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Bu.gen 2. inci ae.yf amızda 

Son seyahatin inhbaları 

Büyük tehlike günleri 
Ycu:an: Falih Rıfkı ATAY _J 

aşv~kilimiz dün millete hitap etti 
BAŞVEKiLİMİZ DiYOR Kİ : 

Harici siyasetimiz vatanımızın 

Bunda sergüzeştten eser yoktur 

arp hariciyiz ve öyle kalmak istiyoruz 
• • 
ıçın silaha sarılmak 

çıkmamalıdır. hatırınızdan 

radyoların neşriyatına 

karşı uyanık bulunmak 

ve bir tokım 

tavsiyesinde 

misafir 

bulundu 

Vatington, 2 a.a. - Erkanıharbiye reisi general MarıhaU, senato ma• 
hafilinin muhalefeti Üzerine, B. Ruzvelt'e milli muhafız kuvetlerini faal 
hizmete davet edilmek Üzere salahiyet verilmesi için iırar etmiıtir. 

Ruzvet'in mesajını mevzuubahis [ 
eden "Evenig Standrad" gazetesi şöy 
le yazıyor : 

"Reisicünhur yalnız bir veya iki 
kıtanın değil bütün kıtaların dünya 
harbine sürüklenebileceğini işrab et
miştir. Nazilerin iktısadi veya asketi 
manevralarla yahutta bu ikı metodia
rın her ikisi ile amerikan yarım küre
sini istila etmelerini ciddiyetle derpiş 
etmek hayale kapılmak d"ğildir. B•J, 
tehlike bir hakikattir." 

Denize indirilen kruvazör 
Vaşington, 2 a.a. - 1921 denberi 

birleşik Amerika tarafından inıa edi
( Sonu 5. ıncı sıyfadı ) 

Tekzip olunan 

asılsız haberler 
Roma, 2 a.a. - Alman istihbarat bürosu 

bildiriyor: 
Popolo di Roma gazetesi aşağıdaki Ati

na haberini ncsrcdiyor: 

Cümhurreisimiz Milli Şef lnönü dün §ehir ipoclromunu §erellendirerek ilkbahar at ;yar11lannın be
ıinci•ini takip buyurmuılarclır. Yukardaki re•im, Milli Şef Bcqvekilimfa Dr. Relik SayJam'la 

birlikte yarııları •eyreclerlerken alınmqtır. 

Dünkerque mıntakasındaki 
Alman gayretleri akim kaldı 

Hava ve topçu bombardımanlarına rağmen 
tahliye işi hararetle devam ediyor 

Almanlar şimal deki muvaf f akiyetlerini 
çok mühim insan zayiatiyle ödediler 

Parla, 2 a.a. - 2 haziran tarihli sabah 
tebliği: 

Dnkerque mıntakasında dUomıuıın mUte
madl taarruzlarına takdire ldyık bir ıld • 
dctle mukavemet eden kıtalarımız alman
ların bUtUn go.yretıerinl akamete uğrat
mışlardır. Hava ve topçu kuvetıerlnln 
bombardımanlarına ratmen tahliye ameli
yatına dUn, gündüz ve gece hararetle d., 
va.m edilmiştir. 

Somme'da dUımBmn birkaç baskın ha
reketi netice vcrmemt17Ur. Cephenin diğer 
kısımlarında· muhtelif noktalarda topçu 
faaliyeti olmuıtur. 

F ran61z akşam tebliği 
Pnrıs, 2 ıı.a. - Akoam tebliğ'!: 
Snlnt - Omer'de Arras civarında Va,. 

lanclennes ve Courtrai'de Belçika ordusu
na tstJnat eden fransız ve lngillz kıtaları 
Dunkerquc'c doğru ricat emrini aldıklan 
zamnndıı.nberı teslim olncaklarını Umlt et
den dUıımnn ile mUtetmadlyen çelin ve şld· 
detll muharebeler yapınnktadırlnr. Bu kı. 
talar evelA Bassee kıuıalı, Sco.rpe hattı, / 
eonrn Gra\•ellnes, Casııel, Yprcs, Nleuport 
tarn!ından teşkil edilen kemeri, nihayet 
kısmen su altında kalan mUstahkem ordu
gtı.hı iııgal etmişlerdir. Bu hareketlerin her 
birinde topçu kuvetıcrlnln, tayyarelerin ve 
tankların ateııl altında lntJzamla hareket 
ederek mUteaddlt ve elddetll mukabil ta
arruzlarla düşmanı kendilerine yaklqtır
mamııılardır. Her taraftan tazyik edilen 20 
&iindenberl her tUrlU istirahatten mahrum 
olan ve kıral Leopold'un teşllm olması fle 
birdenbire sol cenahı açık kalan bu kıta. 
lann yaptığı bu rlcat !ransız ve lnglllz or
dularının tarihinde bir metanet ve kahra
manlık timsal! olarak kalacaktır. Şimal 
kıtalarının kahramanlı~ ve ııarınlmaz e
nerjisi sayesinde dll§manın arazi kazanmak 
suretiyle eldo cttıtı muvıı.ftaklyııUer al· 

( Sonu 5 inci say/adı ) 

Bir ağır deniz topu faaliyette 

Associated Press muhabirine göre 

Somme muharebesinden sonra İtalya 
ve Almanya sulh teklifi yapacaklarmıs 

Teklif kabul edilmezse 
. ' Italya da harbe girecekmiş 

1 

Ncvyork, 2 a.a. - "Associated Preu" 
in muhabirine nazaran, Va§lngton'un tyt 
haber n.lan maha!lli, Flandrcs muhnrebele
rinln bitmesini mUteııklp Almıuıya \•e İ· 
talya tarafından mllştcrek bir sulh tckllfl 
yapılmasına intfznr etmektl"dlr. Bu tek
lifle beraber gönderilecek bir lt,ıllyan Ultl -
matomu sulh, müttefikler tara)mdan k~ 
bul edilmediği takdirde İtaıyıı'nın hnrbe 
gireceğini blldlrcccktır. 

Aynı muhabir, İtalya'nın mUttctlklere 
Almanya namın:ı. bir sulh teklifi ıırzede
ceğlnl ve bu teklifin Hitlcr ve Musollni'Y• 
göre miltteflkl<'rin tam m.ağl(lblyeti mA· 
nasını tnznmmun edecet'inl de bildirmek -
tedlr. İtalvs.n metallb:ı.tı da bu teklite der
coluna.caktır. Vaşington maha!lli bu yol • 
da bir t klltln m ltt filder nrafından kabul 
cdllcbllmealne ihtimal vermemektedir. 

ltal;ya'nın harp gayeleri 
nelerdir? 

Roma, 2 a .a. - İtalya hariciye nazın
nın nl\şlrie!k!rı olan Telegrıı.fo gtl"Cteslnin 
mUdilrU Ansaldo rndyodo. yaptığl pazar 
konuşması esnasında italynn kıtalarına hl· 
taben demlotır ld : 

" - İtaıya'nın harp gayeleri şunlardır: 
Tunus, Koralkıı, Ceb lilttarık ve Slh·eyo." 
SUveye aon derec de kap:ı.h bir geçittir. 
Korsıka, Tunus, CcbelUttarık ve SUvcY1 
İtalyaya mUtevrcclh kontrol noktalan ve 

''Türkiye hükümetinin ıarkt Ege deni • 
zindeki yunan adalarına ukerl kıtalar çr
karnak için yunan hUkümetinin müaaade
sini talep ettiii ıittikçe teeyyil.t etmekte
dir. 

Dün Ankara'da yapılan ilkbahar at yarışları, birçok 
Bayanların zarif tuvaletlerini te§hir etmelerine de gUzel 

Küme maçlarına devam edilmiş, Gençlerbirliği Beşikta~·a 
2 - O Vefa da Muhafızgücilne 3 - 1 mağlup olmuşlardır. 
Ayrıca Fener stadında XI inci Atletizm bayramı büyük 

askeri hı:-deflerdlr Bu kontrol no'lttala.rımn 
Uslerl ortadan kıılkmalıdır. İtalyanın her 
ne pahasına olursa olsun Akdenlzde hare
ket ııerbestlslnl kıızanınnsı JAzımdır. Bu 
makııadı her neye mal olursa olsun askeri 
muza!terlyetıerle elde etmek ldzımdır. T• 
leplerimlzin 1safını gökten ve tesadll!tee 
beklemek gWUnı;: bir 11ey olur . ., Bu~ hareketleri iqiJ.ls ,.. kmms 

bir veıile olmuıtur. Ayrıca 19 Mayıs stadında Beyoğlu 
ve Demirsopr kulüpleri aruında yapılan maç, Demirspo
nuı .ı. O pllbiyetbrlı netlcelenızQtlr. letanbul'da milli 

bir intizamla kutlanmııtır. (At yarıflarına dair haberleri· 
mis :J• ıpor haberlırimb 5. kıei ayf&dadır.) ( s.,,. 1 h"6 ~ollld• > 



• 
-2-· ULU~ 

r l HAFTA J Harp ve İktisat Son sey~ MÜSAHABELERİ 1 

e ünleri Spor pedagojisi Harp fiyatlarını 
Adalarla fransız sahili arasın

daki nakliyat, tayyareye ve may
ne karşı eneyi himaye tertipleri 
ile emniyet altına alınmıştır. Şim
diye kadar ne bir yolcu tayyare
sinin, ne de yolcu vapurunun ka
zaya uğradığını işitmedik. Hal
buki biz Londra' dan ayrıldığımız 
zaman bile, 23 mayıs, Manş li
manlarına muntazam sefer yapıl
makta idi. 

Paris'ten trenle deniz kenarına 
vardığmız vakit, vapunınuz mut
laka hazır değildir. Bazan bir iki 
gün otellerde misafir kalmağa 
mecbur olursunuz. Herhangi bir 

1. . " v saatte memur ge ır, sıze - a-
purunuz hazır!" der; hareket e
dersiniz. 

Biz akşam üstü doğruca vapu
ra bindik ve kamaralarımızda ra
hatça uyuyarak, bir dalga salın
tısı bile duymadan bir İngiliz li
manında rıhtıma çıktık. 

Paris'ten ayrılırken vaziyet öy
le idi, ki heyet azasından bazıla
rı, dönerken buluşmak üzere ha
nım veya çocuklarım otelde bı
rakmışlardı: "- Karadan tehli
ke olmazya, eğer Paris' e sık sık 
tayyare hücumları olursa sizi de 
Londra'ya aldırırız" diyorlardı. 

Hadiselerin nasıl yıldırım sür
ati ile değiştiğini anlatmak üzere 
size 16 mayısın Londra'da kü
çük bir levhasını çizeyim: 

- Çocukları nasıl Londra'ya 
getirebiliriz? 

- Sakın geç kalmış olmıyası-
nız ••• 

- Nasıl? 
- Belki de Paris'te ne fransız 

hükümeti kalmıştır, ne de vize 
verecek sefaret ! 

- Ya tren, vapur? 

- Hepsi şüpheli ! 
Gazetelere bakıyoruz. ilk say

falarda büyük başlıklarla bir 
haber: alınanlar Paris'e 75 mil 
yaklaştılar! Meşum Cep açılmıt· 
br. Paul Reynaud "vatan tehlike
dedir!" diyecek, eski başkuman
dan Gamelin, ancak bozgun son
larına mahsus heyecanlı beyan
namesini neşredecektir. 

lngilizlerde, hiç beklenmiyeıı 
bir vaka karşısında kalanların 
hayreti ve durgunluğu var. Fakat 
hepsi sakin! lngiliz soğukkanlılı
ğının hikayelerini hep okumu
ıuzdur. Bu soğukkanlıhğm ne ol
duğunu, ccb bozgununu takip. e
den günlerde bir madde tutar 
gibi, gördük. 

F alilı Rılkı AT AY 

mıyor. Bazan size harbin kor· 
kunç inkişafları hakkında öyle 
tahminler yapılıyor ki kartınız
daki adamın hala nasıl tebessüm 
edebildiğine şaşıyorsunuz. 

İngilizler işte bu hava içinde 
tarihi kararlarını verdiler. Buka
rarlarla hükümete emanet olu
nan selahiyetlerin hulasası şun· 
da·n ibarettir: sırtımdaki esvaba 
kadar alabilirsin; kıta da ve kıta 
dışında nihayete kadar harbe de
vam etmek için, maddi manevi 
imparatorluğun nesi varsa hepsi
ni emrine veriyorum. Hür ve ıe
refli bir İngiltere'yi, ancak zafer 
temin edebilir. Bu zaferi kazana
caksın! 

Eski muhalefet liderlerinden 
biri diyordu ki: 

- Şu almnnların yaptığma ba
kınız. Bizi bile diktatür tedbirle
ri almağa mecbur ettiler. Asıl 
diktatör de kim bilir misiniz? Bir 
sosyalist! Me i nazırı ... ! Gelin 
de gülmeyiniz. 

Yavaş yavaf, Belçika ve Hol
landa' dan, otantik müşahede
ler geliyor. Belçika'da bazı krta
larm ancak arkalarma mitralyöz
ler dizilerek çarpışmağa mecbur 
edildiklerini işitiyoruz. Hatta bir 
kıtanın onda bir neferinin kurşu
na dizildiği haberi var. 

Weygand'ın Başkumandan o
luşu büyük bir itimlt husule ge
tirdi. Belçika muharebelerinin 
faciasından ve İngiliz ordusunun 
güç vaziyetinden eski başkuman
danlık mesul olduğu halde, kim
senin atiden başka bir feyle meş
gul olduğunu biz gönnüyonız. 
Nutuklarda humour payı eksilmi-
yor. 

Birkaç rivayet dolaşıyor: biri, 
fransız Başkumandanlığımn son 
taarruzu İsviçre üzerinden bekli
yerek tedbirlerini öyle almış ol
masıdır; ikincisi ceb açılan saha
lardaki güzide kıtalarını ihtiyat-

Cimnastik ve spordan 
beklediklerimiz ! 

111 
Selim Sırrı T ARCAN 

Molozlu, çakıllı, her yanını yabani ı da inkişaf ediyor. Bütün bunlar vü
otlar bürilmüş bir araayı gözünUzun cudu iradenin muti, işgüzar güzel bir 
önüne getiriniz. Böyle bir toprağa hadimi yapmak içindir. 
en ala tohumları ekseniz mahsul ala- Güzel 1 Burada güzelden kaııdetti
mazsınız. Onun tatını, molozunu tc- ğimiz mana endamın tcnasübüdilr, ha 
mizlcmek, yabani otlarını yolmak, reketlcrin ahengidir, uzviyetin kema
kirizme etmek, çapalamak, terbiye lidir. 
etmek 15.zımdır. Böylece hazırlan· Müzelerde gördüğümüz eıkl Yu
mış bir toprağa ekilen şeylerden iyi nan heykellerine bakınca vücut güzel
mahsul alınabilir. İşte insanların vü- liğinin bugünkü medcnt insanlarda 
cudu da tıpkı bellenmemiş toprak gi- çok gerilediğine hükmetmek lazım 
bidir. Onu anc\lk ilmin gösterdiği şe- geliyor. Mektep hayatı, meslek ha
kildc yapılan jimnastikler terbiye e- yatı, büro hayatı, sosyete hayatı vil
der ve yoliyle yapılan jimnastikler cutların tabii şeklini bozuyor. 
sayesinde muntazam bir halde teşek- Çok karışık olan vilcut makinesini 
kül eden uzviyet, sporla tekemmül e- yoliyle işletmek için insan kendi kcn
der. Demek jimnastik terbiye, spor disinin mimarı olmalıqır. Aksi tak
ise kültürdür. Terbiyenin spora ta- dirdc beşer makinası yıpranır, harap 
kaddüm etmesi elzemdir. Önce jim- olur, sakatlanır. Hareket de gıda gi
nastik son;a spor! bidir, azı beslemez, çoğu zarar verir. 
Yarım asır evel memleketimizde Hareket de gıda gibi doğumdan ölü

jimnastik cambazlık kabilinden bir mc kadar her yaşta Uizımdır. HUncr 
nevi marifet idi. Onunla gücü kuvcti onun şeklini miktarını ihtiyaca göre 
yetişenler meşgul olurdu. Zayıf. çc- tespit etmektir. 
limsiz, mariz olanlar bu zorlu idman- ----
lara iltifat etmezlerdi. Gençlik Meta 
iki zümreye ayrılmıştı: fikir pehliva
nı, vücut pehlivanı t 

Fikir pehlivanları yalnız kafalarını 
işletiyor ve kafa uğruna vücudu he
der ediyor, riyaziyede, felsefede, e
debiyatta şöhret alıyor, zckA ile ka
zandığını vücudiyle ödüyor, genç ya
şında yıpranıyor, ihtiyarlıyor, çökil
yor, vücut pehlivanları ise yalnız a
dalelerini işleterek kafasını ihmal e
diyor ve filhakika bunlar bir yum
rukta hasmını yere seriyorlar ama fi
kir hayatında hiç bir varlık göstere
medikleri için yaşama savaşında mağ
lup oluyorlardı. 
Birçokları gibi biz de önceleri yan

lış yollarda bocaladık. Toprağı terbi
ye etmeden tohum ekmek istedik ya
ni terbiyeyi ihmal edip kültüre geç
tik t Birçok acı tecrübelerden sonra 
vücudun da kafa ile beraber pedago-

Bugünkü eclis 
BİRİNCİ MÜZAKERESİ 

YAPILACAK MADDELER 

1 - Türkiye - İsveç ticaret ve tedi
ye anlaşmalariylc merbutlarının tas
diki hakkında kanun layihası ve Ha
riciye ve İktısat encümenleri mazba
taları. 

2 - Türkiye - Suriye dostluk ve iyi 
komşuluk mukavelcnamesi ile mcrbu
tu bulunan 1, 2, 3, 4, 5, ve 6 numaralı 
protokollerle hususi protokol ve bu 
anlaşmanın Lübnana da teşmiline mü
teallik beyanname ve her iki hükümet 
arasında yeni bir emİak itilafnamesi 
akdine mütedair mektubun tasdiki 
hakkında kanun layihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası. 

jik prensipler dahilinde terbiye göre- l"'""'""''''''""'"''''"'::::~~::::::::::::::ı sızca Belçika'ya sevketmiş olma- ceğine, terbiyevi jimnastiklerin uzvi- A V A 
aıdır• ÜçÜnc.UsÜ yeni baT'lMn "\k .,,.-;. .. w•ba" ~-16·~-.. :-.. \.a.ı:.--ı-ı- ' 

·· ı' d d, d "' b" "k d ğuna inandık ve onu ilmin prosedeteri- """'"'"""""""'""'" gun er e uyan ır ıgı uyu a-
... ki kt ne göre memlekette yaymıya çalıştık. 
gım ı ır. . 1 k" y · • .. .. • Jimnastiğin vaktıy e es ı unanııı-
Mıtralyozlu hır motokar, fırsat tanda Eflatun'un Hipokrat'ın, Cali-

bularak, büyük ıüratle ana ku- nos'un telakkisi ~ibi bizde de mUnev
vetlerden çok arkalarda bir ka- vcrlerin fikrinde aynı tekilde yer 
sabaya vardığı zaman: "- Al- tutmasını gaye edindik. 
manlar geldi!" çığlığı kopuyor YegAne emelimiz terblyecilerimiz
ve bütün havali halkı hicrete kal- de ve tabiplerimizde hayatın bu ıağ
k H h ld ·· l ·· ·· ·· lık 'ubcıine alBka uyandırmak ve o-

?'or. • er a e oy e goru.nuyor nunla yakından meşgul olınalarını te· 
kı, belkı de yalnız oradakı ordu min etmek idi. Bizce şu mctod veya 
kumandanlığı, ve ilk hücum böl- bu sistem mevzuubahis değildir. Tcş
gelerindeki halk, Polonya' da ay- rihin, fizyolojinin, psikolojinin, pe
nen geçen ve tıpkı böyle geçece- dagojinin m\ttaHilarına uygunolan her 
... · • L T k "' h • usul makıbuldilr. Elverir ki gayeıi ve 
g!nı, e b-~~pı u erı mu .. am - tatbik şekli uzun CSmrU ve sağlığı he-
rın~en utun ~ıı okudugumuz def bilsin, aıhatl ihlAI eden, adaleleri 
yenı harp usullerı kar§ısında fa!• ve sinirleri yoran ve neticede 8mrU 
kınlık göstermiıtir. kısaltan her nevi vücut idmanlarının 

Dün Adana'da sıcak 

39 dereceye çıktı 
Düıı fdrimlıde lıan aabalılerin az, öfleden annra 

çok lıahıtla reçmiııir. Rizı&r ubalıleria nlıi11 kal· 
11111, giledeıa ınnra ennp " sarp iatiklnıetindn lı.afif 
auaiıtir. Cünlba •• :rllkulı ııcalılıfı 131 dn•ca ola
rak lıardedilıııiıtir. Ynrdda un, Tralıyada n Mar· 
mara lıanunıda çok balatla n menii rafııh. difer 
yerlerde lıalııtla reçmiıtir. Riizılrlar Orta Arıadolııda 
cenap diier yerlerde ıi.mal iıtikbıetlerinden aaııir•· 
de en çok 5 mtlra hııla ımıiıtir. Düıı nbaha kadar 
ıııenii olarak yafan :r•imarlarm ı:ııetre -ralılıala. 
rma lıırak'\ıkları aa miktarları Orta Auadolııda ı.z. 
Dofıı Anadola " Karadenia lı11larmda ı.4 lıilo• 
rranı araımdadır. Saat 14 da tupit edilıaiı olaa 
rBndüı 11ulılıkları Edi~de ıs. Sanuanda 20, f,. 
ıaıdıalda 2Z. Emnımda M, Kitalıyad.a ze, Balık•· 
ıirde %7, Sinıta Z8, ltır11lılrd. 29, Malatyada 30, 
Mardinde lı, Diyarlıakırda 34, hlahiyeda 35, Urfa· 
da 37 n Adanada 3t dencedir. 

Çağrı 
Bir müddet sonra alman tebliğ- aleyhindeyiz. Yegane emelimiz türk 

lerinin halkı harl>in mütkülatına gençlerinin çok yaşaması, afiyetli ya
alıştırmağa başladığını okuyo- şamast, işlek rekAsı sağlam vücudu ve 

y . I F t l metin karakteri ile memlekete fayda- x Adliye F.ncilmeni bugün umumi 
ruz.

1 
ara ı ransa opar anmıt· lı olmasıdır. 

1 
i d 

1 
__ ,_ 

tır. talyan radyosu alman Bat- . heyet çt maın an aonra top ana'"4A-
ku d 1 w S . t Q t' Beden terbiyesi veya fııikt terbiye tır. 

man an ı;m~ • aın wuen ın- dediğimiz: zaman bundan yalnız: ad~- X Divanı Muhasebat encümeni bu-
de karar degıştırmış oldugunu ve lelerin gelişmesi, kuvetlenmcııi mAna· gUn saat 10 da toplanacaktır. 

Büyük Millet Meclisinin geçen pa
zarte11i günü başlayıp hafta sonuna ka
dar her gün geç vakitlere kadar devam 
eden mesaisi hemen hemen 1940 büt
çeleri üzerinde toplanmıştır. Her yıl 
olduğu gibi mebuslar yeni bütçelt:ri.ı. 
müzakeresine gcçlimcden önce vcy

0

a 
arada bazı düşünce ve dileklerini bil -
dirmişler, birçok sualler somıuşlardır. 
Her Vekil, bütçesinin müzakeresine 
bqlanırkcn kendine ait mevzuları i -
zah ctmi~, cevaplar vermiştir. 

Bütçe müzakerelerinde eşya fi
yatları, bu yıl üzerinde dikkat ve a
Iıika ile durulan bir mevzu olmuştur. 
Avrupa harbinin dış ve iç piyasalarda 
yaptığı büyUk değişiklikler, memle
kette birçok eşya fiyatlarını yükselt
ti. Halk müstehlik veya müstahsil 
olarak bunların tesiri altında. Bina
enaleyh mcbuslarımızın bu şilmullü 

halk işine temasları tabii ve zaruri 
idi. Bu temasın yapılması ve hükü
metçe bunlar üzerinde neler düşünül
düğünün izah edilmesi; bütçe müza -
kerelerinin bütün mevzuları gibi yurt 
için faydalı olmuştur. 

Müzakerelerde bazı hatipler fiyat
ların arttırılmasını, bazıları da indi
rilmesini istemişlerdir. Artacak fi
yatların buğday, afyon gibi istihsal 
maddelerine, azaltılacakların da is
tihlak eşyasına ait olduğu tahmin o
lunabilir. Avrupa'daki harp, köyJU
nün yalnız istihlak maddelerinin de
ğil, istihsal füetlcrinin de kıymetini 

arttırdığına göre devlet ötcdenberi 
himaye ettiği buğdaya farklı bir bedel 
vermelidir, denilmiştir. Eskişchlr'in 

tecrübeli mebusu, önümüzdeki çok 
iyi mahsulün fazlaca ihraç imkanı ha
zırladığını binaenaleyh dışarı satışla
rın da fiyat artışına yardım edebile
ceğini söylemiştir. Afyon mübayaa 
bedelinin arttırılmasını istiycnler de, 
bu malın dilnya piyasalarındaki yük
sekliğinden müstahsilin istifade et
tirilmesi esası üzerinde durmuşlar

dır. Ticaret Vekili bu iki mahsul fi
yatının, bu yılki istihsal hacmine ve 
dünya fiyatına bağlı kaldığını, ancak 
yakında iyi kararlar alınabilecek bir 
istidatta olduğu cevabını vermiştir. 
Üzüm, tütün, fındık ve pamuk fiyat
larına kimsenin temas etmemesi, hi
maye tedbirlerinin kafi olduğunu 
a.U••-"•• 

Fiyatlarının azaltılması istenilen 
şeyler, halkın istihlfildne ait madde
lerdir. Buna ait dilekl~r, yeriSiz fiyat 
yUkselişlcriyle halk geçiminin dar
laştırılmaması, ihtikarlara meydan ve· 
rilmcmesi şeklinde hlllba edilebilir. 
Ticaret Vekilinin bu mevzudaki h:ah
lannı kolayca nakledebilmek için is
tihlrut maddelerini fÖyle bir tasnife 
tabi tutabiliriz: 

1 - BUyUk bir kısmı devletin, ka
lanı da onun murakabesi altında bU
yilk mücMcıelcrin imal ettiği madde
ler. 

2 - Dıt pazarlardan ithal edilip 
olduğu gibi iatihl~ke verilen ma
muller. 

Devlet birinci kısım maddelerden 
kendi istihsal ettiklerinin fiyatların-
da köylil ihtiyacına yarıyanlarda ııfır 
olmak üzere yüzde on be~i gijç aşan 
farklar kabul etmi~tir. Ancak bunları 
devlet fabrikalarından Rlanların gizli 

Gazetelerde ve nutuklarda hiç 
bir hakikatin saklandığı yoktu. 
Yarın bütün fedakarlıklar vatan
daştan istenecektir. Bu vatand~ 
her şeyi, olduğu gibi, öğrenmeli 
'di. Vaziyet vahimleşti)sçe, ingi
li ... karar ve faaliyetinin bir en
P':., deniz gibi kabardığını hisse
diyoruz. Ne telaş, ne hiddet, ne 
koşuşma! Otelin iç odalarından 
birinde, anbean harp haberleri 
yazan otomatik ajans kağıdının 
başında bile toplanma ve sürtüş
me göremiyorduk. 

sahillere döndüğünü haber veri- sını çıkarmak çok yanlıştır. Bu ter-
yor. Acaba taarruz ordusu niçi~ bJye ma~en ve madde:en büt~n uzvi
bir kolu üstünde muvaff akiyet yeti §amtldir. Bu terbıyede fıkrin de 
kazanmış olduğu hakiki büyük ruhun. da payı v.ar?ır. Bu .ter~iye ka-

stoklar veya lilzumsuz devirler yapa
rak malı milstehlike pahalı götürme
mesi lbımdır. Sayın Başvekil bu 
mevzuda: "Müesseselerin halkla te
ması ve mlmu/ maddelerin onlara ko-

~ Nafıa enetim.eni bugün aaat 10 . . . _ 
d t 1 kt 

lay ve ucuzca gıtmesı Jçın her tur/ü 

Almanlar Manş sahillerine u
laştıkları vakit İngiliz adalarının 
uğrıyacağı hücum tehlikelerini 
hafifsiven hiç kimseye rastgel
miyorduk: 

- Pazartesi günü bizimle öğle 
yemeği yer misiniz? 

- Programımız pek dolu! Bu 
yemeği iki gün sonraya bıraka
maz mıyız? 

- Belki de pazartesinden son
ra Londra'da rahat bir öğle ye
mP!?i yemek nasip olmaz. 

insana. hükümet ve gazeteler 
h"'herlerde mii ıa1ega ediyormuş 
hissi S?eliyor. Cünkü i·ngiliz ada
IA.rında mesuliyet. rıhtım üstün
deki isciden başvekile kadar bü
tiin vatarrh~lar arasında payla
şılmıshr. Cemberl 0 vn henüz çekil 
mişti. Halkın veni hükümete tam 
itimad• vnr. FA4nt eı;kisi haltkın
da tenkitle vakit kavhedeni dahi 
görmüyoruz. Hiç bir hayale ka
pıl~ıvan, sonuna kadar harp mu
kadderatının her türlü seyrını 
kabul Pden, tehlike arttıkça sü
kunu, lcı""·"rı' VP irad 0 .si arlan bir 
olgun millet havası! Teessür, 
yfüo:!ere bedhinlik krırartısı ven!li 
yor; azim. di;"mana karşı küfür 
...-a ietihf f ... ksiil~meli uyandır· 

ku t · t 1 t rt · 1 rakterın tekevvünilne hadımdır. 
ve ın op anmasına, e ,1P. e; Vücut muayyen bazı egzersizler ııa-

alm~sın,a ~eydan vermışt~r •. yesinde terbiye görüyor. Adclcler yo
Belç.ıka dakı orduların tehdıdt rulmadan az kuvet sarfiyle çok iş 
mi ağır bastı? bilmiyoruz. Fakat görmesini öğreniyor bundan baıka 
bu sefer de İngiliz ordularının fe- dikkat, cesaret, itidal, sebat, azim, di
dayice harbi ba§lıyor ! ğer glmlık gibi ahlaki vasıflar 

a op anaca ır. db. 1 - 'k d' d .. . . te ır ere muracaat ettı .,, ıyor u. 
X. Gumrilk ve inhisarlar enctimcni 

1 

Devlet bu safhadaki her nevi yolsuz
bu~lin saat 10 da toplanacaktır. tuğu millt korunma kanunundaki ağır 

X Milli Müdafaa encümeni bugi.in hükümlerle önlemek kararındadır. 
umumi heyet içtimaından sonra topla- Ancak vatandaşların da bu işte yalnız 
nacaktır. memleket hissiyle idareye yardımı 

X Teıkilatı Esasiye encümeni bu- beklenir. 
gün umumt heyet içtimaından sonra Devlet, kendi elinde olmıyan bü-
toplanacaktır. yilk sanayi mamullerinin fiyatlarını 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

Şayialar ! 
Bir takım ~ayialar, rivayetler 

çıkıyor: soruyorsunuz: 
- Kim söylemiş? 
- Nereden çıkmış? 
- Kimden duyulmuş? 
Bu suale Ulus meydanında aldı

~ınız cevap, Ziraat Bankasının 6-
nunde aldığınız cevabı tutmuyor. 

Halecanlı zamanlarda muhayyi
le/er acaip bir şekilde faaliyette
dir. Bu, dünyanın her tarafında 
blJyle. 

Geçenlerde Reginald ArkeJJ is
minde bir İngiliz tarafından yazıl
mış "şayia., başlıklı bir manzume 
okudum. Yukarıda anlattığım va
ziyetten ilham alan bu manzumede 
şöyle deniliyordu: 

"Doğrudan doğruya delilim bel
ki yok ama halamın çamaşırcısının 
kız kardeşinin oğlu bir polisin 

Downing Street'tt: bulunan bir ev 

.IAN l~l IL7'R 
hizmetçisinin kardeşinin ahvalJ 
gayet iyi bilen bir arkadaşından 
duyduğuna nazaran harbin bitmek 
üzere olduğunu söylediğini söyle
miştir.,, 

••• 
Manzum baılıklar I 

Akşam gazetesinin yazı İ!Jlerl mO
dürüne -galiba Yahya Kemal'in şiir
lerini sık sık neıretmek yüzünden
bir nazımlık irız olmuş. Evelki gün
kü gazetede birkaç tane manzum 
baılık vardı. iki tanesi şu : 

Kanada mUlteci kabul edecek 

Savyet - Fin eııtr mUbadeleal. 

Bu iki baılık " lsi/itün nıefallün 
failün ,, veznindedir. 

Buna ~u zabıta haberini de ilive 
edebilirsiniz : ' 

KUçUkpazar clnayeU 

ki bunun vezni de " meflillln me
failün ,, dür. 

Not - Ayni tarihli Tan gazetesi
nin de manzum başlık koymağa he
ves ettiğini sonradan gördlJm : 

Belçika ordusu teslim oldu. 

• • • 
Dü yanlı§ları 

l!ji, gücü ve vazifesi doğru ve gü
zel tiJrlcçe yazmak olan muharrirle -
rin bile zaman zaman dil yanlışı yap
tıfı !lırada gazetelerde birer müşteri 

sılatiyle il8n verenlerin bu türlü ha
talar işlemesini, bilmem ki, hoş mu 
görmeliyiz ? 

Ne olursa olsun, geçen gün bir te
şekkür ilinında gördüğüm bir yan
lışa dokunmadan edemiyect>ğim. Bu 
teşekkür ilanı şöyle başlıyordu : 

" Re/ikamın doğumunda göster -
dikleri muvalfakiyetten dolayı .. ,. 

Doğan refika mıdır, mahdum ve
ya kerime mi ? Anlıyabiliyor mu -
sunuz ? 

Hazır dil bahsi açılmışken bir 
başka noktaya da ilişeyim : 

Devlet meteoroloji umum müdür
lüğü tarafından verilip radyoda o
kunan hava raporlarında " bu gece., 
tabiri ile geçmiş olan gece kastolu
nuyor. Halbuki "bu gece" türkçede 
henüz girmemiş, girecek olan gece 
demektir; geçen gec~ için biz "c:'!n 
gece ,, deriz. 

T. 1. 

tayin etmeğe salahiyeth · 
zaman Vekfiletler bunları 
ilan eder. Binaenaleyh sına; 
selerin yaptıkları kalite fi>a 
tehlike gidiş bakımından 
murakabe altında olncaktı\ t 

kaputbezi, pamuk ipliği. şe t 

ha ba:ı.ı mfunullerde oJdU ı; 
İkinci kısım yani d § 

edilen mallar için mesele 0• 

him ve muğlaktır. Çeşitler• 
ğu, halk ihtiyacına gore eb 

11 
recelerini tayinde bir yığ! 
çıkarır. Gerek menşelerde 
artması ve gerek nakliye. ·~ 
retlerinin beş misilden fal- ~ 
mesi bunların fiyatlarını ç; 
mıştır. Ticari muvazene se 
pılan tahditler bunların ~ 
ihtiyaçtan az mikdarda arı~ 
tiğinden fiyat aunt olarak 
zamma uğrar. 

Devlet ithal edilen 
·ı kısmının fiyatlarını tesbı 

Petrol, benzin, demir ve lc~ıı 
duğu gibi. Ancak bu tesbitl 
kalan birçok ithalat eşyası, 
ği gibi ve halk ihtiyacını t 
mahiyette tasarruf cdilcıt1eJ. 
bunları normal karlar içind'0 
like götürmek mccburiyetlfl 1 

Buraya kadarki izahımı• 
riyor ki devletin fiyatı 

iki ana va,.lfesi vardır: 1 te 
tarda veya toptan satıg yer 
yatları maliyete göre yaptı 
Buralardan mal alanların 

0 tehlike normal karlarla g · 
takip etmek. 

Ticaret Vekıileti birincieSI 
şimdiye kadar kendi bU~Y dl 
diğer idart teşckküllcrın 
mıyle başarmakta idi. tki11~ 
bütqn memleket: ~5.mil bit' ı 
ıt korunma k11nunu bu işte 

11 tin her yerinde idart ve ad 
lara vazife ve sa1Ahiyetler

1 de mevzuun tekni~ h~sU5,b 
göz yumulamaz. Bınaenale} e 
de zabıta tedbirlerinden arı' 
mahiyette bir murakabeniJJ 
zundır. ti' 

Ticaret Vekili bu zarurt 
duğunu salı gUnkU bUtçe ti 
!erinde izahtan sonra vilAyt 
vat murakabe komiısvonıaı:v 
ıunacagını bıldirdı ve 
şöyle hUlba etti: 

1 - Fiyatı devletçe teS~; 
eşyanın yurt içindeki satı,.. 
etmek, 

2 - Herhangi bir maltl'l t 
perakende fiyatı arasında 1 
bir yUkaclit vanıa lhtik!r 0 

dığını tayin ve mahkeme)-ı 
mck. ,_,t 

Bu komisyonlar bazı fOJ>: 
riyle belediye ve ticaret f 
seçeceği azalardan mürek1'e \I~ 
tır. Milli korunma kanunufl 
ti ve mübadele hayatı~ın rf' 
mahsus güçlüğü düşünııliJ r 
muhitin değerli ticaret un511 il' 
alacak olan mahaııt mur~'i 
yonları hem tüccarımız içırı t 
minat. hem de milli mak~ ıf 
vetli bir mekanizma olaca),(t ~ 

Fiyat murakabesinde Jıl 
dışında bir sıkılık yapılır~, 
kabiliyeti kırılır, mübade f 
ve bu gene bir pahalılık ):'.o 
enaleyh murakabe kotn1•5',ı 
dürüst çalışanları, fena pı} 
süratle ayıracak bir tarıdadlİ 
olması çok yerindedir. P. j; 
katlerin tezahüründe kO~ 
kararlarından istifade ~ıııl 
memleketin her yerinde 1

1,ıı tarının daha isabetle ecza 
ğını kabul edebiliriz. 

Fevkalade zamanlar.da uÇ 
iktısadiyatını idaredekı g.(11 

• $P 
aldığ:~:ız tedbirlerdekı ·çili 
kıymeti t barüz ettirmek 

1
1 ,1ıı 

yıs tarihli fransız gazete ~!• 
rcdilen bir tebliği burayad" ı 

"Harbin mali ve iktı&a ;if'' 
de esaslı ehemiyeti otar. e«e 
kabesinin daha sıkı bir sıır at 
ve tahdit tedbirlerinin t ııı 
hükümet, yalnız bununla ~" 
hususi bir kontrol teyet~.:e ô' 
rar vermiştir. Bu tcşekkU ' e 
resinin bu kontrole yard~tıl tııll 
cut memurlariylc elh t o 
fahri kontrolörden ibnre fiti 
Ayrıca bunların faaliy~ıle ol 
nilen derecede müessır ıj 
bazı idari tedbirler de derP 
i 'ı\ t r.,, 

3
rb1 

Fiyat murakabesi, lı Jjtıi) 
arttıkça uzuvlarını ve ~a rıo~ 
genişleterek mübadeleY! ıi1'; 
!erde tutmağa ve halkı ılı {o~ 
rumağa çalışacaktır. 13ıı .ıırd 
geniş işin başarılmasına.> r.< 
mize düşen bir vazifedıt· rı til 

hayatı içinde ol~n tUccarı · il' 
·yctı 

raşan saffet ve sarnirnı ıçı 
haksızlıklara karşı itida~rttle~ 
re cihazını harekete get~101 
ti de ayrı bir muvaff aJcı 
dur 
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tSTANBü'L .... Ga·zeteıer s~Yohatin notları 
adan 

are'- t ltıayıgın on dördüncü 
ile etfk 

>'oJiyJe I 1 
• ve Southampton-

tl'ek t ngıltere'ye vasıl ol
ren v 

ııurı e gerek vapur yol-
ıllıa:_tgeceleyin perdeleri ka-

" tt an b 1 Yokt n§ka hiç bir fcvka-
• Bi:ı:j u. liavre'a karanlıkta 
lı~ta b~rada bekliyen vapura 

ınd'k 
tket etf 1 · Vapur karanlık-
te'rıirı 1

' Ve ertegj gün sabah 
ııl?\a cenubunda Southamp-

t' çıkt k B 
Yl birkaçı • 1 ~ l~mandan 
ır. saat ık hır mesa-

tlc 
~· Southa 11 lond nıpton limanında 
:ı. 8 ra'n V'k . .. rir h ın ı torya ıstaa-
daıı istı'~b Council'in erkanı 
'oıır ı e al edildik. o gün 

~ loyd il ritish Council'in re-
1 llıde ta:afından verilen çay 
'.() hrıp b' h b l'd, it 1 ır a er aldık. 
•dar a Yan radyosunun, Pa-
d. gelen t - k h • • " \>e B ur eyetının, 

!l'llıll:ı: el~!ka'da taarruz ba§-
•ııı' ' l'urk' ' · d" bil . ıye ye gen on• n· dırdj-· • •. 1 d' v " l\>e gını soy e ı. e 
a'rı bıı etti: 

• ıı:ı,4htı:ı haberi aldığım zaman 
1 

dt;111tl d'Cünkü türklerin as,.,ll l'llde 1klerini bilirim. 
.lııı1111 dYosundan sonra alman 
ııı· a ı &on aYnı yalan haberi 

İngiliz hava filoları üç 

Alman torpitosu_ batırdılar 
petrol ve 

tahrip 
Rotterdam' daki 
depoları tamamen 

\J yag 
edildi 

Londra, 2 a.a. - Nakliye cemilerine ta
arruz etmek ümidiyle Belçika sahili açI· 
ğında dolaşarr üç ruu:i torpidosu dün tay -
ya relerin taarruzu neticesinde ba tinlmış
tır. Kara kuman<lanhğı ile teşriki mesai e
den hava ve deniz cüzütamları torpidoların 
bulundukları yeri keşfetmişlerdir. Torpi -
dolar 6 bomba atmış olan bir tayyareye 
karşı ateş açmışlardır. İnfiliktan bir daki
ka sonra pilotlardan biri torpidolardan iki
sinin durduğunu görmil5tür. Bu gemilerden 
ikisi ateGİ kesmiı ve üçüncüsü de kaybol-
mu,tur. 

Roterdam'daki benzin ve yağ 
depoları tahrip edildi 

havalide ıaat 8,35 de gene bir ikinci tehlike 
işareti daha verilmiştir. Rhone ndisinde 
de saat 8,40 da aynI işaretle tanarelerin 
geldiği ahaliye bildirilmiştir. 

Franıır. tayyarelerinin faaliyeti 
Paris, 2 a.a. - Hava nezareti 1 hazi

randa öğleden sonra bildiriyor: 
Tayyarelerimiz Abbeville'in şimalin 

deki yollara ve düşman kıtalarına ta
arruz ederek bombardıman etmişkr -
dir. İki alman kolunun üzerine mu -
vaffakiyctli 25 ton infilak maddest a
tılarak imha edilmiş bir demiryolu 
mühim bir geçidde tahrip edilmiştir. 
Ve bir yol kullanılmaz bir hale geti 
rilmiştir. Vazifelerini yaptıktan sonra 
avdet etmekte olan bombardıman tay 
yareleri düşmanın avcı tayyarelen -
nin hücumuna uğramı lar ise de bun
lardan bir Messerchmidt 109 düşiırul 
müştür. 

, 

1 
8. Çörçil sair günD 

beyanatta bulunacak 
Londra, 2 a.a. - Reuter ajansının 

parUimento muhabiri yazıyor: 
Başvekil salı günü avam kamara -

ında harbin sevk ve idaresi hakkında 
beyanatta bulunacaktır. 
Başvekilin müttefik kuvctlerin Flan. 

dres'den rücatı ve ge~en .cuma günü 
toplanan yüksek harp meclisi hakkın
da malumat vereceği ümit edilmek -
tedir. 

· Baltık'taki Sovyet 

faaliyeti ve Fin 
basınının yazılari 

Helsinki, 2 a.a. - Havas : Baltık 
memeleketlerindeki sovyet faaliyeti, 
finlandiyanın nazaradikkatini celbet -
mektedir. Bu faliyetin hedefi, sovvet 
lerin ileri istihkamlarının daha seri 
bir -surette tahkim edilmesidir. rusyd 
ile bu memleketler arasında müşterek 
yardım paktlarının derpiş ettiği bal -
tık hükümetlerinin himayesi, rusyayı 
bu tedbirleri almağa mecbur kılmak
tadır. 

Cumhuriyet 

Ateıin içinden . 
Na.dlr Nadi, bu ba§hklı makale ee

risinin ikincisini bugün neoretmektedir. 
Muharrir Parlıı'teki mtiphedelertni 

levhalar halinde tesbtt etUkten ııonra 
franııız milletinin vatan uğrunda ölmeyi 
bUtUn ölUmlerden UstUn bulan zihniye
tini tebarüz etUrdlkten sonra alman 
propagandasının fraruıız mağnevtyatını 
bozmak için yaptıg-ı gayretleri hatırla
tıyor ve oöyle diyor: 

Fakat fransız askerini kandıramadı
lar ve tote ı:ılmdi. son sHAhlnrını haml 
olddetle kullanmağa ba§ladıkları halde 
franaız askerini 61Umden ııoğutrunıyor
lar. 

Hayret ediyorlarsa Fransayı tanıma
.ııılar demektir .. 

TAN 
"Romanya' da alman nüfuzu 
hakimdir" 

.M Z kcriyu & rtcl, diyor ki: 
"İnglllz ve franııız kavnaltlanndan 

alman turısUcrlne karııı alındıi\'1 bildiri· 
len h:ıberlcr yantıııtır. HUkUmetln §im
diye kııdıır aldığı ve almakta olduğu 
tcdblrl r alnıanlıı.ra k8.l"fı değildir. Bil
akis bazı rivayetlere nazaran, bu ted· 
birler almanların tasvfb ve tesiriyle ıv 
lınmnktadır. 

( a.a.) 111 atbuat ıervıd 

Muharrir nımenlerln muhtelif ıru
veUere da.yanarak oynadıkları ıılyas! 
muvazene oyununa işaretle diyor ki: 

"Rumenlere göre ıılav ve revtzyon 
tehlikesine k&r11 yegMe gOvenllebile
cek kuvet Alrnanyn. ke.lmı~r. Alman
ya•ya istediğini vermek suretiyle Ro
manyı:ı'nın bugilnkU vaziyetini muhafa
za edebileceğine kanaati vardır. ÇUnkü 
Almanyanın hiç olmazsa elmdlllk orta 
Avrupa ve Balkan statükosunun bozul
masına muhalif old~ zaıınedilmckte-
dlr ... 

Yeni Sabah 

ihmal edilmiyecek vazifeler 
Hll8eyln Cahlt Yalçın, TUrklye'd• 

"beolnci kolun büyük bir faaliyetle or
talıgı, karıııtırmak. fikirleri zehirlemek 
lmkAnını elde ettiğini, esasen TUrklye
de beı:ılncl kolun hUSUJ!I ifsat ve tezvır
lerl olmana bile alman radyosunun neş
riyatının go.fll ve safderun lnııanların 
fikirlerini bozmak içn k!fl bir ae:-ıep 
olduğuna tıaretle diyor ki: 

het ik·ra Öğrendik. Bu harp t.,· ı rad 
ır "e Yonun da rolü, ya-

~ hild·~Ugalatadan ibaret ol-
o' •eı;ırn· 
it hah ız İçin hakkımızda 

e U tdik, er Uydurulmasına hay-

Hava nezaretinin bir tebliğine göre, in
riliz sahil hava filoları bu sabah erkenden 
Rotterdam'ın petrol ve yağ depolarını ye
niden bombardıman etmişlerdir. Bu depo
ların bombardımana iştirak eden tayyare -
terin mürettebatı depoların şimdi ıamami
le tahrip edilmiş olduğunu beyan etmişler
dir. İngiliz hava kuvetlerine mensup bir 
tayyare bu sabah düşman mevzilerinin üze
rine bir akın yapmış ve iyi netice almış

tır. Sahil filoları dlişmanın işgali altında 
bulunan limanlarla Hollanda'nın '\\"illeme
soord ve Warsdiep limanlarını muvaffaki
yetle bombardıman etmişlerdir. 

Keşif uçuşları 
Gece, bombardıman tavyarelerimiz 

Dunkerque mıntakasında müttefiklere 
lazım olan şeyleri bilhassa iHiç at- I 
mışlard. r. 

İsvi~re üzerinde ikinci bir 

ecnebi tayyaresi düıürüldü 

Almanya, · Romanya'yı bugUn fethet· 
mi§ gibidir. BUkreııte bulunduğUmuz o
telde nlman gcııtapo ajanları her &kfam 
Hlm'l'llPr'ln kız k '\rdeııtn ı n kızının rl· 
ya.seti altında toplanıyorlar ve göz ö
nünde içtimalar yapıyorlar., 

Muharrir Romanyada 600.000 alman 
azh~ı ve 83.000 alman turisti bulundu
ğunu ve bunlardan hiç birinin ılmdiye 
kadar tevkif edllmcmlı olduğunu söy
lüyor ve diyor ki : 

"Bu yUzsllz, haya.sız, edeı>31Z alman 
propaganda kaynağı tUrk devletinin 1-
ya.'letlnden ba§lıyarak en temiz ~·e en 
mühim ricaline, en fcdakAr evllldına 
varıncıya kadar h ~eyin ve bcrkesın a
leyhinde bulunur. Namuslara tecavUz e
der, tUrk vatanına dalga dalga en al· 
çakça zehirler akıtır, fakat bizim hUkU
metımlz bu kadar nazik ve hayati bir 
zamanda, bu mütemadi suykasta lrutayt 
kalır. Halbuki alman teokilft.tı ihtimal 
ki s-ene bizim kendi memleketimizde 
faaliyette bulunan gizli bir merkez va
ıntaslyle ba§ka memleketlerin tUrkço 
neorlyatını bize ıoıttlrrncmek kll8tahlı
ğını gösterir. Almanyaya tek bir ecnebi 
radyo neşriyatının girmesine mUaaado 
etmez. Biz bundan da ibret almahyı.z, 
mütenebbih olmalıyız ... 

lere'd 
d. e ika- t• • •• ""llıtı •••e ımız on gun 
'derı h etti. Mayısın ortasını 
~llaııd u 0 n gün, hatırlardadır 
d da il&~ ~elçika ve timali 
tıllr ili erı .harekatrn mütte
·'ld1~1 '.~hıne en kötü bir ce
~~ t~nlerdir. Paris'te bu

ttılllı:•Runler zarfında hadi-

Fransa'da alarm 
Parla, 2 a.a. - Saat 22 yi 35 geçe cenu

bu prki mıntakasında bir ikinci alarm iıia
reti verilmiştir. Hava dafi topları derhal 
harekete geçmiGtir. Alarm saat 1 i 25 geçe 
nihayet bulmuştur. 

Bu sabah Fransa'nın cenubu şarki hava -
lisinde saat 7,10 dan 7,52 ye kadar devam 
eden bir tehlike işareti verilmiştir. Aynı 

İki haziran günü sabah erkendt:n 
fransanın şimalinde bir çok keşif u -
çuşları yapılmıştır. Bir Messerchi
mitd biHi arıza hatlarımızın üstiınc 
konmuş ve pilotu esir edilmiştir. Öğ
leden evci avcı tayyarelerimiz bir 1-..aç 
hava bombardıman dalgasına karşı 
ateş açmışlardır . Netice henüz belli 
değildir. 

~ llıilt,~·' • tecellisi kar§ısında 
"e •nın gösterdiği vekar

IUlı: A llıetnneti ha'""anlıkla 
tı' • ~ J. 

. ~' g· ~1 hayat memat mü-
Balkan te anüdü 

,~.ııı lıı.ı ır~fıniş bulunan İngiliz 
~ "e tUnler zarfında göster

' ~l>'r •oğukkanlılık karşısm
r ~fa.~, llnlığı duyduk. Garson
İd•'r irı c.ı~an devlet adamına 
w': tılı2Hn ağzındaki paro-
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, tl'~aıı 
dİl- ... ·~· •ee this thing through 
dı. ~tii -··--c.c-ı.: .. _.1 ....... ;. 

Belgrad da toplanan ekonomik 
konseyde bir daha tezahür etti 

~. l ~. lie • ·ı· b • • ıı11. r ıngı ız una ına-
~n :~~or hafif bir tabirdir 
1 e •ellet •Yordu. Almanya ae-

Estia gazetesi bunu zikrederken Türk-Elen 

l~!Uı. ~~~ Yememiş içmemi§ 
Hı. b ılahı tereyağına ter· 

dostluğunun sağlamlığını tebarüz ettiriyor 

ıı;' İtt;. kadar hazırlandık -
a'l'ı ..... ıreceği ilk darbenin 

t .... u 
•ı h,,

1
aYYen bazı hedeflere 

~ • ıı erı· d ~' trıRil' 1Yor u. Fak at bu 
''"' ı2ler - .• 

1 "''l'a e gore, mevzu o· 

Belgrad, 2 a.a. - Balkan antantı e
konomik konseyinin altıncı içtima 
devresini açan hariciye nazırı Çinçar 
Markoviç bilhassa demiştir ki: 

"- Balkan antantı memleketleri a-
rasındaki muntazam iktısadi münase

betleri sağlamlaştırmağa ve inkişaf 
ettirmeğe matuf çareleri arama~a de

vam etmek üzere bir kere daha toplan-

· a ~lillı 
1 
l'hahkiimdu. Hollan· 

ı.~1:1~ilı:,~ l'haaından müteessir
l'o~~)' lı,?ın "e şimali Franııa
ltjl' ll'dı, ~atnaıından teesl!IÜr 
d~ı::~lle!'j akat bu alman mu· 
tiı·''Hit-eınllıukadder olan neti· mış bulunuyoruz. Bu itibarla konsey 

1 1~. ~o 
1 

eı:di. ıulhcu ve yapıcı gayelerle toplanmış 
tla r lılc oluyor. Kendisine düşen vazife aynı 

tde fll'I b• Ve tehlike karııaın· 
bi~ ?il' irı ır tnahliiktur. Başka zamanda memleketlerimizde tesirleri 
~ .'llır>ar'an olsaydı, cihanşü- gittikçe artmakta olôn hali hazırdaki 
,~1'tı>ar atorluk kuramazdı. iktısadi güçlUklere çare bulm:tkt,r. 
~ 11 ola lltorluğun kunılma- Memleketlerimiz arasında sıkı hir teş 

d11~ııl'u: karakter, bugün de riki mesai mazide olduğu gibi mevcut 
• ~ ~llıı.ı Usudur. lngiltere'de münasebetlerle idamesi ve yeni milna 

tı)• ~ o 
t"htl 1~ 'ahi) ll . gün zarfında sebetler ihdası arzusundan mülhem 
d, llril'ld lerıne, Napo1yon olmalıdır. 

~~ ,1~1tltıa,:bctri görülmedik Faaliyetinizin bu ilk merhalesi da
."ll~·•llrıl ış ır. 1914 harbin- ha ftcil vazifelerle itmam edilmelidir. 
1tı) 1fla,l'~r, Bulonya ve Kale- İptidai maddelerin mütekabilen teda
t,•t•t~ltt-irı r. Almanların bu rikini ve bu maddelerin memleketimiz 
>, i:1 Ya h Reçirdikten sonra arasında daha iyi biP şekilde taksimi
litÇ\j~ll.ç te :"a .. bombardıman- ni istihdaf eden mütekabil bir yardım 
ı İl) .er İl '. bbusleri, yahut da 
'ı tıı· e ıza 11{tll '~ler b' ç etmeğe çalı§a· 

il' ~i 1tfıt-d .. , ıliyorlar. Fakat o-
•l 'll Uule · · • 
1 '""' tilt rınıız bıze anlat-
ı..._ .... ııt er h 'h • l . . •re•,. Y rı-• ..\) er ı tıma ıçın 
bıı.1 t ita l'hanlar tarafından 
fiıı 't-itı h~1 Yapılacak olan bu 

la.ı ' t ır ask • 
~ "4ır 11iç b' . erı netice vere-

titi;ı tier ır ıngiliz ~nanma
~~ i. 'tiıı -~ltnanlann makl!la
oıı e · --•ane · ~I' 11'1gjt· ~•Yatını zayıf-

ltr lll'ce ... ·~ _?ı•lletinin seciye-
' •· ·aıaluınd k' ., "'Ca ı_ ur ı, bu te -

1lc ,I',._ 11: taın · • • l>'ll ~ettr amıyle makus 
ııtıı'~d lı: '°~ı ır. liollanda'ya ve 

t, a... son al- t .... 
il r •• ev 1 . •••an ecavuzu 
Aıh ıat diye ' •nı:rilizleri iyi ta· 
' h· tı.ı at Ordu ki: 
~ b ıt\ı: llıanıa l.o 

ııttıbç b01l'ıb r ndra'nm Ü· 
~llıllt-ıll il atıld ~ atsalar! 
l 1ar1 h lvıarı1 ~~ın_ı .değil, fakat 
h.ltıı" llhe..: • nızı sahillerine 
-<ı "g•· ·•nın Lo 

dt h 0rdiilc . ndra'da şayi 
~ • .. t ll&tı)e : Vt•e ıngiliz milleti 
ıı • .. q• .. e ırd' .. · 
-~~ ıt o)d ıgı tesire ya-
~ lııd Ulctan 

E .'ta. L il hık . aonra, lngil-
•ıh. 'lfl.k 8rtkı sözl • .. d -.. ot "erd'k en aoy-

d ~ " "-ıı bu • 
1
• • İngiliz mille-

'ıı e ı_ ıtıın d k . 
't ''? 11:endi a 1 endı ta-
' tlll Or. 8• danıarlarındaki 
'tıt• Ilga ı2 bun 1d •li~d Reldi... .u on gün zar-
' ~lllerı arı1:~rr;;2 her tabaka

lldlıi,. ... 1 
• Fakat lngil-

-..qu2 on .. • • gun ıçın-

tasavvur ediyorum ... 

Nazır netice olarak demiştir ki: 

de İngiliz milletine bu itimadı telkin 
eden daha maddi unsurlara da şahit 
olduk. "Bir askeri talim ve terbiye 
merkezinde" on binlerle İngilizin 
nasıl yetiştirildiğini gördük. Glaa
gow'da birkaç yÜz İngiliz harp ge
misinin inşasına §ahit olduk. Ports
mouth'tB İngiliz donBnmuının ta
limlerinde bulunduk. Mançester'in 
ve Edinburg'un miihimmat fabrika
larını, geceli giindüzlü çalıtır gÖr· 
dük. Ve sonra düşündük ki bunlar 
mua:ı:zam İngiliz İmparatorluğunun 

hnrbi kazanmak yolundaki f aaliye· 
tinin Bncak bir cüzüdür. Kanada'da
ki tayyare mektepleri. Avu&tralya'
daki tByyare fabrikaları. "Toprak
lan üstünde aslB güneş batmıyan" 
ve harp sahasından binlerce kilo
metre uzakta bulunl\n İngiliz do· 
minyon ve müstemlekelerinin aynı 
hedef uğrundaki mesaileri. Bu te· 
maalardan ve müşahedelerden son
ra İngilizlerin itimat kaynaklannı 
ke~fetmit bulunuyorduk. Ve bize 
öyle geldi ki, hadiselerin bugünkü 
inki~afı ne olursa olsun, İngilizler 
şu sözleri söylemekte haklıdırlar: 
-We ahali see this thing through. 

A. Ş. ESMER 

" İşlerinizin tamamiyle iktısadt 
mahiyette olduğu noktasına işaret et
mek isterim. Bütün gayret!~rıniz tek
bir gayeye teveccüh etmelidir: çalıt
mak ve imar etmek. Fakat, bu müşte
rek mesai antant azasının diğer dev
letlerle idame ettiği iktısadt münase
betleri haleldar etmemelidir. İyice an
laşılan aramızdaki işbirliği diğer rnem 
leketlerle olan münasebetleri daha zi. 
yadc sağlamlaştırmağa ve milli ekono
milerimizle diğer memleketlerin eko
nomileri arasında daha iyi bir ahenk 
temin etmeğe hizmet edebilir." 

Estia gazete6inin tefsirleri 
Atina, 2 a.a. - Belgrat'ta toplanan 

Balkan antantı ekonomik konseyin -
den bahseden Estia gazetesi fevkala
de anormal olan beynelmilel vaziyet
te bulundukları mıntaka evelce Avru
pa'nın barut fıçısı addedilen dört Bal
kan antantı devletinin sulhçu kalkın
ma işlerine devam etmekte vakit bul
duklarını yazmaktadır. Bu devletler 
şüphesiz vaziyetin vehametinden ve 
Avrupanın şimali garbisinde cereyan 
eden büyük harbin tevlit ettiği akis
lerden haberdardırlar. Fakat, kanlı 
ve kahramanca muharebelerden son
ra Balkanlarda serbestçe ve sulh için 
de inkişaf etmeleri ve muslihane bir 
teşriki mesaide bulunmaları imkfinını 
veren bir rejim ihdas eden bu Bal
kan devletleri aralarındaki tesanüdü 
miidrik olarak ve biribirlerine karıı 
hürmet ve sevgi besliyerek sulhU, is
tiklali ve sulhcu teşriki mesailerini 
sai!lamlaştırmak istiyorlar. 

Türk gazetecilerinin ziyareti 
Balkan antantı devletlerinin mazi

nin yaralarını sarmak, kaybettikleri 
vakti kazanmak, henüz başlıyan kal
kınma ve ıslfi.h işlerine devam ede
bilmek için bütün bunlara ihtiyaçla
rı vardır. Bu hedeflere varabilmek i
çin bu devletler mümcssileri, işbirli
ği vasıtaları ve bilhassa bugün sene
lik içtimatnı akteden iktısadi konfe
ransı ihdas etmişlerdir. 

Bu gazete, Avrupanın mütebaki 
kısmında müthiş §artların birçok se
neler Balkan devletlerinin murahhas 
tarı arasında, mevcut olan mütekabil 
emniyet ve dostluk hislerini hiç bir 
veçhile değiştirmediğni kaydeyle
mektedir. 

Gazete, bundan sonra Bclgrad'da 
toplanan Balkan konferansının bu se 
ne dost ve müttefik Türkiye delege
lerinin riyasetinde mesaisine ba§la
dığını ve Atina'nın geçende Yunan 
mllletinin husust bir memnuniyetle 

Bem'den bildiriliyor: 
Cumartesi günü İsviçre üzerinde bir al

m3~ bombardıman tayyaresi düşilrülmU:ı -
tU. İsviçre bıışkumandanlığmm bildirdiği
ne göre, ikinci bir ecnebi tayyare daha İs
viçre topraklan üzerinden uçmu$tur, bu 
tayyare derhal mitralyoz ateııine alınmıı 
ve tayyarenin fransız topraklarına düştüğü 
görülmilştUr. 

Somme muharebesinden 
sonra İtalya ve Almanya 

sulh teklifi yapacaklarmış 
(Bası ı. inci sııvlada) 

Faşist milli konseyinin kararı 
Roma, 2 a.a. - Faşist partisinin 

milli konseyi dün parti kAtibi nazır 
Mu ti 'nin başkanlığında toplanmı§ ve 
aşağıdaki beyanatı alkışlarla tasvib et 
miştir: 

.. Milli faşist konseyi, italyanın 600 
bin evHl.dını umumi harpte kaybetmek 
suretiyle yaptığı fedakarlıklara rağ • 
men, harbi gerek kendisi gerek diğer
leri için kazanmıı olmasına rağmen 

aldatılmıı olduğunu ve bilahare gü
neş altında kendisine bir yer temini
ne çalışırken 2anksiyonlarla mukabe -
le gördü1:ünü ve deniz kontrolünün 
boğucu bir kuvet olarak kendisine kar 
~ı istimal edildiğini ve bu halin pek ya
kında serbestii harekatıru kırmak li -
zere istimal edilecek bir vasıta haliııe 
geleceğini takdir ederek italyan mil -
lctinin harekete geçmeğe amade bu -
lunduğunuı ve vatanın denizlerde vah
det ve istiklalini temin için milleti ~a
ğuan Duçe·nin emri altında yer alma
ğa amade bulunduğunu ilan eder.,, 

karşıladığı ve tilrk siyasetinin mil
him amilleri otan kıymetli türk gaze
tecilerinin ve mebuslarının ziyareti
ni kabul ettiğini yazmaktadır. Bu zi
yaret o kadar samimi ve sıkı dostluk 
tezahürlerine vesile olmuştur ki, bir 
türk gazetecisinin dediği gibi "tUrk 
ziyaretçileri, kendilerini yabancı bir 
toprakta değil kendi memleketlerin
de hissetmişlerdir . ., 

Türk - Elen dostluğu 
Estia §Öyle devam etmektedir: 
"Türk - Yunan münasebetleri Bal

kan antantı çerçevesinde devrimizin 
en memnuniyete şayan tarihi inkı

laplarından birini teşkil etmektedir. 
Asırlarca devam etmit olan kahra
manca mücadelt"lerden sonra kahra
manlıklarına ve faziletlerine karşı 
mütekabilen hürmet ve takdir besli
yen iki millet bu mücadelelere ait 
zamanın katiyen nihayet bulduğunu 
ve muslihane bir teşriki mesaiden iııe 
birçok faydalar beklenebileceğini ar
tık anlamışlardır.,. 

Gazete bundan sonra bilhassa bu 
son seneler zarfında ve müşterek 

menfaatlere müteallik meselelerin 
hallinden sonra iki memleket arasın
daki samimi münasebetleri hiç bir 
şey bozamadığını yazmakta ve bu iki 
memleketin aralarında hiç bir ihtiUlf 
mevcut olmadığını, iktısadf bir tc~ri
ki mesainin elzem olduğunu ve kom
ş~ olmanın bir niza vesilesi değil, iyi 
bır anlaşma vesilesi olduğunu anla
dığını ilave eylemektedir. 

Estia şöyle devam etmektedir: 
"Bu muslihane teşriki mesai için

de iki millet yalnız memleketlerinin 
umumi menfaatlerine hizmet etmek
le kalmayıp Avrupanın bu mıntaka
sında mühim bir hizmette bulun
duklarını ve harici ıeraitin müsaade
si nisbetindc bu mıntakada sulhiln 
idamesine çalı&tıklarını müdriktir
ler.,. 

"Sokaklarda arada sırada polislerin 
yol kesip herk,.stcn hüviyetini sorduğU 
g!lrUlllr. O vakit tUrlt ve almanım dl· 
yenler geçiyorlar. Fakat ııovyet veya 
bulgar tebaası iseniz, lngilz ve rransız 
olduğunuzu sO>·leraenlz vaziyetiniz oUp
helldir., 

En ziyade ıııkı tedbirler alınan pet
rol mıntakasında almanlann ha.kim ol
duğunu s!lyliyen muharrir, nımenlertn 
slla.h ve mühimmat fabrikalarının da 

alman mUtehassısla.rının elinde bulundu
ğ\ınu kaydederek diyor ki: 

"Demir muhafız teııkll!tının günden 
gtlne kuvetlendlği de btıriz bir surette 
görlinmektedlr. 

HattA pek yakında kabinede bazı de
tfılkllkler yapılacatı, hariciye ve dahi· 
llye nazırlarının <;ıkarılarak yerlerine 
demlrmuhafız menııuplannın geleceği 
tn:hmln edilmektedir. HUIABa Romanya.
da almanların mevkii kuveU!dlr ve al· 
man nüfuzu hAklmdlr.11 

Muharrir makalcıılnln ııonunda şOyle 
demektedir: 

''BugUn ı:lhtn\<'?' 13 vnh!m ve tPlfıo u
yandırarak kuvelmanevtyeyi kıraca~ 
bir tek lAkırdı ıarfetmek, en hallıı ve 
en samimi kan&Ate mll8tenlt olsa bile, 
vatan aleyhinde en ıent bir cinayet ad· 
dolunacak kadar nAzlk dakikalar yaoı
yonız. Dedikoduyu boğmak ve ezmek 
bir vazifedir . ., 

İKDAM 

Harbin yeni bir safhası 
Abidin Da.ver, aakert vaztyeU gözden 

geçirmektedir. 
Muharrir, almanlıı.nn otmdJye kadar 

elde etUklerl n.eUcelerln ttıklp edileıı. 
gayeye nazaran mutlak bir zafer mahi
yetinde olmayıp alman ordueunun ya 
yalnız balına yahut da ltalyanlarla be
raber fransız orduııuna karı:ıı harekete 
geçmulnl tab11 ve mWıakkak görme~ 
t.edlr. 

Almanya şimdi han i 
taraf tan saldıracak ? 
Fransız askeri muharrirleri 
Muhtelif tahminler yaparak 

bu suale cevap vermeğe çahşıyorlar 
Paris, 2 a.a. - Şimal muharebesi

nin akibeti kati bir surette tebeyyün 
etmiş gibi göründüğü §U sırada aske
ri muharrirler, almanların gelecek 
darbelerini nerelere indireceğini tet
kik ile meşguldürler. Matin gazete
sinde J ean Fabry, Paris bölgesiyle, 
aşağı Seine ve Marne bölgelerinin 
mantıkan tehdit altında bulunmakta 
olduklarını tebarüz ettirmektedir. Bi
naenaleyh bu mıntakalarda harbe ha
zırlanmak lazımdır, sevkini yalnız 
kendisinin idare edebileceği harbı, 

dilediği gibi yapmak kumanda heye
tinin işidir. 

Som ve En hattını delmeğe 
çalışacaklar 

Le Journal gazetesinde Givet diyor 
ki: 
Almanların mutat olan tarzıhareket

lerini nazarıitibare alacak olursak, al
ınanlar, Somme ve Aisne hattımızın i
ki cenahını delmeğe çahıacaklardır. 

Bu takdirde, çok muhtemeldir ki al
manlar bir taraftan Amiens diğer ta
raftan Rethcl bölgelerinden harekete 
geçeceklerdir. Fakat düşmanlarımız 

bundan başka bir tarzda hareket de e
debilirler. Mesela, merkezimizi del -

meğe çalışabilecekleri gibi, ınerkezc 
yakın ve Soissen istikametinde cep
hemizin her hangi bir noktasına da 
tazyik edebilirler. Her ihtimal derpig 
edilmek icap eder. Çünkü pek ali dü
tlinüleceği gibi, alınanlar, velevki Ma· 
jino'da olsa mutlaka kendilerini en az 

beklediğimizi zannettikleri noktalar -
da bizi vurmak istiyeceklerdir. 

Epoquc gazetesinde Kerillis diyor 
ki: 

Amerikan tayyareleri geldikten 
aonra 

Umumiyetle zannedildiğine göre, 
gelecek çarpışma bizim için 10 mayıs
ta olduğundan daha iyi şerait daire -
ııinde olacaktır. Bunu sebepleri şun
lardır: evela, amerikan malzemesi ile 
takviye edilmit olan fransız hava ku
vetleri ilk taaruzda olduğu kadar ku
vctli bulunmaktadır. Halbuki alman
ların bu sahada zayiatı azlnı olduğu 
&fbi llk faikiyetinl de tamamen kay-

betmiş bulunmaktadır. Saniyen, al • 
mantarın taarruz malzemesi ellin kor
kunç olmakla beraber çok zayıflamıı 
bulunmaktadır. Diğer taraftan da hU
cum arabalarına karşı teknik gittikçe 
tekamül etmektedir. Son piyade mü
sademelerinde, müttefik piyade bariz 
bir surette faiJdyetini göstermiştir. 

Bu sayede, muhariplerin kuvveimanc
viyesi, yeni muharebeler arifesinde 
en yükse.k mertebesine vasıl olmuş • 
tur. 

Bir alman - italyan taarruzu 
ihtimali 

Populairc gazetesi, askeri muhar
ririnin imzası altında, mihver devlet
leri planlarının bilhassa Fransa ve 
fransız ordusu ile karşılarıl\da doğru
dan doğruya bir mania bulunmakta 
olduğunu ve bu mania ayakta durduk
ça hiç bir Zaferin bir mana ifade ct
miyeceğini yazmaktadır. Aynı gaze
te alman taarruzu hakkında muhtelif 

ihtimaller derpi§ etmektedi:-: eve la 
Somme - Aaisne - Malmedy cephesin
den büyük bir alman taarruzu, saniyen 
İsviçre üzerinden Lyon istikametinde 

bir alman - italyan taarruzu ile mü
terafik, İsviçre üzerinden bir alman 
taarruzu. F~kat bu planların .hiç birisi 
nihai gayesine varamıyacaktır. Fran
sa'nın daha geçirecek çok çetin bir 
kaç haftası vardır. Mamafih kritik an 
aşıldıktan sonra, zaman, Fransa \'e İn
giltere için çalışacaktır. 

Sovyel heyeti 
Belgraddan aynldı 
Belgrad, 2 a.a. - Sofya sovyct el

çisi B. Lavnntiyef ile sovyet heyeti 
murahhasası, sovyet - yugoslav tica
ret itilafnamesini imzaladıktan son
ra, dün akşam saat 23 de Belgrad'dan 
Sofya'ya hareket etmişlerdir. İstas -
yonda, hariciye nezaretinin yüksek 
memurlariyle bir çok şahsiyetJer ve 
matbuat mümessilleri tarafından tcs
yi cdilmialerdir. 
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H1.D1SELERt TAX1P BDERXEN 1 ------ iımlr turist yolları l(ln 
getirilen malzeme 

Beşinci · kol'un menşe İzmir, (Hususi) - İzmir turistik 
yolları inşa etmekte olan Reji Jene· 
ral şimendifer şirketi, evelce, in -
şaat işlerinde kullanılmak üzere Av
rupa'dan 60 kamyon ve 8 silindir ile 
muhtelif inşa malzemesi getirtmişt i. 

( Rodyo Dlfüzyon P 
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Amerika' da futbol macları .., 

büyük bir rağbet görür 
Senede vasati olarak 

Kırkbeş milyon kişi maç seyreder 
ve 67 milyon duhuliye verir 

Birleşik Amerika'da iyi bir takım, Coach denen antrenörler yetiştirirler. 
yüksek tahsil müesseseleri kadar Bunların yıllık ücretleri - mutavas
tren. otobüs, otel şirketlerini, şehirle- sıt ve en yüksek profesör tahsisatına 
ri, §l!'hirlerdeki sınai ticari teşekkül- muadil olarak - 2000 - 15,000 dolar a 
lro::-i de alakadar eder. Alaka sebebini rasındadır. 

izah eden rakam şu: Koçların her tahsil müessesesind 
Altmış bin nüfuslu Madison şeh- Üzerlerine aldıkları teknik ve mali 

rinde Wisconsin üniversitesinin maç- mesuliyetler derecesinde selahiyetl~ rı 
larını her zaman otuz bin kişi seyre- de vardır. Bilhassa tedris heyetine 
der ve bu otuz bin kişinin on, on beş 'karşı oyuncu talebelerin haklarını 
bini hariçten gelirmiş. Bir başka ra- müdafaa ederler. Dört ay oyun bir ay 
kam daha 1 da hazırlık mevsiminde dersleriyle i-

Eylülden birincikanuna kadar de- cabettiği tarzda meşgul olamıyan ta
vam eden oyun sezonunda gene Ma- !ebeler için profesörlerden not ister· 
dison'da otel gelirleri % 30, elbise sa- ler. Koçların bu talebini Üniversiteyi 
nayii % 10, içki sanayi ve müessesele- bırakıp çıkmak tehlikesinı göze alma
ri gelirleri % 30 gıda sanayii ise bun· dan, yahut pek nadir ve müstesna ü
lardan daha yüksek nisbetlerle artar- niversite reislerinin müzaharetini pe
mış. şinen temin etmeden (ki Şikago üni-

Los - Anceles şehri ticaret odasının versitesi reisiyle beraber birkaç yük
futbol takımını kuvetlendirmek için sek tahsil müessesesi reisinin bu işe 
üniversiteye yaptığı teklifler ve yar- muhalif oldukları ve zaman zaman 
dımlar bütün garpte üniversitenin mu mukavemet ettikleri söyleniyor) ~uç 
vaffakiyet amillerinin başında sayılı- bir profesör reddedemez. 
yor. Esasen Koçlar ve onlarla beraber 

Birleşik Amerika'da futbol maçla- spor teşkilatlarında çalışanlar ameri
rını seyreden Amerikalıların senelik kalı olmasalar dahi profesörlerin, tah
vasatileri kırk beş milyon, bunların sil müessesesine yılda birkaç yüz bin 
yalnız duhuliye olarak ödcdikl~ri de dolar kazandıran oyuncu talebelerin 

kendilerine faik vaziyetlerini idrak 
altmış yedi milyon dolar olarak hesap 
ediliyor. edecek bir seviyede oldukları kanaa-

tindedirler. 
Duhuliye asgarisi büyük oyunlar 

fçin şarkta bir buçuk, garpte dört do
lardır. Talebe kendi mekteplerinin iş
tirak edeceği oyunların duhuliyesini 
tahsil yılbaşında toptan verirler ve bu 
duhuliye mektepteki takımların kud
retine göre beş on dolar arasında de
ğişir. 

Koşular, boks maçları gibi futbol 
da Amerikalılar için birkaç türlü bir 
müşterek bahis mevzuudur. Takımlar
dan biri, gollerin adedi, ne kadar za
manda yapılacakları üzerine oynana
bilir. Bana anlattıklarına göre; bu ba
hisler maçlardan birkaç hafta önce 
başlar büyük kütle heyecanım tahrik 
ede ede oyunun sonuna kadar devam 
edermi§. 

Birleşik Amerika'da futbol, her tür
lü maddt menfaat endişelerinin üs
tünde bir beden terbiyesi müessesesi 
değil, menfaati her sınıftan büyük bir 
kalabalığa ıamil muazzam bir · en
düstri cihazıdır, 

.-. 
Şimdi yazının bilhassa tebarüz et

tirmek istediğim noktasına geliyo
rum: 

Birle§ik Amerika yüksek tahsil 
müesseseselerinde futbol takımlarını 

- ltkence mi yapıyorum? 

Oyuncular ekseriyetle - eğer tesa
düfen ele geçmiş değil ise - orta de
recedeki tahsil müesseselerindeki o
yuncular arasından seçilirler ( ki 
koçların esaslı vazifelerinden biri de 
budur.) ve tatmin edildikten sonra 
müesseseye maledilirler. Tatminde 
esas, tahsil, iaşe ve ikamet masrafla
rının zaman zaman da biraz yüksekçe 
olan cep harçlığının mncssese arafın-

dan deruhte edilmesidir. Bu sonuncu-
sunu müesseseler kitaba uydurmak 
suretiyle - mesela büyük oyunlardan 
önce oyunculara - daima kıymetleri -
nin bir iki misli fazlasiyle satılan -
biletlerden muayyen miktarda vermek 
suretiyle telafi ederlermi~ ... İlh .. ilh .. 

Bu uzun ve epeyi çapraşık yazıyı 

artık burada bitirmek istiyorum. Size 
bu işin mutlaka aleyhinde yazmak ka
rarında olmadığımı ispat için, maçlar
daki gürültülü kız talebe kalabalığın
dan (Cheer - Leader), maçların eğlen
celi olması için bunlara verilen vazi
felerden ve bunların yaptıklarından 

hatta Amerika mecmualarının bahset
tikleri tarzda dahi bahsetmiyeceğim. 

Amerika'da olduğu gibi bizde de bü
tün bunların toptan lehinde veya top
tan aleyhinde olanlar bulunabilir. 

- Batkaaını sevdiğini, beyhude ümide kapılma-
maaını, bu işin neticesiz oldu~unu, neden söylemi 
yora un? 

- Niçin söyliyeyim? Ned~n beni sevmesin? 
- Neye sevsin? Sen onu seviyor musun? 
- Bana aşık olan her erkeği, benim de sevmem~ 

imkAn var mıdır? Gel! Şuna bir mektup yazalım' 
GiZeUa. ıaıırdı: 
- Mektup mu yazalım? Ne yazacağız? 

Kimi, yahudi damgalı pasaportlarla 
iltica etmiş olan zavallı ( !) mülteci
ler, kimisi, rejim aleyhtarı sıfatını ta
şıyan, edip, mütefekkir, ve muhtelif 
meslek erbabı, fakat çoğu, uzun za
mandanberi oraya yerleşmiş, iş ve gü
ciyle meşgul gibi görünerek, misafir
perverlikten azami istifadeler temin 
eden yüz binlerce yabancı, Hollanda 
istiHi edilmeğe başladığı sabah, otel
lerden, sayfiyelerden, apartmanlar
dan hakiki hüviyetleriyle sokağa fir
lamıştır: Beşinci kol! 

Saat ve dakikasına varıncaya kadar 
vazifesi önceden tespit ve organize 
edildiği için, müstevli saldırır saldır
maz, beşinci kol da faaliyete geçmiş
tir: cephe gerisinde sabotaj yapmak, 
nanik çıkarmak! 

Her nedense, alman gazeteleri bu 
ıesele ile çok yakından alakadar o

luyor ve bazı memleketlerde, "hain
ler., e, "sabotajcılar., a karşı şiddetle 

harekete geçildiğine hayret ediyor. 
Yalnız hayret etmekle de kalmıyor; 

"beşinci kol., un bir "vehim mahsulü,, 
olduğunu, bu itibarla. devletlerin, 
milletlerin böyle mevhum şeyler etra
fında tedbirler almağa kalkmaları, 

memleket içinde sinirleri bozacağı 
miilahazasiyle, kendileri için faydalı 
olmıyacağı nasihatını da veriyor 1 

Ancak, mevhum olmasına rağmen, 
cihan piyasasına slirülen bu "vehim 
mahsulü,, ( !) için, gene her nedense, 
bir menşe şahacletnamesi ibrazına lü
zum görülüyor. Berlinde çıkan bir ga
zete, beşinci kolun mahiyeti hakkın
da şunları yazıyor: 

"Bu ismin menşei, İspanyadaki sivil 
harptir. 1936 sonbaharında Franko ta
raftarları dört koldan Madrid üzerine 
yürürken, bu kollardan hangisinin 
Madridi zaptedeceği general Mola'ya 
sorulmuş. General Mola da şu cevabı 
vermiş: Madridi bu dört koldan hiç 
biri zapdetmiyecektir. Bunu, Franko
nun Matlriddeki taraftarları olan "be
şinci kol., temin edecektir. Malfımdur 
ki, Madridi beşinci kol zapdetmiş de
ğildir; çünkü böyle bir kol yoktu.,, 

Cihan piyasalarında revaç bulacak 
ve çıktığı memlekete şeref verecek bir 
matağ olsaydı, hiç §Üphesiı: ki, İspan
ya namına menşe şahadetnamesi ibraz 
tıu•uauı.Ca "\••'h;;•'l .,.,.ın-.ı:r--'-"t• ~~1-

dı ki, Avrupada yeni bir nizam kur
mak iddiasiyle, dünyanın etik bün
yesini yıkmak için hareket eden zih
niyetin bu kolunu kırarken, hiç bir 
millet menşe phadetnamesi ıormıya
caktır. 

Vehim mahsulünün en mükemmel 
nümuqeai, daha evelki gün vatanını 

müdafaa eden ordularını dü§manına 

Belki Amerika'da lehinde olanlar 
çoktur da bizde azdır. 

Aleyhte söylenenleri misafirlerimiz 
den birine anlattım; doğru söylüyor
lar fakat realist değiller 1 dedi. 

- Bu kadar bilyük ve masraflı mü
esseseler, bu kadar birbirlerine bağlı 
~üçük büyük menfaatler bu kadar dar 
idealist kafalarla idare edilebilirler 
mi?. 

teslim eden kraldır. Bizim ahlak te
lakkimizde bu hareket, hıyanetin şah
eseridir. Bu tezahür ise, ancak beşin
ci kola, yani hainlere has bir tezahür
dür. Dünyada saf ve temiz düşünen 
miletler henüz ekseriyettedir. Fakat, 
bu milletlerin saflığını, temizliğini 

safdillik sanarak, menfur bir hareke
tin iğrençliğini tevil ile bertaraf etme
~e kalkanlar gülünç oluyorlar. Beşin
ci kol, beşinci koldur; bunun başka 
türlü tevil ve tefsire tahammülü 
yoktur. Milletlerin bu husustaki ka
naatlerini değiştirmek maksadiyle sar
fedilen gayretlerin hepsi boştur. Çiin
kü, hiç bir medeni millet, kendisinin 
hüriyetine istiklaline, hasılı varlık ve 
mukaddesatına, her ne pahasına olur
sa olsun, kıydırmıyacaktır. Milletle
rin müşterek bir şuuru haline girmiş 
olan bu hakikati göremiyenler, olsa 
olsa, idraksiz zavallılardır. 

Hi-Tu 

Kayseri'de yardımcı 

hastabakıcı kursu 
Kayseri, 2 a.a. - Askeri hastanede açı

lan yardımcı hasta bakıcı kursuna iştirak 

etmeye karar vermiş olan o~rimi7. bayan
ları buıün halkevlnde toplanarak buradan 
toplu bir halde hastaneye gitmişler ve bu
rün açılan kursa devama ba5lamışlardır. 

Kütahya' da tahsil çağındaki 
çocuklar 

Kütahya, 2 a.a. - Son defa yapılan 
sayıma göre vilayetimizde 43.403 er
kek, 37.643 kız olmak üzere ilk tahsil 
çağında 81.046 çocuk vardır. 

Posta idaresi Avrupa'ya memur 
ve talebe gönderecek 

P.T.T. idaresi, meelekt bilgilerini arttır
mak ve mümarese peyda etmek üzere bu 
sene de ecnebi memleketlere memur gön -
dcrecektfr. İdare aynı zamanda yüksek 
mUhendls mektebinin bu seneki me?.ıınla -
rından bir kaçını da lhtlswı yapmak lb;ere 
Avnıpaya gönderecektir. 

Belediyelerin 1940 bütçeleri 
Belediyelerin 1940 blltçe projeleri taıı -

dik edilmek Uzere Dahlllye vekfı.lf!tlne gel
mektedir. Bu bütçelerden Maraş belediye 
bütçesinin tetkiki bitmek llzeredlr. Siirt 
belediye büt!:e&I bazı sebeplerle iade edil • 
mi ıtır. 

Yıldırımdan ölenler 
İzmir, (Huı;usi) - Son yaimurlarda dü

şen yıldırımlann evelce bildirdiiim telefa.
tm& iliveten yeniden şu malQmat gel -
miıtir: 

Odemiısin Kiraz nahiyesine baylı Yeni 
köyilndcn 1ırnail oflu 4-4 yaıında hmail, 
Kemalpaşa'nın Be,pmar köyÜnderı Salih 
Yılmaı yıldırımların teıiriyle ölmü~ler, 
Salibin kardeşi Sabri ile iki arkada~ları a
i.rr turette yaralanm11lardır. 

Bursa' da ıu çalıtmaları 
Buraa, (Huıuıl) - Su proje.inin tasdi

kından sonra suların çoğaltılması çalışma
larına devam edilmclttedir. Bir çok menba 
ıulan üzerinde mevzii tedbirler almmo.k
tadır. 

Dinar kazasına ekilen pamuk 
Afyon, (Hususi) - Ziraat vekaletince 

viliyetimize gönderilen iki ton pamuk to
humu Dinar kaıasına ekilm!,tir. Dinar'da 
bu tecrübenin mUııbet netice vermesi çok 
muhtemeldir. 

Yeniden 140 kamyon getirilmi~ ve 
kamyonlar ikinci kordona çıkarılmış
tır. Aynı zamanda inşaatta kullanıl
mak üzere mühim miktarda asfalt ve 
beton künk ve demir de ı;elınıştıı. 

Şirket, yalnız İzmir turistik yolla
rını değil, Anadolu içinde yol ve sair 
mühim inşaat da yapmathadır. Kam -
yonların mühim kısmı, bu inşaat için
dir. 

Lise talebesinin kampı 
İzmir, (Hususi) - Bu sene lise ta

lebesinin askeri kampları, müsait o
lan mekteplerin kendi bahçelerinde 
kurulacaktır. Liselerin bir ve ikinci 
sınıf talebeleri için kamp 7 haziranda, 
son sınıf talebesi için 1 temmuzda 
başlıyacak ve yirmişer gün devam e
decektir. Bahçeleri geniş olmıyan li
seler icin mektebe en yakın sahada 
kamp kurulacaktır. 

Kampta bulunacak talebeler, akşam
ları evlerine gönderileceklerdir. 

· fzmirde bir kaza 
İzmir, (Hususi) - Hüsnü adın.da bir 

c;oban Kad iknle'de koyun otlatırken kale
nin surları üzerine c;ıkmış, ve burada mu
var.enesini kaybederek surlardan <lüşmüş, 
aı:ır surette yaralanarak hastaneye kaldırıl
mıştır. 

hrıiroe- b:r ... ·.,avet . 
İzmir, (Hususi) - Dün akşam birinci 

kordonda bir hadise olmuş, akhisarlı 21 ya· 
şında Sa.clrettin, 3 ay beraber yaşayıp mev
cut 300 lirasını uğrunda ı;arfettiği Sabriye 
namındaki gene; bir lrodını, vurmak iste
miştir. Bıçak kasığa isabet etmiş, kadın a
ğır surette yaralanmı:stır. Sadrettin yaka
lanmıştır. 

Balıkesirde tenis kortu 
Balıkesir, (Hususi) - Parkın içinde be

lediye tarafından yaptırılan tenis kortu 
törenle açılmıştır. Kort beden terbiyesine 
devredilmiştir. 

lzmirde deniz bayramı 
İzmir, (Hususi) - Deniı bayramı ic;in 

şimdiden hanrlıklara başlanmıştır • • 

lzmirde bir esrarcı yakalandı 
tzmir, (Hususi) - Kaçakçı Yaşar na

mında biri, fstanbul'dan getirdiği 1.200 li
ra kıymetinılt ve 3 kilo sikletinde kac;ak 
e-srarla beraber Basmahane istasyonunda 
trenden inerken yakalanmıttır. 

Posta memurları icin vila~etler. 
-aeıruraıar açılacak 

P.T.T. idaresi her sene olduğu gibi bu 
ııene de vllllyet merkezlerinde memurlar i
çin kurs açacaktır. Bu kurslardn memur -
lllrın mevcut mnlfımatını tevsi edecek bil
giler göstcrllccekUr. 

Bugün 

ULUS Sinemasında 
Çift film 

14,30 - 17,30 - ve 21" de 

BEBEKLER PERİSİ 
Magda Schneider 

16 ve 19 da 

ESRARENGİZ iZ 
Tex Ritter 

\.Ayrıca P ARAMONT Jurnal 

PAZARTESİ: 3,6.l 
12.30 Program, ve meml~et 
12.35 Ajans ve mctcoroloJı 
12.50 Mi.ızik: muhtelif şar 
13.30 14.00 Muzık: karışı~ 
18.00 Program ve mcm e 
18.05 Muzık : oda muzigi ( 
18.30 Müzik: radyo caı o 

İbrahim Özı;ur) . 
19.10 Müzık. Çalanlar: Ru' 

he, Cevdet Kozan. O 
yen Senar. ~ 
1 - Kemal Enun '
şarkı: (Bu neşeden 
2 - Rahmi bey -
(Gel ey saki). 
3 - Zeki Arif -
çtldı bahçede gı.iller). 
4 - Ruşen Kam - kt 
5 - Salihattin P . 
türkü: (Gökler perısı 
6 - Sadettin Kayn 
türkü: (Sıirnıeyi goı _..ı_ 

19.30 Mıizik: halk turkült:ı" 
ses ve Sarı Recep. 

19.45 Memleket saat ayarı. 
teoroloji haberleri. 

20.00 Muzik: fasıl heyeti. 
20.30 Konuşma (umumi te 

terbiyesi). 
20.45 Müzik. Çalanlar: C 

Fahri Kopuz, lzzettı1l 
yan: Mustafa Çaglar·...1. 
1 - Bestenidr peşrr"'. 
2 - Ha$im bey - b 
(Kaçma mecburundaJl) 
3 - H. Yusuf - b 
(Çok sürmedi geçti):ı,. 
4 - Dede - bcsteniı; .. 
seni sevdim seveli). 
5 - Mustafa Nafiı " 
(Sahilde u.bah). 
6 - Saba tiırkU: (Bit 
verdim) • 

21.10 Konuşma (fen ve tab~ 
21.30 Konser takdimi: Hali.l 

ken: ve müzik : rad1' 
($ef Dr. E. Praetoriııt>-

22.30 M cmleket saat ayl\rı, 
leri; ziraat, esham • ( 
biyo - nukut borsası 

22.50 Mıizik: caıband (Pi.)• 
23.25/ 23.30 Yarınki prograıtı• 

• • • • • 
- - ( FRANSIZ RADYO 

FRANSIZ Radvosunun 
yatı günde iki dC"-fa yapılnı 
rın saat ve dalga uzunlu 
bildiriyoruz : 

1 - TÜRKİYE saatiyle ıJ 
dalga 41.44 M . 

2 - TU'RKİYE Saatiyle 
- P.T.T. 253M. Hadlyo -
227 M. 
~-( İNGİLİZ RADYO 
İNGİLİZ Radyo Şirketınl1l 

Broadcastlng Corporatlon l il 
!erde haber neşrlyntı pro 

Ankara 

TÜRKÇE · 
İNGİLİZCE 

" .. .. 
" .. 

FRANSIZCA 

Saatiyle 
21.10 
s 15 

11.00 
18 80 

l 00 
2000 
23.45 
14.15 
23.00 

• • • 
• • • 

---- ( 1 R A ~ 
Tahran RadY~ 

Tahran Radyosu, kısa d 
saat ll .30 dnn 14, e kndnr, 

! uzuıılu~u tlzcrlnden, 17.13 dtfl... 
1 

30 m. Uil dalga uzunluğ'U 
20.30 dan 23.SO a kndar 41' 
zunluğu Uznrlndcn n~rC'ctll_m.-., 

(Yukarıdaki Saatler iR-Y' 

Boluda okuyan 
Bolu, (Hususi) - Hapi 

tarafından açılan okuma ku 
kum okutulmuştur. lmt" 
mahkumlara törenle diplo 
mıştır. 

Hapisancde ayrıca 20 m 
lık öğretilmektedir. Kursta.,, 
kanape, mas:ı, ktığlt sepeti 
maktadır. 

bekliyordu. Onu, teselli edebilecek olan bil 
kendi havasında, şarkı söylüyor, onun saf "" 
hi&lerıylc: eğleniyordu. Bir kaç sokak ilerid.ıı". 
partımanda, sivri siyah sakallı bir erkek 
{:İzli ve büyük aşkının hayaliyle kıvranırkellr 
ıi onu bir başka erkekle, genç bir talebeyle 
du. Maria, kimi aldatmıyor, kiminle alay 

Maria. ne§eli bir tavırla, odanın içinde dotaıı}'v•, 
tekerlemenin bi~ini bitirmeden, diğerini ağzına atıyor 
du._ Masanın başında durdu. Şarap şişesini dikti. Du
daklarını yaladı, gözlerini süzdü. 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKONEY -19 -

ki? Mari'a, merhametsiz ve kalpsiz bir in 
vaziyet ne zamana kadar devam edecekti 
dalaveralar nasıl olsa günün birinde me:Y 
caktı. O zaman, aldattığı bütün erkekler bİ 
tikam almağa kalktıkları takdirde Maria'nil1 
olacaktı? Müthiş bir vaziyetti bu ı Ha::eketC 
Maria'ya tehlikeyi göstermek lazımdı. Fak•" 
zifeyi üstüne kim alacaktı? Ne babasının, ıı~ 
.nesinin bu işi becermelerine imkan vardı. 
bunu kendisi mi yapacaktı? Cebinde beş 

- Ne mi yazacağız? Dur bakalım. Güzel bir cevap 
verelim. Mesela: çalış, büyük adam ol, o zaman dil· 
ıUnlirliz, diyelim. 

- Neyi dlişUneceksin? 
- Bunun mWsını ona bırak, o, senden daha iyi 

tnlar. 
- Boı yere niçin limit veriyorsun? Yazık değil 

mi? 

- Haydi oradan, abdallığın lüzumu yok. Neden 
yazık olsun? 

- Sevmediğin bir genci, tutmıyacağın viidlerle 
kandırıp, aklını başından almak doğru bir hareket 
midir? Hem, bu suretle Maksi'yi da aldatmış olmı· 

yor muıun? 

- Bravo 1 lyi aklıma getirdin. Böyle tecrübesiz 
çocuklarla mektuplaşmak biraz tehlikedir. Kaybeder, 
yahut yanlıg anlar, ne bileyim, her hangi bir şekilde 
Maksi'nin eline geçebilir. En iyisi benim aizımdan 
ıen yazarsın. Altına da imza atmayız. 

- Nasıl olur? 
- Niçin olmasın? Maksi'nin eline geçerse, inkar 

ederim. Senin yazdığını söylerim. Bir patırdının Ö· 

nUnil almış olurum. 

- Ben bunu doğru görmüyorum. 
- DarUma ama, pek sersem şeysin . Bu kadar te-

reddüt ıdıcek ne var? !ki tatır yazı yumaktan mı 

üşeniyorsun? Benden bu kadarcık bir iyilik mi esir
giyorsun? 

- Neden beni anlamak istemiyorsun Marika? Bü
tün bu dalaveralara ne lüzum var? Onu sevmiyorsun. 
henüz hayata atılmamış, parası yok, bir gey beklemi
yorsun, o halde, niçin meşgul oluyorsun? Zavallı ço
cuğu büsbütün çıldırtmak mı istiyorsun? 

- Ben, ne yaptığımı biliyorum. Senden mütalea 
da sormuyorum. Haydi ,eline kalemi, kağıdı al da 
yaz. 

- Ne yazayım? 
- Benim söyliyeceklerimi. 

Gizella, bu mevzu üzerinde ablasiyle daha fazla 
münakaşa etmenin kendisi için iyi bir netice vermi
yeceğini anladı. Hazırlandı. Masanın başına oturdu. 

Maria, kollarını göğsünün Ustünde kavuıturdu. 

Gözlerini yumdu. Gillümıiyerek dikte etti: 
- Sevgili çocuk t 

Gizella, başını kaldırdı: 

- Sevgili çocuk mu? Bu t!bir biraz garip değil 
mi? 

Maria, asabiyet bağırdı: 

- Her şeye karışma 1 Beyefendi, diye hitap ede
cek değilim ya? Şaşkın, şaşkın yüzüme bakıp, durma. 
Yaz! ... Aman, ne abdal §eysin ! .•• Sevgili çocuk. 

Gizclla, dudaklarını ısrdı. Gözleri yaşardı. Yüzil 
kıpkırmızı oldu. Yavaşça tekrarhyarak yazdı: 

Sevgili çocuk. 

Maria, biraz sükunet buldu. Devam etti: 
- Mektubunu alclım. Ruhunda böyle büyük fırtı

nalar koptuğuna çok müteessir oldum. Benim yüzüm
den ıstırap çekmene katiyen razı değilim. Müsterih 
ol. Sen de benim hoşuma gidiyorsun. Yalnız, bugün
lerde pek fazla meşgulüm. Yeni roller aldım. Durma
dan çalıııyorum. İşlerim hafifler hafiflemez ilk fır

.atta ıana haber vereceğim. O zaman görÜJilrüı:. 

Dertlerini bana anlatırsın. Selam ve sevgiler. 
- Sahi yeni roller aldın mı? 

- Bu da bir rol değil mi? 

Gizella, akıi bir ıesle cevap verdi: 

- Hayır. Adreı ne yazayım? 

- Post Reıtand. Mektubu yarın öğleden evel 
p0tıtaya kendi elinle götllrilrsün. Paran var mı ? 

Kahkahayla g'ÜldU: 

- Deıene nereden olacak? Rüksek namus telak
kileri, çalıımak için yapılan bilyük projeler, pro
gramlar insana para getirir mi? .. , Ali Parasız gez· 
me !. .. Benim küçük abdalım. 

Başını avuçları arasına alıp, salladı. Gözlerinden, 
yanaklarından öptü. Sonra kendini yatağa attı. 

- Haydi, uyuyalım artık! Bugünkü bu kadar ye
tişir. 

Gizella, önilndeki mektuba bakıyor, ablasının mı

rıldandığı kıvrak bir prkıyı dinliyor ve düıünüyor

du. Bir kaç adım ötede, kumral saçlı, mavi gözlU bir 
deli.kanlı kulafını dıvara vermiL bir ümit, bir tcıelli 

madığı gibi yatacak bir yeri bile yoktu. :B 
!asının yanına sığınmış, onun lutfiyle yaşı-.• 
vaziyette iken, ona tuttuğu yolun yanlışhı-. 
mağa kalkşmak gülünç ve manasız olmaz f11I 

ria, erkeklerle bir oyuncak gibi oynarken. 
himaye decek bir tek erkek mi vardı? Net' 
de böyle bir teşebbüse girişecekti? 

- Ne oturuyorsun? Niçin yatmıyorsun1 

söndür artık • 
- Peki, şimdi yatacağım. 
Gizella, lambayı üfleyip, yatağına girdi· 

ta ellerini kavuşturdu. Yalvardı : allahırn. 

dım et. Beni bir an evle buradan kurtar· 
iş sahibi yap. Çalışarak, kendi hayatıını 
Maria'nın eline bırakma beni. Yaptığı al 
görmeğe bile tahammül ed:miyorum. Se" 
heni sevecek erkeği karşıma çıkar. Müsaad• 
tutayım ve bütün bir hayatın deva:nınca 
bir eş, samimi bir dost kalayım. Hakiki. 
dur. Bunu bana çok görme. Küçük bir e\"I 
orada alınterimizi dökerek kazandığıı:nı:ı 
kın, fakat rahat yaşıyalım. Sarı saçlı, ma\"İ. 
rularımızın kahkahaları yuvamızı şenlend 

(S 
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lstanbul'da yapılan milli küme maçları 

Beşiktaş takımı Gençler 
birliğini 2-0 mağlup etti 

Muhafızgücü de Vefayı 3.-1 yendi 
buı, 2 a. 

de a. - l.rntı kUme maçları- ·.....---..!----~-------------·--------------

~~: :z::~:::..~~~ İlkbahar at yarışlarınm 
>'totııar efa Ve MuhafızgUcü takını -

0 ~il~:~!~lar bugün sahaya beşincisi dün yapı ld 1 
"lııııet, ~thı, Abdurrahman - !bra-
ttCeıa.ı, 'rur &flrn - Turhan. :ırtruzan, 
• tıın e:ut. 
t e bir •ft•-.._ .\bd '4Ktmla ıııralanm11tı: 
~ ş!lıcru 11§, SWeyman - Şeref, 

:t~. - :Moto, Necip, Gazi, Hll· 

~ılarırt 
6 tazyr.kı altında ••• 
!Qı 'l'e 

de zcan idare ediyordu. 
'ıı h;e rtlzgAn arkasına alan 
"' eıı cuın ve tazytkı altına ,;eç
ıı ~ ~Jlk bir oyun tutturan mu-

\> lııtırı:tt.ıkıarı tazyik, Vefa mUdll· 
~ 't!:l'tı·ı·ııe:e canıı oyunu Ue karet· 

)1,. ~ her eafhruıı cldde.n heye
" "il ıı_,1lr8'Yrettner. 

tGttıy bagıamaz muhafızları hU· 
llA.~ ltıııe~t-uz. Ankaralı futbolcular 
-'lllılUtu ııe Olduğu bu devrede bir 
\>e bt.itUıı tenıııı etmek için bUtUn 
' nı dikkatleriyle oynuyorlar. 

lbtı kabeıeeı de aynı §Uur ve ay· 
birı~a ediyor. Vefalılar, muha-
~ı: takip eden hücumlarını, 
' ?ııark ~eker teker ve bUyUk bir 
"'· ~tmek sureUyle bertaraf 

ııııı'ıı alı futbolcuların hUcum 
lııııı tüzeı idaresi altında, oyu • 

•·· cere ._ ~ e•~ Yanına hdklm vazfyetfnl 
•ıtı.. .... ne1tı .__ 
~lrını e ... .-raber, vefalılann hU· 
' ihmaı etmediklerini görU-

2a 'be tene ııoı iç mevkllnde oyna
nııcu :a bugUıı daha canlı görünü • 

~tt.~tt klkllda ı;: nl yapabilecek va
ır;,_,1 halde, Fethi fle JUzumııuz 
ı ~J ~ hııtıg, için topa h!klmlye-
'l~lı. tfl\~ "'lll>ı;ı.ı kn.ı;ırdı Blrlncl dev
~ tı Gerı Ü l?!Uhafızh Cel&.l, RıZ&
lt.ıı,_ ~lıda 11 bir paııla. devrenin ·U 
~ btttı. attı ve devre 1/0 Muhafı-

' ~~ kirtci Jevre 
~ -., \r efa lehine bir muva!fald

lltJ:;:ıı • beyazlıların rUzgArla 
~?ıı ~ devrede vaziyeti kurt&· 
>.t ~ı d:ııı etmek kabildir. Oyu
lı~ oıe1u bu tlmtdl takviye edecek 
'?!~ "' hü 'V eraıııarın daha hlkim 
ıı ~!ltiJ.ıu CUın avantajını muhafaza 

... ~'1rı Yordu. 15 inci dakikaya 
"<ıtrjı eııen b letan U vaziyeti muhafızlar 
~01llıu.r \r llrıyıe değlştlrmeğe mu

~-:"1tıı,~ e CelAl'ln ayaglyle 16 ve 
'l>ıltte rc':da iki gol çıkararak 8-0 
o1ıı ""• l:ba l:tller. 
'iSıı >ordıı_ ~~ mukadderatını tayin 
lıir tr tıbi 1ıtek!ın vefalılarm pyre
~ 0 du ve OYWlun akııı mil -

~t~ 1~ ~ arzetmiye baıladı. A)'IlI 
eı'lt 11

' lnda da durgunlasma ıö -

~bıt «ı~ •>a~t~renin 31 inci dakikaam-
~e ın ıle • 

Ilı.aç a. :veıane aayılarını ~ı -
"'-• 

1 llluhafızlılann lehine 
-~tpı. 
'-c 0ırli .. • 

1 ?ııtç c gı • Bqiktcq maçı 
ta.~~ tı:ıı;lerb' ı·,.. . · ""'lif · 811 ır ı5ı ıle Beııktaı 
~e oı~çrn neticesi, milli kü -
~~ ler if Ça i7i bir vaziyette bu-

'- uı !:ok ınüh' • d' . ,,. 111tr ım ı. 
. "I Ilı kad . 
• ~ l'aci, li" r_o ile oynuyorlardı: 

>ati lı "•nU • H!iseyin Rifat 
~ '<1.alckı • • 
'-çı • İbrahim, Şeref, Eı· 
• tt d • e 9l: 

__,,. e b' 
ır takımla oynuyor

~ • >;lltj 

• " . IJı:n "· 'hdet Al' et - Halit, Hasan, 
~ .~ br ' 1

• Ali, Mustafa, Ci -

,f - . l'trılc Öı • 
d ~'t ~ erenıin idare ediyor-

! •lıt.ı 
~ • P.t r ıiiz • 
~lı •aınafj:•.rla beraber oyuna 
1
' eıt ttçjYor. F tik anlar mlitevazin 
~ > •laıı befkakat hakimiyeti bir -

ı. >t~,h lrı ~h ı taşlılar oyunu derhal 
-. ıı "'Cı d aıına 
~ ~ &\ •ltikad naklettiler. İbra -
"t( ~ '->ı ~ı1ı ı;ı1ca:d liakkı'dan aldr~ı bir 
'4 ~ .. ı b· Ctıçter· ı. 

t ı. ır ın illan . 
1; <ltttl o>'Un ka evıyatrnı bozma-
> c illi 2ltııa:ıçı rtnakta devam eıdi-

c:ı ' ı.... lrı_ b Z&mazı taz 'k lrl' . -·q~ ''! .\l' yı fe ını 
lııı lffllı: oİ ı'nin kalesini tehdit 
,. ı.ıtlı\ıını ıırorlar. 

-~lı ııı ' nıa b bııc11 e!ıİnde ~raıı daha ziyade 
\aı t te ... t:ıı hattı IÖriiti11ordu. Siyah -

•:.oı "'"Po • 0Yu ta 1lcı_ bıt ile ıoı nun a.kııına hakim 
Qt ~ lııııı lıırorıa çıkaracak vaziyetle
! : ~~ılı~'ddit. r. Fakat İbrahim bu-
"· lı !et r, ıs . '4 ltı • ı. \ılı:~ "tttiı b'cı dakikada Hakkı -
"~ bıt/lar. Ve1~.1?lle ikinci uyda
~t ıı.,.rı. ırıncı devre bu ıu-

b ~l ~e i 
r "'~::leru, teaiı edecekle-
~ ~.: .IÖriilınedi. Billkiı 
1ar.. ~ ..;.llti- edilecek o

hakinı .... 

Sakarya koıusunu Mart 1 kazandı 
İlkbahar at yarışlarının beşincisi 

dün şehir hipodromunda yapılmıştır. 
Milli Şefimiz refakatlerinde Dahiliye 
vekili Faik Öztrak ve valimiz Nevzat 
Tandoğan olduğu halde hipodromu 
şereflendirmişler ve koşuları sonuna 
kadar alfika ile takip buyurmuşlardır. 
Havanın güzel olması dolayısiyle ya
rış yeri fevkalade kalabalıktı. Koşula
ra tam zamanında başlanmı§ ekseri 
favorilerin kazanması dolayısiyle 
mÜ§terek bahis, oynıyanları memnun 
edememiştir. 

Birinci koşu satış koşusu idi. Dört 
ve daha yukarı ya§taki haliskan arap 
at ve kısraklara mahsustu. İkramiyesi 
190 lira mesefesi 1600 metre idi. Altı 
hayvan arasında geçen koşu son an
larda hücum eden Bay Ahmet Gelişin 
Ünlü ismindeki atı tarafından kaza
nıldı. Nihayete kadar önde giren Bay 
Avni Hayrullah'ın Duman'ı ikinci, Bay 
Fahri Atlının Yükseli üçüncü olmuş
tur. Zaman 1,54 dakikadır. Birinci ile 
ikinci arasındaki mesafe bir baş ikin
ci ile üçüncü arasındaki mesafe iki 
boydu. 
Müşterek bahis Ganyan 215 Plase 

sırasiyle 145 ve 210 kuruş verdi. 
İkinci koşu Sakarya koşuıu idi. Uç 

yaşındaki yerli haliskan İngiliz er
kek ve dişi taylara mahsustu. İkraml· 
yesi 600 lira mesafesi 2200 metre idi. 

Bu koşuya kayıtlı olan Abimepour 
eux koşmadı. Dört tay arasındaki ko
şuyu Bay Fikret Atlının mart bir is
mindeki tayı iki boy ara ile ve kolay
lıkla kazandı. Aynı kolaylıkla Bayan 
Nihal Atlının Misi ikinci Bay Salahat 
tin Başlangıç'ın Gürayağı üçüncü ol
muştur. Zaman 2,28 dakikadır. Birinci 
ile ikinci arasındaki mesafe iki boy 
ikinci ile üçüncü arasındaki mesafe 
4 boydu. , 
Müşterek bahis Ganyan 180 Plase 

sırasiyle 105 ve 105 kuruş verdi. 
Üçüncü koşu: Palandöğen koşusu 

idi. Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarımkan ingiliz at ve kısraklara 

mahsus handikaptı. İkramiyesi 320 
lira mesafesi 2000 metre idi. Bu koşu· 

ya kayıtlı Bay Sait Halim'in Poyraz 
ismindeki hayvanı koşmadı. Diğerleri 
arasında cereyan eden koşuyu Bay 
Sait Halim'in Becreste isminde~d hay
vanı rahat rahat kazandı. Bay Fevzi 
Atlıoğlunun Alceylfi.nı ikinci Bay M. 
Atalayın Tuncası üçüncü oldular. 

Zaman 2,15 dakikadır. Birinci ile 
ikinci arasındaki mesafe bir boy ikin
ci ile üçüncü arasındaki mesafe iki 
boydu. Müşterek bahis Ganyan 180 
Plise sırasiyle 120, 125 ve 265 kuruş 
verdi. 

Dördüncü koşu: Sakalavi koşusu idi. 
Dört ve daha yukarı yaştaki haliskan 
arap at ve kısraklara mahsus handi
kaptı. İkramiyesi 400 lira mesafesi 
1800 metre idi. Koşuya on üç hayvan 
kaydedilmişti. Bunlardan Uçar, Ünlü 
ve Yüksel koşmadılar. Diğerleri ara
sında geçen koşu çok güzel oldu. Ne
ticede Dündar Gündayın (Tomurcuk) 
ismindeki hayvanı birinci Bay Fehmi 
Simsaroğlunun Çelengi ikinci Bay 
Niyazi Kurtayın Bozkurtu üçüncU 
oldular. Zaman 2,7 dakikakadır. Birin 
ci ile ikinci arasındaki mesafe bir bo
yun ikinci ile üçüncü arasıdaki mesa
fe bir baştı. Mti~terek bahis Ganyan 
3,25 Plase sırasiyle 130, 140 ve 145 ku
ruı verdi. 
Beşinci koşu: üç ve daha yukarı yaı 

ta ve sene zarfında 225 liradan fazla 
kazanmamış haliskan ingiliz at ve kıs
raklara mahsustu. İkramiyesi 255 lira 
mesafesi 1400 metre idi. Bay Sait Ha
limin Romans ismindeki kısrağı çok 
kolaylıkla bu koşuyu kazanmağa mu
vaffak oldu. 

Bay Ferruh Ağarın Sifkapı ikin
ci Bay Kemal Tezerin Taşpınarı üçiin
cü oldular. Zaman 1,27 1/2 dakika
dır. Birinci ile ikinci arasındaki me
safe 2 boy ikinci ile üçüncü arasın

daki mesafe 1 boydu. 

Müşterek bahis Ganyan 115 Plase 
sırasiyle 110 ve 125 kuruş verdi. 

İkinci ve üçüncü koşular arasında
ki çifte bahiste Bir mart - Berceste 
yani 2/3 kombinezonter bulabilenler 
yilz kuruşa mukabil 330 kuruş aldılar. 

XI. inci atletizm bayramı, 
dün İstanbul'da kutlandı 
İstanbul, 2 a.a. - 11 ci atletizm bay 

ramı bugün öğleden sonra Fener sta
dında &aat 15 de yapıldı. Stadda 3-4 
bini bulan bir meraklı kütlesi hazır 
bulunuyordu. Müsabaka güzel bir ha
vada ve çok muntazam oldu. 

Saat 14.30 da yapılan bir geçit res
mini müteakip müsabakalara başlan
dı. Alınan teknik neticeler şunlardır: 

110 Metre manialı: 
1 - Faik 15 O 
2 - Vasfi 16 1/10 
3 - Hrisafupoloı 17 2/10 
800 metre: 
1 - Rıza Maksud 1.59.5 
2 - Recep 2.1.8 
3 - Galip 
100 metre: 
1 - Muzaffer 10 9/10 
2 - Cezmi 11 1/10 
3 - Zaven 
300 metre: 
1 - Mustafa 9.5 1/10 
2 - Artan 9.25.1 
3 - İbrahim 
1500 metre: 
1 - Rıza Maksud 4.1.8/10 
2 - Mahfidis 4.30.1/10 
3 - Kemae 
400 metre: 
1 - Gören 51.6 

mUeaılr bk oyun s;ıkardıldan sörililyor • 
du. Maamafih iki takım da bu devrede •YI 

çıkaramadılar ve ımt M Bıı'*PD 911• 
b•iYt. bitti. 

2 - Zare 55.-
3- Kazım 

200 metre: 
1 - Muzaffer 23.2 
2 - Zaven 25.-
3 - Hayri 

ATMA VE ATLAMALAR 
Gülle: 
1 - Arat 14.2 
2 - Ateş 13.905 
3 - Şerif 

Sırıkla atlama: 
1 - Viçepulos 3.30 
2 - Bunterfield 3.-
3 - Sudi 
Üç adım: 
1 - Ömer 14.2n 
2 - Yavru 14.6 
3 - Üçtek 13.46 
Disk: 
1 - Arat 38.95 
2 - Yavru 37.17 
3 - Melih 
Yüksek: 
1 - Faik 1.80 
2 - Süreyya 1.76 
3- Ömer 
Uzun atlama: 
1 - Ömer 6.62 
2 - Süreyya 6.515 
3 - Çaroğlu 
Cirit: 
1 - Melih 54.34 
2 - Kemal 53.95 
3 - Serlf 

• 

Dünkerque mıntakasındaki 
Alman gayretleri akim kaldı 

(Başı 1. inci sa7f adı) 
manla.rın pek mUhlm olan insanca sayia
Uyle telMI edllmtıtJr. 

Topçu ve hava Faaliyeti 
Alman kuvctlcrt iyice hırpalanmııtır . 

.Mıığneviyatı her zamnnktnden yüksek olan 
ordularımız ise yeniden muharebeye hazır
dır. Sahile doğru çekilen kıtaların bUyUk 
bir kısmı henüz mukavemet eden Dun
kerque'den vapurlara blndlrllmlıUr. Fran
ea, cıc!lerlyle, a11kcrler1yle ve kahramıı.n 
§imal orduslyle iftihar edebilir. 

2 haziranda Somme cephesinde Aisne'de 
ve ıarkta az miktarda topçu faaliyeti ol -
muş ve Rethel mmtakasmda otomatik ıi -
lllılarla bazı atı:ılar yapılmıştır. 112 haziran 
gecesi tayyarelerimiz şimaldeki ~ntalan ia· 
ıeye devam etmişlerdir. Trcves mıntakasın
da ve Karaorman cenubunda derinlitine 
birçok keşif uçuş\an yapılmr1trr. Dlin dıit
manın cenuba yaptrtr hava akını kendisine 
şimdiye kadar sayılabilen 12 tayyareye mal 
olmuştur. 

Bir ingili:z mülrezeainin 
kahramanlığı 

Pariı, 2 a.a. - Askeri vaziyet: 
Calaiı şehrinde ve kalesinde bir hafta -

danberi mahsur bulunan bir İngiliz müfre
zesi adeden üstUn alınan kuvetlerini yak • 
laştırmamış ve dün akı.iam bütün hücumla
rı geri plisk!irtmüştür. Müfreze müttefik 
hava kuvetlerinden yardım ıönnekte ve 
ihtiyaçları paraşutlerle temin edilmekte -
dir. 

Dunkerque mıntakasında almanlarm &eh· 
rin etrafına mevkii tehdit eden uzun men
zilli toplar koymuş olmalarına ve havada 
büytlk bir faaliyet göstermiş olmalarına 

rağmen irklip hareketlerine büyük bir faa. 
liyetle devam edilmektedir. Bittabi mütte
fik hava kuvetleri mlidahale ederel yalnız 
alman bombardıman tayyarelerini değil 
Dunkerque etrafında toplanan ve ıs fırlca 

kadar tahmin edilen kara kuvetlerine de 
mahsCis derecede zayiat verdirmektedirler. 

Mlittefik hava kuvetlerinin öldiırücü ha
reketine fransrz askeri mahfillerinde fe -
dakirhk hislerinden sitayişle bahsedilen 
ingiliz ve frar:sız kıtal.arının mukavemeti 
dolayısiyle düşmanın maruz kaldığı zayiat 
da ilave etmek llzrm.drr. 

Cephenin diğer mıntakalarında alman 
toplarının ateıi ve neticesiz kalan baskın
larla ihlal edilen nisbi bir ıülnlnet hüküm 
sürmektedir. 

Fransız asker! mahfillerinde hasıl olan 
kanaate göre 24 veya 48 saatten eve! alman
lann bıiyük bir taarruzda bulunmaları bek
lenmemektedir. Her iki taraftan da bazı 
sevkulceyıi hazırlıklar yapılmaktadır. Al
man lrumandanhimrn Hollanda, Belçika, 
Luksemburı ve Fransa'run ıimalinde al -
man ordusunun malzemece ve bilhasaa tank 
bakımından uğradıfı mühim z yiattan mU.. 
tevellit askert mahiyette devamlı büyüle 
güçlüklerle ikaf'lrlaıtriı muhakkaktır. 

Fennt mahfillerde hasıl olan kanaate gö
re malzemenin tamiri için hiç olmana bir 
hafta liizımdrr. 

Gelen aıkerler tezahürlerle 
karıılanıyor 

Londra, 2 a.a. - İngiltere'ye gelen inli· 
liz ve fransız askerleri halkın tezahüratiy-
1; karıılanmaktadır. İngiltere'nin aahil te
hirleri Dunkerque'den gelen müttefik ktta· 
atı kabul etmek üzere hazırlıklarda bulun
maktadır. 300.000 kişiden fazla lnıanı iı -
kin etmek üzere tedbirler almmııtır. 

Romanya dış 
politikası 

değİşmİyecek 
Bükreş'ten bildiriliyor: 

Gafenko'nun sıhi vaziyeti dolayı -
siyle istifa ettiği söylenmektedir. Ro
manya'nın dış politikasında hiç bir 
değişiklik olmıyacaktır. Yeni harici
ye nezaretine getirilen Cigurtu da se
lefinin yolunu takip edecektir. 

Galenko mühim bir vazifeye 
getirilecek 

Bükreş, 2 a.a. - Rador ajansı, sa
bık hariciye nazırı B. Gafenko'nun, 

mtihim bir diplomatik vazife alacağı· 

nı bildirmektedir. 

Roma' Jaki aki.ler 
Roma, 2 a.a. - D. N. B. bildiriyor: 
Romen hariciye nezaretinde vukua 

gelen değişiklik siyasi İtalyan mah· 
fillerinde romen siyasetinin sağlam
laştırıldığına bir delil addedilmekte· 
dir. 

Popolo di Roma gazetesi Gigurte'
nin tayini Romanyanın her halde Pc
ris'e veya Londra'ya müteveccih ol
mıyan dostane ve ananevi siyasetine 
devama karar verdiğinin bir delili ol
duğunu yazmaktadır. 

Bu gazetenin kanaatine göre, alman 
muvaffakiyetleri fransızların ve ingi
lizlerin prestişlerini iyice sarsmıştır. 
Romanyada vukua gelen değişiklik 
ise bu prestije bir darbe daha indir
miştir. Garp cephesinde kazanılan 
muvaffakiyetlerden, İtalyanın aldıfı 
vaziyetten ve tamamiyle Roma - Ber
tin mihverinin siyasetine uygun olan 
Macaristan'ın aldığı vaziyetten aonra 
şimdi de yeni Romanya Hariciye na
zırının tayini fransızlann ve ingiliz
lerln Roman yada Gaf enkonun p.hsl
yetlnde toplanan mesnetlerini orta
dan kaldırmıfhr. 

Alman resmi 
tebliğine göre 

.. 
askeri vaziyet 

FUhrer'in umumi karargihr, 2 a.a. - or
du yünek kumandanlığı bildiriyor: 

tnrilizler tarafından da mudafaa edilen 
Dunkerque her iki tarafındaki ıahıl cephe. 
ıi çetin bir müharebe esnasında şarktan bir 
kere daha yanlmııtrr. NieuPort ile bu §eh· 
rin ıimali garbtsindeki sahil alınanlann e
line düşm!iştür. Fumes'in garbindc kain 
Adinkerk ile Dunkerque'in 10 kilometre 
şarkında klin Ghyvelde zaptedilmiştir. 

Esir adediyle ganaim miktarı dün mü -
him miktarda artmıştır. Yalnız bir ordu 
muhtelif çaplarda 200 top iğtinam etmiştir. 

Cenup cephesinde lı:ayde değer bir bil -
dise olmanııştır. Evelce de bildirildiği gi
bi hava kuvetlerimiz 1 haziranda mağHlp 
ingiliz ıeferl kuvetleri bakıyesinin Dun -
kerque limanında bulunan gemilere kaç -
mak için yaptığı teşebbüslere karşı miıca
de!eye ıiri$l?liştlr. Pike eden bombardı
man, muharebe, tahrip ve avcı filolarımı

zın muvaffakiyetleri evelce bildirilen ra -
kamlara nisbetle mühim miktarda artmıı· 
tır. 

Deniz ve hava harekatı 
Ceman S4.000 tonluk 4 harp gemisi, 11 

nakliye vapuru batınlmış, 14 harp gemisi 
ve bu meyanda ikinci sınıf iki kruvazör, 
hava miidafaa tertibatlyle mücehhez bir 
kruvazör, 15 torpido, 2 muhrip, bir seri mo
tör ve ceman 160.000 tonluk 38 ticaret va
puru bombalarla hasara uğratılmıı;trr. Bir
çok vapurlar, motörler ve romorkörlere 
mermi isabet etmiş veya batmıştır. Dun -
kerque aahilinde toplanan dilı;man kıtalan 
bombardıman edilmiıtlr. 

Seri atman motörlerlnin henüz dıişmanın 
elinde bulunan sahilin Belçika - fransız 
kumına karıı yaptıktan yeni bir taarruz 
neticesinde bu motörlerden biri bir torpille 
4000 tonluk çok yüklil bir nakliye vapuru
nu batırmıya muvaffak olmuıtur. 

İlk defa olarak muharebe tayyarclerin
den m!irekkep gruplar Manilya limanına 
taarruz ederek bombalariylc iki büyük ti
caret vapurunda yancın çrkarmıya muvaf
fak oiınuılardır. Parla • Lyon demlryolu -
nun muhtelif noktaları bombalarla hasara 
uğratılmııtır. 

1 haziranda düıımanın hava zayiatı S8 
tayyareyi bulmuştur. Bunların 42 si hava 
muharebeleri esnasında düıüriilmüı, 8 i 
ta7)'llrc dafl bataryaları taarfından indi -
rilmiı, iiat tarafı da yerde tahrip edilmiş -
tir. 15 alman tayyaresi kayıptır. 

Trondheim'in şimalinde faaliyette bulu
nan dağ krtalanmız l haziranda Bodö'yıi 

zaptetmiıler ve bir inıiliz bataryası da da
hil olduğu halde bir miktar harp malzeme
si if'tinam etmiılerdir. 

Asılsız haberler 
(Batı 1. inci sayfada) 

deniz lruvetlerinin himayesinde yapılacak 
ve hava üslerinin kurulmasına yardım ede
cektir. 

İn&"iltere ile Fransa'nm, Türkiye'nin bu 
tedbiri almasına imil oldukları zanne
dilmektedir. 

Son gunlerde türk ıazcteleri Atina'da 
toplattrnlmıştır . ., 

Anadolu Ajanıının notu: 

Tamamiyle uydurma olan bu ha
berleri katiyetle tekzibe Anadolu 
Ajansı mezundur. 

Yunaniıtan da tekzip eai;yor 
Atina, 2 a.a. - Atina ajanıı teblıi edi -

dor: 
Mlittefiklerln Selinik'e uker ihracına 

hazırlandıklarına, turk radyo istasyonun\Ul 
Yunanistan aleyhinde neşriyatta bulundu. 
tuna, Yunanistan'da tıirk gazetelerinin top. 
lattrrıldıiına, yunan demiryollarının ve li
manlarının inıiliz kontrolu altında bulun • 
duiuna dair ve daha buna benzer, tamamiy
~ hayal mahsulü ve kastc mustenit olarak 
verilen saçma haberleri katiyetle tekzibe 
Atina ajansı mezundur. 

Anadolu Ajanıının notu: 

Ankara mahafili bu tekzip mün
derecatma tamamiyle i§tiri.k etmek
tedir. 

Demirspor 
Beyoğluspor'u 

7 -O yendi 

Amerika 
hazırlanmağa karar 
vermiı bulunuyor 

(Başı 1. inci sayfada) 

len 35,000 tonluk ilk kruvazör bugun 
denize indirilmiştir. Senato azaların
dan B. Weest, Avrupa harbı dolayı· 
siyle husule gelebilecek her türlü hl· 
disata karşı Amerika'nın, her ne ba
hasına olursa olsun, hazırlanmağa ka
rar vermiş bulunduğunu söylemittir. 
Geminin kıymeti 65 milyon 800 bin 
dolardır. 

Amerika deniz kuvetleri 
arttırılıyor 

Dün "Vaşington'' zırhlısının deni· 
ze indirilmesi münasebetiyle inşaata 
müteallik sırların meydana ç.kanl • 
maması için tazım gelen tedbirlerir: a· 
lındığı bildirilmektedir. Bu kemi a • 
merikan tersaneleri tarafından 19 &':• 

neden beri inşa edilen ilk zırhlıd r. 1 S 
haziranda bir zırhlı daha indirilccc:k· 
tir. Halen, 6 zırhh daha inşa edilmek• 
tedir. 

Ruzvelt ıeyahate çıktı 

Vaşington, 2 a.a. - B. Ruzvelt 
si yatı ile Potomor nehri üzerinde ..-: 
seyahata çıkmıştır. Refakatinde sena
to balarından B. Brynes, B. Hopkim 
ve ticari katibiyle hususi katipleri bu· 
lunmaktadır. 

I ki kruvazör cenubi Amerikaya 
gitti 

Bahriye dairesi cenubt amerikaya 
yeniden iki hafif kruvazör göndermt'
ğe karar venniştır. Dün Rio'ya hare
ket eden Quincy gemisini yeni genı&
ler takibedecektir. Bu harketlerin ıe. 
bebi, Uruguay ve Brezilya'da sivil 
giymiş alman zabitlerinin mevcut ol• 
duğuna dair alınan raporlardır. 

Baıvekilimiz 

millete hitap elli 
(Başı 1 inci say/adı) 

~enfaatlerine daima uygun olaca• 
ğına kani olmanızı isteriz. Bizim 
ba~ka milletlerden istediğimiz de, 
bizim kadar açık olmalandır. 

Bir takım misafir ecnebilerin 
faaliyeti 

Sayın vatanda~lanm; 

Size bir meaeleden daha bahsed• 
ceğim. Kendi maksatlarına göre ha· 
va yaratmak istiyen bir takım misa• 
fir ecnebilerin faaliyetinden son za
manlarda bahsedilmeğe baılandL 

Bundan da bazı enditelcrin doğdu· 
ğunu haber aldım. Vatandaılanmıa 
emin olabilirler ki, Türkiyede kendi 
maks"tlarmı yürütecek muhit ve i.· 
let bulnmıyacağına kani olduğum 
bu gibi faaliyetler Üzerinde hükü • 
met daima dikkatli davranmakta· 
dır. En uf ak bir taıkınlığm derhal 
en ağır cezaya çarpılacağına ve her 
hangi böyle bir teıebbüsün olduğu 
yerde söndürüleceğine emin olabi • 
lirainiz. Yalnız, vatandaılanmın da 
bu gibi ahvale kartı hükümete yar
dmıcı olmalannı rica ederim. 

Vatandaıların biribirlerine em • 
niyetlerini sarsmak bugünün müca• 
dele usulleri arasındadır. Bu usu
lün tatbikatı bizim memleketimize 
kadar geliyor. Buna kartı müdafaa
nın temelini milli iman teıkil eder. 
Milli iman vatana tecavüz eden diif 
mana karşı zaferin temeli oduğu gi· 
bi fesat ve bozgunculuğa kartı da 
baılıca silahtır. 

"Harp hariciyiz ve öyle kalmalı 
iıteriz, fakat ... " 

Vatandaılarım ; 
Bizim harici siyasetimiz vatanı • 

mızın selameti için en isabetli yol • 
dur. Bunda aergüze~tten eser yok
tur. Bugün harp hariciyiz ve öyle 
kalmak isteriz. Fakat bilmelisinia 
ki dıınrda mütemadiyen hazırlık • 
lar artmakta ve ne vakit, nereye 
kar§ı kullanılacağı belli olmıyan ter 
tipler alınmaktadır. Bu sebeple va -
tan müdafaası için silaha sarılmak 
mecburiyeti bir an hatırınızdan çık· 
mamalıdır. lçerden, dııardan gelen· 
uyutucu telkinleri sert bir çehre ile 

Ankara spor adlı spor mecmuası - reddetmelisiniz. Bugünün selamet 
nın beı İstanbul ve Ankara kulübü a-; vasıtası birliktir. Ve vatan müdafa. 
raıında tertip ettiği futbol turnuvası· ası için nihayete kadar azimli oldu· 
na dün ankarada 19 mayıs stadında ğumuz hususunda hariçte kimae&1i;ı 
devam edilmiştir. tereddüdü olmamalıdır. 

Dünkü maç Beyoglu spor ve D~ - Sayın vatanda~larım ı 

mirapor takımlarını karşılaştırıyordu. Türk vatanının selametine çalı -
Oyun zevkli ve heyecanlı oldu. Ve ne- ıan, türk milletinin selim düıünceaİ· 
ticede Demiraporlular O a karıı 7 gibi ne güvenen hükümetinizin size bu· 
mühim bir sayı farkıyla iıtanbullu ra- günkü manızatı budur. Hepinizi 
'ldplerini yendiler. lıilnnetle aelimlarım. ( a.a.) 
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enstantaneler • a 

Son harbin en b§riz vasfı, tank muharebeleri ve para§Ütçülerle cephe 

ıerilerine yapılan baskınlardır. Yukarıdaki resimde, müttefik tank kıtala 
rının bir hendeği aşışını görüyorsunuz. Yandaki resim de tayyarelerle 

cephe gerisine paraşütçü indirilişini göstermektedir. 

-

Framız tank kıtaları, alman/arın ilerleyişine mühim bir darbe indirmiştir. Majino'dan Manş denizine 
uzanan cephede, fransız zırhlı kuvetleri alman/arın yeni yerler almalarına mani olmaktadır .. 

Traıuır. alır topları da cereyan etmekte ol an muharebede mühim rol oynamaktadırlar 

Devlet reisleri. hiikümet şefleri daima ordu ile temas halindedırler. Yukarıdalci r~ 
•im Fransız Cumhurreisı B. Lcbrun'un J.'ransa"dakı İngiliz kuvetlerini ziya-

retı esnasın da alınmıştır. 

Yalnız kendi milJetinin değil müttefik 
devletlerin de itimadını kazanmı§ 

olan Jngiliz başvekili B. Çörçil yarın 
harp vaziyeti hakkında beyanatta 

bulunacaktır. 

Ameril:ı: da bir taraftan müttefiklere silah 
ve malzeme yardımlarına devam ederken. 
B. Hull dl' tayyarelerin Kanada'ya teslimı 
içın Amerıka"mn yeni kolaylıklar göster- Jngiliz pilotları her an verilecek •li rm i-:aretine muntazır vaziyettedirler 

mele karar verditini bıldirmiştir. :ı 

Yukarıdaki resimde de müttefik ordu /ar tanklarını 

görüyorsunuz 
harekSt esnasında 

Kanada'dan, Avusturalya'dan, Yeni Zelinda'dan lngiltere'ye her gün binlerce asker 
ve tayyareci gelmektedir. Bunların hepsi büriyet uğrunda mücadele edeceklerini 

bı'ldik.leri içn mi neviyatları mükemmeldir. 

Cephelerde harp devam ~erken ltalya'nın 
Vaşington büyük elçisi Prens Colonna da Ve nihayet yukarda icinden bir manzarayı 
nk sık Amerika hariciyesiyle umulard• 

bulunmaktadır 

Esasen yalnız Fransa'nın delil. 11 nin de itimadını karanmıı oıatt111~; 
liyalratli baleli,. General Vdı~ 

siyeti nihai zafer için baılı 
zamandır 

' Papa Pie XII hnstiyanlı~ jJ 
§eli sıfatiyle harbi ve sı~ 

maruz kaldığı bombardt 
takbih etmi~tir 
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ltınet 
~ hazıran 1940 Pyının ıs 
~ btıı:at 15 tet ıstattstık umum 

~ ıııı 1nda toplıuıacak olan ko
bır 8~tır. Eksiltmenin açıl· 

8 
\rtrllın t eveı Zarfların komisyon 

ltll?ıı18, eaı ltızımdır. Bu baptaki 
n kAtıpllğinden istenebl-

126•2 

Lt PvtooAF AA VEKALETi 

lİn t 
" anklar1 yaplmlacak 
. vtk·ı 

1l1ld il eti Satm Alma Ko· 
1 ~'il: 
tı ti 12 
~ltı it S,954 lira olan benzin 

~· ~ltaıı apa!ı zarfla eksiltmeye 
~ tı dcd~ıııesi 6/ 6/ 940 per,cmbe 
~ Oltııı ır. )lk temin.atı: 7.S48 li-
b·Otıda.11 ~c~ıf ve projesi 630 kunı· 
'I r •a.aı' nur. Taliplerin muayyen 

&6) Sil, .\)tVeline kadar zarfle.nnı 
• Ko. da vermeleri. M.. 12387 

U%ika alôt ve 
tılte 
"· ı.- rnesi al.nacak 
ıı • tltJeu 

· Satın Alma Komisyo 
lııe talı 
~ tlli ::11

• edilen fiyatı {İki bin 
llıı~ lıra seksen kuruş) olan 

t lıı.r~ib a.Iat ve malzemesi açık 
lıt ~ ,,~~le llliinakasaya konmu5tur. 
~ tt::ıi~tıCUtnartesi &iin!i saat onda -
~ 0~1'ıııtu (206,55) iki yüz altı lira 

'le }{J.r. ~vıaf ve şartnamesi be· 
htt0ruıu · 14. V. satın alma komis-

~ttlerlı. İsteklilerin kanunun cm
lt01'ııie ihale saatinde M.M.V. 

'"0nuııa çelmeleri. (2367) 
12388 

lao 
Komisyo-

ı ~tol\ 
~~ ~lttı~~obil .benzini pazarlıkla 
"-tı ~ 1 ternı Uhaınmen bedeli 31.000 
.. q ll~'g40 nat tniktan 4650 liradır. 
~t ı~ lto '~lı ıunü &aat 1 ı de ha· 
~Ss ~i ta.llııııyonunda yapılacaktır. 

il 111 rıı, lll l'tııarne her gün öğleden 
~, ı..~))cıı uk~?ilinde alınabilir. İs· 
lı;tıuııı b &un ve saatte kati te

. (2s90)tlgelerlyle komisyonda 
12595 

MAARiF VEKALETi 

Öğretmen muavinliği imtihanı 
Maarif Vekiletinden : 
1 - Orta okullarda matematik, tabiiye, 

fransızca , almanca ve İngilizce öğretmen 
muavini olmak istiyenler ic;in bu ıene de 
imtihan açı la caktır. 

2 - İmtihanlar 2 eylül pazartesi ıünü 
İstanbul ünivers itesinde başlryacaktır. 

3 - Bu imtihana giTmek iıtlyenlerin: 
A) Türk vatnndaıı olmalan, 
B) Yaşlarının 20 den küc;ük 45 den bil· 

yük olmamaları, 
C) Hiısnühal erbabından oldukları, her 

hangi bir surette mahkumiyetleri olmadığı 
hakkında bulundukları viliyet veya kaza i· 
dare heyetinden alınmış bir mubata ibraz 
etmeleri, (halen memur veya öğretmen O· 
)anlar bu kayıttan müstesna olup mensup 
oldukları daire amirinin vereceği vesika 
kifidir.) 

D) Her türlü hastalıktan ve öğretmen· 
lik yapmıya mani vücut arazından silim 
olduklarını isbat eder tasdikli hekim ra· 
poru ibraz etmeleri, 

E) En az olgunluk imtihanını vermiş il. 
se ve 4 , S veya 6 sınıflı öğretmen okulu 
mezunu veya bunların muadili tahsil gör
müı olmaları (öğretmen okulu mezunları· 
nm en az iki ders yılı öğretmenlik etmiı 
bulunmaları) lazımdır. 

4 - Yukarıdaki şartları haiz namzetler 
vekllete müracaat edecekler ve istidaları. 
na şu vesikaları bağlıyacak!ardır: 

A) Nüfus tezkeresinin aslı veya tasdikli 
sureti, 

B) Tahıillerine ait ıehadetname veya 
vesikalarının asil veya tas.dikli suretleri, 

C) Hüsnühal mazbatası, 
D) Bulundukları yerin maarif idaresin

den nümunesine göre alınmış tasdikli sı
hat raponı, 

E) Maarif idaresinden tasdikli ve fo. 
toğraflı fiş, 

F) Altı adet 4.SX6 büyilklüğünde kar. 
tonsuz fotoğrafları, 

Bu vesikaların en son 15 ağustos akşa· 
mına kadar vekıilete gönderilmiş olması 
lizımdır. Bu tarihten sonra mUracaat et
miş olanlar veya vcsikalarmı noksan gön· 
dercnler imtihana alınmıyacaktır. 

(24SO) 12603 

NAFIA VEKALETi 

250 Adet burgu ahnacak 
Nafıa Vekaletinden: 

2. 7. 940 salı günü saat 16 da Anka
ra'da Nafia Vekaleti binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 775 
lira muhammen bedelli Robel marka 
250 adet burgunun açık eksiltme uısfilil 
ile müteahhit nam ve hesabına eksilt
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğiln
den alınabilir. 

Muvakkat ttmin.a.t 58 lira 13 kur~
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saate kadar mezkilr ko • 
misyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(2280) 12301 

Muhtelif in(aaf yapltrılacak 
Nafıa Vekaletindenı 

Eksiltmeye konulan iş 

ı- Seyhan sağ sahil sulama ve de· 
şarj şebekesile sınai imalatı ve iıletme 
binaları inşaatı keşif bedeli 2.400.000 
liradır. 

2- Eksiltme 20. 6. 1940 tarihine ras
layan perşembe günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Su İşleri Reisliği su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

3- İstekliler, eksiltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi, fenni şartname ve pro
jeleri 50 lira mukabilinde su işleri reis
liğinden alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek ıçın is· 
teklilerin 85.750 liralık muvakkat te· 
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla • 
cağı günden en az sekiz giln evet elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede· 
mezler. 

5- İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar su işleri reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (2383) 12410 

3 Köprü inşaatı 

Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır - Cizre hattının ' sı.+845 

inci kilometresinde muvakkat bır ah· 
şap köprü ile 67 + 450 inci kilometre· 
de sekiz gözlU bir betonarme ve 77 + 
700 üncü kilometrede on defa ellilik 
diğer bir betonarme köprü inşası ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul· 
muştur. 

ı - Münakasa 7/6/ 940 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat 16 da ve
kaletimiz demiryollar inşaat dairesin
deki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu Uç köprünün muhammen 
bedeli ı 600 000 liradır. 

3 - ~uvakkat teminatı 61 750 lira
dır. 

4 - Mukavele projesi, eksiltme şart· 
namesi, bayındırlık işleri genel şartna
mesi fenni şartname, betonarme şart · 
namesi, betonarme kontrol talimatna
mesi, massif köprüler için hesap e • 
sasları, ahşap köprüler için hesap e· 
saları, 91 b numaralı malzeme tipi, va
hidi kiya&ii fiat cetveli, vaz.i~eti u~u: 

ULUS 7-

klyasli fiat cetvelinden mürekkep bir 
takım münakasa evrakı 50 lira muka
bilinde inpat dairesinden tedarik o
lunabilir. 

S - J3u işe girmek isti yenlerin laa
kal 50 metre açıklıkta betonarme köp
rü yapmış olmaları şart olup talipler 
referans ve diğer vesikalarını bir isti· 
daya bağlıyarak münakasa tarihinden 
en az sekiz gün evci vekalete vermek 
suretiyle bu iş için ehliyet vesikası 
istiyecekler ve bu ehliyet vesikasını 
münakasa komisyonuna ibraz edecek· 
terdir. Münakasa tarihinden sekiz gün 
evci yapılmamış olan müracaatlar na . 
zarı itibare alınmıyacaktır. 

6 - Bu münakasaya girecekler art 
tırma, eksiltme kanunu ile eksiltme 
şartnamesi mucibince ibrazına mecbur 
oldukları evrak ve vesaiki mezkur ka 
nun ve tartnamenin tarifatı dairesin. 
de hazırlıyacakları teklif zarfların 
7 / 6/ 940 tarihinde saat on beşe kadar 
numaralı makbuz mukabilinde müna
kasa komisyonu başkanlığına vermiı 

-

-
t 

olmaları lazımdır. (2400) 12450 

Çadır diktirilecek 
Nalra Vekaletinden : 
14-6-1940 cuma günü saat 15 de Ankara 

de. Nafıa Vektııetl binası içinde malzeme 
mUdUrlüfıl odnaında toplanan malzeme ek 
slltme komisyonunda 3500 lira muham 
men bedelli yalnız bezi vektılet tarafından 
verilmek sair malzeme ve işçiliği yapıcı 
ya alt olmak §e.rtlyle 70 a<let günc§likl 
malırutt çadırın !maliyesi açık eksiltme u 

. 

. . 
-
i . 

eulU ile ekıılltmesL yapılacnkbr. 
Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedel 

siz olarak malzeme müdürlüğünden alına 
. 
. 

bilir. 
Muvakkat teminat 262 ıırn 150 kuruştur. 
1steklllerin muvakkat teminat ve g:ırt 

namesinde yazılı vesaik tle birlikte aynı 
giln saat 15 de mezkt:lr komlsyondl\, hazı 

-
r 

bulunmaları lAzımdır. (2503) 12530 

Lastik çizme alınacak 
Nalrı Vd:iletinden : 

. 13·6-1940 perşembe gilnü saat 16 da An 
karada Nafıa veka.teti binB.81 içinde mal . 
zeme mUc!Ur!Uf{l odasında toplanan mal 
zenıe eksiltme komisyonunda 1400 lira mu 
hammen bedelli 200 çift 19.stlk çizmenin 
açık eksiltme usulU ile eksiltmesi yapıla 

. 
-
-

caktır. 
Eksiltme 9artnamesl ve teferruatı bedel 

siz olark malzeme mUdürlütunden alınabl 
--

lir. 
Muvakkat teminat 105 liradır. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve aart 

namesinde yazılı vese.ikle birlikte ayn 
g!l.n ve saat 16 da mezkQr komisyonda ha 
zır bulunmaları llzımdır. (2526) 

-
t . 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Maliye Vdiletinden : 
Vekllct merkez teşkilitmda 13 üncü de

receye kadar maşlı ve muadili ücretli me
muriyetlere alınacakların intihabı için 
3/7/940 çarıamba gunü bir müsabaka imti
hanı açılacaktır. İmtihana saat 14 de bat
lanacaktır. ~ 

Bu ınıisabakaya kabul olunmak için me
murin kııununun 4. üncü madde11indeki ıe
rai tl haiz olmak ve ll&e veya muadıli ınek· 
teplerin birinden mezun bulunmak ıart
tıt. 

Yüksek mektepte kayıtlı olanlar müsa
bakada muvaffak oldukları takdirde mek
tep kayıtlarını terkin ettirdiklerlne dair 
vesika ibraz etmedikçe memuriyete tayin 
olunmıyacaklardır. 

Tevdii icap eden veaikalar: 
ı - Fotoğraflı nllfua cüzdanı veya tas

dikli aureti. 
2 - Memurin kanununun 4. üncü mad 

desinde yazılı olduğu veçhlle mahkumiyeti 
olmadığına dair mUtcımekkin oldutu ma 
hal Cümhuriyet Muddelumumiligindcn a 

-
-. 

lınmıı vesika. 
3 - Aynı mahal idari makamlarından 

alınmııı hüsnühal kağıdı. 
4 - Lise veya muadili bir mektepten 

mezun olduğunu gösterir vesika. 
S - Askerlik hizmetini yapmıı olmak 

veya hükmü meri olan tecil vesikasmı ha -
mil olmak . 

Taliplerin bu vesikaları ve (6,5X9) eb' 
adında iki kıta fotoğraf nihayet 29 haziran 
ı940 tarihine müsadif cumartesi cünü ça 
hşma saati sonuna kadar, vekilet müra 
caat kalemine tevdi ederek kayıtlannr yaP
tırmalarr ve imtihana kabulleri için bire 
vesika almalan lhımdır. Evrakını muaY 

-
--
r 
-
. yen ve.kta kadar tamamen vermiyenlerln 

kayıtlan yapılmıyacak ve müsabaka im 
tihınrna alınmıyacaklardır. (2633) ı2638 

D. DENIZYOLLARI 

Kereste a!ınacak 
D. Denizyolları işletme Umum Müdür -

lüğünden : 
Muhammen bedeli 25700 lira olan muhte 

lif ebadda 500 metre mikabı çıralı hatıl 4 
metre mik&bı lambalı kereste ı 7- hazlran-
940 pazartesi ıünü saat 15 de umum mü 
dürhik alım satım komisyonunda kap.a 

. 
o 

-
h 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu iıe girmek istiyenlerin 1927 lira 5 

kuruşluk muvakkat teminatlariyle kanu 
nun tayin ettiği vesaikle birlikte eksiltnt 
gıiniı muayyen saatten bir saat eveline krı.
dar mühürlü kapalı zarflarını makbuz mu 
kabilinde komisyon reisliğine tevdi etme 

o 
-
c 

. 

. 
!eri lazımdır. 

Bu işe ait prtname komisyondan parası z 

olarak verilmektedir. 
İşbu ilan 10 - haziranda yapılacaıtı ilin 

olunan münakasa ilanının yerine kaim olu p 

onu iptal eder. (4369-2534) 12539 

Hurda satışı 
Devlet Denizyolları işletme U. Müdü r 

lütılnden : 
1 - İstinye dok ve fabrika havuzlar s& 

hası dahilinde mevcut takriben 1800 to 
hurdalar kapalı zarf usuliyle satııa ~dta 

. 
n 
. 

rılmıştır. 
. 2 - Arttırması 20 haziran perşembe gü 

nü saat on beşte alım satım komisyonund 3 

yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli tonu fob oları 
ıs.- lira olup muvakkat teminat 2430.
liradır. Şartnamesi komisyonda görül ebili 

k 

r. 
. 

a-
4 - İsteklilerin mühürlü kapalı zarflan 

nı yazılı ıün ve saattm bir sa.at evetine k 
dar komisyon reisliiine makbuı mukabili 
de tevdi etmeleri llıımdır. (4368-253S) 

n. 

\2540 

GUMROK VE iNHiSARLAR V. 

Su kapsülü satılacak 
inhisarlar Umum Müdürlütünden 
I - İdaremizin Ankara bira fabrikasm· 

da mevcut 256 bin adet su kaps!ilü pazar· 
hkla satılacaktır. 

lI - Muhammen bedeli beher bini 270 
kuru5tan 691,20 lira 3 ıs muvakkat temi
natı 103,68 liradır. 

III - Pazarlık ıO/VI/940 pazartesi ıü· 
nü ıaat 14 de Kabıı.şta levazım ve muba· 
yaat iUbesindeki &atı& komisyonunda yapı
lacaktır. 

1 
IV - Nümune sözli geçen 1ubede cörü

ebileceği gibi mezkfir fabrikadan da pa
raı;ız alınabilir. 

1 
V - İsteklilerin pazarlık i~in tayin O· 

unan gün ve saatte % ıs miktarındaki te· 
minat paralariyle birlikte yukarıda adı ce
çen komisyona gelmeleri ilin olunur. 

( 4254) 12499 

M. M. V. DENİZ LEVAZIM 

Layter alınacak 
M. M. V. Deniz Müsteşarlıtından 
İki llA dört adet layter satın alınacak· 

tır. 
İsteklilerin, satacakları layterlere alt ev

saf, şerait ve fiyatlarını 10 haziran 1940 
tarihine kadar bir mektupla mUsteşarlığt -
mıza blldlrmelcrl. 12531 

Elektrik malzemesi alınacak 
Zile Belediyesinden : 
Kasabanın elektrik teslııatı malzemesi 

emaneten ve pazarlıkla satın alınacaktır. 
Talipler aşağıda gUruplara aynlmııı olan 
kısımların her hruıgi biri veya hepsi için 
teklif ver~blllrlcr. 

ı - Lokomobil, alternatör, tevzi tablo· 
8U , transformatörler ve bunlara •ait tefer· 
ruaL 

2 - Yeraltı kablosu, kablo başlıkla.n ve 
çıplak bakır telleri. 

S - Şebeke malzemesi 
4 - 10 tonluk bir vinç 
tııhu malzemeye ait şartname, keıııtna • 

me ve plAnle.r Zile belediyesinden veya İıı· 
tanbulda aslkorasyonl Jenerall hanında 
mUhendlıı Hasan Halet Işıkpınardan 10 li
ra bedel mukabilinde alabilirler. Taliplerin 
ı~ Haziran 1940 tarihine kadar müracaat • 
arı. C4424-2M2) 12590 1 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Gaz boruları alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun· 

dan: 
Muhammen bedeli S0790 lira olan oıt iki 

kz cm demir ve ıalvanize gaz bonıu ı 116/ 
940 salı cünü saat lS de kapalı urf usulü 
le Anke.rada idare binasında satın alına • 
caktır. 
i 

r 

il 

Bu iııe ıirmek istiyenlerin (3789.50) Iİ• 
alık muvakkat teminat ile kanunun tayin 

ettiği vesikalan ve tekliflerini aynı giin 
aat 14 e kadar komisyon reislifine ver· 

melerl lazımdır. 
Şartnameler {254) iki yUz elli d5rt ku

uşa Ankara ve Haydarpa1a vezneler~ruie r 
satılmaktadır. (2463) 12526 

Mahruti çadrr almacak 
D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonun

dan : 
:Muhammen bedeli 24000 Ura olan 800 a

df't mehruU .çadır 13-6-1940 per§embe g\l· 
nü saat 15 de kapalı zart uaullyle Ankara
da idare blnuında satın alınacakbr. 

e 

Bu ııe girmek ıstıyenlertn 1800 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
veslkale.n ve tekliflerini aynı gün sa&t H 

kadar komisyon reisliğine vermeleri lA
ımdır. z 
Şartnameler parasız olarak Ankara.da 

malzeme dairesinden, Haydarpaııada teııel
Um ve sevk 9e!liğinden dağıtılacaktır. 1 

(2477) 12529 

Tele emprimör tesisatı alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonwı· 

dan : 

1 

Muhammen bedeli 1!5000 lira olan H~ -
darpaoa • Bilecik - Eskiııehlr • Ankara te
e ~mprim!Sr teslııatı 12-7-1940 cuma gUnU 

saat 16.SO de. kııpalı zart umıliyle Anke.ra
da idare blnıunnda satın alınacaktır. 

Bu işe girmek isUyenlerin (11251 liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tcklltlerlni aynı gtin saat U. 
80 a kadar komisyon relııllğine vc.rmelcrt 
1 Azımdır. 
Şartnameler parasız olarak A.nkarada 

malzeme dairesinden Haydarpa,,ada tesel
Um ve sevk ıetıığinden dağıtılacaktır. l 

(2512) 12~2 

Kiralık büfe 
D. D. Yolları Satrn Alma Komisyonun -

dan : 
Senelik muhammmı kira bedeli 180 lira 

olan Irmak istasyonu büfesi üç sene müd • 
detle ve pazarlıkla ıkiraya verilecektir. 

1 
1 

ıs. 6. 940 tarihine rasthyan aalı ıunü sa
at ıs de Ankara istasyonunda 2 inci işlet· 
me binasında toplanacak komisyonda pa -
zarlık nctiusinde tekarrür edecek bedel ü
zerinden % ıs nisbetinde kati teminatı a -
ınmak suretiyle ihale edileceğinden iıtek
ilerin kanun ve şart11amenin tayin ettiği 

vesaiki hamilen muayyen ıün ve saatte ko
misyonda hazır bulunmaları lizımdır. 

1 
Şartname ve mukavele projesi ikinci iı

etme komisyonunda ve Irmak istasyonun-
da paarsız verilmektedir. (263ı) 12'>37 

Bilyalı yataklar alına<:ak 
D. D. Yolları Satın Alma Komısyonun • 

dan : 
Muhammen bedeli 11.000 on bir bin lira 

olan 3360 adet bilyalı yatak 18/7/ı940 per· 
ıembe günü saat ıs de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alına. 
caktrr. 
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§ TÜRKiYE CÜMHURIYETI § 
== == 
~ZİRAAT BANKASI§ - -------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KURULUŞ T ARIHI: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 
ikramiye veriyor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara ıenede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Ura. 
4 ,, 500 .. 
4 n 250 

40 
100 

" ,, 
100 
50 " 

" 120 ,, 40 " 
160 ,, 20 n 

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eyllll. 
1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

" 
" .. 
" 
" 
" 

DiKKAT: Heıaplarmdaki paralar bir ıene içinde 50 Jj. 
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktılı takdirde o/o 20 
fazlasiyle verilecektir. 

ViLAYETLER 
Nöbetçi eczaneler 

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

Mazot almacak 
Samşun Bel~iye Riy~şetind.a 1. 1. MI ıiııödn 31. 1. MI .q. ... bdar 

Elektrik ve ıu aantrallannm bir aenelik 
ihtiyacı olan 3-4-S ton mazotun mübayaaar •· 
pğıdald esaslar dairesinde kapalı zarf U· 

ıuliyle eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - Satın eJınacak mazotun muhammen 

bedeli ( 41000) liradır. 
2 - Muvakkat teminat 3075 liradır. 
S - İhale 10/ 61940 puarteıi ıünil aaat 

ıs de belediye daimi eacümen1 hmunında 
yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen olan sa
mandan bir saat evel belediye riyaaetine 
tevdi edilmiı olması lbımdır. 

5 - Umumt ve fennt prtname ve mub· 
vele suretleri Samsun belediye elektrik iı· 
letme miıdurlüğünden tedank edilebilir. Ve 
arzu edenlere meccanen gönderilir. 

15 - İhale 2490 aayıb lmawıwı hUlrllm-
lerine ıöredir. ( 4334/2507) 12520 

--ı.rı. swce .a.t cemli ,. • ., : 

1 - Er• "" Tni.-lıir •caııeleri 1 ı ıs Z2 Z9 
ı - lıtukl .... Ctkci z 9 11 23 30 
s - Set.at • 3 10 17 24 

4 - Telli 4 11 11 25 
5 - Swr11 "' Hallı • S 1Z 19 Z1 
1 - Merbs 1 13 ZO rt 
7 - A.Un .,. Çaıılaya " 7 14 Zl ZI 

Puer r•celeri llilıet alaa .uaaeler ,.sar 
rhi .. ııo"Htçi olaralı açılı nl-lı -cı.n. 
J'9liaddir. Diier ıcnneleria paur rinkri İiı· 
tiyarf olarak tatil 11pm1lan lıalıal e4ilai,tir. 

\.. .... 111 11111111111111111111111 11111111111111.J 
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Diyarbakır lnhiurlar Başmüdür/ütün •

1

. • 

Mamulat nakliyatı 

den : 
1940 malt senesinde Diyarhakmlan ka

nlarındaki ve Mardin, Urfa, Siirt, Bitlia, 
viliyetleri.ndeki inhisar idarelerine cönde
rilecek bilumum inhisar maddelerinin na.k· 
liyau 15 gün müddetle kapalı zarf usuliy -
le eksiltmeye kom.ılmulitur. 

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

Muvakkat ihalesi 12-6-1940 tarihine mü
udif çarııamba ıünil saat 14 de Diyarba
kır inhisarlar ba~müdürlüğünde müteıek

kil komisyon ta.rafından yapılacaktır. 
Şartnamesi: Ankara, İstanbul, İzmir, 

Siirt, Mardin, Urfa, Gaziantep, Elizıf, Bit
lis ve Diyarbakır inhisarlar idaresinde mev-
cuttur. (2SS8) ı2578 

Tuz nakliyatı 
Diyarbakır inhisarlar Başmüdürlülün • • 

den: 
1940 me.11 senesinde Diyarbakırda.n ka • 

zale.rındakl ve Mardin ile mUlhakatınde.ki 
inhisarlar idarelerine gönderilecek tuzla • 
rın nakliyatı on beış gUn müddetle ve ka • 
palı zart usullyle eksiltmeye konulmu§tur . 

Ne.kledllecek tuzlann miktarı tahminen 
aeklz yilz bin kilodur. Muhammen bedeli 
on bin ve muvakkat teminatı yedi yUz elli 
liradır. 

Muvakkat ihalesi: 12 • haziran • 1940 ta
rihine mUsadif perşembe gUnU saat 12 de 

i Ki Si 
---- ----- ~ -- -- ---

Büyük AJk Romam 

Müracaat yeri : Akba 
Kitapevi 

• Fiyatı 100 kurut • 

Ulus'da tefrika edil 
diği aırada büyük bir 
alaka ile takip edilen 
ve çok düzgün ve kıv
rak bir UslUpla türk
çeye çevrilen bu gil· 
zel romanı karileri· 
mize tavsiye ederiz. 

Diyarbakır inhisarlar bqmüdUr!Uğündc 
teşekkUl edecek komisyon tarafından ya
pılacnkur. "\ıı•ı•ı••ıııııııııııııııııııııııııııııır' 

Şartnameııi, ~nkara. İstanbul, İzmir, 
Siirt, Mardin, Urla. Gaziantep, Eltı.zığ, Ma· 
latya, Bltl!ıı ve Diyarbakır inhisarlar ida· 
resinde mevcuttur. 

(2554) 125i9 

Bu işe girmek istiycnlerin (825) liralık Dit tabibi 
muvakkat teminat ile kan.unun uyin ettiği • 

Dr. SITKI FIRAT 

vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat ı4 DAN ı YAL T u NA 
de kadar komisyon reislişlne vermeleri 11· 

zım.dır. . k d Al" N Şartnameler paruız olarak Onkara'da Kooperatıf ar asm a ı az· 
"llBlzeme dairesinden, Hayclarpaşa'da te -ı mi apartımanmda No. 3 Tel: 123b 
.. ı ı. ·m ve sevk oefliğindcn dağıtılacaktır. 

(2588) ı2643 

Muhtelif anahtarlar ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun dan: 
Muhammen bedelleri ile isimleri &şa#'ı da yazılı iki liste muhteviyatı muhtelif 

anahtarlar ıs temmuz 1940 perşembe gUn ü saat Uı,80 dan itibaren a)Tl ayrı mra tle 
kapalı zart uırullyle Ankarada idare bina ııında satın alınactıkt.ır. 

Bu işe girmek 1stlyenlerin her listenin hlzalnnda yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettıtt vesikaları ve teklif !erini aynı i:'ÜD saat 14,30 a kadar komis
yon reisliğine vermeleri ltı.zımdır. 

Ş:ı.rtnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Hayda.rpqada te-
sellüm ve l!e\"k §efliğlnden dağıtılacaktır. (2589) 

No. 
l 
2 

Kalem !ıımı 
12 İki ağızlı somun anahta n 
18 1DKUIZ, franaıs ve aair anahtarlar 

:t.fuhammen 
bedel 
Lira 
7000 
®00 

Muvakkat 
teminat 

Lira 
1525 
376 

126ü 

birinci 
sınıf 

GÖZ Hsatalık1an 
mütehassısı 

lstanbul Haydarpaşa hastancsı ubılı 
ıoı mütehassı11 ve Gülhane huta 
nesi sabık goz baş muavıni Muaye· 
ne: 11bah: 9 dan 19a lı:adar Beledı 
ve ııruı Talas Aı> kıt: ı Tel: 3S92 ' , 
Cebeci Hastanesi 

Cilt. Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
BerJin Kdiniğinden mezun . 
Çocuk Sarayı karşısında Halıcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. 
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1 o. 

100. 

O lir 
Milli Piyango'nun 7 Haziran 

Keşidesi Tali Kaynağı olan 

yapılacaktır Dönen Kürelerle 
1 

ıra 
Bu keşidede ayrıca 20 bin, 15 bin, 10 bin 
liralık ikramiyeler, 5 dane 5.000 liralık, 
50 dane 1000 liralık, 500 dane 60 liralık, 
500 dane 40 liralık, 5000 dane 10 liralık, 

ikramiyeler vardır. 

Şansınızı deneyiniz 

Büyük ikramiye: 

100.000 liradır 

T. İ~ BANKASI 
1940 Küçük 
Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

1 adet 2000 llrnlık - 2000.- lira 
3 .. 1000 3000.- .. 
6 .. 500 " 3000.- .. 

12 .. 250 " 3000.- .. 
•o .. 100 .. 4000.- .. 
75 " M .. 3750.- .. 

210 .. 25 .. 5250.- .. 
Ketideler: 1 ıubat, 1 mayis, 

1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih
i.erinde yapılır. 

.-1111111 DAKTİLO KURSU lllllllL ----- 71 inci DEVRESiNi de o/o 50 TENZILA TLA AÇTI --- -- Yazı, hesap ve teksir mnktne Jerinln usuıu lstlmallnl gösteren bu İH- -
: tisas kursu mezunlarına (bir) ay da DİPLOMA vermektedir. Tahsil aran- : 
: maksızın herkes alınır. Belediye sırası Hanef apartımanı No. 4 Telf. 8714, 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

TELEFON: 1847 6 ay 6 
Taksitle bisiklet 

muamelesine batlandı •• 

Yıldız ticaret evi 
M. BILMAN 

Ulus meydanı No: 6 

LOKANTA İCARI 
ÇiftJiğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplerin pi

yasada tanınmış ve bu tipte bir lokantayı muvaffakiyetle 
İ§letmİf olmaları lazımdır. 10-G-1940 tarihine kadar mü
düriyetimize müracaat edilmesi. .Orman Çiftliği 

ULUS 

Talebe alınacak 
Deniz Gedikli Erbaş Orta Okul Müdür

Jüğündl"n : 

1 - Bu yıl Deniz Gedikli Erbaş Orta o
kulunun her üç ımıfma da talebe alına -
caktır. İstanbuldan istekliler doğruca Kıı..
sımpaaş'daki mektep müdürlüfiünc, diter 
mahallerde bulunanlar A~kerlik ıubeleri -
ne müracaat edeceklerdir. İstidaya ıunlar 
bağlanacaktır: 

a - Fotofraflı nüfus cüzdanı veya no -
terlikçe musaddak sureti, "yaş düzeltenler 
veya tashih ettirilmiş nüfus cüzdanı kabul 
edilmez." 

b - Beş sınıflı ilk okul şehadetnamesi 

veya orta okul tasdiknamesi "doirudM 
doğruya sınıf geçmek ve 1$ehedetname veya 
tasdiknamenin üzerinden bir seneden fazla 
zaman geçmemiş olmak lizımdır." 

c - Üzerinden bir sene geçmemiı çiçek 
aşı kağıdı, 

d - Gerek kendisinin, gerekse ıilsilesi
nfo türk ırkından olmnsı, kötü ahlak ve fe. 
na •öhret sahibi olmadıklarına ve mıı.hkQ -
miyetleri bulunmadığına dair hüsnfihal ki· 
gıdı, 

2 - Birinci sınıf için ya$ 12 yi bitirmiş 
ve 16 yı bitirmemiş balunmak, ikinci ve Ü· 

çüncü ıınflar için de birer yaı farklı bu
lunmak lazımdır. 

3 - Bu yaşlara ait boy ve ağırlık had • 
leri mektep müdürliiğündc ve A"kerliı!t ,u. 
bclerindcki askeri lise ve orta okullar ta -

Kiralık : 

Kiralık daireler - Iıııklarda Nafiz bey 
apartmanında 4 oda kalorifer l!U samaşır
hk ve bodrumda bir &andık odo.ın. 70 T.L. 
Görmek için kapıcıya Telefon: 2452 Ahmet 

1910 

Kirahk - Aile veya 2, 3 arkadaıı için el
verişli 3 oda 1 hol, kalorifer, sıcak ıu, tam 

Satılık : 
Acele ıatılık ev - Y enişehir'de İsmet 

İnönü caddesi köşe baıı Bahçeli 4 odalı. 
Tel: 2406 1961 

Satılık apartıman - Yeniıehirin en mu
tena yerinde 8 daireli 400 lira icarlı yüzde 
kırk borçlu Tel: 2406 1962 

konfor. Bakanlıklar karşısı Belçika sefare· Satılık _ Küçük evler yapı kooperatifi 
ti arka bahçesine bitişik Fırat partımnnı hisselerinden A-B·C·F tiplerinden acele 
Tel: 3592 veya kapıcıya. 1969 Tel: 2406 1963 

Kiralık - Kavaklı.dere Güven evleri 
No. 31 de iki oda bir hol ve balkonlu müs
takil bir ev kiralıktır. İçindekilerine mü· 
racaat. 2028 

Kiralık oda - Aile yanında, Bakanlık
lara üç dakika, konforlu vc manzaralı. Ye
nlı;ehir Meşrutiyet caddesi Özenli sokak 
(Abat) Ap. 6 No. 2029 

Kiralık - 1 veya iki oda 1 bayan veya 
2 bayan için aile de olabilir. Kiralıktır. 
Müracaat: 5-1 Yenişehir, Sel5.nik cıı.ddesi, 

Türe Sok. No. 5. Daire No. 1. • 2034 

Ucuz satılrk arsa - İmar vaziyeti te· 
miz 1297 ada 6 parseli 2963 M. bir cephe 
yol bir cephesi yeşill ik müracaat. Sanayi 
cad. No. 82 Tl. 1953 20211 

Satılık ev - Doğanbey mahallesinde i
ki oda bir bodrum ve bir mutfaklı ev sa
tılıktır. Hal karşısında Hanef Ap. No. 
(7) ye müracaat. 2021 

Satılık apartıman - Ön cebecide orta 
mektebin arkası Batıllar sokağı Ali Kuru 
cu npnrtımanı 8 dairedir kat 4. Birinci ka-
ta 1 numaraya müracaat. 2022 

limatrnın 71. maddesi özlerine uyewt olmıı- Kiralık - Maltepe Onur sokak S:ıkar- Satılık mobilye - Odn, yatak ve yemek 
odası takımları, ve saireden mürekkep eş
ya satılıktır. Saat 11-13, 17-19 arası Ka-

lıdrr. ya npartımanında aile yanında yan mücıta-
4 - isteklilerin bu şartlardan maada de- kil iki oda 1 hol elektrik su havaga:ı:ı mut-

niz hastanesinde ynpılııcnk sıhi muayene • fak müşterek daire 2 Y!= müracaat. 2035 ranfil sokak N o. 8 e müracaat. 2025 
de sağlam çıkması ve yapılacak ıeçme sı
navında kızanınaları da lazımdır. 

5 - Yukardaki şartlan haiz talebelerden 
birinci sınıfa knydolunmak istiyenler 1 • 
hazirandan itibaren ve ikinci. üçüncü sınıf
lara kaydolunmak istiycnler bu sınıfların 

940 tedrisatı erken baı;lıyacağından - he -
men evrnkiyle birlikte mektep müdürlüğü
ne müracaatları ilan olwıur. "4524-2637" 

12639 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Maaş sahiplerine 
Ankara Defterdarlığından : 

1 - Mütekıı.idini askeriye ve mülkiye ile 
dul ve yetimlerinin bankadan iskonto sure
tiyle nlacakları eylCıl • teşrinisani 940 üç 
aylıklarına ait tediye bordrosu Emlak ve 
Eytam Bıınkasına tevdi olunmuştur. 

2 - Defterdarhk muhasebe ve Çankaya 
Malmüdürlliğü veznesinden yapılacak ha. 
ziran - eylUl 940 üç ay Irkları: (2642) 

1 • 500 No. ya kadar Askeri 3/ 6/940 
Pazarteı;i 

ı . 500 No. ya kadar Mülki 3/ 6/940 
Pazartesi 

500 • 1000 No. ya kadar Aekert 4/6/940 
Salı 

500 • 1000 N o. ya kadar M ülkl 4/ 6 19'4-0 
Sah 

000 1~ No. TA '1<11'4_.--A•"' &J'6ı"O<U) 

Çarşamba 

1000 - 1500 No. ya kadar Mülki 5/ 6/ 940 
Çarşamba 

1500 - 2000 No. ya kadar Askeri 6/6/940 
Perşembe 

1500 - 2000 No. ya kadar Mülki 6/6/040 
Perşembe 

2000 • 2500 No. ya kadar Askeri 7/6/940 
Cuma 

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

2500 • 3000 No. ya kadar Askeri 8/61940 
Cumartesi 

3000 den yukarı Asker! 10/6/940 
Pazartesi 

Kiralık daireler - ]andanna okulu Ö· 

nünde Saltık apartımanında 3 oda 1 hol 
bıı.nyo mutfak ve konforlu 4 daire. İçinde· 
kilere müracıuı.t edilmesi. 2037 

Acele satılık ev - Yenişehirde Sıhiye 
arkasında Maarif Cemiyeti lisesi civarın.. 
da 3 oda ı hollü bahçeli ve konforlu eh -
ven bedelle Tel. 2406 2027 

Kiralık oda - Parka nazır, sakin, her Satılık - 938 modeli Avrupa karoser-
türlü iı;tirahnt. 35 lira. Mühendislı:r birli· li az kullan:lroıı Ford kamyoneti acele. 
jii yanında Mengil apartıman No. 11 Görmc:k için Başvekalet karşısın.da Ham-

2038 di usta gnarjına pazarlık için Tel. 1477 

Kiralık daire - Uç oda bir hol tren 
köprüsü yanın.da T~lgaıa ıtiderken İlki:ı: 
sokak No. 20 Mahir Esen apartımana mü-
racaat. 2041 

Kiralık 2 küçük daire - Maltepe'de ima
latı harbiye evleri yanında 2 oda, 1 hol ve 
1 oda, 1 hollil, daire • Maltepe'de bakkal 
Abdullah'a fiyat için Tel: 6440, 6215. 

2062 

Kiralık - Aile nezdinde lkt oda mobil· 
yeıılyle beraber kiralıktır, İı!tıyenlerln 
Kurtuluş apartımanı 5 numaraya mllraca· 
aUarı. 201!8 

müracat. 2036 

Satılık arıın - Fransız sefareti yanında 
asfalt üzerinde 85 metre cepheli uygun fi. 
yat. Tel: 3337. 2059 

Satılık otomobil - 936 açık Ford çok 
mükemmel mühendis, müteahhit, taşra için 
fevkalade elverişli Telf: 2414 Sarıkışla kar 
şısında Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2064 

Satılık - Yenlşelılr Maltepcde Uç daire
li acele satılık apartman. Tel: 1255 2075 

Sntıhk - Demirtepede dört daireli r',ı3a 
borçlu ncele satılık apartman lln;\'Tam cad· 
de.si No. l Tel: 121>5 2076 

Satılık - Hacıbuyrnm mahallesinde Uç 
daireli %50 borçlu acele satılık ev Tel : 
HM m77 

Satılık - Cebecide lmarea pnrsellcnmlg 
Kiralık oda - Adliye sarayı karşısı taksitli ucuz arsalar. Bayram caddesi No. l 

Ankara pMta. 11alonu üzerinde Çulha:r.ade Tel: 12fi5 2078 

Kiralık mobilycll oda - Rlr bayan ve
yn bay için ,..117.el bir oda kiralıktır. Yeni· 
şehir İnönü caddesi Emeller sokak No. 71 

2100 

Ap. ikinci kat No. 2 2103 Satılık - Cebecide Mlilklye mektebi 
J{lrnlık kat _ Dikmenin en g{lzel aııfal· yanında 2-8-5- daireli ev ve apartman Bay· 

ta yakın merke:r.:t yerinde, İbrahim Soyka- ram caddesi No. ı Tel: 1255 2070 
....... -.~ • ..-vl :t1. ........... -~U-.. - ~ D"""''l"t"l°h--ınt"n""'~_...-... "000 ._..a..a. ı.....&-L-
Tel; G598 e müracaat. 2187 nntör maı·ka anahtarlı. Telrfon fill31 den 

Kiralık iki oda - Aile nezdinde ehven 
ve acele, Yenişehir Tuna caddesi, Elmadağ 
sokak No. 4 de 2138 

Kiralık oda - Mut!ak ve banyodıı.n ls • 
tlfade edllcblllr. Yenişehir kızılay karşısı 
Pll§nkay Ap. Kapıcıya mUracruı.t. 2140 

nır Baynnn kiralık oda - Gı-nlş, büyllk, 
manzaralı, iki kişilik aile ne:r.dlndc bir odn 
ldtalıktır. Yenlııehlr, İlkiz ıoknk 26 Kayn
pınnr Apartmanı daire 8. 2141 

Kiralık daire ve bir oda - Zemin knt iki 
oda bilyük lıol mutfak kUçllk daire ile üst 
kat aile yanında banyolu eşyalı f'.şyıuıız bü
yült oda baytın veya kan kocaya Maltepe 
Onur sokak No. 13 2148 

215 2099 

Satılık frijider - Az kullnnılmış bir 
buz dolıı.bı satılıktır. Tl: 2105 e mllracaat. 

2101 

Acele satılık - Ycnlşchlrdc 4 katlı 17 
odııh kaloriferli parkedöşell köşe bn.şı 
bahçeli apartıman. Bayram cnddesi N o. 1 
nı~ nm 

Sntılık - Bisiklet (Adler 3 vltc.ııli) ve 
bir bayan bisikleti iyi bir diırbıin. fotoğ
raf makinesi mlisalt 1'1yntla. Meşrutiyet 
Cad. No: 40 saat 18 • m mllracnat. 2104 

Satılık otomobil - A?. lmllunılnııı;ı seki?. 
silindirli ltususı Fort marka ta!slllıt ıc:ın 
Tel: 2406. 2139 

Satılık - 3S model Şe\TOle kamyon. is
met paşıı ınnhnllesl Dibııkönü sokak No. 3· 
5 bakkal HlisnUye mUrıı.cant. 214 7 

idare 
Karaman orta okul }(o 

miyetinden: .
1 Karamanda müteşekk~ , 

ortaokul koruma cerniyet1 

h · 1 · · adı. eyetı a?.a arı ısım, soy c: 
ikametgahları aşağıya derÇ 
Keyfiyet cemiyetler kanuıı 
kan ilan olunur. 

1 Karaman avukat1ar'
11 

Agah Ünıcr 
2 Karaman C. müddeı "' 

avini Osman Kablangı 
ıa 

3 Karaman bulgur ve 

carı İbrahim Dölek t1 
4 Karaman bulgur ve 

car~ ~!r:~:~;hb~;~ur ve ıJ' 
carı Ziya Duru 

6 Karaman bulgur ve ı 
carı Halil Özdoğan 

7 Kraman C. H. P. ~eı 
Şen 

ESKi 

Yazan : Yusuf Kenar> tı1 
Divanı Muhasebatta 

Son kanunla verilen (", 25 :ı: (f 
1 ve 3 aylık maaşlarının tt•. 
miktarlarını gösterir. Neşredı• 
dlr. ~ 

Takriben 200 sayfa fiyatı 
Not : Muhnıılbln kitabı - ·~ 

cU tabını ı;atın alanlar tein 
rl son tadlll\tla beraber nrŞ~ 

Anknrn P . kutusu 866 ~ 

iş verenler : 
Aranıyor - Kadın 

fransızca bilen bir santral ııı 
caktır. Başka lisan da bileni'! 
lir. Cihan Palasa müracaat. 'ft 

.Aranıyor - Kasyl'.'r b~ 
il çahşlton satıcılık öğrenrn"'111 
cı ynrdımcısına ihtiyaç var 5'~ 
Gnllp posta kutusuna mürac 

Sütn.at aranıyor - Dolrvn iicr~ 
ıütlıi 11hatli ,., 3 ıylıiı kadar nıt S 
farın Y. ,rlıir Dikmen Cad. ıyfa M· 
1• aıürıcaatları. 

Aranıyor - iyi veya orta clert~ 
fa11na n ıoılalcçu ve ıutçi yet°1 ;;,; 
miz bir çır•ia ihıiyaç nrdır. A111f• 
llikçü Selamı Gôrdartn'e muracaat. 

Çocuk bakırı aranıyor - 6 ytt.,d'~ .ı 
cuia İçin bu iılerde mcıcal olıııut bırsS f 
Her ıüıı 1111 12 den 3 e kadar 69 
Mon edilıMsi. 

Aranıyor - Otomobil par~lı;, 
p•rça mnııuru •ra,.maktadır, ş-..-r 1 
çalıımıı olanlar ltrcih rdilir. 1•r•ı' 
Sorole acentası H11ıef lcardc ltr• 

-

iş arayanlar : 

1$ arıyor - Orta tahsili" 
genç müessese veya tlcare~ 
takip memulrluğu ve tezgaJıd~ 
iş arıyor. Posta Cad. No: 26 
ya müracaat. 

İş arıyor - Muayyen sııtıtl~ 
hanelerde çalışmak üzere bir ıı" 
rıyor. PostRnc caddesi Hane! t 
No. 7 Ilny Mtiştnlm mtıracıı.JI 

İş arıyor - Ders veriYor: 
lan talebelere şimdi veya tc , 
ziye, almanca, fizik dersleri \ 
lnr ehven, evlerinize de gclc1'1 
sok. No. 9. D. 2 . 

3 - Defterdarlık muhasebe veznesiyle 
Çankaya malmüdürlü~ veznesinden emek
li, dul ve yetim maaşları alanların resmi 
senet ve maaş cüzdanlariyle birlikte yukar
da.ki maaş sıra numaralarına ıtöre muayyen 
günlerde bizzat veya bilvekiile müracut -
lan illn olunur. 12631 

Kiralık daire - 3 ocln. 1 hol. Yenişehir 
tren köprüsU yam telgnza giderken llklz 
ııoknk No. 20 Malılr Esen Ap. nınıı mUra -
cnat. 214G 

Kiralık oda - Aile ne?.dinde glizr.1 man
zaralı bir oda bir bay için kiralıktır. Çı -
kınkçılar yokuııu İlyas .ı:ade Ap. No: 39 
kat 2 2148 

Satılık buz dolabı - İyi halde Flrljlder 
mnrka: Bahçeli evlerde birinci otobüs du- Dans dersleri - Dlptornıı.11 

rnf\'1 No. 72 ye müracaat. 2149 bnyıın dnnıı, kUltUr fü:lk de~ 
tedır. Aııkarn P.K. 1046 ;)'il 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

lstanbul Şelındtlıaıı Naıid'ia Iİyalroııındı 

Kinlık - Mnbilyılı odı. T•niı•lıİr Hnuzlıatı Ra. 
ııp Soyaal A•. 4 cii lıapı ikinci lı.a.1 No. 2 ye müra· 
caaL 2166 

Satılık - İsmet pnşa mahallesinde 5 da
ireli %30 borçlu ve lrutlı '8.cele satılık a • 
partmnn. Bayram caddesi .No. 1 Tel: 1255 

2150 

Satılık lıisiklel - 24 \oy Tiryonıf marl<a inıiliz 
kıı biaiklrti ıatılı!ıtır. Atotürk baharı Y rniıe~ir. 

Arap Şefik'e 
Ankarada Akkoprüde Yılcm ıokak 6. No. ~a lııra

lıiın kızı Fatma Gulıüın tarafındın aleyhinizde açılu 
lucili talak dhuınnı aıulıaktıMıİ için muayyen oln 
23. 5. 940 perftmbe aut 9 İçin ilinC'D yapılan da
vtliye tebliiine raimen mukür cünde ıııuUe-dt 
bulunmadıiınız ıibi musaddık bir nkil de ıiindu. 
aıediiinizdea divau dinlendikten ıonrı 22. 6. 940 
cumarltsİ ıaal 9 için rıyap kararı tebliiinı n ıene 
rıyap kararında lıtarıl>ulcla çıkan Ciiaıhuriyet, Anka· 
rıda çıkan Uluı raretrleriyle ilanen tebliiioe kırar 
nrildiiinden krmucibi karar meıl.iir ıuo Ye ma· 
ayytn ıutıe Ankara asliye birinci hukuk -hkeme• 
sinde gıyabınrıda daruımaya de ... ın olanıcaiı H.U. 
111 K. nanno 401 n 405 inci maddeluine tnfikao fl• 
yap kararı makamına kaim olmak üure rene H.U.M. 
K. 142 iad mad~ıiııe tufilıan oa ıiia müddetle ilin 

Kiralık dair• - 30 liraya ıa dahil. Hancazı nr· "Cu,, lııiıiklrl maiıunna muracul. 2165 
dır. Uç oda, 11111tfak, baayo. Yeniırhir Öuali sokak 

1ş nnyor - Orta derecc!:ıı' 
ve kendi turk lisanından bil 
bilen 39 yn.şlnnnda şayıınıtt11 
kimselerden tavsiyeli bir ıı.ıı 
veya hcrhnngl bir şlrkC't "!iı 
esscsclcrdc istihdam oıuntll ~' 
yor. Ulus (Osmnn) nunU 
ınUracant edilmesi. 

olunur. (2568) 12645 

No. 11 2170 

Kiralık oda - Biiyük, crnit lıallıonla, Sılııye n· 
kileli llkiı ıokak 19 No. Apt. 2 inci kal Trldon: 
3437 /12 2172 

Aile yanında 1 lıay nya 2 lıayan İçin lıanyo .,. 
maaıaralı rrniı 1 oda kinlıktır. Elrk. n ıa dalıil 
aylıiı (20) L Y. Ş. Telıaaa ıiden İlkiz sokak. 17 
No: Ap. l..aı 3. 2185 

Xiralılı - Kıliroferli, 5 oda, 1 lıel, 1 aııtre n 
lam konfor. Yeniırlıir Sıhiye Vekifoti karıuında 
llkıı ıolıak No: 3 lıılunan Ap. Tel. 3485)56 

2186 

Kiralık lıir oda - Cüul lııandar lıir lıay için 
adliye aarayı arka11nda Kınacı kardeıler apartım•· 

,:! 1illllil111111111111111111111111111111 L 111 3 iacü lıat No. 12 2188 -- Gişe saatleri _ ICirılık - J odalı n laıııelplf& mahallesi Edir· 
- ne ıoluk No. 20. 2189 -- -- --- ---Osmanlı Bankasından: -3-6-940 tarihinden itibaren res- : ---

_ mi tcltil günleriyle cumartesi 

- günleri hariç olmak üzere Ban
: kamız gişelerinin: 

--
--

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

-- Cumartesi günleri de: : 

Sabah saat 9,30 dan 11,30 a ka· -
dar açık bulunacağını' sayın mÜJ- E 

Kiralık - Aile yanında kiralık 2 oda, is
tiycnlere tek oda verilir. Işıklar Cad. Ilga 
Ap. No. 2 kat 2. İçindekilere müracaat. 

2197 

Satılık Radyo - Telefunken markılı n çift hper· 
lorlu bir udyo 7. S. 940 cuma ıiinü 13,30 Jı be· 
lrdiye aıüny•dt salonunda ncuz fiyatlı aatı!.caktır. 

2171 

Satılık lıüft - Büfe, konlre lıüfe açılır hpanır 
altı kişilik maaa, altı aandılyı n aynadan aıürekkep 
bir biife takımı aatılıl.tır. Trlrfon 3011 2187 

Sıtılı'k - Harici nokta yanında bir tarafı Etlik 
lıir tarafı Keçiören asfalt Üzeri n kiiıe batı satılık 
araa. Hıcılıayram No. 1 T. 1255 2191 

Satılık - Çankaya 1Sfılh Üıerindr 1008 M.2 
aru 4 katlı inıaata müsait 22 M. cepLeli Saııayi 
cad. No. 86 Ti. 1953 2192 

Satılık - Çankaya aafalh Üzerinde Nafıa V. 
karınında acuı arsalar. Sanayi cad. No. 86 Ti. 1953 

2193 
Satılık arazi - Bai n n yıpm•i• müsait [t. 

lil.ıc tn ıuıel y•rlerinde •lınn fiyatla müracaat 
Sanayi Cıd. No. 86 Ti. 1953 2194 

Satılık - Bahçeli nlerde büyük n küçik tip. 
lerdt acn fiyatlı aüaait ıeraitle. Saııayi caddui 
86. Tel 1953 2195 

Satılık - Yrni meclise 5 dıkilıa Toprak ofiıi 
yanında No. 1104 adı No. 44 p1r. 569 M2, No. 
.CS par. 289 lılZ. araalar -tresi 650 kııruııan &a• 

nayi cad. No. 86 Ti. 1953 2196 

İş arıyor - Türkçeden b'~ 
lisanlar bilen ev işlerinden aı: 
bir bayan aıle nezdinde çocll d ı 
veya ev idaresi işi aramakl11 

İstanbul Beyoglu postahatıeS1 

Bayan Heinzedorf adres_::/' 

Aranıyor : 
,,,, 

Devren kiralık aranıyor 
Demirtepe, Maltepe ve eivıılaf! 

1··1 9 "h . e ıc• veya ey u 40 nı ayetın 1ıııı 
odalı bir daire aranıyor. s~o- ~ 
1/2 No. lu apartımnnda 8 

mesi. 
1 

Aranıyor - Yenişehir ~eıı'~t~ 
h kaloriferli ve garajlı bıf 8' 
mak isteniyor. Tel. 6744 13. 
raca at. 

rd ıı 
Aranıyor - Bahçeli ııv1:11ı 

ev nrunıyor. Satmak ıstı' f\I 
nı Ulus. kUçük ilfinlar l~) 
tupla bildirmeleri. 

~===================~, 
SUS siHf~ YENİ SİNEMA HALK SİNEMASI 

Bug{in bu gece 

KİREÇ .. KUM .. (AKIL 

*MOZAYİK 
Zayi - 8-1-'40 tarihinde Türkiye Cüm- _ terilerimize bildiririz. 2179 E ULUS - 21. inci yıl. - No.67G4 

imtiyaz ıahibi 

lskender Artun 

Bu gece saat 21 de 

SON GENÇLİK 

Oynıyan Ralmu 
Hls!l filim 

l, - Arlzona kahramanı 
2 - İnsan avcısı (Yıldı

rım köpek) 

b.,I 
:eugiltl 

lııtahya .ııaaundakl\a)"Dllk kireçleri sedef par!.k· 
lıfı nretı yıldız marka moıa11k topraksız n temiz 
MALlf\:ÔY kmıı n çalullarL 

!ınayi cadd11i Ali Rıza Ap. No: 6 HUSEYJN 
ORAK ticareıhaııuinde bıı!ımıır. Ti: 2075 %153 

hurıyeti Ziraat Bankası Sögüt Ajanından -:;lllllllllllJllllllllllllllllllllllllllr 
tevdiatıma mukabil aldığım 38/ 14249 No. 

lu maafaiz tutarı olan (618) lira vadeli ta
sarruf bonomu zayi ettim. Bu kere eski he- 1 
sabımı kapattığımdan kaybolan yukarda nu
marası yazılı bononun hükmü kılmamı,tır. 

Söğüt Camiikebir mahallesinden 
bakkal Ahmet damadı Halil 

Karahan 11%9 

Asansör yaphnlacak 
Taliplerin Halk Sineması itti

salindeki inşaata mUracaatlan. 
Telefon : 3747. 21115 ., 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yuı tşlerf Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 
Mfte11eee llUdllrllı Naıit ULUO 

ULUS Baaimm ANKARA 

Saat: 14,80 - 16,30 18,80 
Bitmtmiı Hnfoai 

Oynıyan: Martha Egg-ert 
Musiki filmi • 

İki filim hlrdcn 
Seanslar: 
Saat: 14,30 - 16,30 18,30 

ve 21 de 

Sn.at 12,15 te ucu~ 

matine. Mekııfüa GölU 


