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tal a'nın vereceği karar bekleniyor 
Bir İtalyan gazetesi diyor ki: 

,, "' 
1 akında harbe gireceğiz, fakat bunun 

tarihini düşmanlarımız tahmin edemez ,, 

Fransa' da ltalya'nın harbe 
lireteğinden süphe edilmiyor 
~ . 
Bvek;ı· .• .-ı ıtalyan tabaasının Mısır'ı terketmesi 

ımızın ı A b. h. 1 k k d 
tinde bir dlıveti 1 UR':,~::~_.'.:.:.~ ıyet .. ~ar ~~~nda mu~ı •• :: yü~u~~!'. 
ııht Falih Rıfkı ATAY 
ı A ttııını 8aa k'l' . k 

"tı.lt .,ve ı ımız pazar a • 
il ııııt,:ta radyosundan millete 
h~kk111~k ~ahili ve harici vazi
,,~, h 8

• •zahat vermiıtir. Hal· 
k, f akıkat Üzerinde uyanık 

tı ııı11 ~~at Ve tahrik telkinlerine 
""" fii ~Pet ve müessir aili.h ol-
4•ııııtif. ~ edilemez. 
~, ttı.ilı~lllız .. bütçe, milli korun • 
ltikt 

1 
llludaf aa iılerimizden 

ll!tı 
. '1'lrıi sonra, vatandaşlannı 

i 1'1İ>'ııırıf et havasmı bulandır· 
. " d,., ere karıı" hassas bulun
. 'tor," ıııt etti: Bütün radyoları 

... _ lllla:· h .. ı·· h d' l • 4 ·.-.llrı ' er tur u ava ıı en 
d 11tı.,,,.~'I.; fakat mukadderatını· 

, ltı '"• "'- '"'•• nn<>' ., .... :, elduk
ı r· , .. , .... 
0 

ltrıltii . 1 kimaeye inanmayı-
"V t'tı.ıt 11"1.den hiç bir ıey &İzle· 

'tlıld 
~ll!rirıj "tlal'ln biribirlerine em· 
" ...... _ k" b - .. .. . '-'uııe .... a ugunun mu· 
İ\Q. b,t rı arasındadır. Baıve
ltı bi e.r \'eriyor ki bu uaulün 

teı,,,,.. tını - 1 ek • • k tii "'''ili ... em etımıze a-
~ıııt t<f r. Milli imanı zedeleme· 
dG •11,.1c:rı her telkinin, düıman-
"1ı .. ~ ıııt,,,,. a~ olduğ\lnda asla te· 
" "<ıtll ... eYın · 
tıı "'illi ız. • • 

lb tıı '>lllt· Polıtıkanın değiımez 
i~ "1'.ırıfı; •elamet'ten ibarettir. 
' '-'ehli 

1 
ııeyi icabettirirae, re-

1\o. a arı .. ı h""k- . . : "&:qllıı te ·: z ve u umehnız 
• 1~ h, dbırlerine karar ve-
•at. • l'J> h ·r· . . .. l k 1 l'd._ "t'iı. ~ "' ıcıyız ve oy e a • 
-~ "'iit rıcak bilmelisiniz ki 

1-
11 1

te., "e enıadiyen hazırlıklar 
"lıı 'c'iı ~e v.akit, nereye kartı 
,/'.ırı,ktad ellı olmıyan tertip-
·>,~"•• içirı ·~·.Bu sebeple vatan 
ld bir aılaha sarılmak mec

J)' t arı h t c11 • Çerd 8 1rnnızdan çıkma· 
d,lırıte)kirııen. dııardan gelen u
Sıııt tli1j .. • erı •ert bir çehre ile 

Q h&ı· ·•ıa: ı•• 
>, .... ı ebed• • . •• ''ll "at 

1 
ımıı gıbı çalıı· 

~ tıa: ~~-müdafaasına çağ. 
, d\., ~ltır g~ 1 hazır, bilhassa 
~ ıııtırı ulunmak ve böyle 

ı l& ' lrıutı ' 
'"' k, ~ll ırı·ıı· ak ve kati olarak, 
~ hrı''tirıj ı 1 •elamet icabı ola

'1"- •ı-eket ~uhafaza etmek: en 
i"-~'I. ,kıtaltı uıturu budur. 
il~ l'ıı)etirı •zın değil, belki bü
~orı "'iidd ~ukadderatı üzerin

b~~tkllrıç ~! lea}ri hissedilecek 
"'qı. lt Qır ha ·1 • • d • 

.. ı_\t "e Ak ı e ıçın eyız. 
"-i 'I. b· deniz d 1 t' · l) •e h ır iat•k • ev e ıyız. 
iU'"" S> ''1.trJı- 1 ~al müdafaaaının 

ıııtı ~•iF b gı ıle mücehhez ol-
i •tı arııç l .. . 

L 1 o).ı l\e aü ı ıgın, bır taknn 
'f. 'l\t" ratle .... k S tllrıu .. esarete suru -
1 lllb . Rozlerimizle gör-

, "'ttt ••tiYor •1, .ı, ... a llluyuz? v· 'I,,, Urıurı .. ıcdannnız 
.ı i>ıııt·''• "-.rd oteııinde yalnız va· 
'( ·~· rr a· . ·~ •ttı,'td 1'1.e hü • ızım hüriyet ve 
• t.., " 1"tttet ed'ld"i· k d 'ı '1ıtl'j • lez • h ı ı ı a ar 

·~ ~ 11::. )et '"e Ra r.nıızda çahıaca· 
t .. ı n, t!ntnıy t' . . 

~ "ıt Fe taa, b .. \, e ımız bır ıuy-'•c:,, l't lr"h· utun türk ·ıı t' 
"trr ı ı, ailahın ?'• ~ ı, 

• a ve aıpenne 
~ o,,IJ t 

Q liıı~a savladı > 

ll~ .. 
So ı.ırı 2. inci n ıeya . sayfamızda 
"s~ hatın intıbaları 
'>'Q~"~rleşen adalar 

• fcrJiJ., Rılkı ATAY 

" Resto del Carlino ,, gazetesi şöyle tedir. 
yazıyor : "Temps ., gazetesi ezcümle diyor ki: 

" İtalya'nın harbe girişi, pek yakın "Mussolininin ve müşavirlerinin, 
olmakla beraber, 4 haziranda vukua müşterek malımız olan medeniyet.içın 
gelmiyecektir. Fransız basını, İtal;a- en trajik saat olan bu saatin mesuli -
nın yürümek üzere olduğunun nihay:t yetini vicdanlarında hissetmediklc -
anlamıştır. Bu nokta üzerirtde tama • rine inanmak istemıyoruz. Mede
miyle mutabıkız. Fakat, muhasamatın niyetin idamesi, bütün siyasi speku -
bu salı günü başlıyacağı hakkında Pa- lasyonlann çok üstündedir. 
r!s:te n~?redilen haberi t~kzi~ edebı • Fransız gazetelerinin yazıları 
lırız. Duşmanlanmız, katı müdahale - Paris. 3. a.a. _ " Havas : 
nin tarihini keşif ve tahmin edemez - 1taly;'nın vaziyeti, aktü~litenin bi • 
ler. rinci safındadır. İtalya'nın harbe gıre-

T empı'in yazııı ceği, hiçbir gazete muharriri için şüp-
Paris; 3. a.a. - •• Havas ,, he götürmemektedir . 
Dün akşamki Paris gazeteleri, İtal- Nitekim, Petit Parisien gazetesinde 

ya'nın muhtemel olarak alabileceği ka. ( Sonu 4. üncü say/ıda ) 

Paris üzerinde bir 
hava muharebesi 

17 Alman tayyaresi düıürüldü 

Almanlar şehre bomba yağdırırken 

küçük kızlar Marseyyez'i söylüyorlardı ...• 

Almanlar tehirleri harap ederken, halk da 'yuvalarını terkederek 
daha emin yerlere gidiyor .. 

Harbin başından beri ilk defa olarak 1 

lngiltere harbiye nazırı B. Eden 

Müttefikler 
kuvellerinin beıte 

dördünü kurtardılar 

B. Eden'in nutku 
Londra, S a;a. - Harbiye nazırı B. E • 

den. dün akşam radyo ile söylediği nutuk
t<ı., Cıı i''de i \.ıi ük müttefik garnizonu
nun sonuna kadu mücadele ederek mükem
mel surette müdafaa eyledifini bildirmiı • 
tir. 

B. Eden, müttefik donanmanın ve hava 
kuvetlerinin mükemmel işblrliti ile. seferi 
heyetin beşte dördün.ün kurtarıldığını ve 
malzemenin ekseriyetinin tahrip olundu • 
ğunu söylemiş ve sözlerini, daima daha 
fazla malzeme ile, harbi kazanacağu, diye
rek bitinniştir. 

Edenin nutku Amerikada 
çok iyi kar§ılandı 

Nevyork, 3 a.a. - B. Edcn'in nutku bir
leşik Amerl.ka'da mükemmel bir tesir yap. 
mıı;t~. Bu nutuktan, müttefiklerin zaferi 
tem.in edecek olan taarruzlarına başlama • 
dan evci, muharebe hattına derhal tank, 
kamyon, top ve tayyare yetiştirmek m~bu
riyetinde olduktan anlaşılmaktadır. 

inönü nezdinde 
A-nkara, 3 a.a. - Reisicümhur 

ismet İnönü bugün öğleden sonra 
Almanya büyük elçisi von Papeni 
kabul buyurmuşlardır. 

Bu mülakatta Hariciye umumi 
katip muavini B. Numan Tahir 
Seymen de hazır bulunmuştur. 

Maarif Vekilinin 
İstanbul' da tetkikleri 
1stanhul. S (Telefonla) - Maarif Veki

li Hasan - Au Yücel bugün öğleden evel 
vi~tı.yette vali Lüt!i Kırdar'la konuşmuş, 
Unlverslte rektörünün ziyaretini kabul et
mtı. İstanbul maarif müdUr!UğUnde imti
han i§leri hakkında umumi mU!ettl§lerle 
görUşmUe, öA'leden sonra ticaret mekte
binde imtihanlarda bulunmuo. mektepteki 
sergiyi gezmiş akşama doğru da devlet be.
sımevlnde tetkikler yapmıobr. Yarın Unt
verst teyt ziyaret edecek ve ltr\tlhanlarda 
bulunacaktır. 

Paris, dün alman tayyarelerinin büyük ve 1 .• • 
uzun bir hücumuna uğramıştır. Saat 13.1.5 u Hudson tayyaresinin 

40 Alman tayyaresiyle 
yaphğı bir muharebe ! 

de verilen alarm iııareti 4.5 dakika devam c 
etmiştir. Bu hava taarruzu hakkında Ana- ~ 
dolu Ajansına aşağıdaki tafsilit gelmiştir: 

Pariı, 3 a.a. - Baıvekllet öğleden son
ra neıırettiği bir tebliğde Pariı mmtakası
nın üç haziranda düşman tarafından bom
bardıman edildiğini, muhtelif çapta 1000 
den fazla bomba atıldığını, 200 kişinin ya. 
ralanarak bunlardan 45 inin oldügünü bil • 
dirmiştir. 

Hava muharebeleri es.nasında fransız av. 
cıları tarafından on yedi düşman tayyaresi 
düşürülmliştiır. 

Alman tayyarelerinin Paris bölgesi üze
rinde ısrarları iki hedef mevcut olduğunu 
röıtermektedir: 

1 - Aıkert mahiyette tahribat yaptnak, 
2 - Halk arasmda lı:orku tevlit etmek. 
Tayyarolıer çok yüksek: uçmuı, bazıları 

Sonu ı. iiııciJ •a,l•~J. 

Londra, 3 a.a. - Amerikan Hudson mamulatından üç tayyare üç sahada 
çalışan kırk düşman tayyaresine hücum etmiştir. Bunların bir kısmı, kıtaat 
yüklü nakliye gemileri üzerine pike yapmak üzere olan Junkera tayyare· 
terinden diğeri Heinkel ve üçüncüsü de Messerschmidt'lerden mürekkep 
bir refakat kafilesinden müt~ekkil bulunuyordu. 

Dilpnan tayyarelerinden Uç.adedi dilJilrillmilt ve ikiıi de hasara ulratıl· 
mııtır. Hudson'lardan ikiıino bir tek kurıun iubet ıtmemiıtir. 

Flandres'larda 
111111111111111111111111111111111111111111111111 

Müttefik kuvetıerin 
irkôbı devam ediyo~ 

Diğer cephelerde intizar vaziyeti Yar 

General Blanchard ve general 
Prioux'ya nişanlar verildi 

Şimaldeki harekôt 
insan ve malzeme 

almanlara büyük 
kayıbına maloldu 

Londra, 3 a;a. -
General Weygand'ın 

tavsiyesi iızerine şi • 
mali garbi mıntaka -
sı kumandanı Gene • 
ral Blanchard, Legi
on d'honneur nişanı
nın grand croix rlit • 
besiyle ve Dunker
que ric:ati esnasında 

mahirane tarzı hare -
keti ile müttefik or -

duların büyük bir kıs
mının kurtulmasını 

temin eden general 
Prioux da aynı nita -
nm grand Offlcier 
rütbesiyle taltif edil
miDtir . 

Yüksek kumanda 
heyeti ve hükümet 
bu iki generale, müş
kul har-:ltat. esnasın • 
da ıoııtermiıı olduk • 
]an harilcullde idare 
kabiliyetinden dola -
yı, milletin ıükranla
nnı bu suretle bil • 
dirmek istemişlerdir. 

SABAH TEBL1C1 

Paris, 3 a.a. - 3 
haziran sabah tarih-
li fransız tebliği : 

Şimaligarbi lranaı~ kuvetleri kumanıl,,,. 
general Blancharıl 

Gece yeni hiç bir hadise olmamıştır. 

Sükun ve intizar 
Paris; 3. a.a. - " Havas .. : 
Dunkerque'de irkap ameliyesi mun

tazam bir surette devam etmekte iken, 
Somme'dan Rhin'e kadar olan büyük 
cephede, intizar vaziyeti devam etmek. 
tedir. SükOnet nadir bazı küçük vaka
larla ihlal edilmiştir. 

Dunkerque bölgesinin plajlarında, 
hava bombardımanlarına ve alınanların 
uzun menzilli büyük çaplı topların·n 
ate~lerine rağmen, gece gündüz bin 
!erce insan irkap edilmektedir. 

Tahliye edilen mikJar 
Kıtaat tngiltere'ye silah ve bağaJ -

lan ile, murabbalar halinde karaya 
çıkmaktadır. Bu suretle karaya ç.ıkan 

( Sonu 5. ıncı uylıdı J 

'Aıman taarruzu 
Ne şekilde ve 

ne zaman 
inkiıaf edebilir ! 

Londra, S a.a. - Reuter aJanaının ... 
kert muharriri yazıyor: 

Fransız yüksek kumandanlığı kazanılan 
muvatfakiyetlerl mUbaUı.galı blr tekilde 
blldlrmeği Met edlnmemiıtlr. Alman kı -
talarının iyice hırpalandıtına ve dUımanı• 
gerek insan, gerekse malzemece aıır zayt. 

( Sonu 4. iJnciJ sıy/ada ) 
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e alin inllbaları 

Asker/eşen adalar 
Falih Rıfkı AT AY 

1932 de bir daha harp etmiye- Biz 1914 te bir ruh hali tanı-
ceklerine yemin eden ingiliz dık: Kayser ordularının arkasın
sulh gençliği, bugün asker yetif- dan zafere geç kalacağımızı 
tirme merkezlerinde talim yapı- zannediyorduk. Dördüncü ordu
yor. Bu merkezleri·n birkaçını ya gitmek üzere Haydarpa§a' da 
dolaştık: kayıt barakasının ö- trene binerken, arkadaşlarım 
nünde haki esvaplarını almağa karargaha belki Kahirede kavu
gelen siviller, biraz ötede ayak- şacağımı söylüyorlardı. Zaferler 
larına henüz pabuç uymadığı Rusya gibi muazzam bir devle
için, sivil kunduraları ile ilk yü- tin yıkılmasına kadar devam et
rüyüş kağidelerini öğrenen ace- ti; Romanya bir av kuşu gibi 
miler, daha ötede birkaç derece düştü; Leningrat yolları üstün. 
ilerlemiş olanlar ve nihayet kı- de fütühat ordularını gördük. O 
taya gitmek üzere son imtihanla- zamanlar karşı tarafın ruh hali 
rını verenler! Her tarafta ku- ne olduğunu bilmiyorduk. Fakat 
man.. tüfek tetiği ve ayak ıes- o, tıpkı bugünkü hal idi. Çanak
leri, çeıık uğultusu, kışla ve ta- kale'den koğulanlar, Belçika ile 
lim r.ıeydanlarnm ananevi rap- Paris arasında iki büyük muha
rap musikisi geliyor. İngiliz gen· rebe kaybettiler, Klemanso'nun 
ci bilhassa motörlü vasıtalar as· uğrunda vatan tehlikesi haykı
kerliğine büyük bir süratle ahı- ranlar, ve Kutülamare'de esir o
maktadır. Sarp, çıplak ve dik bir lanlar, her gün bir memleket fet
yamaçlar manzımesinde bir haf- heden, kiliselerinin çanları zafer 
talık motosikletçilerinin ekzer- ilfmlarına yetişemiyen devletlere 
sislerini seyrettik. Bir iki devri- karşı harbi kazandılar. Bu bir 
lip kalkmadan başka hiç bir sek- mucize mi idi? Yoksa kudretler 
te olmaksızın, canbazlar gibi dö- ve imkanlar muvazenesinin ergeç 
nüp durdular. Kumandana sor- mukadder bir akıbeti mi idi? E
duğumuz zaman: "- ikisi müs- ğer 1914 te alman orduları Bor
tesna, gördüklerinizin hepsi za- deaux aahilleri·ne dahi varsalar 
ten motosiklete binmeği biliyor- harp biter mi idi? 
lardı !,, cevabını verdi. Bir açık Şu da var ki 1914 harbi iki ta
sahada tayyarelerle tankların raf için de, kısmen veya tama
hareket birliği talimlerinde, bir men vaz geçilebilir menfaatlerin 
başka yerde büyük ve küçük harbi olmuştur. Bugün ise teca
topların atıf tecrübelerinde bu- vüze uğrıyanlar için asla vaz ge· 
lunduk. Sadece bu gördüğümüz çilemez bir şeyin, en tabii insan 
merkezlere, hemen hemen bir haklarının ve yüksek insani tere
motörize kıtayı teçhiz edecek fin, nefes aldıkça devam edecek 
kadar vasıta ve silahlar toplan- olan mücadelesidir. 
mıştı. 9 - 10 mayıs taarruzu için bü-

Bir franaız muharriri Finlan- yük talih, Fransa'da yeniden za
diya muhariplerinden bahseder- fer iradesini kurmağa imkan bı
ken: "-sporla vücutlarını ve rakmıyan menfi akıülameldi. 
hüriyetle ruhlarını terbiye eden Aksülamel müsbet olmuştur. 
bir millet,, diyordu. Bizi en çok 8 senede 80 milyonun maddi 
hislendiren 'u oldu, ki benzin manevi vannı yoğunu yalnız bir 
kokusu ve makine yağı içinde tek harbin hazırlanmasına hasre· 
büyüyen bu atlet gençlerin hiç den bir rejimin, ve başmdaki re
birinde, saatlerce ıüren yorucu isin yıldızına itikat eden · cesur 
ve yıpratıcı talimlerden ıonra bi- ve büyük bir ordunun kuvetini 
le, zerre kadar tevkaizlik ve gev- hafifsemek kimsenin hatırından 
§eklik alameti yoktu. İfadesi geçmez. Fakat onun karşısmaa 
yüzlere kadar çıkmıyan derin bir da hiç tüphesiz hiç bir almanın 
hınç, ve bu hüriyet kavgasının aklından hafifsemek hayali geç
mukaddes heyecanı, hepsinin miyen bir kudretler cephesi var. 
ruhları i uyanık, taze ve aletli Belçika Almanya'nm sınırların
tutuyor. da ba,lar, Fransa hudutlarında 

Roma radyolarının ölmüş oldu- biter. İngiltere Avrupa kıtası üs
ğundan bahsettiği İngiliz do- tünde değildir ve hudutlarını 
nanmasının denizcileri arasında bulmak için dünyayı dönmek la
da bütün bir gün geçirdik. zım gelir. 
Hepsi inşa tezgnhlan üstün- Her halde İngiliz adalarının 
de bulunan irili ufaklı yüz- askeri merkezlerinde, fabrikala
lerce yeni harp gemisinin muha- rında, tezgahlarında ve bilhassa 
ripleri de aynı hızla, ve kalaba- mağneviyatlarında gördüğümüz 
lık takımlar halinde yetifiyor. hazırlık bir mevsim hazırlığına 
Von Der Goltz'un müsellah mille- bepzemiyor ! . . . 
ti Büyük Britanya adalarına hic- Büyük mebuslardan hırı dıyor-
ret etmittir. Genç bir İngiliz kı- du, ki: 
zı bizimle beraber top ateşleri - Daha karanlrk, belki de pek 
arasrnda dolaşıyor: "-ne o, siz- karanlık günler geçireceğiz. Ni
d ! mi askerliğe merak ediyorsu- hay et hepsi bitecek. Size fena ha· 
nuz,, "- Evet, bir çiçek kopar- berlere tahammül etmek için ku
mağa kıyamam. Fakat mutlaka vetli olmanızı tavıiye ederim. 
bir paraşütçü avlıy3cağım !,, Yol uzundur, diz kesikI'iğine gel-

Londra'ya gidip gelirken, yu- mez ! 

Hakim ve Müddeiumumiler 
arasında değişiklik yapılacak 

Adliye VekAletl hAklm ve mUddolumu
m1ler arasında yeniden bazı değişiklikler 
yapacaktır. Vekil.Jetin memurin intihap 
komisyonu yerleri değlıUrllecek h!klm ve 
mUddelumumllerln listesini hazırlamakta-
dır. 

ULUS 

Teri i · müddetlerini 
dolduran hakim 

ve müd eiumumiler 
Adliye V ekA.lctl, tertllcrlne ha.len ko.

zat ve lnzıbatt bir mani olmayıp dördüncü 
derecede bulunan ht\klm ve nıtiddelumumt
lerle htlklm eınıfındo.n aaJ,lanlnrdnn 21 
haziran 1940 tnrlhlne kadar terfi mliddet
lcrlni blUreceklerln listesini hazırlamış
tır. KendllC'rinl tcrfle gayıın g6rdUklerl 
halde bu listede isimlerini bulamıyanlar 
bir ay h:lnde Adliye V ckll.letlnde ayırma 
mecllslne mürocıınt edecklerdlr. Terfi 
müddetlerin! dolduracak hfıklm ve mUd
dclumumtlcrl yazıyoruz: 
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Baıvekalete bağh 

matbuat U. müdürlüğü 

Başvekalete bağlı Matbuat Umum 
Müdürlüğiine tayin edilen, B. Selim 
Sarper yeni vazifesine başlamıştır. 

Yukarda yeni Matbuat Umum Mü -
dürünü görüyorsunuz. 

Eskltıehir ağır ceza mahkemesi reisi İb
rahim Ethem Ertem, İstanbul ceza M.kl -
mi Ömer Cemil GUzcy, Samsun reisi All 
Afif Alcan, Kıuıtrunonu reisi Nuri Tokses, 
Bursa cezn Mklmi Nuri Ölker, İstruıbul 
asliye hukuk htüdml Suphl Telan, Bursa 
ha.kimi Mustn.ta Erdem, Afyon hukuk hA.
ldml İsmail Hakin Ergüneo. Kayseri relat 
Yusuf SnJt Ada, İstanbul UçUncU ticaret 
mahkemesi reisi Ahmet İrfan Elgin, Ça
nnkknJe reisi 1smntl Hnkkı Ö7.kruı, Antal
ya hukuk htlklml Hnuf Kural, İstanbul mı
llye ceza ha.kimi Rcıılt Aykut, Konya ağır 
ceza malıkrmeııl reisi SUlcymnn Sakıp 
Kınaglı, Antnlyn ağır ceza r isi Sadık Er
dem, Bursa hukuk hAklml İbrnhim Senih 
Aıılen, Avdın reisi Mithat Bibloğlu, Tekir
dağ reisi Stlzl GUrbUz Trabzon hukuk hfı.
klınl Mehmet Özbilen~ adliye ba.şmtitetti
şl r:: drettln Köker, Anknrn ağır ceza rei
si 1 llseytn Arif Gllngören. Gaziantep rei
si İbrahim Ethem Stuıdıkçıo$!'1U, İstanbul 
asliye hukuk htılclml Hllml Kışlnloğlu, İz
mir ceza hll.klml İsmail Kemnkttln Aksüt, • 
tstnnbul asliye hukuk Mklml Zeki Ferel, 
KUtah)'n hukuk hAldml Saltıhaddln Tuğla
cı. Ankara asllye hukuk hfıklml Vehbi 
GllndUz. Balıkesir hukuk hAktm Arif •".:li
ven, Ankara hAklml A. Tnlllt Tak\ız, İz
mir ticaret reisi Galip Kınoğlu, nd!lye baş
müfettıııı AICi.eddln Sabih Alpay, İstanbul 
ticaret reisi Fnlz Yörükoğlu, Çıı.n:ıkkale 
ceza ht\klml Osman YUmn\l Altınel , Zon
guldak reisi Kemal Knmur, İate.nbul ağır 
ceza reisi Refik Omay, İzmir müddeiumu
misi Kemaleddin Samur, Afyon mUddelu
mumtsl :M:. Tevfik Erinç, İstanbul müdde
iumumisi Hikmet Onat, Ankara mUddeiu
mumlsl Arif Yazar. -----

Yüksek İkhsat mektebi 
ltadrosu değiJliriliyor 

Yüksek 1ktısat ve ticaret mektebine alt 
kadroda lUzumsuz görlllen bazı memur! -
yetıertn ıa.ğvolunmnsı ve bu arada mUdUr 
ve mUdllr muavlnllklerlnin mualllmler uh
desine Ueretıe verilmesini temin mak~ 
dlyle bir kanun projesi hv.ırlanmıştır. 

Proje lle 70 lira ıuılt ınıınşh mUdllr!Uk, 40 
lira asit maaııh muavinlik, 25 Ura asit ma
aşlı iki mııltıllc, 20 llra asli maaşlı bir mu
ltllk, 80 lira nail maa§lı 1 klmyl\hane asla
tanlıgı, 20 llrn asli maaşlı 108 mualllmllk 
knldınlmakta ve kadroyn 60 lira aslt ma
oıılı bir, 40 lira asli manalı bir, 25 lira 88-
11 maaşlı 86 muallimlik, 25 llra asil maaş
lı btr. 20 llrn. ıı.alt ml'lll,Şh Uç kA.tıp ve he!!ap 
memurıugu il ve oıunm ~ıtuımr. :ruaıııı .. 
uhteslne verUecck olan mUdUr 140 Ura ma
kam 1lcretl, muavini de 76 lira makam Ue
rett alacnktır. 

Devlete ait nakil 
vasıtaları nasıl 

plôka kullanacaklar 
Nakil vasıtaları hakkındnkl kanuna la· 

tlnaden İcra Vekilleri Heyeti kullanılacak 
plAkalnrın şekil, renk ve altunetlerini tea
blt etmlgtlr. Vekillerle oahst otomobll kul
Jıınacak mnknmlann piti.kalan kırmızı renk 
Uzertne beyazla len.ret edilecektir. Bunun 
dıııında kalan Ankara valiliği, jandarma 
genel komutanlığı, tümen komutanlığı. 
Ankara emniyet mUdUrlUğU llmon kUfU 
renk üzerine beyazla lııarct edilen pla.ka
lar t.a§ıyacaklardır. Diğer Ankara haricin
deki makam otomob1lleri aynı renkte ve 
ebatta pltı.ka ta§ıyncaklardır, yabancı mt
sa.tirler için Bnşvektılet enu-tnde buluna
c..,k otomobiller kahve rengi zemin U:ı:erl
r beyaz renkll numarayı havi plA.ka ko -
nulacııktır. MllU Müdafaa Vektı.letl emri
ne verilen beş otomobil beyaz Uzerlne ye
eıı renkte numarayı havi pla.ka ~ıyacak
lardır. Dnlrelerln emrinde bulunacak oto
mobll ve diğer her tUrlU moUSrlU vasıtalar 
mahalll belediyelerce teablt edilen ebatta 
..,.,. p n\'I"" :ı:,.mın Ov,.rin" kıl"lln:ı numaralı 
plA.ka taşıyacaklardır. Muraknbe l§lerlnde 
kullanılması zaruri olan binek otomobll -
lerlnln aynı ebatta siyah :ı:emln Uzertne 
beyaz renkli numarayı havi plo.kalar ko
rulacaktır. 

Meslek muallim mektebi 

mezunlarımn maaşları 
Kız ve erkek meslek muallim mektebi 

mzunlarının ilk defa mualllm tayin edlllr
ken baremin on lkncl derecelerine girme
leri IA.zım gelmektedir. Halhuki erlik o
kullar muallimleri hııkkınclakl kanun eski 
bareme g6re hıı.zırlnnmııı olduğundan bu 
muallimler on UçllncU dPrece üzerinden 
maao almaktadırlar. Maarif VekO.letl bu 
muallimlerin mağduriyetlerini önlemek 
maksadiyle kız ve erkek meslek muallim 
mektebi mezunlarının on ikinci dereceye 
alınmalannı temin maksadiyle bir kanun 
projesi hazırlamıotır. Bu suretle 20 lira 
maaglı 108 muallim kadrosu yerine 25 llra 
maaglı 86 mua11lm ıkadrosu elde edilmelc
tedlr. 

Dün akşamki 
yangın başlangıcı 

Dün akşam saat 16,M te Altındağ ma
hallesinde bir yangın b~langıcı olmuı ve 
itfaiyenin aUratll mlldB.halesl ııayeslnde 

derhal söndUrlllmUştUr. Yanı;-ın 812 numa
ralı canbıız Ahmcdln evinde bir elektrik 
kontağı neticesinde çıkmıotır. İtfaiye he
men bAdise yerine yetıemltı ve elektrik 
tellerini keserek bUyf.lk bir tehlikenin ö -
nünU almıııtır. Ev yannmmııur. 

Evelki geceki yagın 
4 

Evelk1 gece Kelek çayırında Orman 
çlfUlğine ait ağıllarda yangın ,çıkını§, $1-
lann yanındaki iki oda yanmııı. yangın a
ğıllara sirayet etmeden aöndUrUlmUDlUr. 

ı 
........ , ........................................... 
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Adana'da hararet 
39 dereceyi buldu 

Dün gehrlmlzdo hnva çok bulutlu geç
miş ve rUzgll.r cenubu garbtclen Uç metre 
kadar hızla eamtgttr. Gecenin en dllııUk ııı
caklığı 16, gUnUn en yüksek sıcaklığı 32 
derece kaydedllmtı:ıttr. Yurtta hava Ege'de 
açık, Trakya, Marmara havzası .ve doğu 
Anadoluda bulutlu, orta Anadolu, Akdeniz 
kıyıları, cenubu ıı::ırkt Anndolu ve Karade
niz kıyılarında çok bulutlu geçmlıtır. 

2' ınat tclndekl yağ19Jann metre mu
rabbaına bıraktıklan su mlkdarları Kırk
larellnde 2, Edlrnedo 8, Koeaellde 1, Adıı.
pıu:aTında 6, Polatlı ve Konyada l, Eskt
oehlrde 2, Boluda ıs, Sarkııılada 8, Çorum
da 10 kilogramdır. · 

RUzgA.rlar Karadeniz kıyılan, Trakya, 
Akdcntz kıyılarında ve cenubu ııarkt Ana
doluda ekseriyetle ıtmal, Ege, orta ve do· 
gu Anadoluda cenup lsUkametınden aanl-
•e en çok 9 metre kadar hızla esmlıttr. 

Saat 1' te ynpılan rasatlarda en yük -
sek sıcaklıklar İzmir, Kı111ehlr, Kayseri 
ve A.ntalynda 80, Iğdırda 81, Dalıkeslr, Ia
lahtye. Urfa, Mardlndc 82, Nazllll ve 81-
irtte 83, İskendenında 8,, Dlyarbakırda 

SiS, }..danada 89 derece kaydedllmlııUr. 

Daha verimli çalışmaları 

na 

bazı tadiller ya 
Sekiz yıldanberi Halkevlerinin gösterdiği inkişaf ve elde edi: 

tecrübeler, Halkevleri talimatnamesinde bazı tadilat yapılması 
hissettirmiştir. 

CUmhuriyet Halk Partisi Umumi 1 Halkevlcri çal'§ma 
idare heyetinin esaslı ve dikkatli etüt- talimatnamesi: ) 
leri neticesinde hazırlanın§ ve Genel 9 şubenin çalışma tarzlafıt 
Başkanlık divanınca ıoınisan/940 ta- setmektedir. Bu şubeler ' 
rihinde kabul edilmiş olan yeni tali - Dil ve edebiyat subesi, Giit 
matname, iki kısmı ihtiva etmektedir. }ar şubesi Temsfı şube i. 5 

1 - Halkevleri İdare ve teşkilat sosyal ya~dım şubesi, Halle 
talimatnamesi : 2 Halkevleri çalış - leri ve kurslar şubesi. kütil 
ma talimatnamesi. yayın şubesi, köycüliık şıJb' 

Bu iki ad altında ayrı ayrı ve z~rif ve müze şubesi, muteferrik 
bir şekilde bastırılarak Halkevlerıne Halkevlerinin çalışma esZ 
dağıtılmak üzere bulunan yeni talimat ruldukları giindenberi 9 ~u 
name hakkında bazı izahat vermeyi ayarlanmıştır. Yeni çaJışrtı• 
faydalı ;örüyoruz. namesi bu esasa sadık kalr:ll 

l l 
. . d k'l A ber her şubenin faaltyet sab 

Ha kev crı ı are ve teı ı at . d k . k dire • . rın e ço genış ve açı 
talımatnamesı: lahiyetler tanımışt r. Es~ 

Altmış beş maddeden ibaret olan mede (Dil Tarih ve Edeb
1
'. 

bu kısım şu ana fikir ve meseleleri ih· siyle (Müze ve sargi) şubes1 
tiva etmektedir; Halkevlerinin kurul- limatnamede (Dil edebiy~t j 
masında genel esaslar : Halkevleri ça- (tarih müze şubesi) §elcltıt 
lışma şubeleri ve aza kayd:: şube top- dilmiş, diğer şubelerin adi 
lantıları ve komite teşkilatı; umumi faza olunmuştur. İşin ne klld 
heyet toplantısı: gelir, bütçe demir - letilmiş ve aydınlatılmış 01~ 
baş, Halk evleri idare heyeti ve Reis - kında bir fikir verebilrtıe1 
leri, İdare heyetlerinin vazifeleri, in - noktayı işaret etmek kafid ! 
zibat hükümleri, Halkevi memurları, ruz. Eski talimatname, te§ 
talebenin ve çocukların Halkeviyle a- lışma esaslarını bir arada .,e 
takaları, Halkevlerinde tutulması ge - de halinde tesbit etmişti. • 
reken defterler, müteferrik madde - çalışmaları ve hizmetleri. 

1 

ler... evelden akla gelmiyen bır 
Birinci maddesi Partimizin altı a • vaziyetler doğmuş ve Parti I 

na prensibine tahsis edilen bu talimat- reterliği bu yeni meseleler 
namenin ikinci maddesinde §Öyle de - lerle aydınlatmak, besıerrıe1< 
nilmektedir : tinde kalmıştı. İştebu uıun t 

"Halkevleri, bütün devlet memur- elde edilen mUsbet neticeler 
larının vatandaki bütUn entelektüel sı limatnameye vücut veren 

millrr olmuştur. 
nıfın, bütün ilerlemek istiyen unsur
ların müşterek malı ve müşterek yeti§ 
me vasıtası olduğuna göre, Halkevle
rinin her hangi bir muvaffakiyetsizli
ğinden doğacak her hangi bir mesuli
yet birinci derecede o muhitteki bu e
lemanlar n boynundadır." 

Yeni talimatname her türlü müp • 
hemiyetten sıyrılarak bütün bir sara
hat ve vuzuh içinde bu hakikatin te • 
zahürünü imkan dahiline sokmakta -
dır. 

Yeni talimatnamede yapılan en mü 
him değişikliklerden biri kaza, nahiye 
ve köy reislikleri hakkındaki tahdidin 
ıtaıaırıımış oımasıaır. c.sın rcuımauıa-

Yukarda (Halkevleri iclll 
kilat talimatnamesi)nın 65 
den ibaret olduğunu işaret 
Halkevleri çalışma talirnat 
ayrıca 121 maddeyi ihtiva e1 
her ikisi birden 187 maddeY 
bulunmaktadır. 

Halbuki buna mukabil, 
matname (ki bunun 34 rrıad 
ve teşkilata, 39 maddesi de 
ra aittir.) 73 maddeden ibll 
maktadır. Her iki talimat11 
sında 114 madde gibi çol< 
fark vardır. Yalnız bu farlcı 
limatnamenin mUnderecatı 
oır uKır vermege ım:ıyel 
yoruz. 

Diyebiliriz ki: gerek 11 
dare teşkilat ve gerek çald 
matnameleri, bUtün terecl 
mUphemiyetleri silerek gid 
lu ve yapılacak işleri esasi~ 
bir surette tesbit eden genıt 
mahiyetinde olmakla berıı l 
hali kavrayıJın da açık bir 
tarak değerini taşımaktadır· 

Büyük Millet Medi 

meye göre bilaistisna bütün Halkevi 
Reisleri bağlı bulundukları Parti idare 
heyetleri arasından o heyetlerct! seçi
lirdi ve bu kayıt mutlaktı. Yeni tali· 
matname, Vilayet idare heyetleri ara
sında Halkevi Reisliğini yapacak f'le
manları her zaman bulmak miimkün 
oduğundan, Vilayet merkezlerindeki 
Halkevi Reislerinin parti viHiyet idare 
heyetleri arasından seCiilmesi esasını 
muhafaza etmekle beraber, kaza nahi
ye ve köy Halkevi Reislikleri hakkın
daki bu kaydı 36 ıncı maddede şu ıe-
kilde tadil ediyor. B. M. Meclisi dün Dokt 

"Madde- 36 Kaza, Nahiye ve köy Germen'in başkanlığında 1' 
parti idare heyetleri azası arasında lantıda Posta Telgraf ve 'f 
Halkevi Reisliğinin iltizam ettiği iş. mum müdürlUğUnUn 19:;

9 

leri ) " >acak biri bulunmadığı takdir- hesabı. kattsine ait mazbat• 
de Halk evi basından Partiye yazılı etmiştır. 
(memurlar bu kayıttan mUıtesna) ve Meclis, ruznamesinde r1I 
bu işleri yapabilecek vasıflarda bir dilecek başka bir madde ol . 
zat, mahalli parti teşkil!tı tarafından Çarşamba günll t~pl~nmak 
kademelere riayet olun-.ak şartiyle maa nihayet vermıştır. 
Villiyet idare heyetine teklif olunur. 

Vilayet idare heyetinin karariyle 
~avin olunacak Halkevi Reisinin sicili, 
vakit geçirilmeden genel sekreterliğe 
gönderilir, bu suretle tayin edilecek 
reisin devlet memuru olmasında mah
zur yoktur. 

Parti idare heyetl~ri toplantılann
da Halkevi işleri konu§Ulacağı za -
man bu reiı de davet edilerek isti§a. 
ri reyinden istifade olunur. 

Çağrı 
• .Adliye encUmcnt 4. 6. 1040 

9 buçukta toplanacnktır. 

Samsun'da aÇ1 

hastabakıcılık 

karıdan aşağı, sağdan sola bütün 
asfalt yollardan asker, motör ve 
kamuflajlı kamyon sürüleri akı
yor. Bunlnr yeni müttefik ordu
lar ba,kumandanının cepheleri
ni takviyeye ko,maktadırlar. 
Norveç'e gitmek üzere lıkoçya'
ya gelen bir Alp kıtasının zabiti
ne tesadüf ediyoruz. Askerleri ile 
İtalya hudutlarına dönüyor. 
Harpten başka hiç bir fCY dü§Ün
miyen asker muhiti içinde, harp 
kadar her şeyi düşünen sivil 
muhitin bütün kaygılarından 
sıyrılıyoruz. 

ııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
bütün uyutucu telkinleri sert bir 

Samsun, 3 a.a. - Fahri }1 

lık kurslarına dUn tümen 'f 
tümen komutanı general 
güc'ün bir hitabesiyle baŞl~ 
Bayanlarımız kursa iştir 

yilk bir tehalUk gösternı!Ş 
ra devam için müracaat ecle~6 
di 1.800 "Ü tecavüz etrrılştı 
askeri hastane sıhhiye heye 
dan verilmektedir. Kursıı0 

rnsiminde vali ile parti r11U 
hazır bulunmakta idi. 

Cihan tarihi bedbinlerle kor
kakların, harpte ve sulhta, hiç 
bir . muvaff nkiyetlerini kaydet
mez. Zafer sadece ne kuvetin, 
ne sebatın, fakat bir iymanın ve 
hayatın bütün nimetlerini sade
ce onun hakikat olmasında gören 
ilahi bir ihtirasın mükafatıdır. 
Büyük Britanya halkının bir ku
cak çocuğunda bile değişmiyen 
kanaat odur ki muzaffer ol
mak l A zımdır ve imparatorluk 
bu zaferi kazanmak kudretinde
dir. 

Yalnız bu adalarda değil, Ka
nada' da, Avustralya'da, ve im
paratorluğun her parçasında ay
nı askeri merkezler havava, de· 
nize ve karaya muharip yetiıtir
ı~e çalışıyor. 

Milli iman 
Eve/ki gece bütiln Türkiye ve 

türk dilinden anlıyan bütün dünya, 
"Ankara'nın açık ve saf havasından'' 
yayılan ve o hava kadar açık ve $Bf 

siyasetini anlatan açık ve beliğ bir 
hitabeyi dinledi. 

Sayın Başvekil, harp dışında bu
lunan, öyle kalmak da istiyen, fa 
kat gerektiği zaman silAha sarılmak 
mecburiyetinde olduğunu hiç bir 
zaman unutmıysn türle miJletine ke· 
limelerin en güzeli, en doğrusu, ka· 
f slara ve gönüllere en ümit vereni 
ite konuşmwstur. 

O, bizimle konuşurken bizim bü· 
tünümüzün adına bizden olmıyan 

yabancılara da cevap veriyordu: 
''Ve vatan müdafaası için ni

hayete kadar azimli olduğumuz 

hususunda hariçte kimsenin tered 
düdü olmamalıdır." 

Hariçtekiler I sahillerinde yetilen 
zeytinlerinin her bir dalı ayrı ayrı 

'#AN l~l IL~R 
barışın sembolü olan, geniş saçakla
rının etrafında uçuşan güvercinleri 
ayrı ayrı bu sembolü taşıyan bir 
sulh ülkesi içinde "vatandaşlarının 
biribirlerine emniyetlerini sarsmak'' 
usulüne baş vuran hariçtekiler! On
lara Ba~vekillmlzle birlikte haykı-

rıyoruz: 

"Buna karıı müdafaanın teme
lini milli iman teıkil edc;r.'• 

O milli iman ki birinci cihan ba
diresinin sonunda galipler yorgun, 
mağl(lplsr bezgin bir halde iken, ta· 
rih ile coğrafya biribiriyle boğuşur, 
siyasetle kuvet daha temizlenmemiş 
barut kokuları içinde bunalırken ilk 
ve en büyük mucizesini. burada bi
,.im yurdumuzda göstermişti. 

O milli iman ki 

"Vatana tecavüz eden düşma· 
na kAr§r zaferin temeli oldufu gi-

bi feaat ve bozgunculuğa karıı da 
baılıca silah" ımızdır. 

Hariçtekiler! fesatçı ve bozgun
cular! Bizim ayrılmaz bir bütün ol
duğumuzu, bizim yaradılışta çelik 
olan her ferdimizi biribirine bağlı
yan milli imanın hiç bir fabrikada 
dökülmesine imkan olmıyan bir cev
her olduğunu yeniden öğrenmek mi 
istiyeceklerdir? 
Vatanın türkçesi, uğrunda her 

türkün seve seve kanını feda edece
ği bir topraktır ve bizim için, bu 
toprak tecavaz glJrdüğü dakikadan 
itibaren: 

.\ltı da bir, Uatll de birdir yerin. 

Bu vatan havasında Kuisling'ler, 
• eopold'ler hava alamazlar. 

Bu millet içerisinde beşinci kol-
3t bfikDIUr. kırılır. 
Dı~ardan gelsin, içerden gelsin 

çehre ile reddetmesini bileceğiz biz. 
Harbin dışında ve barışın içinde 

yaşıyoruz. Fakat unutmamalıdır ki 
bizim taptığımız barışın heykeli sa
va~ balyozu ile müdsf sa örsü üze
rinde döğüle döğüle bugünkü aza

metini elde etmiştir. 
Vatan çiçeklerinin güzel kokula

rını duymaktan lezzet alan burnu
muz, icabedince, barut kokusundan 
da aynı neşeyi duymağa asırlardan-
beri alışıktır. 

"Türk vatanının selametine çalı

şan, türk milJetinin selim dü~ünce
sine güvenen" hükümetimize bizim 
güvenimiz her milletten fazla ve 
ileridir. 

Bu güveni, bu birleşik cepheyi ve 

bütün bunları sağlıyan milJI imanı
mızı içerden veya dışardan bir par
çacık sarsmak istiyenler, en aşağı 
on sekiz milyon kere yanılacaklar. 
dır. 

T. l. 

Teki rdnğ ilkokllll~ 
Tekirdağ, 3 a.a. - Tel<1' 

kul öğretmenlerinin der5 . 
danberi devam eden sınıf 1 

faaliyetlerinden elde edileıt 
ri öğretmenlere sunmal< v-~ 
biye ve tedris tarzlnrını iııı1' 
etmek üzere Tekirdağ rrıer 

9}11 
kurs açılmış ve konferan 
mııtır. Kurs on gün surece 

Van demiryolunun St 
Elazığ, 3 (Hususi) -

yolunun etüdü bitmek uıef 
göl vilayeti merkezi taraf•:o 
kazası arasında yapılacak ~r 
relik şose ile Bingöl 0 
Bingöl • -Erzincan arasıf1ti 
güzergahları tespit ediltni~) 
vilayeti dahilinde yol faalı 
dır. 
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ır se h 
·ı Ya atin notları 
ı lere'd 
lı\ı lİy11,e ~ lrÜn devam edecek 

,.. retın •• 
~un •

1 
programı ıçıne 

\'tffa.k cı çok feyler aığdırmı-
)e ~ olınuştu: Londra'da 
•· 11.tır1 t 1· Pa.rı· arafından bir öğle 
ll:ıeb11aı 11.IJlentoyu ziyaret ve o· 
il lng·;r tarafından bir öğle 
erit, .. ıbt.ere hükümeti tarafın-
. .. ır .. -1 
liııde b' og e yemeği. Türk 
Ytrııeğ' ır kabul. British Coun
terb' ı. Aldershot askeri ta· 

'Ye - kt b" · • Oıtth d :·•e c ını zıyaret. 
0"°, Cd' ebnıa: Üssünü ziyaret. 
er· ın u 

illi a:· rg ve Manchester 
, • 'Ye.ret b h' 1 . de h' ve u ıe 1r erın 
'tını 

1 
~çok fabrikalann ça· 

k he a. ından görmek. 

d Yet111· . 
rıı a:· •n zıyareti, yalnız 

el· 'Yareti d w•ı b•'t" • uır J • egı , u un ma· 
,a.;:talıtgıltere daha doğnısu, 
t llrit 11.r, gücendirmemek İ· 
tdil~~y~ o\eyahati olarak 

lılıır • 'Hı. Malumdur ki ls
ırı ·1· 

tkeıı,/'. 12 olmadıkları gibi, 
•ı . •nın t ·ı . b" Rıbi .. ' ngı terenın ır 

erdir FRosterilrnesine de razı 
01aıı b . 11.kat daha umumi bir 
· t/1btanYlllı olmakla iftihar 

ırı u 
e lrad k'rg ve Clasgow şehir-
•erild·~. 1 hu İnce farka ehe-
lı 'R•ni .. d''k ~llıı gor u • 
t Ptog 
'llıııa:d ram, alman _.aarnı-

I V, ta an eve) tanzim edil-
11tilter'truzun başlaması üze-
tii e t 'h· ııJ,l'İ arı ınde sayılı buh-
k • Pro 

11 Yaşanmakta olmasına 
•d,r :re.rn en ufak teferru-

• il bıuhtb~k edildi. Bu on gün 
'.tııııe.rat lelıf vesilelerle lngil-

d Ot)u~ 
f t lıuı iunun en mesul va-
1l'ae.t111 Unan airnalariyle görü,. 

d J.111.Jj,' k elde ettik: Hariciye 

er "e ~.~· Bahriye Nazırı A
'~t't, •ger hükümet erkanı. 

'rıd kanada ordularının 
t l)ıeb11 '"~ Parlamentoda elli 
. ı. C1,:· 0rtıımouthda bahriye 

d~i İle dll0 "."'da aevimli beledi -
tte~törı e~ız İnşaatı şirketleri· 
~dGıtl'i'~· Manchester'de in -

el. ,l'ı· liu 
1 

ayatının en mühim 
dı' 1l lı,l:rı ar, bugün hatrrlıyabil-

1 talci~ Şahsiyetlerdir. On beş 
"da, n ,e~en .on gün zarfında 
'ti h ' çıka ve şimali Fransa· 
~ t\ti;rek&.tın Almanya lehine 

~ ~ liı>it1alurndur. Bu müddet 
t~,4 11 'nda ordusu teslim ol-

•tt•lrı:ı,11r ··•llua.r d<i ... ""i'1'"'"~ .,. ... 
, ılet, ı 'r Manı sahillerini iı· 
.~~"aa ~giliz ordularının ce-

ı.. S•lce. ,_a aları kesildi. Sonra 
"qt'ı· llır l 
, 

1 'ller • ~ 1 teslim oldu. Bun • t be.b, ;ırın hiribirini takip e
~" erı r erdi. Fakat impara
I il 11..d llıeau) vaziyetinde bu • 
11.rllıdıı. •ıntarın lisanlarında ve 

• ~, Yese •• • • 1-- d t Celc ve umıtsız ıge e· 
• 

01rı:ı,dılc erı Ufak bir emareye 

ı: ta.ittı · Vaziyetin ciddi ol -

S d,i~' "eerıh, Yemek esnasında 
1ldj " aylj de gülüşme ek· 

f "'eig· • ı •in ,.. 
~ •tıj11 • •z ulasgow'da bele-

~ )~t, rı tıyafeti müstesna ol· 
eı•·J ,1 '~ ı/t luklar daima kısa idi. 
'• '• ı er b' l ..<t ', ltif 1 • ıtmez nazır ar, 

ı ,,.,.tılı)0;1 erıne avdet etmek Ü· 
11tıt~ ardı. 
'G l'lluht ı·r · ıı h· ~el'İ e ı temaslar netı-

~lı '" rrı:1~e en derin intiba bı-
~lı IQ)e.rı se. e, İngiltere' de bu-

..... tnıllj b" l'k h"k" t' t, ~,ı oltn ır ı u ume ı-
trarllıd Uftur. Bahriye neza • 
qal f an " ·ı 

"· ve et lid ~ .. rı en yemekle ea-
d~ e lıah ~rı Atlee de bulunu· 
~'"d~llra. rıye nazırı Aleksan· 
'•b· 1•iyıe 0 

da bir nutuk aöyle-
t'ıldirıı ~ncalc birkaç dakika 

':~lllı~ tk~t bu birkaç da
' ~.tıı:ı •a.~ı ngıltere'deki milli 
~ il.fi g arnı w b 'lil Reld· •gını ana anlat-

ı «!ta lıir ı. Mebusan meclisin
t._tt .. lerr.

1 
Yelnekte elli kadar 

td· 1 ettik B • b ll11rı• 11ldii· • • enım u te-
l 11..trıerıt '~ •ntiba şudur: bü· 

•
0'1\r ~l>laıı~ ugün Çörçil'in et

lid '°~he 1
1•~ır. Fakat konsör-

~ 'l'i r eyn'' k d" ') °"~ ola.rak ı en ı parh e· 
)1,. l'\tltôr tanrnıı1t·~adırlar. 

,..,,
1
tlh eı/nebus bana vaziye· 

• t.'rOr ., ı. 

i 11't-b~1 
' dedi ~ '-t.' lt11ıa. bugünün adamı· 

l) "•1> ?ltna.k • . b' b b 'ti olma • ıçın ır atve-
t ~11.y'r Ortda sı ıcabeden bütün 
~~\ttı.bt'ıı Şar vardır. Binaena

eı t 1'rleYn'dhız 0 na tabiiz. Fa· 
\o e it• e de 't• 

1\, '"d •n ed ı ımat ve mu· 
"ı.t. ıt 0 en b' l'd • k ''r b: rtu 

1~ ı erın vasıf-
'hi lr Öft ıeverız. 

il ile • e Yern w. 
.. ,'"ti • aıl\arnd egınde yanım· 
''il" &ı a.n v k .. 
1 ı, it l'rıerıa e onsorva-
~d, . 11'1ıtnd tıplarından Lord 

'· 0 ;tcri l>a.rt~ .d~ lordlar kama· 
~•I" \tru.. •sının lid • Lo d )U •ıı h .rordu erı r 
"'it h, lı~Un ik . l.ord Hanky'ye 
f· ~t t tı>. •çitıde tıdara geçiıinin, 
~ı 'ıltıtj.. l.oyd Co ' h •. 

'<>rd ••e h re un u-
tJ01t •i um. in e;zeyip benzeme
' ~11.Ye.aj earagı t~r~'de herkes
, lı1ı; ~ Verd'. r hıldıği söylenen 
ı.... Q•k ı. 
bu •lt,t ••ta ö ı 
f... tiilı; h h•kik ; e görünüyor, 
·~ to,i'l> içi:dte bugünkü bir

li\'-' h' e loyd Corc'un 
ırlikt• daha fa• 
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Paris üzerinde bir 
hava muharebesi 

Sovyetlere göre 

.-············································-.. 

n iSTANBiJt .. ~·&· .. ·~zeleı 
Fin harbinin ölü 

ve yarah bi.lan~osu 
Ölenler 70 bin kit'İ 17 Alman tayyaresi düıürüldü 

yaralılar 250 bin ki5i 
(Başı 1. inci sayfada) 

doğrudan doğruya tayyare meydanlarını, 

prları hedef ittihaz etmişlerse de ekseri • 
yetlc bütün bi.r bölge üzerine bomba at • 
mııılardır. Halkın kuvvci mancviycsi mu -
kcmmcldir. 

Alman tebliği 
Alman ajansı da dunkü bombardımanı 

ııu satırlarla haber vermektedir: 
Bertin, 3 a.a. - D. N B. ajansı bildiri -

yor: 
Alman bombnrdıman tayyareleri bugün 

oğleden sonra Faris, İssy-lcs-Moulineaux, 
diğer tayyare meydnnlariylc Paris civarın· 
daki hava tesisatını bombardıman etmiş -
!erdir. 

Pariı radyosunun verdiği 
tafsil/it 

Pariı • Mondial radyo istasyonu sabaha 
karşı yaptığr haber neşriyatında bu bom • 
bardıman hakkında şu tafsılitı veriyordu: 
Avcı tayyarelerinin himayesindeki al • 

man bombardıman filoları çok yuksektcn 
uçuyorlar ve bombalarını askeri hedefler
den uzağa düşürüyorlardı. Bombardıman 

esnasında, 45 i ölü olmak üzere 200 kurban 
verilmiştir. 

Alman tayyareleri şehrin üzerine 1000 
kadar bomba atarak mütcaddıt yerlerde 
yangınlar çıkarmışlar, bomba isabetiyle 
Paris'in içtndc 6 mesken harap olmuş veya 
ciddi hasarlara uğro.mıştır. Şehir civarında 
da 91 binaya bomba isabet etmiştir 

Fransızlar mukabeleye 
geçiyorlar 

Alman tayyareleri göriınür görünmez 
hava müdafaa topları faaliyete geçerken, 
fransız avcı tayyareleri de derhal havala
narak alman bombardıman tayyarelcriyle 
muharebeye tutuşmuşlardır. 20 dakika ka
dar süren top ateşi ve muharebe esnasın -
da, 17 alman tayyaresi alevler içinde düı
müııtür. Bu tayyarelerin 14 nü fransız av
cı tayyareleri, 3 nü de hava dafi bataryala
rı düşürmüşlerdir. Hava dafi bataryaları -
nın ateşi 20 dakika kadar devam etmiştir. 
Yerden, fransız avcılarının mitralyöz ses
ten ele saı ııı 11..ıı c:Uc i;itilınckte idi. 

Haıtanelere, mekteplere düşen 
bombaralr 

Alman filoları gördükleri mukabele kar· 
ııısında kaçtıktan ııonra, esasen soğukkan
hlığmı muhafaza etmiş olan hıılk ve yar • 
dım servisleri, hasarları tcsbite ve yarnlı -
!ara yardıma başlamışlardır. Bunlar, yer 
yer çok acıklı manzaralarla karştlaşmıslar
dır: Bir kız mektebine düşen bomba. 10 
kız talebeyi öldürmüş, 17 ıini yaralamıııtır. 
Hastane haline konan bir mektebe de iaa -
betler vaki olmuş, iki hademe ölmliştilr. 
Bomba isabet eden yerler arasında bir ih
tiya.rlar yurdu, bir erkek lisesi ve 4 tane 
di&er mektep vardır. 

Amerika selirin!n atlattığı 
tehlike 

Bombardıman <?snıısındn Amcrlka'nın 
Parlıı bllyUk elçisi B. Wllliam Bulllt'le 
transız hava nazırı B. Leaurent Eynac bU· 
yUk bir tehlike atlatmışlardır. 

Birlikte öğle yemeği yemekte olan bu 
iki zatın bulundukları yemek salonuna, ta
vanı delerek bir bomba dllşınUştUr. Fakat 
bereket versin, bombn pntıamwnıııtır. 

Bamba yağmuru altında 
Marseyyez 

Bir ecnebi muhabir, ~ördüklerini şöyle 

anl~~~ı~r~ışındıı 91 binaya isabet vaki ol
du. Parlıı'in sekiz kilometre ilerisinde 
müteaddit yerlerde yo.ngınlann çıkardığı 
dumanlar görillUyordu. Beş yerde y~n 

bit ettim Her tarafta 
ı:ıkmıış olduğunu tes · k 
hasta bakıcılar ve itfaiye efradı, en az ara.-
ııınrln fRalivl'tle c;atıııyordu. 

Fakat beni en çok heyecana dllşllren 
hA.disP. ışu oldu: 1 rl aehrln Uzerin· 

Bombardıman tayyare e "' 
de uçmaıta devam ederken bir kız ınckte· 

'ld' Ç" kü Loyd Corc, kabinesİ· mı ır. un •w• 
. k d ~ aman istihlaf ettıgı 

nı ur ugu z , 
baıvekil Aaquith muhalefete g~ç
miıti. Bugün iıe, Çemberley~, Çor· 
çil kabinesine girmiıtir. Bınaena-
leyh hiç muhalefet yoktu~. .. • 

Lord Hanky, bu sözlerı soyledık· 
ten sonra kulak misafiri olan Lord 

Sn<'ll'e döndü. Ve dedi ki: 

ri: 

- Öyle değil mi Lord Snell? 
Lordlar Kamarasındaki İfÇİ lide· 

- Doiru dedi. Harp içinde mu· 
kadderatımızı birlettirdik. Aramız
da hiç bir ayrı gayri yoktur. 

Fakat (ve gülerek ilave etti) 
sulhtan sonra ya siz beni asacaksı
nız. Yahut da ben sizi asacağ1ml •• 

Harp içindeki bu birlik tezahürü, 
yalnız hükümet adamlanna ve me
buslara münhasır değildir. Endüstri 
liderleri her sınıf halk tabakası ve 
i~çiler arasında yaptığımız temas
lardan da bütün İngiliz milletinin, 
tarihte bir misline tesadüf editmİ· 
yen tesanütle bugünkü hükümet et· 
rafında toplandığını anladık. 

A. Ş. ESMER 

bluln öntinden geçiyordum. Bir şarkı sesi 
duyarak ha)Tet ettim ve yakl~tım: 

Mektepli kUçılk kızlar, §ehre düşen 
bomba yağmuru altında bliyilk bir soğUk
knnlılıkla :Mnrseyyez'i soylUyorlardı .. 

Müttefiklerin mukabelesi 

Moskova, 3 a.a. - Finlandiya ma· 
kamları tarafından Fin - Sovyet an
laşmazlığı esnasında Finlandiyalıla· 
rın kaydettiği kayıplar hakkında ve· 
rilen maliimat ile aHikadar olarak, • !>ltittefik tayyare filolan Pnrls'ln uğra- Leningrad askeri mmtakası genel-

dığı bu hucuma ~ultabelede gecikmemiş- kurmayı bir tebliğ neşretmiş ve Fin-
Jerdlr. Şu fnrkla kı, onlar hastaneleri, mek- 1 d' ahların bildirdiği kayıpların 
teplerl, ihtiyarların bakıldığı yurtları de - an ıy . • . . . 
ğil, askcı1 hcdeflerı, hava Usl rint, benzin ı hakikate tevafuk eylemedığını bıldır
depolarını, şose ve demır) olu iltisak nolt· miştir. 
talarını bomb:ı.rdınıan etnılşlcrdır. Londrn L . d a keri mıntakası genel-
ve Parıs radyolıu·ının blldıı dlklerıne göre enıngra s 
dUn gece yupıltın bu lıa\8. hfü·umları esna- kurmayına göre, Finlandiyalılardan, 
sında muhtelif alman şehirleri üzerine 30 muharebeler esnasında, aldıkları va · 
ton bomba atılmıştır. d .. 1 1 · d d' 70 binden 

Almanya'nın şimali gnrblsinde muhte - ralar an o en erın a e ı . . 
ıır garlara, p trol depolarına, ıutnat kol - fazladır. Ölen ve yaralanan Fınlandı
ıanna bombalar atJJmı~, Dortmund ııehrl yalıların adedi 85 bindir. Yaralandık· 
cl\'arında bir gara ve bır marş:ındtz depo- .. . . . 
suna, yUklU olarak hareket etmiş bulunan lan halde olmıyen Fınlandıyalıların 
trenlere lsab t vnkl olmuııtur. Tayynrccl - adedi ise 250 bin kişidir. 
Jer sarnıç vagonlarının ateş aldığını ve S l 1 · d b l 
bunlnrda.n dumnnlnr yUkaeldiğlnı gonnliıı- ovyet er e ın e u anan 
ıerdır. arazideki Finlandiyalılar 

Yol ve şlm<'ndlfcr iltisak nnktaları da H l . k' 3 S t t · 
şiddetle bomb:ı.rdıman edllmlış, Munster, e sın ı; · a.a. - ovye ecavu -
Roterdam, Deventen \"e Weseı de hııva Us- zünün gafil avlamasından dolayı h'i•en 
lerln Is betler vaki olmuştur. Sovyetlere terkedilmiş arazide ka:an 

Ayrıca alçaktan uçan avcı tnyvarPlerl . . ·k d" 
askeri talıaşşUtıerlnl mltralyoz ateşine tul- Fınlandıyalıların memlc ete onnıesı 
muşlnr, Aachen (Alx La Chapelle ı şehrin hakkındaki anlaşma hükümleri muci -
de bir askeri kolun ortasına bo~batar hince, mayıs ayı zarfında 2.139 sivıl 
dU,mllş ve birçok lnflll\klar lşltılınıştlr . . . d 1 s· · ı 

FınJandıya'ya ıa e o unmuştur. ıvı -
lngiliz hava nezaretinin tebliği lerin iadesi hakkındaki mühlet 10 ma

Dün !nglllz tayyareleri tarafından ya
pılan harekfıt hakkında Aruıdolu Ajansına 
ııu haber gelmiştir: 

İyi bir menbadan öğrenildiğine göre, 
gece ingillz ta)·yarelerl tarafından Alınan
vııda ylipılan tanrruzlo.r esnasında depolar, 
demlryolları ve sarnıç vngonlan bombar
dıman edilmi11 ve bunlar lnfllllk etmiştir . 
Hareket halinde bulunan trenlere bombalar 
isabet etmiş ve marşandl7. \'agonlarına doğ 
nıd:uı doğruya isabetler vaki olmuştur. 

inglllz ta)·yareleri Roterd:ı.m'da, De • 
vcnter'de ve Wcscl'de tayyare Usler!nl de 
bombnrdımıufctmlşlerdlr. Aachen yakının
da bir zırhlı araba koluna bomba ve mit
ralyözlerle hücum edllmiııtır. 

Avnı zamanda diğer ağır bombardımıın 
fllol~ımız Almanya'nın batı • otmallnde
ld tayyare meydanlnrlylc diğer askeri he • 
d fi rl bomb rdmnn etmlı;Jlerdlr. 

BUtUn tayyarelerimiz üslerine dönmU§· 
!erdir. 

Alman tayyarelerinin diğer 
akın lan 

Fransa'nın cenubuşarkisi üzerinde -
ki alman layyarclerinin akınları hak • 
kında selahiyettar mahafil tarafından, 
alman tayyarelerinin diln biribirini mti 
teakip, birisi sabah diğeri akşam olmak 
üzere, iki teşebbüste bulundukları bıl· 
dirilmektedir. Tayyareler Marsilya'ya 
hücum etmişler, Rhone vadisine inmİi 
ler, ve deniz üzerinde yarım bir çark 
çevirip Marsilya'ya avdet ederek, 
bir şaşırtma yapmak istedikleri blrız 
bir surette anlaşılmıştır. 

Dün cenubu şarki üzerinde bir ü
çüncü alman akını kaydedilmiştir. DüJ 
man tayyareleri hemen hemen aynen 
bir gün evelki noktalara hücum etmiş
lerdir. 

111111111111 

yısa kadar uzatılmıştır. Daha bazı sivil 
Finlandiyalıların iadesi beklenmekte

dir. 

isve~ • Sovyet ticaret 
görüımeleri 

ağır ilerliyor 
Moskova, 2 a.a. - Sovyet hilkümeti 

ile İsveç arasında yapılmakta olan ti
cari müzakereler oldukça ağır bir tarz 
da ilerlemektedir. Söylendiğine göre 
Sovyet hükümeti İsveçten, tanklara 
ve tayyarelere karşı kullanılmak üze· 
re top istemiştir. Halbuki umumt va
ziyet dolayisiyle İsvcç'ın tehlikeli bir 
halde bulunduğundan bu talebe mu
vafakat etmesi fevkalade gUçtilr. Ay
nı zamanda Sovyet Rusyanın gimen
düf er muteharrik alatını talep ettiği
ni ve ezr:.imle vagon ve dingilleri is· 
tediği ve bu bapta koyduğu şeraitin 
İsveç fabrikalarının hem imal kudre
tini, hem itmam kudretini, hem de 
teslim kudretini tecavüz eylediği an· 
!aşılmaktadır. Buna mukabil baJka 
biltün memleketlerle mUnakaUitı ke· 
silmiş olan İsveç de Ruayadan en ata· 
ğı 150 bin ton petrol koparmağa çalıt
maktadır. Eğer İsveç buna muvaffak 
olamaz ise, mitli müdafaa tertibatı 
mü~kül vaziyetlere dii§ecektir. 

İngiliz tayyarelerinin 
yeni muvaffakiyetleri 

Almanya' do askeri hedeflere hücum edildi 

Tayyareler Rhin' de bir Almaıı 
motörlü kolunu imha ettiler 

Londra, 3 a..a. - Hava nezaretinin bir 
tebliğine nazaran İngiliz hava kuvetleri. 
Flandres'da çarpışan mütefik ordularının 
dümdarlarını takviye ederek düsman mu -
vasala hatlannı, yollarını köprülerini ve 
mühimmat depolarını bombardıman etmiş
tir. 

Gece esnasında diier daha büyük teşek
küller Almanya'da askeri hedeflere hücum 
etmiş ve Osnabruck ve Hamm istasyonla -
rma isabetler vaki olmuştur. Rhein'da mo
töri:r:e bir kol imha edilmiıı ve bir köpril 
hasara uğratılmıştır. Bütün bu harcklt hiç 
bir zayiat venneden icra edilmiştir. 

Hudson tipindeki tayyareler Bcrgcn'i 
muvaffakiyetle bombardıman etmiştir. 

Gaz depolarında yangınlar çıkarılmıt ve 
iaşe gemilerine bombardımanlar yapılarak 
mitralyöz ate:ıine de tutulmuşlardır. 

İngiliz sahil muhafaza tayy:ıreleri bir 
Heinkel düşürmüş fakat ikisi üssüne dön
memiştir. 

Avcı tayyareleri Ostende'da düşman 

bombardıman tayyarelerine hücum etmiş 

ve bu tayyarelerde yangınlar çıkarmıljtır. 
Narvik'te fransız avcı tayyareleri 3 dilş

man bombardıman tayyaresini yere düşür
milştilr. 

30 mayısta O düşman tayyaresi imha e -
dilmiş ve iki tanesi de huara uğratılmıı-
ı.. 

Avcı devriyelerimiz Dunkerque üzerin
de faaliyetlerine devam etmiştir. 35 düı • 
man tayyaresln.den bir kısmınm imha edil
diği muhtemel '9'e altısının da imhası kati
dir. Sekia avcımız dönmemiştir. 

lngilterenin cenubunda top 
•eıleri 

Londra, 3 a.a. - Dün rece yarısından 

sonra lngiltere'nin cenubunda bir kaç nok
tada ve cenup sahillerinin açıklarında •lit' 
top seııleri işitilmiştir. Cenup limanlarının 
birisinin üzerinde bir tayyare teşhiı edil
miş ve hava dafi topları faaliyete ı-cçmi5-
tir. 

lngilterede bir ormana 
düıen bombalar 

Londra, 3 a.a. - Sunex kontluğunun 
ııark kısmında kilin bir mıntakaya buıün 
atılan bombalar hakkında verilen malQma
ta göre adetleri ikiyi geçmiyen bu bom -
balar Ashovn ormanı civarında bir mekte
bin yanına diışmüştür. Hiç kimıeye bir fey 
olmam15tır. Maddi hasar ehemiyetsizdir. 

Orman civarında bulunan köyiln sakin -
!erinden biri demiştir ki: 

" - Evcil bir tayyare motörünUn ıilrill
tiisllnn iıittik. Bunu miltealrlp takriben 3 
kilometre ilerde lld infillk oldu. Blru ~ 
ra muharebe tı1.narelwl havalara 7'tılrıMJdl. 

Cumhuriyet 

Bir psikoloji meselesi: 
ilanihaye uzun harp 

YUNUS NADİ, bu baıılrk altında di· 
yor ki: 

"Müteveffa Mareşal Hindenburı ıc -
çen harpte me~hur olan şu söı:ü &Öyle
mişti: harbi, sinir mukavemeti kuvetli 
olan taraf kazanacaktır. 

Bu harpte de mesele dönüp dolaşıp bu 
psikoloji etrafında toplanın.ağa gidiyor 
gibidir. Fransa azminden ve ıoğuldtan
lılığından hiç bir şey kaybetmiyor ve her 
ihtimale karşı sonuna ka.dlr harbe devam 
cdccegini soylüyor. Bu sonuna kadar ta
birinin Fransa için bir nevi ıonsuzluk 
ifade ettigini s;öylemiştik. İngiltere'ye 
gelince, so:ıuna yani zafere kadar harp 
onun tarihi liıarıdır." 

Muharrir buyuk harbin sonunda al
manların muto.rekc teklif etmelerini ta
kip eden devrin h~ ctı ruhiycsini teba • 
riız cttirdıkten ''e Klemanso ile Loyd 
Corc arasında geçen çarpışmaları hika
ye eyledikten sonra diyor ki : 

"İyi kotu, dogrusu her cihetle daha 
zıyadc kötü olarak sulh yapılabildi ama 
o zamanki fransız ve İngiliz ıöruş ve 
yapış ihtilafları uzun müddet sürdu, ve 
Almanya da bunlardan pekala istifade 
etti. Rhur işgalinde istemiycrck ve muş. 
kulatla muvafakat eden İngiltere daima 
Almanya'yı tazyik eden bağların gevıe
tilmesi, hafifletilmesi ve hatti kaldırıl
masına taraftar oldu. Venıay muahede -
sini yıkmağa matuf olarak havale olun.ı.n 
her kazma darbesi adeta İngi!tere'nin 
daha evci muvafakatini almış &ayılabi -
lirdi." 

Mılletler Cemiyetinin İngiltere için 
hayali bir sulh istinatgiıhı olduğunu söy
liyen muharrir diyor ki: 

"İngiltere 1938 yılına kadar içinde ya
şadığı bu hayalden Meta klbuslu bir ri!
ya tazyikiyle uyanarak kendi hareketle
rinin sulha değil, eıkisinden daha kuvctli 
yeni bir harbe hizmet etmiş olduğunu 

gordu." 
Muayyen bir maksa.tla yapıları harbin, 

o maksatla mütenasip bir ııulha kati ola
rak yetişilebilcceğini söyliycn muharrir 
diyor ki: 
"Şimdi Fransa ve İngUtcre'nin ıonu • 

na kadar, yani icap ettiği kadar uzun bir 
müddetle ileri göttlrecek harp muvace
hesinde Atmanya'ya bir taraftan bu har
be devam etmek, diğer taraftan Avnıpa
dli. istila ettiği memleketleri askeri ku
vetlcrle muhafaza etmek külfeti teret • 
tüp edecektir. Bu çok ağır ve çok mah
zurlu ve ideta için için yakıcı bir istir. 

Her gün garip safhalara giren yeni 
harp insanhfa daha pek çok ıürprizle.r 

aaklıyor." 

Yeni Sabah 

Zaferi temin eden amil 
HÜSEYİN CAHlT YALÇIN, bu baı

lık altında diyor ki: 
"Buırünkü harpte muvaffakiyettcn 

muvaffakiyete yürür gibi görtincn bir 
devlet goze çarpıyor. Buna mukabil, bir 
çok millet cesetleri de yerlerde yatıyor. 
Bu, zaferin, bu hezimet ve inhidamın 1.
mili nedir? Bu kadar muazzam ve mü
him vakıayı tek bir sebep ile izaha im
kln olamıyacağı aşikardır. Fakat mli -
him bir amilin kendisini pek bariz bir 
surette hissettirdiil ve ıalebeyi temin 
hususunda büyuk bir rol oynadığı hiç 
bir milletin gozündcn kaçmamalıdır. 

Harbi tank, tayyare, zırhlı, t~rtibat, 
motör ve makine kazandı zannedenler 
var, hayır bunlar ancak birer vasıtadan 
ibarettirler. Harbi hakikatte insan lra -
desi, insan meta.neti, insan ruhu kazanı -
yor." 

Bu hususta Finlandiya'yı bir misal o
l.arak alan muharrir, alman naıilcrinin ve 
umumiyetle faşiıtlerin gençliği istill, te
cavüz ve ıiddet temayiılleriylc yetiştir
diklerine işaretle diyor ki: 

"İnsanı yırtıcı bir hayvan haline ıetir
mek için, icabedcn şeylerin hepı;ini yap.. 
tılar. Bunun içindir ki on yedi yaşındaki 
çocuklar tayyarelerin içinden, goklcr -
den düşen bir taş gibi toprağın üzerine 
pervasızca atlıyorlar." 

Muharrir, alman ordularmm ilk ham
lede kaazndıkları muvaffakiyetin, uyuş
ma ve fırka mücadeleleriyle yıpranmış 
gibi görünen Frnnsa'da, doğuştan mev
cut olan 5ahramanlık hislerini kamçıla
dığını söylüyor ve diyor ki: 

"Fakat ilk muvaffakiyetsizlikler ve 
daröeler gerek Fransa'da. gerek lnırilte
re'de pek dikkate ııayan aksillimcllcr u
yandırdı. Fransız: ve İngiliz ordularının 
uğradıkları muvaffaklyetıizliklere al -
man kuvetlcri uğramıı olsalardı, bugün 
Almanya'da nazi rejimi yıkılırdı. Çünkü 
o, ancak kuvet ve yumruk hakkına daya
nan bir rejimdir. Azıcık zaaf eseri gös
terirşe mahvolması zaruridir. ÇünkU 
hikmeti vücudu kaybolur." 

Fransız ve inglliz baııvekillcrinin, va
ziyetin fena şeklini milletten giı.lcme -
diklerini kaydeden muharrir, müttefik. 
terin bu aarsıntıyı kolayca atlatacak ma
nevi bir iktıdara malik olduklarını teba
riız ettirerek diyor ki: 

"Mllstebit ve mütehakkim memleket • 
!erde hilkumcti devirebilecek olan bu ic
raat demokrasilerde millf şuunın tekrar 
parladığına. azim ve iradenin 15iddct ve 
kuvet peyda ettiğine bir işaret ve delil 
idi." 

HUCC}'in Cahit Yalı;m, ınableaini 
şöyle bitiriyor: 
"Vı.tuı mlldafaaaı utrunda bu ilri mil· 

( a.a.) M ıtbuıt servı:ıı 

Jetin göze aldıkları fedakirlıklann bil • 
yüklüğü aynı zamanda doğnı, yüksek ve 
temiz bir insanlık ideali için de cidal et
mek kanaati ile birleşince müttcfil:lcri· 
mizin ordularını öyle bir ruhi ve mane
vi silah ile teçhiz etmis oluyor ki, bu • 
nun kar5ısında sırf maddeden, sırf ma
kine ve teknikten, sırf isti!~ ve gasbu 
ıarttan ibaret olan gayri insanI alman 
ordusunun behcmahal mağlup olacagında 
bir dakika bile tereddüt edilemez." 

TAN 
Balkanlarda harp ihtimali 
gene azalıyor 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında diyor ki: 

"Harbin siklet merkezi garp oldukça 
Balkanlarda ı;ulhun devam cdcceğiM l· 
nana biliriz. 

Balkanlardaki siyasi vaziyetin son za.
manlardaki i.1ıkişafı da harbin bu saha • 
dan uzaklaıtıfım gostermektedir. 

Muharrir, harbi Balkanlara getirecek 
sebepleri araştınrken garp cephesinde 
kati netice almak için uğraşan almanla
nn şimdi Balkanlara dönecek vaziyetta 
olmadıkla.rını kaydederek diycır kı : 

"Almanya'nın Balkanlarda ~imdilik 
sulh ve statükonun devamında menfaati 
vardır. Avrupa'nın bu sahasında tahak
kuk ettirmek istediği emelleri varsa bu. 
nu garp cephesinde kati zaferi temın et· 
tikten ı;onra sulh manasında da dikte 0-

debilir.'' 
Muharrir müttefikler için diyor ki: 
"Müttefikler garp cephesinde fcvka .. 

Ulde mcşguldiırler. Kuvetlerini dağıta • 
rak Balko..nlarda yeni bir cephe kurmak 
istemeleri varit gorillemez. Cenupta.ki or
dularını ltalya'nın muhtemel bir hareko
tine karşı orada muhafazaya mecbur • 
durlar. Balkan devletleri de mlittcfikle • 
rin teşviki ile Almanya'nm aleyhinde bir 
maceraya atılmağa taraftar değildirler. 

M. Zekeriya, Balkan IİUlhunu ihlil o
debilecek vaziyette olanlardan İtalya f. 
çin diyor ki: 

"İtalya, Hitler'in emrine tabidir. Bir 
harekete ıeçec:ekae Hitler'in lüzum go._ 
tereceğ.i sahada ve ıckildc hareket ede • 
cektir. Almanya'nın kati neticeyi garp. 
te almıya karar verdiği anlaşıldığına go. 
re, galip bir ihtimalle İtalya da ccnubt 
Fransa'ya taarruı:la iktifa edecektir. 
Sovyetlerle )l'\lgoslavlar arasındaki an • 
la§madan sonra Roma'dan verilen haber· 
ler de bunu teyit etmektedir." 

Sözü Sovyetlere getiren muharrir di
yor ki: 

"Sovyctlerin rayesi Balkanlarda siya
setin vaziyetini kuvetlcndirm<:k ve Bal
kan meseleleri halledillrkcn kendisinin 
de hesaba katılmasını temin etmektir. 
Almanya ve İtalya tarafından Balkan • 
larda bir hareket b~lamadıkça Sovyetl .. 
rin Balkan dcvletledyle ya.ptıklan an • 
laşmalarda Almanya'nm da parmafı var
dır. Demek ki arada bir gorilı mutabaka
u mevcuttur." 

Muharrir bütfin bunlardan, harbiA 
şimdilik Balkanlardan uuklaıtı'ı neti • 
cesini çıkarmaktadır." 

İKDAM 

Gayri meını ka.zanç.lar 
ABİDİN DAVER, gayri meşru ka • 

zançlara müsaade edilemiyeceğini teba.
rüz ettiren ba$maaklesinde diyor ki: 

"Milli vazifelerini idra'k etmiycn tacir· 
ler, halkı soyan bir hırsızdan ve mille
tin mukavemet -kudretini kıran bir vatan 
haininden ba~ka bir ıey delillerdir.'' 

I Başvekilim izin 

yerinde bir daveti 
(Başı 1. inci sayfada) 

Hadiselerin inkişafını sükun ile, 
ve gerCk insaniyetin, gerek milleti
mizin iyi talihine inanarak, bekliye· 
tim. l1izler bu hadiselerin ilerisinde 
hür milletler için bir hayır ve saadet 
alemi görüyoruz. Şerefli bir vazife 
yapmakta olanların gönül huzuru 
ve ıevki, hiç bir türk va anda~ını 
bir an bile terketmiyecektir. 

Falih Rıfkı AT AY. 

Harp konseyinin 

verdiği kararlar 
Londra, 3 a.a. - Yük~ek meclisin 

içtimaı hakkında tcf ıirlerde bulunan 
Times gazetesinin diplomatik muhar
biri, müttefiklerin sıkı bir işbirliği 
ile zafere kadar mücadeleye devama 
azmettiklerini tebarüz ettiren yüksek 
meclisin tebliğini İngiltere ile Fran
sa'nın arasını açmağa çalışan alman 
propagandasının iflas ettiğine bir de
lil addeylemektedir. Yüksek meclis 
gelecek günlerin belki çetin olacağını 
tamamiyle müdrik olarak halihazır -
daki askeri vaziyeti düzeltmek için 
her türJü tedbirleri almıştır. 

Geçen hafta Flandres mıntakasında 
franıız kıtalan İngiliz dümdarlarının 
hareketini himaye etmiglcrdir. 
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Bir dostluk ·eseri T tl R 

. Bayanlara gelincik ... k b k . • --{ Rodyo Difüzyon P 

ca bir eser çıktıgını, gazeteleri!) lue-: BUGÜNKÜ Türk şiirine dair yunan- arar e en 1 yor TÜRKİYE Radyosu - ~--
ve mecmualnrm verdigi haberlerden öğ- - -( Dalga Uzun ~ 

Haziranda çıkacağını haftalar· 
danberi haber aldığımız Gelincik si
garası, bu yazıyı yazdığım gün bi
zim köyün tütüncü dükkanına he· 
nüz gelmediği için bu güzel adlı si· 
garanın vereccgı zevk hakkında 
§İmdilik bir şey diyemiyeceğim. Fa
kat bu zamanda çıkan yeni sigara· 
ya Gelincik adını taktığı için, inhi
sarlar idaresinin, gÖstennİ§ olduğu 
- biri tarihi, öteki bedii - iki türlü 
zevkten dolayı §İmdiden tebrik et • 
memek kabil değildir. 

Tarihi zevk gelinciğin, şimdiki gi
bi, büyük bir muharebe devrinde 
ıöhret almış plduğunu ve aynı za· 
manda • tarihi severek okuyan her· 
kesin canını sıkan - "tarih bir teker
rürden ibarettir" sözünün yanlış ol
duiunu hatırlatmasındadrr. Gelin
cik vakıa bir muharebe devrinde 
m99hur olmuştu. Fakat o devirde, 
•imdikinin aksine olarak, İngilizler 
fransızlara karşı muharebe ediyor
lardı: İngilizler Napolyon'la harbe· 
derken Avrupa sahillerine abluka 
koydukları vakit fransızlar bizim 
yurdumuzdan afyon getirtemedikle
rinden gelincik çiçeğinin afyonla ay
nı fasilede bulunmasından dolayı 
kunmtu ederek hekimlikte • hem 
de keyif işlerinde • afyon yerine ge· 
lincik kuJlanmıya kalkışmışlardı. Bu 
sefer fransızlarla İngilizlerin yanya
na muharebe etmelerinden İstifade 
ederek tarihin bir tekerrürden iba· 
ret olmadığını, afyon gibi, türk top
raklarının mahsulü olan tütünle ha
hrlatmak, benim görütümce, pek 
ıı:arif düşmüştür. 

Bedii zevkin de bu gelincik siga. 
rasmın bayanlara tahsis edilmesin· 
de olduğunu tabii takdir edersiniz. 
Gelincik çiçeği ile kadınlık arasında 
pek çok münasebet vardır. En baş· 
ta :güzellik münasebeti: Gelincik çi· 
~eği nerede çıkarsa oraya derhal 
pzellik verir. En züğürt, en cansız 
tarlalar, ekinlerin arasından birkaç 
tane gelincik çiçeği peyda olunca 
derhal güzelle§İr. Kadınlığın aynı 

tesiri yaptığının ispatını elbette ben· 
den İstemezsiniz: bizim köyiin kal
dırımsız ve yamru yumru sokakları 
bile üzerinden bayanlar geçtiği va
kit güzel oluverirler. 

Gelincik çiçeği ile kadınlık ara
sında bir münasebet de, franaızlana 
afyon yerine gelincik çiçeği kullan
dıklan zamanda meydana çıkmıftı. 
O zaman kimyagerler gelincik çiçe
ğinde afyon ve onun en mühim mad
desi olan morfin bulmak için yıllar
ca uğratmıtlar ve kimisi o maddeyi 
bulamadığı, kimisi de bulduğunu 
zannettiği için aralannda gene yıl
larca münakaşalar olmuştu. Gelin
cik çiçeğinde morfin bulundufa J'a· 
hut bulunmadıiı hail da ispat eclil
mit delildir. 

Kimyagerler arasmda çakan bu 
ihtilafa rağmen o zamanm hekimle
ri afyonla gelincik arasında bir ben
zerlik bulduklarından gelinciiin ha· 
fif derecede afyon tesirini yapbfmı 
anlatmak üzere ona ''bayanlar af· 
,.onu" adını vermiılerdi. Basılan 
da bayanlan çocuklarla bir tutarak 

renmiştim. Kitabı yenı gordüm ve okuya- 1648 m. 182 Kcs.1
120 ~ gelinciğe "bayanlar ve çocuklar af- 31.7 m. 9465 Kes. 20 dtNll madrgrm, güzel yunan dilini bilmediğim i- . (Ba_şı 1. i1!ci sayfada) ı maktadır. Fakat mumaileyhin yakın - 19.74 m. 15195 Kes 20 

yonu" derlerdi... c;in bir kere daha üzüldüm. Gerçi şiirin ter- Charles Morıce, dıyor kı : da Moskovaya hareket edebileceği SALI A. 
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İngilizlerin o zaman koydukları cüme edilemiyeceğine, hatta iyi şiirin baş- " Mussolini'nin kararı beklenmekte· zannedilmektedir. 12.30 Program, ve m'Temle~et 
abluka kalktıktan ve bayanlardan lıca vasıflanndnn bırinin tercüme edileme- dir. Londra ve Vaı::ington, bu kararın l2.35 · ı Jı 

• :r Basra-RoJos haua seferleri AJa.nS ve Meteoro o ib 
istiyenler gerçekten morfin şırınga· mek olduğuna inananlardanım: fakat ger- pek yakın olduğu ve bittabi müttefik- 12.50 Miızik, Çalanlar : Vec..., 
1 1 k 1• çeğin çok defa nazariyeleri dinlemediğini, tatil edildi zan. Ruşen Kam. okW,.. 
arına a ıştı tan sonra ge ıncik çiçe- al k d · · B ık· ler aleyhine bulundug-u kanaatindt>ôır. onları y 3.n çı ar ığını da bilırım. e ı Londra; 3. a a. _ ·• Ala Littorio ,, İlk A . . 
ğinin ehemiyeti artık kalmamıştı. bu kitabı vücude getiren ve şüphesiz dili- Bizim gibi 1917 ve 1918 de İtaly-i'da . . d k'. 

1 
h k 1- Hüzzam peşrevı. 

Bununla beraber bazıları onun "u· mizi iyi bilen yunanlı dostumuz Silvestros harbetmis olanlar, İtalyan generalle- ısının .e 1 ıta yan ava ur:ıpanyasının, 2- Yesari Asrın - i1~ 
Mayopulos, seçtiği manzumeleri yunanca- r·n· e a· k 1 • . k. .1.h k Basra ıle Rodos ar::ısındakı seferlerini ( Bır gul bulnmnır ko!cladıi1"' 

yutucu, teskin edici ve ... inkıbaz ve- 1 ha 1 h ki · ·ı ki d ı ın v s er erının es ı sı a ar a - , . . . . ya ası va arı ve a en erı 1 e na e c- d . . _ 1 tatıl ettıgı Londra'nın hava mahfdle - sun ). it 
rici" hassalarına inanmakta ısrar bilmiştir. Her halde, asıllarını pek sevdi- aşları uzerıne ateş açmaga muvafa -ı . d .. ~ .

1 
• • 3- Medeni Aziz • 

eylediklerinden bayanlar afyonu fim bir kaç şiirimizi başka bir dilde de kat edr.ceklerine inanmak istememeK - rın e ogrenı mıştır. , ( Kerem eyle mestane kıl b't 
gelincik kocakarı ilaçları arasına okuyabilmek isterdim. tedir. Eğer üçüncü Lcopold'ün ihane- ita/yanlar Mısır dan ayrılıyor 4-- Yesari Asım - itil' 

Kitabın ancak fihristini - o da bittabi . d . . 1 Kahire 3 a a _ Akdenizdeki ger_ ( Ömrıım scni sevmekle >·ud 
katılmı§tı. Bazı yerlerde, kocakarı heceliyerek • okuyabildim. Belli ki Sil- tın en S')nra ıtalyanlar da bıze karşı ı • • ' • •• • • S-- Cevdet Kozım : 
ilaçlarının tesirine inanmaktan zi _ vestros Mayopulos hiç bir zı.imre farkı gö- harbederlerse bu anlaşmazlıkta çok gmlık Mısırdakı ıtalyan camıasını G- Rakım Elkutlu • lı 
yade onları görürken kendi gelin- ~etmeden, sade~.e k:ndi .zevk~~ t~bi oı.ı:n~k~ keder verici ~eylere şahit olacağız de- gittikçe artan bir telaşa düşürmekte- ( Sıısmu.ş gece her yet 111 

Cl'klerı'nı· hatırlamak ı"stı·yenler, ha" laA hıstem~den, ~ugun.~u Turk şıırının but.un mektı'r dir. İtalyanların Mısırı terk etmeleri 7- Şakır Aga • huzzı 
ususıyetlerını gostermeğe çalışmış. Fıh- '· " • . . cefatu ). . ___ ._.IH 

gelincik çiçeğini kaynar suda haşlı- ristte ,u ıs mleri okudum: Hasan - Ali Yli. Bayan Tabouis, "Ocuvre,, gazete· umuma hır mahıyct alacak kadar art - 8- Yesari Asım - J{u 

yarak yahut şurubunu kaynatarak cel, Faruk Nnf'.z Çamlı~eı., Nazım Hikmet sinde diyor ki . mıştı~. . ( Sarı zaı:bak ). . _ J{ 
Ran, Kemalettın Kamı Bıngol (Kamu), ,. B.. .. N 1 V . Bır çok ıtalyan mektep rocul·'arı 9- Hayrı Yenı~un 

zaten gevşemiş olanlar sinirlerini Necmettin Halil Onan, Ali Mümtaz Aro- utun evyont ve aşıngton ga- . , . . :r • • ( Cemile ). 
teskin etmek hulyasiyle içerler. ~at, ŞiıkGfe N.ihal ~aşar, Halide Nusret zetelerinin dün sabah yazdıklarına gö- P?rtsaı~ den bır ıta.lyan. vapu.~una ~ın 10..:-. Saadettin Ke.~ 

Gelincik çiçeiinin tarihi .. öhretin- z.orlutuna, Salıh Zekı Aktar, Ahmet Ha~- re, Mussolini'nin hazırlıklarının ve mışlerdır. Bunlar ıtaly ya gonderıl - ( Elıf )_'. . ık 
., dı T~pınar, Ahmet Kudsı Tecer, Necıp .. . . . mektedirler 13.30/14.00 MuzıY. :• Karı• 

den kalan bir iyilik onun türlü türlü Fazıl Kısaktirek, Ömer Bedrettin, Sabri muttefıkler aleyhınde kışkırtma faalı- · . . . . (Pi.) •• 
renklerde ve kolayca yetiştirilmesi Esat Ander (Siyavuşgil), Yaşar Nabi, Er- yetinin hedefi, bir sulh taarruzu içm İtalyan sefırı Mazzolını mısır ma- 18.00 Program, ve memkk_et ~ 
olmu ... tur: istiyenler penbe, beyaz, cli~end Behza~ La\', Sabahattin Ali, İs- hava yaratmaktan ba~ka birşey dcqil- kamlarına vapurun asker ve büyük 18.05 Muzik : S~nfonik ınıııt 

" maıl Safa Esgın, Cevdet Kudret Solok, . :r b t 1 1 d - ·ı d kl 18.30 Çocuk saatı. 
mor, istenildiği kadar açık veya kır· Behçet Kemal Çai:lıı.r, Feridun Fazıl Tül- dır. Fakat, Duçe tarafından herhangi yaş a 0

. ~~ ~rı. e.gı . sa. ece çocu arı 19.00 Mlizik : Fasıl heyeti. 
mızı renkte gelincik çiçeği yetiştire· bentçı, Ahmet Muhıp, Ziya Osm:ın , Cıı.- bir ültimatum tevdi edildikten sonra naklettıgını bıldınnıştır. 19.45 Memleket saat il.Yarı, J\J 
bl·ıı·rler, en gu'·zelı' herca"ı gelı'ncı'ktı"r. bit Sı~kı Taran~•· ~ıı yirmı dört şairin e- Mussolini irin geri çekilmek gürtilt ' oroloji haberle.rı ... 

serlerınden seç.lmış parçalar, 1919 dan ~ • " ·. 20.00 Konuşma: ( Çıftçınııı 
Bunlar da her biri kadın modaları- 1939 a kadar geçen yırmi yıl içinde Türki- Şurasını ılave etmek faydalıdır kı, Alm:ın f U 20.15 Müzik : Ankara :Rıd~ 
nın renklerini hatırlatırlar. y~·~eki. şiir cereyanlarını göste~mege kaf.i- birçok yabancı müşahitlere göre, müt- ti aarruz ve s~z heyeti. tdare ecl 

Fakat, hangı" renkte ve ne kadar ~ır. kıt.tp bugun y~z!lsayllı hıç .şuphe~ız tefiklerin böyle bir mancvreyi nasıl Cemıl. 
ıçınde dah:ı başka ısımlcr de gorurduk: . , 21.00 Konuşma : ( İktisat ve 

güzel olursa olsun gelincik çiçeğin· Fazıl Hüsnü Daglarca, Orhan Veli, Oktay kabul edeceklt:rı hususunda Roma da 1 N k•ld 21.20 SerJ>est saat. 
den bu zamanda artık bir deva lesi- Rıfat, Bedrettin l<ahmi gibi. Fakat unut- herhangi bir hayale kapılınmamakta - e şe 1 e ve 21 .30 Müzik : Küçük orkettt' 

. b ki .1 y 
1 

mıyalım ki bu saydıcım isimler bizde de. dır Mussolini'nin esasen İtalyan •a cip Aşkın ). 
rı e enı emez. a nız, asıl kırmızı o da ancak şiirı r:erc;ekten seven insanlar · . . ' . . . .~ - 1- Robert Vollıtedt : 
gelincik çiçeğinden iki türlü kırmı· tarafından, yeni t 'lır maga başlamıştır. Bu. leplerını, alman taleplen ıle bırlıKtc ( Vals ). 
zı boya çıkar: bir~ sarıya çal l n~n icin ~i~ve t o Mayopulos'un, bı1 .Yir- vermeğe taraftar olmadığı hissi mev- no man 2- Bernard Kutseh : 

an mı ~ene ıcındc '1azma;.::a başlamış şaırler b 1 k 1 Ç" k'· M I · zisi. 
• hastalıklı gibi dudakların ren~in • arasın•! hk b, e aslı simayı unutmadığı- cut • u. uı~n:'a tac !r. . un u uss.~ ıru 3- Hanns Löhr : Rıi1' 
de. kırmızı; öteki parlak siyah saç· nı so>'.Iiyc!J' : .. Belki b.ı.zı isi~l~~i gör- pek ıyı lıılıyor kı, hır alm~n sulhıı. ne 4- Hermann Doıtal : 
tara yakı•an dudaklann rengind J med .. ~. z ı. ~ r _hayret ~uy~bılırı~.: fa. ayrı olarak ne de blok halınde, m'.itlc· ı•nkü~a~ f'!.dll!J.b• ı•ır '. 5- Sydney Jones : Th' 

Y e kat du urelını kı b·r ecnebı dıJd .. vucude f·kı f d h" b. k b g B \; "' ' retinden Potpuri. SoP 
koyu kırmızı. Tetirilen mıintch bat kıt.aplarında -gaye şa- 1 

• er. tara 1 ~ an ıç ır zaman a ul Tüzün'ün iştirakiyle. 
Onun için gelincik çiçeğinin en ·rıeri ıuıutm~mak det.il, asıl cereyanları ta- edılmıyecektır. .. 6- Hans Stilp : Mar$~ 

b'. ük f d b l k d 1 nıtmaktır. S lve tros Mayopulos da bunda Arnavutlukta tören (B;ışı ı. incı uyfada) 7- Franz Lehar : ~ 
uy ay aaı oyacı ı ta ır... 'nuvaffak olmuştur. . Valsleri. 

G. A. Kitabı okum •<lı~. fakat okuyanlar·'an Tirana: 3. a a - Fasizm, dün, Arııa· ata uğrndıf,ına d'llr fraru ız t bliğind" ya- 22 30 M 1 k t 
u ... u 1 k' . k . . . . . pılan bey· nııta doğru nuznrıyle b:ıknbıl1· · em e e saat ayarı .... .,ıı 

din'eJ.m, h:ıtta oniımde mukaddimenin bir vut ~ -~a ?:'e~ı anunu esasının .?ı::-ıııcı rız. B ınunla b rab r şlmdiv k d, r. bu bll· ı !eri; ziraat, Esham. ı 
P. T. T. müzeıi tehrimize 

naklolunuyor 
Şimdiye kadar istanbtılda bulunmakta 

olan posta, telgraf ve telefon mUzcslnln 
Ankaraya nakli kararla,ştınlmıştır. 

Açık teşekkür 

hulasası var: Silvestros Mayopulos bizim yıldonumunu kutlamış ve bu munase -ı ylık nıuhar.b,.,ntn nnc ık bir s fh sı nlha. K~m.biyo • nukut borsa~ 
edebiyatımızı iyi bilıyor; 1919 a kadar o- betle askerler ve Arnavut faşist teşek- yet bulmuş.ur. H r,,,.8 "ıJ sual k'lr ısınd:ı, 22.50 Muzık. Cazband (PI.l_, 
lan edebiyatımızı kısaca. fak:ıt vüzuhla an- k"ll . b. .t . I bulunuvor: nlmanls.r ., meli d kka'lrrfnl 23.25 23.30 Yarınki prcgraıtı. 
!atıyor: 1919 dan sonra gelen nıısirlerimiz u en ır geçı resmı yapmıştır. h n ,i h el re- t vrlh •d r !titr? Çilııltll dUş- • • • • • 
arasında da hemen hiç bir mühim ismi u- ltalyan-lngiliz miinasebetlerindc mrın t 'J"bb ısUnde sehnt edebilmek için --( FRANSIZ RADYO 
nutmamış. Yeni şiirimiz hakkında da şun- J ~· 'kl'k k r ı· t r belerin d \'am ctm km c- FRANSIZ Radyosunun T 
ları soy itiyor: "Yeni 'fürkiye'de şiir, ger- egışı ı yo 2() r-'ın d V'l"ll rdnn rrnılıa- yatı gilnde iki defa yapııınaJC 
c;ek bir fikır kudretınin semeresidir. Bunu Londra, 3 a.a. - Reuter ajansının n;beden soııra alman ordularının yeniden rın saat ve dalga uzunıultl 
Mustafa Kemal'ın inkıl •bınn borçluyuz. diplomatik muharriri yazı~~>r: ı oması ı nmdır. bildiriyoruz : .a 
Türk edebiyatının ve bilhassn şiirinin, bu l ı _ TÜRKİYE saatiyle ıg.-.: 

Geçirmiı olduğum hastalığa büyük bir kıı.dar kısa bir zaman içinde erdigi muvaf. ngilterenin Roma sefiri Sir Percv Taarruz için hazırlık lazım - P.T.T. 253M. Hadlyo - ){J!l 
fakiyetli misarne, dıinyanın hiç bir tara- Lorrain'e hafta sonu esnasında Kont 227 M. isabetle teşhiı koyan kıymetli doktorları- f d d f ın n tes:ı ıı olunmamıştır. Yirmi senelik c· ·1 b. "l"k · d Tn'lrruz etnı k için lhtiınan 1• t ırlık- 2 - TÜnI\:İYE Saatiyle 

mızdan nisaiye mütehassısı Bay Emir Ne- bir zaman, eski gorüşıin, telakkilerin kalk- ıano ı e ır mu a at yapmış ısc c !ara ihtiyaç vardır Al'T nların fı ansız mil· dalga 41.H M. 
cip Atakama ve aynı teşhisi koyarak bü • ması ıçin k5.fi gelrnıştir. Bugpnkü şairle· bu görüşmenin neticesi hakkında he - dafaa hatlanna karşı sf'vked cek henıı:o: ( İNGİLİZ RADYO 
yük bir hazakatle ameliyat yapan ve teda- rin kendılerinden evci gelenlerle hiç bir nüz hiç bir haber alınamamıştır. 1 llnnılm mws b1 ı·c-o' orhl kuvt.:th ri 

münasebetleri yoktur. Başka milletlerde 1 .
1
. f · 'l " ,.,, • ı f ... r ıe- İNGİLİZ Radyo Şlrketinlll 

vi eden Nümune hastanesi nisaiye mütehas- eski şairler :Y ere yol göstrdikleri halde ngı ız - tal yan münnsebetlerincle den geniş m!kya.cıta bir <l; $inan tanrnızıı Broaclcnstlng Corporatlon J ilJ 
sısı Bay HaJil Çiraya ve hastanede bulun- bugilnku Tur.: şaırleri. yollarını kendileri hiç bir değişiklik olmadığı londrada beklenemez. Bunun! ı beraber Somnıe tie- lcrcl" habcı· nl!ışriyatı proçaıııJ 
duium mUddetçe tedavim husuıun<la bü • nrıyorlar. Gerçı Avrupa şairlerini okuyor- beyan edilmektedir. t lnd ıri nı ıd:.taa h l 'lln kuvctlcrınl <le- Ankara 
y\ik bir ihtbnaın .a.ı-~ oı-~ - la.r i ~ !.öriY.odin• takliL h4ıo.r.e.. ....,,_ nemek. llrr.eı;a. su r.C>k ntJ.k. ı .. ,. ...ı ...... A.J.. S:uıtlvle s·ne uşmuyorlar~' Şüphesiz bugünkü şair- --ı-"""Y°'r• '5"1tm~c 'llu ıııcııııcKrnn h nı:>nilır ı-ıcr şey uln :ın motörlU kıtal rı- ı ~l\.Çtr.' 7.1.IIT 
sistan Bay Zeki Ataça ve hastanenin her 'crimızde, iyi aranılacak olursa, eskilerin tam bir bitaraflık muhafaza etmek ar· nm verdiği zayiata b'lğlıclır. Bll kıtaların İNGİLİZCE 815 
husustaki intizamın.dan baş tabip Bay tesiri bulunur: hiç bir milletin, mazisin.de- :.:usunda bulunduğuna inanmak için g nış rrıfüya'ltn ~ıncl ~ı t'lhm!n edilebilir. i~:~g 
Rüştü Çapçı'ya medyun bulunduğum şü.k • id irfandan tamamiyle alakasını kesmesine İ Em n h r nh'.1'1 D " r len l"'l.lfırn ıta ıtıi- 15.15 ranlarımı arzeylerim. Namıka Sözerı imkan yoktur. Fakat bu, Silvestros Mayo- bazı ciddi sebepler vardır. ngiliz mah re, muharebe csnwıında birçok zırhlı arn- 111.00 
---------------- pulos'Wl haksız olduğunu söylemek için (illerinde hasıl olan kanaata göre İs· b in ı t dl i ·t:b •nın ikin· 00 değildir; o, bizdeki temayillü kaydetmek panyada yapılan talebe nümayi~lerine ·I s"fl' -ı b !ad .. n1n bu rlhetlerln " ~~:45 
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istemiş Her halde şiirimizi seven ve an- nıızarıitibare alınması !Azım gelecektir. ,. l' .l
5 

1 b. d büyük bir ehemiyet atfetmek doğru FRANSIZCA .. 
ıyan ır a am. deg-ı'ldı"r. lngiltere mi, Fransa mı? 23.00 
Muh:ırrir eseıini, Tüı<k • Yunan dostlu- • • • 

ğunun kunıcularına ithaf etmiş. Kendiıine İngiliz - Rus münasebetleri hak - Cenevre, 3 a.a. - Gazette ele Lausnnne, ( 1 R A N 
asıl bunun için tesekkür etmemiz lazım- k d 1 mal ·· 5· S f bitaraf Bcrlln muhabirlerinin gönderdik. Tahran RadyosıJ 
dır. Milletleri biribirlerine belki bir ta- 10 a a ınan umata gore, ır ta - !eri haberlere atfen almanların ancak bir- Tahran radyosu, kısa d 
kım menfaatler yaklaıtmr; fakat onların ford Crippı henüz Atina'da bulun - kaç hatta sonra İngilterede karaya çıkma- saat 1130 dan H e kadar, 
biribirlerini ıevmelerine, menfaatleri ay. ğa teşebbUs edeceklerini yazmaktadır. Bu uzunluğu llzerlnden, 17.18 
rıldııı zaman da biribirlerine hürmetle, intizar devresi içinde alman kumandanlıA"J 30 m. 99 dalga uzuıılutu 
anlayışla bakmalarına ancak edebiyatları, cemelerinden tanıyonız. Bizde yunanca bi- Parise yaklaşmak ve İngiltereye taarruz 20.30 dan 23.30 a kadar 48 
irfanları sebep olabilir. Silvestros Mayo- !enler de onlarm eserlerinden hic; olmazsa etmeden eve! Fraıısa'yı me.ğ!Qp etmek Uml· zunluAıı üzerinden D1Tedlllll 
pulos bu kitabı ile ~rçekten Türk dostu bir müntehabat vücude ıetirmelidirler. dlyle fransız ordularına k&r1ı taarruza de· (Yukarıdaki Saatler t 
olduğunu göstermiş, kendi duyduiu bil~li Böyle bir kitabın yazılmasının pek de zor vwn edecektir. 
muhabbeti vatandaşlarına da aıılamaia c;a- olmadıiını sanıyorum; yunanca bilenleri- ----
Iışmıştır. Kendisine edebileceğimiz en bü- mizin hüsnü-niyetle çalışmaları kafidir. 
yük teşekkür Türkiye'de Yunan ıairlerini Türk • Yunan doıtluiunu kuran siyaset •· 
tanıtacak bir kitap neşretmektir. Bacün damlarının eserini ikmal etmek her iki 
gerek Atina'da, gerek İlkenderiye'de çok milletin münevvederine, edebiyat ve irfan 
kıymetli ıairler bulunduğunu duyuyoruz; adamlarına düıer. 
bazılarının nçrlerini ancak fransızca ter- Nurullah ATAÇ 

lstanbulun ihracatı 
tıtanbul, S (Telefonla) - Bugün tııtan

buldan muhtelif memleketlere 179 bin 11 • 
ralık ihracat yapılmııtır. 

• 

Kulak kabartı'p alnledi. Maria'nın muntazam ne
feslerinden, çoktan derin bir uykuya daldığını anla
dı. Ne milıterih uyuyordu. Onun yerinde bqka biı 
insan olsa vicdan azabından kıvranır, gözünü yuma· 
mudı. O, dua etmiyor ve allaha yalvarmağa lüzum 
görmüyordu. Pr.ogramını çizmiı, gayesine phıt ze· 
kl ve enerjili ile varacafına emindi. Ne kadar baıka 
tiirli bir insandı! Acaba, hakikaten öyle miydi? Yok 
1a kendine bu ıüıü veriyor ve büyük bir maharetlt 
karıııındakileri buna inandırıyor muydu? Her halde 
bu ikinci ihtimal daha doğruydu. Aynı ana ve babanın 
çocukları idiler. Aldıkları terbiyede, görgülerinde, 
büyildükleri muhitte hiç bir fark yoktu. Binaenaleyh 
Maria'nın kendiıinden üstün bir insan olmaıı kabul 
edilemezdi. Kendisi de Maria kadar güzeldi. Onun 
da zeld11 vardı. Daha insanca dilıündüğü için mi ab
lası ona durmadan abdal diyordu? Namuılu. ve temiz 
olmak bir auç mudur? Hayırı Bu bir meziyettir. Ma· 
ria, istediği kadar aksini iddiaya uğraısın, evli bir 
erkeğin yanında metres hayatı yapmak, genç ve tec· 
rübeıb talebeleri çileden çıkarmak dürüst ve ıerefli 
bir it değildir. Maria'nın muvaffak olmuının ıırnnı 
da anladı. O, istediği bir ıeyi bıkmadan, uıanmadan 
IOllua kadar takip ediyordu. Aypı zamanda lı:ilatab 
ve cüretklrdı. Muhakkak olan bir ıey varaa, hayatta 
yiikaelebulıek için korkak ve çekingen olmamak it· 
.nmdı. lıte kendiıinin en büyük kuauru buydu. Hak
as oldutu yerde baldı oldutunu bağıramıyordu. Hat· 
tl en tabii kaklannı bile müdafaadan çekiniyordu. 
Bundan aonra değiıecekti. Madam ki ; yapmak için 
kilatah ve cilretkir olmak içap ediyordu. Öyle ola -
caktı. Maria'ya ve biltUn dünyaya kim olduğunu göı

terecekti t 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMK.UNEY -20-
erkek çalıııyordu. Möayö Gruber, kartısında genç kızı 
&örünce ppladı. Yüzü kızardı. Mahcup bir tavırla 
ayağa kalktı. Gizella'yı koridora çıkardı. Bir kenara 
çekilip konuıtular. 

Gizella, yılbaıı gecesini hatırlattı ve bir iı istemek 
için geldiğini ıöyledi. İçinde bu kadar çok memur ba· 
rınaan bu koca binada, kendisine de küçük bir yer bu
lunacağından bahıetti. Mösyö Gruber, baıını aallıya
rak onu dinliyor, pens gözlüğünü ikide birde düzelti
yordu: Zayıf, kansız yüzünü tekrar bir kızıllık ka~ 
ladı. Yavaıça mırıldandı : 

- Anlıyorum, anlıyorum. Belediyede bir memu -
riyet istiyorsunuz. 

- Evet, hem de derhal. Hattl kabil olursa he.o:nen 
burada kalıp çalıımağa batlamak iıtiyorum. 

- Matmazel Gizella, bu it dütündüğünib kadar ba· 
ıit delildir. 

-Neden 1 

ileride gördüğünüz tahta kanapa yok mu, işte, her 
gün geliyor aaatlarca onun Uıtünde oturuy~rdum. Ya· 
vaı yavaı ümitlerim kırılmağa batlamııtı. Bir gün yi· 
ne orada oturmuı kitap okuyordum. Önilmden orta 
yaşlı, tık bir adam geçti. Beni görünce durup baktı. 
Burada ne aradığımı aordu. Anlattım. Meğer, bu adam 
belediyenin bat hukuk müpviri imif. Halime acıdı. 
Beni yanına aldı. Ekmeğimi Mösyö Rostocki'ye borç 
luyum. 

- Benim için de Mosyö Rostocki'ye söyliyemez 
misiniz ? 

- Ona da söylerim, bap,kalarına da; yalnız bfraz 
sabırlı olmanızı rica ederim. Siz de buraya yerletirse
niz çok meaut olacağım. 

Bir dakika ıuıtu. Sonra mahcup bir tavırla ilave 
etti : 

- Evden ayrsldıfımn haber aldım. 
- Kim ~yledl ? 
- Annenizden öğrendim. Şimdi nerede oturuyor • 

sunuz ? 
- Ablamın yanında ••• 

- Çok muvafık. Fakat, küçük bir mesele 
Tahsiliniz memuriyet için pek kifi değildir. 
büro hayatına ait tecrübeniz de yoktur. Belki; 
tihana kalakarlar. Bu itibarla çalıflll&Dıs, h 
nız lazımdır. Yazınız nasıldır ? 

- Güzeldir. 
- Müsaade ederaeneiz bir gCSreylm. Efer 

ıeniz, size çalıpnak ve büro itlerini öğreıusıe': 
sunda da memnuniyetle yardım ederim. 

- Rica ederim • • • Ne demek • • • M~ 

- Memnun muıunm ? 
- limdilik mecburum. Pabt. çahımak ·~ .. ve ••• 
- AnJacbm, anladım. Pekllt ebe haber vermek icap 

eden;e, ne yapa)'HD 1 
- Ablanun nine, Vacl cacld•me •.• ı>-Jfa 4olt'mu 

bit \llller wJia, bea aıJr, •k plir~ Mtl• Mlırlraada 
.._wlfı e·aı.... 

ı 
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s . 0n vaziyet ve ita/ya 
zarr er rical 

iitiirı d .. 
il\ unya tarihi, bu kadar 

112aff . 
ta.k kıı.yd er hır rica ti ilk defa 

1111de d" etrnektedir. Dü§man 
er ı' Ufnıan w • . eıt, 'Pa. . . a agır zayıat ver• 
'f, İlk nıksız ve büyük bir çe-
e.ı.. ' \'e hu .. · .""'''ıı... . ırun ıçin son defa, 
ıl' .•• tını ı· 12 li . a ınde yapılmı§trr. 
d'• a.rbıy N 11ti e azırı Eden'in 

11 rtıalurn t .. 
e rtırııt a a gore, Dun· 

la.r1 ıı1 bakasındaki müttefik 
ıı e•t d"" d'' Çofc • d :r e or u, alman· 

en it fı detli hücumlarına 
tur. a:tu!rnağa muvaffak ol
biiy"L' rıcat eden bir odu

u" zaf · 'lY?ı1 z erı olmakla bera· 
~ lletic 11.~anda müttefiklerin, 

k bir a.e~ı elde etmek için ne 
tttiklerj~?1. ve disiplinle hare· 

'tka.rfıla ı ıspat eder. Alman· 
q,, rırıdak" k . . k ~r ettik} . ~ uvetı ncate 
h 1rıiıiQtjv e~ hır hücumda bile 

d lrbj k e 1 kaybetmİ§ler, ve 
• ~ ha. ~.anrnrı olsalar bile, 

"'ziy rf 1 tekniğinde açıkça 
e ıne du"•mu·· 1 d" ,. § er ır. 

erque önünde 
llılke 

tque hal" ·· t f"kl • e)jllde • a mut e ı enn 
etind dıı-. Kıral Leopold'un 

C. eıt IO lliı-11 nra, bir cenahları 
etııo..! an fra . ·ı· . ~. ,, N nsız ve ıngı ız 

dli)et ed apolyon'un usulüne 
e,. erek bb 1 Ilı "'l'İ k" mura a ar ha-

l'ıı lebt~~. ılrnektedir. Dünkü 
e · 1aı h"I ki lirıi, \'e l> 1 e, çok ağır ilerle· 
111111.r:ın unkerque etrafm
lt:ı zorı "V~ bataklıklann, hü

tkte İd' uga uğrattığını itiraf 
l·t· ı. An k 1 . d " 11.kıc· ca • ya anı daıma 

b•ki hıı ı. ~den alman tebliğle· 
trç0k ~ıraf, belki, ingilizle· 
t~ler· ~hriplerini ve nakli· 
~ ıııı b t d ki b• 'nlıı.rn a ır ı arına, he-

biu;" •ig0 rt ıya1?1~n inandırmak 
ıo· Çiink~ gıb~ kullanılmıt o· 

, >ledikl ~ eger almanların 
k dah, } erı doğru olsa idi, bir 

. 'dar r a~dığımız gibi, timdi-
b~' defi~aıltere'nin değil de
ile bir t tezgahta, hatta plin
d,rdi! ele gemisi kalmaması 

' •nlaııldı 
Şi"-di 

tdelh....~\lnıi vaziyeti hulasa 
"ta ..... -~attı j,?'uttefikler, ıimaJden 
· ~İrJeı- 11•• ıurette geri çekil-

'n· fırı. ı; Şırnal yeni harekatm 
~· ttaı. adar artık feda edil
~~' 11 •~ı .ve İngiliz kuvetle· 
't' .A.iarıe rı -vadisinden başlı· 
~~l\ot'llıııı e~ nehri vadisinden 
'" 

1 
Olan 1\1 aılangıcı veya mün-

1 '-ha.d 0 ntrnedy'ye kadar 
'"d a rn-d k ır. Al u afaa hattını tut-

t .. ıı-.,tle . l'hanlar, §İmalde bü-
0te l"ıyle h" · · lld • teıı ucum ettıklerı-

bi~ hir h llPtaki bu hat bo· 
ille def:lreke.~e geçmeleri için 

tl'j ar ıo 1 d•w• • "b' liit ili b• Y e ıgımız gı ı -
•kı. ~\l rn~~;z toplamalan ica-

1)'t tı-irı bi u det zarfında müt-
-~~ltlerj:· taarruza geçip geç· 
1lıı, li.~1~;e aynca heaaba 

etı tıl'tılrn ır. Dediğimiz gibi 
'111 ~ti hıın~§hr. Almanların ha· 
'tlı ~illa.it an sonra daha ihti

. llrelc Kerektir. Daha ihti 
."- ~~ teltrıj:~ ~trnek de yıldırın: 

- .. ~d .. ının 'fl· 
·~~ trı artık 1

_ ası dem~ktir. 
· c~e h ın_ucade1e, hır ne-

arbı halini alacak· 

S~e harbi 
litı'L 

""llcern 
il) leltrıj):.• e harbi, Hitler'in, 
. ' h·ı· sı al h' . fi. iteıe..' •Yor ki ~Y ındedır. Al-
ı Çlj lcena· ' 11 savsak1anıraa, 

~ ~'lll~lti.i Alı aleyhine dönecek· 
ti' >cık~~ İçindrn:~Ya büyük bir 
l'>''çı, 'llt, 1\1 e ır. İptidai mad-
d tr,) tı ta.tnı~lllleketin gıda ih· 

, • .J ,,. 'iı ın ed"l · 
c'~ ' ı-_ Yerin ı ernıyecektir. 

~~ltr ~1rrıaeı e Yapılan top, mi· 
..,_ııeti ıt, tıhiı enbkaloriyi veremi-
-~ '~·· e ul ~~ ~il oring'in ~nuyan alman 
~ lif" )a~ 1 - sozterine rağ· 

. .ı il blilt '!_l:~ekt~nlerinde mayo ile 
,,,. ' ·ı Qıt' ır O h • t:' ~o •rrtı ı_ • alde harbi ., • •• 1\1 ell laıı d 1 •,i ltaa.d adellllc· ın ır. Fakat 
41 t.,tııd, 1"ı lrıade~ . en kııa yol 

~'ltı "•a.•) ba"bed'l'kı, Fransa top· 
.• J lıtt dır. t' elarna.~ •Yor, o halde 
V ııA_~, ik "'llıa.• dedirtmek la-
~ '41)? lla. Yı, sind. . ' rı .. ti etmek l. ırıp, onu 
~ bo 0trıbard azırndır! Fakat 
)llıııb'rdtrıbardırnırnanlarla ... Mar
~ a."1: ırrıa.ııı ·ı anı ile, Toulon 

ltıh""~ lli.ifus~ e.b Hatta mi1-
l ı-rı,l\ı i;" arındığı Pariı 
'Jt e .•• 

"' •e Almanya . . 
(' lt,t b 

f lı bot.ıh '>d, " ardıınanlar da 
..._-Uftir. Çünki 

müttefikler, almanlar gibi para
tütçü atarak zaman kazanmıyor
Jarsa bile, zamanı Almanyanın te· 
melinde bir dinamit gibi kullan
mağa ve nihai zaferi kazanmağa 
azmetmiılerdir. Almanya pekala 
biliyor ki, müttefikler, asgari üç 
aene harbi göze a1mı§lardır. 

Oç sene! bu, dünyanın en bü
yük tanklarından, en kalabalık 
para§Ütçülerden, motokarlardan 
daha müthiş bir silahtır. Fakat 
buna rağmen harbi bitirmek la
zımdır. O halde §İmdiye kadar 
yalnız platonik bir müzaharet 
gösteren ltalya'yı harbe mecbur 
etmelidir. ltalya harbe girerse, 
Almanya, onun sayesinde elde et· 
tiği İptidai maddelerden mahrum 
olacağını pekala biliyor. Fakat 
buna mukabil Üç fayda temin ede
ceğini hesaba katmıştır: 

1 - ltalya harbe girerse, za
yıflıyacak, bundan dolayı Üzerin
de bir tehlike olarak kalmıyacak. 

2 - İtalya harbe girerse, kati 
netice çabuk elde edilecek. 

3 - ltalya derhal harbe girer
se, Birleıik Amerika, henüz hazır 
olmadığı için, kan terazisinde da
ra rolünü oynıyamıyacaktır. 

Dünya ihtilali nazariyesi 
Bunun için İtalya, şimdi, ken-

di arzusuna rağmen Alman· 
ya'nm daha çok lehinde bir vazi
yet takmmak mecburiyetinde kal
mı§hr. Kendi arzusuna rağmen 
diyoruz, çünkü, İngilizler, İtalya
nın isteklerini sulh yoliyle hallet
memek için hiç bir sebep olmadı· 
ğını söylüyorlar. O halde İtalya, 
kendi taleplerini temin etmek için 
değil, sırf, mihver dostu A1man
ya'nın arzularını yerine getirmek 
için harbe girecektir. Unutmamak 
lazımdır ki, bu arzular meyanm· 
da, Italya'nın harpten sonra taze 
bir kuvet olarak, Avrupa muva• 
zenesinde rol oynıyamamaaı da 
vardır. Şimdi dünya ihtilali naza
riyesini almanlar benimsemiıler

dir. 

Haydi bakalım 
F akat timdi ne yapmalı? Ku-

vetleri dafıtmak, dikkat na· 
zarını Akdeniz'in ıarkına çekmek 
lazımdır! O halde havadisler uy
durmalı: Türkiye, yunan adala· 
rmm tahkimini istemi§. lngiliz 
Akdeniz filosu, Türkiye'de ve Yu· 
nanistanda üsler alıyormuş. lngİ· 
lizler, Seli.nik'e asker çıkaracak· 
larmış. v. s., v. s .•• Maksat gayet 
aıiki.rdır: efkan ve bu efkarla 
beraber, kuvetleri Akdeniz'in ıar
kına toplamak, ve bundan sonra 
müttefiklere bir hücum hazırla
mak! .. Çünkü gerek almanlar, ge
rek İtalyanlar kuvetle tahmin edi
yorlar ki harbin neticesi, ancak ve 
ancak Fransa'da elde edilebilir. 
Bu da Almanya ve Italya ile be
raber biribirine intibak eden, müş
terek bir hücumla yapılır. Alman· 
ya yorgundur. Bitaptır. Onun için 
ltalya'ya: hadi bakalım! demiı· 
tir. Changeona le• damea! Dam
ları değiıtirelim! .. Gün bugündür. 

İtalya, bu vaziyete şimdiye ka
dar hiç düımemİ§tİr. Fakat bir 
kere işin içine girmiı bulunuyor, 
nasıl çıksın? 

Niçin İtalya ! 

Ç ünkü İtalyan gazeteleri artık 
iti aıikareye vurmuılardır: 

müttefiklere açık olarak "düı
man" tabirini kullanmaktadırlar. 
Totaliter rejimlerde gazeteler hü
kümetin elinde olduğuna göre, bu 
zımni bir "ilanı harp" demektir. 
Fakat ilk kuı tun ne .;raman shla-
caktır? İtalyanlar, bunun bugün, 
yani Musolini'nin nutkundan son· 
ra atılmıyacağını söylüyorlar. Mü
nasip zaman bekliyorlarmış. iste
dikleri vakit harbe gireceklermiş! 
Fakat İstedikleri saat ne zaman 
çalacaktır? Almanlar, italyanlan 
harekete geçirmek için politik sa· 
hadan batka her yerde ellerinden 
geleni yapıyorlar: hatta dünkü 
Paris bombardımanı bile lta1ya· 
yı harekete geçirmek ıçın bir 
kamçıdır: hadi diyor; itte Pari· 
ain bite hakkından gelmeğe çalıtı· 
yorum, ne duruyorsun? Fakat (. 
talya, İngiliz büyük elçisi Neville 
Henderaon'a Hitler'in söylediği 
§U sözü hatırından çıkarmıyor: 

"Almanlar, ancak çok fena bir 
vaziyete düımüş olmalı ki ltalya· 
nm müzaharetini iste.tini" Bunun 
için İtalya henüz muammayı hal
ledip, "evet" diyemem.ittir 1 

Miimta Faik FENiK 

r Flandres'larda 
Müttefik kuvetlerin 
irkôbı devam ediyor 

Yeni Romanya 
hariciye nazırı 

dün iıe baıladı 
Bükreş, 3 a.a. - D.N.B, ajansı bildiri -

yor: 

&-

Fi 1 istin' de 

HerhangR bir sürpriz 

ya !imasına 

örülmüyor 
• (B~şı 1. i~ci sayfada) ı arruzuna uğramıştır. Bu filo avcı tay-

kıtaatm ~ı.kdarı damıa çogalarak de - yarelerimizle hava dafi toplarımızın 
vam etmıştır. • • • müdafaasiyle karşılaşmıı ve ağır za-

Yeni hariciye nazın Ciaıırtu bugün vazi- .. 
fesine başlamıııtır. İstifa eden nazır B. Ga- Kudus, 3 a.a. - Muhasamatın Fi· 

Fransız aske~~ ı;,ıah~fılınd_e ~u me - yiat vermiştir. Avcı tayyarelerimizin 
sele hakkında buyuk hır ketumıyet mu ekserisi en modern makinalarla ü-
hafaza edilmektedir. İrkap edilenler cehhez bulunuyordu m 
mikdarının hayli ehemiyetli olduğu ve Şimdiye kadar geİen malfimata gö
b~ ameliye nihayet bulunca -ki henüz re 17 düşman tayyaresinin düşürüldü· 
nıhayet bulmamıştır· rakkamların res- ğU tesbit edilmiştir. 

fenco vazifeyi devrederken yaptığı beya • l Jistin'e siray~ti ihtimaline karşı her 
n.atta yeni nazır Cigurtu'nun Romanya dııı türlü tedbirler alınmıştır. Halk itima
politikasının tabii hattmın devamına tama- dını metanetle muhafaza etmektedir. 
miyle itina edeceğini kayıt ve memleket Karada, denizde ve havalarda bir 
istikbalinin ezcümle buna bağlı bulundu - guna sürpriz yapılmasına imkan yok
ğu;u ~live eylemi~~f. ·-· tur. Fransa ve İngiltere tarafından 

i 
c:ııhnadzıfrl ~· . ıgurtu vderdıg~ ceva~~· fili yardım yap lacaktır. Şarki Ürdün· 

men bildirileceği söylenmekle iktifa K h l k d t d 
edilmektedir. a raman ı . eı anı evam 

ı yası e e ennın rumen ııı sıyasetının d . .. .. 
müstemir hedefleri, yani herkesle iyi an - : gönullu kayıtları hararetlenmekte-

Dunkerque'den hariç mıntakalarda, . e~~yor 
Aisne nehrinin üzerinden olmak üzere Parıs, 3 a.a. - Havas": Dun~erk 

laşma çCT"çevesi dairesjndc banşın memlc- dır. .. . 
ket istiklil ve hudutlarının mudafaasr ola- Yuksek komıser Harold Mac Mic
cağmı soylemiştir. Bu siyaset munhasrran haelin ziyareti şarki Ürdün'Un müt• 
cografi icaplardan ve rumen hayati menfa- tefiklerin davasına olan merbutiyeti
atlcrinin tarihi inkipfmdan mulhem olma- ni takviye için bir vesile olmuştur. 

iki taraftan yapılan yalnız otomatik k~~ramanlık des~~n~ ?.eva~ .cdıyor. 
atecı! t" d"l · t' mustahkem mevkıını muessır hır suret 

1' er tea ı e ı mış ır. t .. d f d . 
Moselle bölgesinin garbında top e mu a aa e en kara, denız ve hava 

k tal d f 1
. t .. t • t.' R çu kuvetleri tarafından tam teşrikimesai 

ı arı a aa ıye gos ermış ır. un- . 
lıdır. Herhangi bir taarruzu defetmek f-

la f h 11
• k · 

1 
b'l"h halınde yazılan bu kahramanlık say-

r, sır ma a ı va ayı o up, ı a ara 
h S 1 1 k 

· t h kk nda h" fasını ~evk ve heyecanla seiamlıyalım. 
u u e ge ece vazıye a ı ıç - w • 

b
·r f"k' b"l k h" tte d• - 1 Fransız Başkumandanlıgı ıle çok Amerika'nın ı ı ır vere ı ece ma ıye ,. gı - .. • 

dir. Yine bir intizar devresinde bulu _ Y.akından munasebetı olan askeri mah 
nulmaktadır. fıller harekat hakkında malumat ver

Flandreı muharebeleri ve lran
ıız gazeteleri 

Paris; 3 a.a. - " Havas ,, : 

mekte daima çok hasis davranmakla 
beraber bu akşam şöyle diyorlardı: müttefiklere 

Flandres muharebeleri hakkında B. 

Geçen şu iki gün zarfında Dun· 
kerk'in etrafındaki mücadele esatiri 
bir mahiyet almıştır. Yirmi günden 
fazla bir mücadele içinde devam eden, 
bir haftadanberi fasılasız bombardı -
man edilen ve adetçe faik ve kıtaatı 
istirahata çekilerek değiştirilmekte 0-

lan düşman ile kendisine kafi bir iaşe 
veren fakat hiç bir takviye kıtası ver

yardımı i~in 
Fernand Laurent, " J our ,, gazetesın
de şöyle yazıyor : 

"Pek tehlikeli i rkap ameliyesini ya. 
pan bahriyelilnin :ırsılmaz cesaret!c
rini mi, iki cenahta harp eden ingilizle 
rin şecaatini mi, yoksa dümdar kuvct· 
terinin murabbalar teşkil ederek, adım 
adım çekilerek oldukları yerde ölerek 
düşmana azim zayiat vermelerini mi 
hayret ve hayranlıkla karşılıyacağını 
insan şaşırıyor." 

J ean de Pierrfeu, " Oeuvre .. gazc -
tesinde diyor ki : 

" O müthiş kargaşalığa iştirak eden
lerin hepsi, ilk sürprizden sonra kıta· 
atımızın göstermiş olduğu aksülameli 
süratle kavradıkları için, mağlUp et -
mek ümidi ile dolu olarak avdet etmek 
tedirler . ., 

Maurice Colrat da " Excelsior .. ;;a
zetesinde şöyle yazıyor : 

" Üçüncü Leopold'ün teslimi dola -
yısiyle tam bir çemberden kurtulmak 
için ricatlarına saat vermek mecburi • 
yetinde kalmış olan Flandres'deki mUt 
tefik ordular, hayranlığı mucip bir e
nerji göstenniş1erdir. Obüslerin, bom
baların altında, torpillere rağmen, in
giliz ve fransız bahriyelilerinin cesa
retleri sayesinde, çemberden kurtula· 
bilen teıekküllerin büyük bir kısmı 
irkap e~ilebilmi;ıtir." 

Askeri vaziyet 
Faris, 3 a.a. - Havas ajansı askeri 

harekat hakkında şu malumatı ver -
mektedir: 

Dünkü gün karada mühim hiç bir 
hadise kaydedilmemiş iken, hava nok 
tasından mühim bir gün olmuştur. 

Dukerque'de kara cephesinde al • 
malar mühim bir teşebbüs yapmadık -
ları halde, havada irkap edilmekte o
lan kıtat üzerine amudane hücumlar 
yapmışlardır. Mamafih bu irkap ame
liyesi seri bir surtte devam etmiştir. 
Dukerque önünde alman tayyareleri 
ingiliz ve fransıztarın müteyakkız ha· 
va müdafaalarına maruz kalmıı ve ye
niden ağır zayiat vermiştir. 

Diğer taraftan Flandres bölgesiyle 
elyevm düşman tarafından işgal edil
mekte olan fransız arazisi üzerinde, 
avcı ve bombardıman ve keşif tayya -
relerinin faaliyeti hafif olmuştur. 

Somme üzerinde tam bir sukunet 
hüküm sürmekte iken Aisne üzerinde 
daha fazla hareket olmuş ve bilhassa 
Rethel bölgesinde bazı topçu düelto
ları kaydedilmiştir. 

Moslle'in şarkında almantarın iki 
baskın hareketi kolaylıkla püskürtül· 
müştür. Aynı bölgede mütekabil top
çu ateşleri olmuştur. 

Dunkerk mukavemete devam 
ediyor 

Paris, 3 a.a. - 3 haziran akşam teb
liği: 

Düşman Dunkerk etrafındaki mev
zilerimize israrla ve aşırı gayretle 
hücuma devam etmiş ve kıtaatımızın 
§iddetli mukavemeti il~ ve mütemadi 
mukabil hücumlarla karşılanmıştır. 
Fransız ve İngiliz donanmaları düş

man ateşi altında Dunkerk'in müdafa· 
asına müzaharet etmiş ve her dakika 
en büyük cesafet ve kahramanlık nü
munesi göstererek kumandanlığın em· 
rettiği irkap hareketini muvaffakiyet· 
le yapmıştır. 
Düşman bugün Saint - Avold böl

gesindeki ileri karakollarımıza karşı 
muvaffakiyetsiz bir mevzii taarruzda 
bulunmuştur. Düşman Aisne nehrinin 
sa~ kıyısında takviye edilmekte, Sar· 
re'ın batısındaki mevzilerimizle tema
sını sıkıştırmaktadır. 

Parise yapılan hava taaruzu 

Üniversite talebeleri 
nümayişler yaptılar 

miyen deniz arasında kalan kıtaatımız Vaşinton, 3 a.a. - Bütün ameri -
yeni hücumlara karşı koyarak yalnız kan mahfillerinde, amcrika birleşik 
hücumları defetmekle kalmamış aynı devletlerinin müttefik.ere yardım et. 
zamanda mukabil hücumlarda bulun • melerini talep eyliyen yeni tezah:irler 
muştur. vukua gelmıştir. Üniversite talebe _ 
Al h ·· l d d' lerinin büyuıt bir kısmı, müttefikle _ 

A
m
1
an hulicum

1
arrd .. evb~~. e .. tydor rin zaf-:l'İni istemekte ve ekonomik 

man cum arı un utun gun e yardım •.al•n 'T <ylem'!•·tc dir 
vam etmiştir. Bu hücumlar bir nokta 1 
müstesna olmak üzere her tarafta püs Amerika tayyarelerinin derhal 
kürtUlmUştür. ~ezkur noktada düş- müttefiklere satılması 
man fransız hatlarına nüfuz imkanını teklifi 
bulmuşsa da sürat le yapılan bir mu- Vaşington; 3. a.a. _ Amerika hükii-
kabil hücum akşam üzeri alınanları meti, ordu ve donanma tayyarelerın • 
geldikleri yere atmıştır. den verilebilecek kısmın derhal müt

Bu sabah düşman bütün müstahkem tefiklere satılması hakkında demokrat 
kamp etrafında tekrar hücumlarına partisine mensup ayan azasından Pcp
başlamıştır. Düşmanın müthiş zayiat per tarafından yapılan teklifi tt"klif 
bahasına hafif avantajlar kaydine mu· eylemektedir. 
vaffak olduğu anlaşılmaktadu. Muha
rebeler bu taarruz esnasında hiç gC>rül
miyen bir şiddet iktisap etmiştir. Mu
harebeler akşam üzeri hata devam edi
yordu. Yarın da devam edeceği anla
'ıhyor. 

Cephenin §iddetli hava faaliyeti kay
dedilen diğer kısımlarında niabi bir aU
kCtn vardır. 

lngiltereye ~ıkan lrannz 
aıkerleri 

Londra, 3 a.a. - Bu sabah ingilte -
reye yeni fransız kıtaatı vasıl olmu1 • 
tur. Yorgun oldukları halde fransız as
kerleri mücadeleye devam etmek i
çin derhal fransaya dönmek istiyor -
lar. 

Bugün yorgun ve bitkin bir halde 
Flandre'dan gelen askerler bir ingi -
liz limanına çıkarlarken muntazam fa 
sılal.ı ve ekseriya da yeri sarsan §id -
detlı top sesleri işidilmiştir. 

Bir topçu şu beyanatta bulunmuı
tur: 

"- 16 gün bir taraftan muharebe 
ettik, bir taraftan ricat hareketi yap
tı.k Toplarımız alınanlara korkunç za 
yıat verdirdi ve Tournai'de ileri ha
reketlerini durdurdu. Daha ziyade 
tayyarelerimiz olsaydı onları hareket
siz hale getireceğimiz muhakkatı. 

. Binlerce askerin nakliye beklediği 
bır sırada idi, içimizden yirmi kadar 
kimse bir sandal buldular ve açıldı • 
lar. Ansızın pike bombardıman tay. 
yareleri sandalın etrafına bombalar 
atrnıya başladılar ve mitralyöz ateşine 
tuttular. Almanlar sandalı batırmaya 
muvaffak olamayınca etrafına benzin 
ve ya~ dökerek mermilerle ateş vedi· 
ler. Bır kaç saniye içinde sandal alev
ler içinde kaldı ve zavallıların bun -
dan kurtulmak için bir vasıtaları yok
tu. 

Almanlar, tahliyemizi setreden hat
ta nüfuz için her çareye bqvuruyor • 
larsa da hareketimiz dakikasında ka
dar buna muvaffak olamamışlardı." 

Almanlar birçok inıan ve 
malzeme leda ettiler 

Londra, 8 a.a. - Matbuat, mUtte!lk ku
vetlerln Flandre mıntaka.sında g6ııterdlk • 
lerl kahramanlıktan sltnylıle bahııe devam 
etmekte ve bu kuvetlcrin aralarındaki ın
ııleamı muhafaza ettiklerini tebarUz ettir· 
mektedlr. Dally Telegraph gazetesinin aıı
kert muhrutirl bu mıntakada kaU bir 
darbe indirmek lstlyen alman kumandanlı· 
A-ının birçok insanı ve malzemeyi feda et· 
mek mecburiyetinde kaldığını yazmakta
dır. 

Alman ordusunun bUyük bir kıarnının 
yeniden tensik! icap ettiği ve frarunz kı • 
talartyle mevzilerinin takviye edllmell1 U
zerlne Pariıı istikametinde yapılacak bir 
taamızun gUçlllklerle kBZ'§ıla,,aca#t tah
min edllmekttedlr. 

Çarpıfmaya devam eden 
Belçikalılar 

Londra, 8 a.a. - Times gazetesln.lı:ı a.a-
1 muhabiri blldiriyor: 

Amerikanın teklif ettiği 
seyyar hastane 

Paris 3 a.a. - Birleşik amerika • 
nın yüksek mahkemesine mensup bü
yük bir avukat maresal Peten'e tel -
graf çekerek fransa -- amerika komi • 
teıi namına bir seyyar hastane teklif 
etmiştir. 

Alman tebliğine göre 

Simalde Alman 
harekatı güıleıli 

Filhrcrln umumt karargAhı, S a.a. -
Pazarteıı1 gilnUnUn harp bUlten1: 

Garptan. cenuptan ve şarktan Dun· 
kerquc'e karııı yapılan taarruz bctaetle 
ilerlemektedir. Sular altında kalan ve bir 
çok kanalların telAki noktasında bulunan 
ru-ızııh arazi harekO.tı gUçlcşUrrnekte ise 
de tayyarelerle birlikte hareket eden alman 
kıtaları iyice tahkim edtlmlıı olan Bergnes 
§imaline glrmeğc muı:ııtfak olmu5lardır. 

Dunkerque'in hcnUz dUşmanın elinde 
bulunan kısmı alman topl::ın tarafından 
bombardıman edilmektedir. Harp ve pike 
uçuş tnyynrelerinden mürekkep fllolo.r pa. 
zar gUnU Dunkerquc'e karşı akınlarına de· 
vam etmlılerdlr. 

Alman ha\'a kuvetlcrl iki muhrip, bir 
karaltol gemisi ı:e 500 tonluk bir yük va
purunu batırmışlardır. Bir harp gemisi, 
iki muhrip ve 10 yUk vapuru tayyare bom
balarl:rıe ha.sara uğramıştır. Faaliyete de
vam eden alman hava kuvetıerl Rhone vô.
dlslne ve Marstıya'ya tıuırruzlannı teşmil 

etmişlerdir. 
Forbach'ın iki tarafından llcrlly~n kı· 

talarımız dilşmo.m Majlno hattına doğru 
tardelmlşlcrdlr. Düşman salın.da esir, stııUı 
ve harp malzemesi bırakmıştır. Artola ve 
Flandre'da cereyan eden bUyUk lmhn mu
harebesinde esir edilen fransız \'e tnglllz
lerln mlkdarları muvakkat tahminlere gö
re 830 bin ki§iyi bulmaktadır. 

Nanik etrafındaki dn •!ık mıntakada 
alman da# kıtalarlyle harp gemilerinden 
çıkarılan kuvetlcr dilşmanın bUyUk falki
yetlne rağmen müdafaa harplerine devam 
etmektedirler. 

Norvcç'ln şimalinde Vadsoe'dekl verici 
telsiz istasyonu ne istasyona alt makine
lerin bulunduğu bina bombnlarla tahrip 
edllmlptlr. Lof'oten !yordunıın garbında bir 
dUıman yUk gemisi batırılmıştır. 

Pazn pnzartt'slne bağlı:> an gece zar. 
tında dUşman Almanyıının garbında ''e ce
nubu garblslnde gn;>Tıaskert hcdcf'lere kar· 
ı:ıı akınlarına devam etmiştir. Ha.sarat pek 
mühim de#°lldlr. DUı:ıman diln ceman 59 
tayyare kaybctmııtır. Bunlardan 27 si ha
va düelloları eanaııında, onu alman tayya
re dAfl bataryaln trfındn dUş lrUJmUş, Ust 
taralı da yerde tahrip edilmiştir. 15 alman 
t.ayyareıl avdet etmemiştir . 

Hollanda'nın yaptığı 

kliring anlaşmalara 

yeniden meriyete girdi 
Amsterdam, 3 a a. - D.N B ajansı bil • 

diriyor: 
2 haziranı 3 hazirana bağlıyan gece, 

bombardıman tayyarelerimiz düşman 
s.razisine ve münakale yollarına müte· 
addit taarruzlar yapmışlardır. Paris 
ve Paris bölgesi bugün öğleden sonra 
avcılar tarafından kuvetle himaye e
dilen muıüm bir alman filosunun ta-

Zannolunduğundan daha fazla miktar • 
dı olduğu anlll§ılan Belçika kıtaabmn 
ç&rpı§mağa devam etmekte oldutu anla
ıılmaktadır. Bı.ı kıtaatın mUhlm bir kısmı
nın kurtanlablleoetı de ~ edilmekte
dir. 

Holland.a'run Almanya, Bulıaristan, Si· 
li, Romanya, İtalya ve Türkiye ile olan 
klir.ing anlqmasmm yeniden meriycte cir
diii reemerı bildirilmektedfr. 

İ9Pll2lya, Dmıimer'lca ve Norveç'le olan 
ırım..~~~. 

çin araplar kanlarını dökmeğe hazır 
bulunmaktadır. 

Filistin Franıclya asker 
gönderiyor 

Kudüs, 2 a.a. - Havas bildiriyor: 
Matbuo.t mümessilleri arap ve yahudilel'\o 

den mürekkep göniıllu krtaatına menıup 

ytizlercc asker tarafından :yapılan talimler• 
de hazır bulunmuşlardır. 

Gazeteciler, ya.kında Fra.ıua'ya l'OndO
ril ecek olan bu askerlerin muntaiam hare. 
katından ve antremnaırlanndan pek mtl • 
tehahsis olmuşlardır. 

Yanlııı ve muayyen bir pye takip edeta 
haberlerin intiıanna mani olmak ilzere b. 
gün neşrolunan bir emirname lk radyo ab
cı makinelerinin umumi mahallerde kulla
nılması mcnedilmi$tir. 

İsvi(re hasmına göre 

Müttefikler 
şimdi sulh 

yapamazlar 
Cenevre, 3 a .a. - İsviçre matbuatı 

müttefiklerin bir anlatma aulhil yapa
caklarından çok şüphe etmektedir. 

"La Tribune de Lausanne" gazeteal 
buna iki sebep vardır diyor: evell. 
Almanya'nın seri muvaffakiyetler el
de ettiği için ağır şerait dermeyan .. 
deceği, saniyen de, ltalya'nm b.ı son 
günlerde arazi mutalebatına ölçilsüs 
bir vUsat vermiş olmasıdır 

Bu şartlar dahilinde kapitlilasyon 
mahiyetini haiz bir anlaşma sulhü, 
F_ransa v_e lngilterenin mevcudiyetini 
bite tehhkeye koymak ihtimalini ileri 
sürer. 

Balkan antantı ekonomik 
konseyi ve Yugoslav gazeteleri 

Belgrat; 3. a.a. " Avala ,. ajansı bıl
diriyor : 

Bütün gazeteler, Balkan antantı cko 
nor:ıi~ konseyinin sekizinci içtima dev 
resının açılışına geniş sütunlar tahıoia 
etmektedir. 

Vreme gazetesi diyor ki : 
" Bu günkii politika ve ekononıilr 

v~ziyet ve bugün garbi Avrupa'yı tah
rıp eden korkunç harp, Balkan antantı 
ekonomik konseyinin bu toplantısına 
hususi bir ehemiyet atfetmekte ve bu 
Balkan devletlerinin tesanıidünü v; 
sulhperver temayülünü ispat eylerr.ck
tedir. ,, 

Japonya'da siyasi 

partiler birleşiyor 
Tokyo, 8 a.a. - D. N . B . ajansı bildiri

yor: 
Prens Konoye teşekktil etmek Uz:ere o

lan yeni partinin başkanlığını deruhteye 
A.mAde olacağını bildırmesı üzerine, bUtUn 
gazeteler mevcut siya.at pa.rUlert da ıto.ra.k 
bir tek parti ihdasına mAtuf olan bu hare
ketin muvat!o.k olacağı mUtalea.sını ıer. 
delmektedlrler. 

BiltUn partllcı1n ~ı bugUn toplana. 
rak meseleyi tetkik etmiş ve böyle münfe
rit b r partinin teşkili lehinde bulunmUJ. 
!ardır. 

Asılsız haber 
A tina ; 3. a.a. - Ati na ajansı Türk 

hük~metinin Yunan hükürnetinden, 
şarkı Ege denizindeki Yunan adalan· 
na asker ihracına müsaade istediği hak 
k~.n~.a ~ir yabancı gazetede çıkan ve 
b~yuk bır ajans tarafından yayılan )&• 

yıaları en kati surette tekzibe seliihı
yettardır. Bu sayiatar, her türlü e!aa
tan aridir. 

. 
lstanbul'da fiyat kontrolü 

için hallrhklar 
!stanb l S <Tcle!,..nla ı - Bugün vali 

Ltlt!l Kırdar'ın reisliğinde iç ticaret u
mum mtldUrU ile müddeiumumilik b111mu
avtnin1n, emniyet müdür muavininin ve 
kaymakamlann lştlrAk ettiği bir toplantl 
yapı.lmııı. toplantıda yeni fiyat kontrol ka
ranıamesinln tatbiki hakkında konuJUl. 
ml,lftur. İç ticaret umum mUdUrtl bu _. 
f&Dl ~a bereket .uru,ttr. 
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c GONON MESELELERiNDEN ) 

yadan Alma yaya 
racatı pe rol • 

1 

omanyn'nın petrol politikası son 

haftalarda buyuk bir alaka uyan -

dırdı. Bilhassa Almanya'ya yapılan sev
kıyat etrafında birçok mütnlealar yuril
tuldü Bundan dolayı, petrol işlerinin, 
Romanya ekon.omyaı;ı bakımından tetki
ki faydasız olmıyacaktır. Bu tetkikte, 
te, temellen, büyiık devletler arasında
kı harp muvacehesinde Romanya'nın al
dı ı siyasi vaziyete ıstinat etmekte olan 
u'llumi ekonomi politikası hareket nok
tası olacaktır. Harbin başlangıcında kot
rocenide tesbit edılmiı olan bu vaziyet 
bıt ırafhk esasına dayanmaktadır. Bu si
yasi bitaraflık her iki muharip grup ile 
tıcarete girişmiye müsaade etmektedir. 

Memleketin gerek geopolitik durumu, 
gerek on seneyi bulan ticaret ananesi ve 
hususiyle alman ekonomi politikasının 
1934 tenberi sarfottlği gayretler, Ro -
manya'nın Almanya ile olan dııı ticare
tini ehemiyetli bir şekle soktu. Alına.n -
ların Romanya'ya karııı güttiıkleri aktif 
ekonomiye karsı, prbi Avrupa'nın eko
nomi mahfilleri uzun müddet passif bir 
intizar politikasiyle hareket etti. Tabl
!dır ki, bu narda, Almanya Viyana ve 
Prag'a siyaseten hulul etmiş ve bilahare 
ônceden mustakil olan bu memleketle -
rın ortıı.dan kalkıp Almanya'ya ilhak edil
mış olması da inkipf etmiıı olan vaziye. 
te çok müessir oldu. Fakat, bütün bu a
millere rağmen, Romanya, bir taraftan 
Almanya ile diğer taraftan obur devlet
lerle olan ekonomik münasebetlerinde 
n"sbetcn bir muvazene tesisine muvaf -
fak oldu. 

omanya'nın Almanya ile olan -tica-

ret milnasebeti muayyen bir hu -

dudu asmadı. Son rakamlara göre, 1939 
daki Romanya ihracatının Almanya'ya 
duşen hissesi % 23,33 dür. Aynı yıl i
çınde Romanya ithallitının % 39,33 ü Al
manya'ya düşmektedir. 

Romanya ile olan et milnaıebet • 
lerinin daha geniş b ııyii bulmuı i-
çin almanların sadet .ıeri gayretler, 
ıon a31larda gittikçe artmıatır. Ancak, ba
zı sebepler yuzündcn, bu dııı ticaretin 
artması ı;ok güç olacaktır. Bu mutii.haza 
bilhassa petrol ihracı ile çok aliikalıdır. 

Romanyıı'nın petrol ihnıı; kudretini 
arttırmak imkiinları da mahduttur. Zira, 
buhusus petrol istihsaline batlıdır. Hal
buki, Romanya petrol istihsalini cöate
ren rakamlar, dört yıldanberi mUtema -
diyen gerilemektedir. Bunun ıebcbl, iıt
letilmektc olan aahal&rm vcrlmıiıı olu • 
şundandır. Son dört yılın petrol istihsal 
rakıunlan ııu manzarayı arzetmektedir: 

1936 - 6885000 ton 
937 -- 5668000 ff 

.938 -- 4500000 
1939 - 4177000 

.. 
Diğer taraftan, petrol istihsal ve ihra
cat irnklnları azalırken, ordu ve hava 
sil ;hının gcni5lemekte olan sarfiyatı ve 
memleketin hem motörleştirilmctri ve 
hem de daha ziyade endüstrilcştlrllme -
ıi yüzünden dahili ihtiyaç kat kat nrt· 
mıştır. 1938 ile 1939 arasındaki iç mem
leket istihlaki yüzde 4,S nisbetinde art
mııttır. 1935 yılıntı nazaran bu artııı niı
beti yüzde 18,3 dür. İı; memleket istih
Ukinin 1939 daki mikdarı 1,750,000 ton • 
dur. İstihsalin nzalması ve iç memle -
ket istihlllkinin bilyümesi karşısında ih
racat rakamlarının daha ziyade küçUlme-
sintn önüne, rafineri metodlarmm ıslah 
edilmesiyle geçilebilmiştir. 

Cracking ndındnkl tesisatlı, rafineri 
artıktan tekrar tasfiyeye tabi tutulmak 
suertiylc yeniden petrol kazanılmakta • 
dır. 

Aşağıdaki cetveli, Romanya ihracatiy
le ııliikah memleketler hakkında bir fikir 
vermektedir. Buna göre, Romanya'nın 

1939 daki ihracatı au malUaaryı arzet -
mcktedir: 

Ton % 

Almanya 848 569) 30,8 
fıekosıovakya 436 ~4) 

tal ya 636 760 Ul,2 
İngiltere 635 794 15,2 
F rnnsa 358 693 8,6 
:M acartstaı:ı 165.016 4,0 
Belçika 144 ~46 S.5 
Yugoslavya 149 7G9 3,6 
Dl!'.;er memleketler 802000 19,l 

4177 :i71 100,00 

Y ukarıdald rakamlardan şu ne

tice çıkmaktadır : Romanya'nın 

petrol verme kabiliyeti mahduttur. Bu -
nun da sebebi, evcili, umumi petrol istih. 
salimn gerilemiş olması; ikincisi, ihraç 
için elde mevcut mıkdarın, iç memleket 
sarfiyatı dolayısiyle azalmasıdır. Bun -
dan başka. istihsal edilen mikdardan, ge
rek ekonomik gerek politik miılahnzalar
la birçok devletlere karşı girişilmiş o • 
lan teahhudlcrln yerine getirilmesi lca -
betmcktedır. M esel5, bugünkü siyast 
şartlar içındc, İtalya'yn.. Macaristan ve
ya BalkM antantına girmiş bulunan dev
letlere gonderilmesi teahhüt edilen mik
dardan kesilip, Almıınya'yn petrol ihraç 
etmek, büyük zorluklar yaratabilir. Kal
dı ki. Romanya, birçok ekonomik milli -
bazalar dolayısiylc, Fransa ve İngiltere
ye yaptığı petrol ihracatını da azalta -
maz. Son on yıl içinde, Romanya'nın çok 
seri bir tempo ile endüstrile~mesi üze -
rin.c, endustri için hayati chcmiyettc o
lan hammadde ıhtiyacı çok büyümüştür. 
Romanya endustrisini çalıştırmak ve iı; 
pa:ı:ar ihtiyaçlat nı karşılamak için, me
til, kauçuk, yapağı \'e pamuk gibi ham 
maddelerin temini büyük bir rol oyna • 
mnktf dır. Halbuki, bu maddeler, ya Brl
tanya imparatorluiWldaki ilı:aynaklardan 

Neue Zürcher Zeitung 
Gazetesine Bükrcııtcn yazılıyor 

temin ve yahut da Akdeniz'den geçen 
yollarda Brltanyn donanması tarafından 
kontrol edilmektedir. Nitekim, Britanya 
kontrol ve abluka tedbirleri yUzündcn, 
bu gibi ham maddelerin Romanya'ya 
varması bırçok defalar gecikmiş ve bu
nun neticesinde rumen endüstrisi tchli -
keli anlar geçirmiştir. Bu itibarla, Ro -
mnnya'nın İngiltere'ye yaptığı petrol ih
racatının büyük ölçüde tahdidine, eko • 
nomik bakımdan katiyen imkan görüle -
mcdiği gibi, politik mülahazalar da bunu 
mümkün kılmamakta.dır. 

N akliye imkanlarına gelince, vasıta

ların mahdut oluşu yüzünden, al

mnnların, yaptıkları anlaşmaya göre his
selerine duşcn mikdarı bile tamamiyle 
memleketlerine sevkedcmediklcri anla -
şılm!lktadır. Romanya'nın Almanya'ya 
ııevkine müsaade ettiği petrol, yılda 1,8 
milyon tondur. Alınanya'ya yapılan pet
rol ihracatının genişliği etrafında gaie
te ve radyolar müballiğıılı neşriyatta bu
lunduğu sıralarda, nakliye vasıtalarının, 
yani sahrinçlı vagonların kifayetsizliği 

var kuvetiyle kendini hissettirmeitte idi. 
Hakikat şu merkezdedir ki, ne ilk ve ne 
de son kanun aylarında Almanya'ya scv
kedilcn pc\rol teahhüd edilmiş olan mik
dara varamamıştır. 

Dava gayet basittir. Normal bir sah
rınç gemisi 6000 den 9000 tona kadar 
petrol almaktadır; Tuna nehrinde i:ıli -
yen bir vapur 600 ili 800 ton, bir vagon 
ise 10 ili ıs ton petrol alabilmekte -
dir. 

İmdi, İngiliz ablukası yüzllndcn, Ro -
ınanya'dan deniz yoluyla Almanya'ya pet
rol ıevki imkinsızdır; ilkkinun nihaye -
tinden sonra, Tuna nehri, her yılın kı
şından daha uzun müddet donup kapalı 
kalmıştır. Fakat, buzlar çözülilp seferler 
baııladıktan sonra dııhi, nehirden yapı -
lan sevkiyatın deniz yoluyla yapılan 

sevkiyata yaklaşması kabil olmamıştır. 
Şu sebepledir ki, Tuna nehrindeki sah -
rınçlı gemilerin adedi mahduttur. Bun
d!n başka, Tuna nehrindeki sahrınçlı ıre
mllerin büyük bir kısmı ya mUttefikle -
rin bayrağı altına girmiı veya milttcfik
ler tarafından kiralanıp ıcf erden alıko
nulmuııtur. 

İstanbul' da feci bir 
otomobil kazası oldu 

6 Ağır yaralı var 
İstanbul, S (Telefonla) - Bu sabah sa

at altıda bir otomobil kazası olmuş 6 kişi 
ağır yaralanmıştır. Kaza kurbanları Zeki, 
Ahmet, Sami, Tahsin adında dört delikanlı 
ile iki kadındır. Hunlar önce Beyoğhında, 
sonra Mecidiye köyilnde bir hayli içmiş
ler, sarhoş olduktan sonrtı da BüyUkdere 
yolunda gezintiye çıkmışlardır. Yolda ar
kadaşlarlyle beraber snrho§ olan ooför Ah
met arabayı iyi kullanamamış, bir ağaca 
bindirmiş, bu bindirme net\ceslnde oto -
mobiUn ön tarafı tnmamen parçalanmış ve 
içindekllertn altnıı da ifade veremlyecek 
kadar ağır yarnlanmıştır. 

Bel~ika krahnın 

~ocukları Paris'le 
Paris, 3 a.a. - Kırat Leopold'Unço

cukları Prens Baudoin ile Prenses 
Josephine Charlotte ~imdi Fransa'da 
bulunmaktadırlar. Çocuklara babala
rının teslim olduğunun henüz bildi· 
rilmediği söylenmektedir. Kıratın e
velce teslim olmağa karar verdiği, 
Fransa'da bulunan Belçika nazırları
nın kıralın 25 mayısta Fransada olan 
çocuklarının İspanyay"l gönderilmesi
ni emrettiğini söylemeleriyle sabittir. 
Ertesi gün kıral çor•ıkların Portekize 
gönderilmesini emretmişti:- Belçika 
nazırları yakında kıratın çocuklarını 

ziyaret edebileceklerini ümit cylc
mcktedirler. 

Yugoslavyanın yeni BükreJ elçisi 
• 

Bükreş: 3. a.a. - Yugoslavya'nın ye-
ni Bükreş elçisi B. Avakimoviç, aün 
buraya gelmiştir. B. Avakimoviç b..ın
dan evci Yugoslavya'nın Madrit elçısi 
idi. 

Portekiz ve İngilizler 
Londra, 3 a.a. - Resmi bir ingi -

liz - Portekiz ziyafeti esnasında por -
tekiz sefiri B. Monteiro, Brezilya ve 
İspanya sefirleri huzurunda şunları 
söylemiştir: 
"- İngiltere ve Portekiz, Brezilya 

ve İspanyayı kendi aileleri efradın -
dan olarak telakki ederler. Portekiz· 
in ispanya ile kardeş olarak yaşama -
yı arzu ettiğini ilave etmi§tir." 

Balıkesir elektrik bütçesi 
91560 lira 

Balıkesir, (Husus!) - Belediye meclisi, 
elektrik iılctmeııinin 940 bütçesini 91560 li
ra olarak kabul etmi11tir. Mazot fiyatları
nın yükselmesi üzerine elektrik llcrotleri
ll• dört kurut zam yapılmı11tır, 

ULUS 

Hususi idareler i~in 

hazı lanan rapor 
Bıı.ııveka.ıet ınUstc§flfl B. Vehbi Demi

rel'ln reisliğinde toplanan müsteşarlar ko
misyonu tnra!ından hususi muho..sebeler 
hakkında hazırlamıo olduğu rapor tetkik 
edilmek ve !Uzumlu projeler hazırlanmak 
Uzerc Dtıhlllye ve Maliye V eklUeUerinc 
verllmlştlr. 

Komisyon raporunda karııılığı temin o
lunmadıkça husueı idarelere masraf tah
'llll cdllm"m '!ini 1':nbul ı>tmlş, lnplrtolu iç
kiler üzerinden vJldyet hisselerinin çoğal
tılm ısını, yol paraı u-ınôR.n n> rılan yU:ı:de 
15 nafıa hisselerinin vllAyetlere bırakıl
masını, merkczd n tayin olunan nnfın ve 
ba:vtnr, ziraat müdürleri nczdlndekl mlls
ttıhdem ve saire mruırn!larının muvazenel
umumlyeye alınmasını muva.fılt gtlrmemtıı
Ur. 

.Müsteşarlar komisyonu, mektep, hasta
ne ve saire gibi yeni ill§aat için 1940 vllA
yet blltçelcrine tahsisnt konmamasını, 1940 
bütçelerinin yUzde on eksik tanzim olıın
mn.'lınt, hayır cemiyetlerine ayrılan taıuıi
sıı.tt n yUzde 25 tenzil edilmesini kabul et
miştir. 

Komisyon 789 numnrlı kanun mucibin
ce verilen makam tahsisatının geçen sene 
738.000 lira oldu~nu. yapılacak yU:ı:de 60 
tenzllll.tln 370.000 lira tasnrru1' temin olu
nacağ'ını, yflzde 2 beden terbiyesi hissesi
nin yUzde bire lndlrilmcsl suretiyle 351 Ol 7 
lira tas:ı.rruf olunııcıığını kabul etmiş ve 
381 ~46 lira tutan mt'rkez bankası hls11esi 
ile G93.0GO lira tutan arru:I vergisinden zl· 
raat bankasına vcrll"n yüzde altının husu
si idarelere terkini l:abul etmiştir. Bu e
aaslnra g6re lUzumlu kanun projeleri ha
zırlanacaktır. 

İzmir Halkevinde 
güzel bir sergi 

İzmir, 3 a.a. - Halkevi müze ser· 
gi komitesinin tertip ettiği üçüncü es 
ki ve yeni el emekleri ve kıyafet ser
gisi dün halkevinde merasimle açıl -
mış ve vali ile beledive reısı açılış 

merasiminde hazır bulunmuştur. 
Onbeş gün devam edecek olan bu 

sergi büyük bir alaka uyandırmıştır. 

Bilhassa fevkalade kıymeti olan eski 
el emekleri işleri de rlnhil olmak üze
re sergide 244 parça eşya teşhir edil -
mektedir. 

Almanya' da açlık 

gün geçtikçe artıyor 
Almanya hududu, 2 a.a. - Havas 

istihbar ediyor: 

Felaketzedelere 
yapllan 

yardım listesi 
Lira Kr. 

3M 115 

200 90 

2175 81 

152 28 
161 35 
100 00 

1789 65 
52 92 
14 00 
72 65 

170 00 
200 00 
202 93 

1500 00 
9 35 

273 00 
8 20 

225 50 

1246 14 

876 00 

86 99 

20105 75 

16 66 

Verenin ismi 

Bulg&riıtandan Kelen kaıar pey
nirlerinin ikinci parti aatıı be
deli olarak alınan 
Eeklı,ehlr kızılay merkezinden 
osmanlı baııkasiyle alınan 
Ziraat bankaslylo Amerlkada 
Mllvnukee'de Harni11ehfeger cor
pnrallon VlscruıcJn müessesesin
den 1ştanbulda Takto §lrketl ü
zerine ketşldeli 14 adet senedin 
mütcahhar eyyam falEI olarak 
İstanbul kızıla.y satı§ deposu 
Konya kızılay merkezinden 
Konya maliye muhasebe müdür
l!lğll vruntaslyle Suriye tebaa
sından Bay Amll Çelebiotıu. 
Hariciye Vekfı.letl memurlan 
Emirdağ kızılıı.y ııubeslnden 
Nazilli kızılay ııubeslndon 
Soma kızılay ııubeslnden 
Kemaliye kızılny şubesinden 
Kırşehir kızılay merkezinden 
Ha}Tabolu kızılay cıubeslnden 
Haymana kızılay §Ubeslnden 
Sandıklı kızılny vubcsinden 
Yalvaç kızılay ııubeslnden 
AlaCA kızılay ubeslnden 
Çorum kızılay merkezinden (sa
tılan en.ak bedelidir) 
Milli Şefimiz ve RelslcUmhunı
muz dclll.letlcri ve nılllt yardım 
komitesi eliyle Bombaydn F. M. 
Potla et Bras müessesesinden 
170/ 14/1 sterlin karşılığı olarak 
Beynelmilel kızılhaç cemiyeti 
vaaıtaslyle Avusturnlya kızılhaç 
cemiyetinden alınan 120 ster
linlik bir çekin tUrk lirası tutarı 
Bağdat elçiliğimiz vasıtaslyle 
GergUk'do Tuzhonnato kazasın
da mukim Bay Ali Kanber öz
demir tarafından alınan 3/19/
eterlln karşılığı olarak 
.Milli Şefimiz ve Relslcllmhunı
muz delA.letlerl ve milli yardım 
komitesi ellyle Hlndlstaı:ıda Mu
zafferangar'da Kandhla mUslU
manlan tarnfınclan alınan 
11/18/04 sterlin karşılığı olarak 
BrUksel kon.cıolosllııtumuz tara
fındnı:ı Belçikada muhtelif ha
yırseverlerden alınan 600 000 
Belçika frangının tUrk liraaı 
karşılığı olarak. 
Parlste S. A. F. A. R. A ajanı 
tarafından (Türkiye muhabiri 
Bay Feridun Demokan etliyle) 
alınan 400 franıız frangı karııı
lığı olarak alınan 

30021 47 YekQn 
~1023559 9' 73 numaralı listemiz muhte

viyatı 

151828881 41 Umumi yekQn 

( __ B_i B_L i_Y O_G_R_A F_Y_A _) 

Kiralık : 

Kiralık 5 odalı daire - Polia Enı
titüsü civannda vekaletlere beı da
kika mesafede N AZLi apartmanın
da bütün konforu haiz bet odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te-
lefonla müracaat. 2222 

Kiralık - KalorJterU 4 odalı bir daire 
ve acele satılık salon ve yatak odası takı
mı. Apartıman möble ve möble11lz olarak 
temmuzdan eylül sonuna kadar da verile
blllr. 44 ScllıııJk caddesi orta Kat. 

Kiralık - Aile veya 2, S arkadat için el
verl11li 3 oda 1 hol, kalorifer, ııcak ıu, tam 
konfor. Bakanlıklar karıısı Belçika ıcfıre· 
ti arka bahçesine bitiııik Fırat partımanı 

Tel: 3592 veya kapıcıya. 1969 

Kiralık 2 kilçük daire - Maltepe'dc ima
latı harbiye evleri yınmda ı oda, 1 hol •e 
1 oda, 1 hollü, daire - Mıltepe'de bakkal 
Abdullah'a fiyat için Tel: 644-0, 6215. 

2062 

Kiralık oda - Adliye as.rayı k~ı81 
Ankara pasta salonu üzerinde Çulhar.ade 
Ap. ikinci kat No. 2 2103 

Kiralık kat - Dikmenin en güzel u1'al
ta yakın merkez! yerinde, İbrahim Soyka
nın ktlrg!r evi. tlc;: oda, elektrik, su saire. 
Tel: 6593 e müracaat. 2137 

Klrnlık iki oda - Alle nezdinde ehven 
ve acele, Yenişehir Tuna. caddesi, Elmadağ 
sokak No. 4 de 2188 

Kiralık oda - Mut1'ak ve banyodan Is -
tl1'nde edilebilir. YenJşehlr kıt:ılay kargısı 
Paşııkay Ap. Kapıcıya mUracaat. 2140 

Bir Ba.yaı:ıa kiralık oda - GenJı, btlyUk, 
manzaralı, lkl klııillk alle nezdinde bir oda 
kiralıktır. Yenlgehlr, .İlkiz sokak 26 Kaya
pınar Apartmanı daire 8. 2141 

Kiralık daire ve bir oda - Zemin kat iki 
oda büyllk hol mutfak küçUk daire ile Ust 
kat aile yanında banyolu e11aıı eşyasız bü
yük oda bayan veya kan kocaya Maltepe 
Onur sokak No. 13 2143 

Kiralık daire - 8 oda l hol. Yenl~ehlr 
tren köprüsü yanı telgazo. giderken llkiz 
sokak No. 20 Mahir Esen Ap. nına ınüra -
caat. 21'6 

Kiralık oda - Aile nezdinde güzel man
zaralı bir oda bir bay için kiralıktır. Çı -
kınkçılnr yokutru İlyaa &&de Ap. No: 89 
kat 2 2148 

Klnlılı - Mobilyalı oda. Teni ... İr Hnubııı Ra· 
ııp Soysal Ap, 4 cü lıapı iltiııci lıat No. % )'• müra• 
caat. 2188 

Kiralılı oda - BiiJilk. ıaıılı bıllıoala, Sıbı71 n· 
Ulrti ilkiz soka~ 19 No. Apt. Z iııci lıat Tclcfoııı 
3437/12 217Z 

ede 
Sat.ılık - Yenlşehlr MalteP. 1• 

il acele satılık apartman. Tel· 

Satılık - Demlrtepede dört 
borçlu acele satılık apartman lJ&l 
desi No. 1 Tel: 12fı5 

Satılık - Hncıbnyrrun ınall~ 
daireli %50 borçlu cele satıl 
12S5 

Satılık - Cebecide ımarcıı I" 
taksltll ucuz arsalar. Bayram c3 
Tel: 1255 

d
'' Acele satılık - Yenl§e:tıtr 

odalı kaloriferli parkedısşell d 
bahçell apartıman. Bayraın c& 
Ti. 1255 

Satılık otomobil - Az ıtull~ 
slllndlrll husuıt Fort marka 
Tel: 2406. 

Satılık buz dolabı - İyi ııııJd~ 
marka. Bahçell evlerde btrtııei 
r&.g'l No. 72 ye müracaat. 

Batılık - İamet paşa maha.ıı; ti': 
lrell %30 borçlu ve iraUı ıı.ce1 1 
partman. Bayram co.ddesl :No. 

~ Satılık lıisiklat - Z4 lıoy Tirroıııl 11 kız lıisilılcti aatılılrtır. Atatürk Jııılfl 
"Ca"" bisiklet mafnuma mııncaıt. 

ı.lif• .~ 
Sıtılılr lıüfe - Biile, lıonlre d" 

altı lıiıililı maaa, altı aaııdalya H •~ı 
lıir lıiifa takımı ntıhktrr. Telefon SO 

• d ~lr 
Satıldı - Herıcl nokta yanın 1 

11 
bir tarafı Keçiöreıı ufah üzeri "' k 
ana. HıcıbaJT•• No. 1 T. ızss 

Satılık - Çankaya asfaltı üserıad'~ -
ana 4 katlı iıııuta mllnit 2Z fı1. Cf , 
cad, No. 86 Ti. 1953 

Sa tılılt - Çanlı17a adaltı iıtfjııdı 
lıarımııda acıu arsalar. Sanayi cad• flo- 1 

Satılık ara:ııi - Baf 'nl '" yav"'i~ 
likte en ılizel yerlerinde eh•eıı fıf 
Suayi Cad, No. 18 Ti. 1953 

. -'""" Satıhlı - Bılıçelı eTferdı 1ı\J, .... ~ 
lırdo acıuı fiyatla mllsait ıerallle. 
86. Tel 1953 

1 
Satılık - T nıi meclise S dılıikJ ı) 

yarımda No. 1104 ada No. '4 pır· 
45 par, 289 MZ. araal1r mclrcıi 650 
ııayi cacl. No. 86 TL 1953 

Stıtılık 
bulvarı 48 

Acele satılık ev - İt!alft 
caret mektebi yanında 11 od'f

0 
ı 

Aile yumda 1 bay Y~ya 2 lıayH için Mıı70 ~ arsalı fraUı. Bayram caddesi l" 
manzaralı ıeniı 1 oda im alıktır. Elek. Ya n dalıil 

Alman şehirlerinde açlık gün geç
tikçe tehdit edici bir şekil almakta
dır. Ahali geçen umumi hiirbin son 
senesinde olduğu gibi köylerden gı· 
dalarını temine çalışmaktadır. Bo
hemya'daki Grostejok tehrinin jan
darması trenlerde ve otobüslerde 
taharriyat yapmış ve l>Crabertnac 11· 1 ~ 

yecek götürenleri şiddetli nakdi ce
zalara çarpmıştır. 

aylıiı (20) L Y. Ş. Telıaaa ıidea İllıiı ıokak. 17 ~ 
~~ .._. w-op. ıı.n •. ft-- ı~ eatnı1C'"ar15atm--- -:ra.ncıafiı6y11 

varında imarca parselenmlf ct;t61 
liralık - Iıliroferli, 5 o4a. l hl, l antre ,.. nlı ehven fiyatla eatılıı.calt JY 

Hukuk usülü mühakemeleri 
kanunu ve i~lihatlar 

Bir amerikalı tevkil edildl 
Londra, 2 a a. - Birleşik amerih 

sefirinin müdahelesi üzerine dahiliye 
nezaretinin emriyle tevkif edilmi§ o -
lan amerikalı Tyler Kent'in aon za -
mantara kadar amerikanın Londra ıe 
faretinde memur olarak çalı§tığı zan. 
nedilmektedir. 

lngiltere'de 48 bin 
çocuk daha nakledildi 

Londra; 3. a a. - YUz kadar trr.n, 
şark ve cenubuşarki tehirlerden 48 bin 
çocuğu Gal eyaletine ve orta İngilte -
re eyaletlerine götürmüştür. Bu, evel
ce Londra'dan cenubuşarki sahillerin
deki şehirlere götürülmüş olan çocuk· 
ların ikinci tahliyesidir. 

Macaristanda et tahdidi 
Budapeşte; 3. a.a. - Macaristan'da 

et satışı hakkında yeni tedbirler vaze
dilmiştir. Şimdiye kadar Macaristan'da 
haftada iki giln et satılmakta idi. Yeni 
emirnameye nazaran, domuz eti satışı 
haftada bir gün ve sığır eti satışı haf
tada iki gün daha menedilmigtir. 

Japonya ve Hollanda Hindistam 
Tokyo, 3 a.a. - Çinin cenubundaki 

deniz harekatı hakkında sorulan bir 
süale hariciye nezaretinin selahiyet -
tar bir şahsiyeti bu hususta tafsilat 
olmadığını beyan etmiş ve japon do -
nanmasının hollanda hindistanını hi
maye için bir faaliyet hazırladığını 
tekzip eylemiştir. 

İngilizlerin aldığı Türk tütünleri 
Londra, 3 a.a. - Son türk - ingiliz 

itilafı mucibince İngiltere tarafından 
mübayaa edilen ·tilrk tUtUnlerinin tak
sim şekli, hükümet murahhasları ile 
ingiliz sigara fabrikaları milmeısille
ri arasında mUzakere edilmektedir. 
Müzakerat yakında intaç edilecektir. 

Mısu' da tedbir üstüne 
tedbirler ahmyor 

Kahire, 3 a.a. - Nazırlar meclisi, 
"National bank of egypt" in devlet 
bankası haline getirilmesi hakkındaki 
emirnameyi tasvip etmiştir. • 

Diğer taraftan, ezcümle casusluğa 
ve alınan tebeasına karşı memleketin 
müdafaasını temin eyliycn yeni ihti • 
Y.at tedbirlcd alınmı;tır. 

Ankara ulfye ticaret mahkemesi A.za
aından B. Umran Öktem hukuk usulü mu
hakemeleri kanunu ve içtihatlar adlı bir 
eser vücuda getlnnlgtir. Es~r. hukukçular 
için amel! kıymeti bulunduğunu zannetti
ğim bu kitap, kanunun metnini, tadilini, 
tefsirini, temyiz mtıhkemesl, devlet gQrası 
kararlarını, Adliye VeklUetlnln ttımlmle
rlnl muhtevidir. Bunlar ala.kalı maddeler 
altına konmuş ve bu suretle kitaptan isti
fade teshil edilmiştir. 

Hukukçular ellnde kanunun son tadll-
1 lerino göre tanzim edllml§ metninin mev· 

cut olmaması, ve temyiz mahkemesi ka
rarlannın dağınık mecmualarda tarih sı -
raalyle neoredllmlı bulunması böyle toplu 
bir kitaba ihtiyaç göstermekte idi. Bu ki
tap bu ihtiyacı karoılrunak için hazırlan
mııtır. Hiç bir yerde neıredllmemlı en son 
içtihatlar da na.ve edilmek suretiyle kita
ba hususi bir kıymet verilmek istenmlgtlr. 

238 sayfadan ibaret olan eser, 180 ku
nıga satılmaktadır. 

Birleşik Amerika 
silahlanıyor 

Ccrmcnlik, bütün dünya için bir tehlike 
olduğunu nihayet cösterdl. İhtillhn dışın
da bulunan Birleşik Amerika devletleri, 
bütün dünya milletlerlnl tehdit eden bu 
çirkin teşebbüslerden heyecana dilştü. 

Reislcümhur Ruzvelt beyaz saraydan rad· 
yo ile ne,redilcn bir nutuk söyledi, ıillh
lanınayı arttırmak için gayret istedi ve he
yeti umumiycııiyle amerikan umum~ cfki. -
rına tercüman oldu. 

Almanya, bu umumt endişeyi, yapmıı ol
duğu Ç(!tin hareketlerle, tecavüzleriyle 
memleketlerin dahilinde yapmıya kalktığı 

her türlU hiylelerle yaratmıştır. Bugün Al
manya'nın hırs ve teşebbilslerinden kendi -
sini emniyette bulan tek devlet yoktur. 
Hattft kuvetli olmasına ve uzakta bulun -
masına rakmen Amerika bile ... 

Amerika Avrupa'da olup bitenlerle fazla 
meşru! olmadan münferit bir halde uzun 
zaman ya,ıyablleceğim zannetti. Hidiseler 
bu !fi.kaydiye nihayet verdi ve Amerika 
birleşik devletlerinin, amerikan müdafaa 
hattının nerede bulunduiunu yeniden tet • 
kik etmek mecburiyetinde kaldığını Ruz -
velt de söyliyebildi. 
Birleşik Amerika hakikt bir endüstri se

ferberliğine kalktı ve muazzam bir ıayret 
ıarfetmlye başladı. 
Amerika'nın kendi başına vereceği bil -

lcümlerln ıonu nedir, bunu aramıya mahal 
yoktur. Kaydedilebilecek bir ıey vardır ki, 
o da Amerika mukadderatı müttefiklere 
bağlıdır. 

Paris Sair - Andre Cbaumeiıc 

Sarıkamı! hükümet konağı 

Sarıkamış, 3 a.a. - Sarıkamış hü
kümet konağının temel atma merasi
mi evelki gün yapılmıı ve ilk harç 
tümgeneral Rıza Uduç tarafından te
m~lc konulmu.§tur. 

lam lıonfor. Yeııiıelıir Sılı!,. Velılleti lıarı11mda No. 86. Tl. 1953 
llluz ıobk No: 3 lıık-ıı Ap. Tel. s.485151 

ı1ae ~· Satılık sayfiyeler - EUllt 
nJn en mutena yerlerinde t>ıı;."~ 

ltiulılı bir oda - Güzel hndar bir 1ıay içiıı evli hatlar sruuıy1 cad. No. ov
adliye aarayı arlıaamda Kınacı lıardaı\u apartı.a-
ııı . 3 &ncii lıat No, 1% %181 

lCiralılı - 3 odalı n lııııetpap -1ıa1tul Edir-
ııe ıolıalı No. 20. ııa 

Klralrk - Aile yanmda ldralrk ı oda, i .. 
tiyenlere tek oda verilir. Iııklıır Cad. Ilp 
Ap. No. 2 kat 2. İçindekilere müracaat. 

2197 

Kiralık oda - Aile nezdinde mobllyelt 
bir oda kirolıktır. Maltepe Yaltırak cad
desi köprll başında No. 37 Uner Ap. kat 1. 

2218 

Kiralık daire - YenJoehlr Demlrtepe 
Unınç sokak (3) numaralı evin dört genlt 
oda ve bir geı:ı!§ holden ibaret olan ilducı 
katı kiralıktır. Telefon No. 6334 

Kiralık oda - YUkaek zirut enstltU..U 
mahallealnde konforlu, müstaldl bir oda ve 
mutfak müracaat Enstitü aynlyatında 
Hayri. 

Satılık 

Acele satılık ev - Yenhıehir'de İımet 
İnönü caddesi köşe ba11ı Bahçeli 4 odalı. 
Tel: 2406 1961 

Satılık apartıman - Ycnleehirin en mu
tena yerinde 8 daireli 400 lira icarlı yllzde 
kırk borı;lu Tel: 2406 1962 

Satılık - Kllçilk evler yapı kooperatifi 
hisselerinden A-B-C-F tiplerinden acele 
Tel: 24015 19153 

Satılık arsa - Fransız ıefaretl yanında 

asfalt üzerinde 85 metre cepheli uycun fi-
yat. Tel: 3337. 2059 

Satılık otomobil - 9315 açık Ford çok 
mükemmel mühendis, müteahhit, tqra için 
fevkalide elverişli Telf: 2414 Sarıkı1la kar 
ıısında Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2064 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

İkinci Anatartalar - Ioıklar caddesi 
Şenyıldız apartımanı No. 1 de Salvator 
Ender'e 

Musevi mahalleıinde Elbcr kızı Förtü
ne taraf1ndan aleyhinize mahkememize a
çılan ve duruşmanız lçln 28. ~. 940 saat 9 
olarıık gün tayin edilerek llAr.en dA.vetıye 
tebliğ edildiği halde muayyen gUn ve saat
te icra edilecek boşanma davası duruşma -
sında. hazır bulunmadığınız glbl bir vekil 
de s:-öndermedlğinlzden haiır olan davacı 
veklll dinlendikten sonra H. U. M. K. 142 
ve 401 • 405 el maddelerine tevfikan gıyap 
kararının da llAnen tebliğine karar verildi
ğinden bermuclblkarar dunıımnnız için 
muayyen olnn 18. 6 940 sah so.at 9 da mah
kemede bulunmanız vt-ya mmınddak bir ve
kil göndermeniz lüzumu on gün mUddet
le ve Ankarada mUnteııir Ulus gazetesiyle 
gıyap kararı makamına k&im olmak Uzere 
illn olunur. 2202 

fi 
Batılık - İç ve öncebecıdıı~ 

lu ayda 150, 200 Um iraUı J11 
apartımanlar sanayi Cad. NO· r 

iş verenler : 
- el:' 

Aranıyor - Kasyer baya.ıı• il 
11 çalışkan satıcılık 6ğreıımeJt1 cı yardımcısına lhUyaç var· ı. 
Galip posta kutusuna mura~ 

Sütııena aranıyor - Dolıua icrıl '6 f 
ılitlıı ııutli nı 3 a)'lıfa kadar !Dfııı' J 
larnı T. ~hir Dikmen Cad. ayla M· 
71 mliracaatlan. 

·-AraDIJ'Or - in nı:ra orta derec•~~!t"I 
furııa " ıliıliikçll n natçi yetitll~!I 
miı 1ıir çırafa ilıtİJ'BG •ardır. Aııaf• 
lülıcii Selimi Cördiircn'ı mliracaaı. 

. ' tocıılı halııcı aranıyor - 8 ,Si~~ 
cah içia lıa iılcrde ıncuul 0111101 bil' 6S ' 
Her ıiiıı ıul 12 den 3 a lıadar 69 
lefOI edilmesi. /J ~ıı ,, 

AralllJ'Or - Otomobil p•ırçall~, ı 1..~· 
parça memora aranmaktadır, Şeff0 ,.t 
çal11111Jt olanlar tcrcilı edilir. afiir•' 
Snrolo aceatuı Haacf kardcılcr. ;. 

Aranıyor - Kadın terzi 1~~ 
Tecrübeli bir kalfa ve bir fil ,r 
ye !Uzum vardır. Orduevi ·J! 
devlet sırası AlpaytUrk. S. St) 
8/2 ye müraca.at. 

Çankaya 
caat. 

iş arayanlar : 
- ııfll 

1ıı arıyor - Fransızcn. 1~ 
manen bllen bir ecnebi bS) cı<t 
ya.tın almanca. dersler ver~,.&~ 
ra posta kutusu 466 ya nı 

ti tv nrıyor - Muayyen sıııır 
hanelerde çalışmak Uzerc b~ ~ 
rıyor. Postane caddcsJ Hall ııııt 
No. 7 Bay Müştaka ınurııc 

.~ 
• oc= 

İt arıyor - Ders vcrıY 
lan talebelere şimdi veyıı t.e~, 
ziyc, almanca, fizik dcrsıer;eııı 
!ar ehven, evlerinize de ge 
sok. No. 9. D. 2. 

j\11 fi 
Dans dersleri - oıpıoıtı ~ıe 

baynı:ı dans, kUltUr tizlk dC rıt 
tedir. Ankara P.K. 1046 >'il 

tı'51'ş 
h arıyor - Türkçeden jıl 

lisanlar bilen ev işlcriı:ıdefl ıı1' tı' 
bir bayan aile nezdinde !i0~11dı' 
veya ev idaresi işi aranıal< eii 9 
İstanbul Beyoğlu postııba11 _,.Uf' 
Bayan Heinzedorf adretlol 



VEKALETi 
rt Orta 

okuluna talebe 
t0ıı,. alınıyor 
ıll l&kcrt o t 

Onllın r a okulunun her Uç 
1'-cı1ı g40U~dcki eylClliln birinci gil-

~· · 941 derı yılı için talebe 
•tetıi taı cb 

ttıdıı'nııı cnın türk ırkından ol -
'-h bı \>c aılcsinin kötü hal ve 

ılı 0 ırıaınas ~ ı:ıı ı ııht muayenede 
e kaı;ıııın c Yapılacak seçme ama -

'1 •en ası ıarttır. 
ı c tahsil' 

"cya k .. 1 terkedenler, yaıını 
111 •ınıı uçultmüı olanlar, kendi 

~ ll!cıııey &eçmc sınavlarında ipka 
1 tlıtarı ~l~alanJar, yaılan, boyla

l r •ılterf ~ı:ııattakl hadlere uyıun 
•teJııitcri 0 ~llara alınamazlar. 

1'1ıaııı,ri n. •1nıdi okuduklan okul-
ııe de 

dlJı ltıb \>anı etmekle beraber 
'•l:crıı1ı aren bulunduktan yer -

k:ıqrı:pJc '~~clerlnden diğer kaydü
"e bııııa racaat yollarını öğren
cıı teç 

30 
ıöre de kaydükabul ki -

taııu1 ltenımuz/940 tarihine ka-
•ı_ 01tnalan llzrmdır. (2445) 
lıt)j E:rb ı 2«a 

llarrn aş hazırlama orta 
' ICa.... ~ ta.lehe alınıyor 

'•trı'd 
tıılıııııın e Gedikli Erbaı hazırla-
~e Sana l., 11., 111. ıınıflanna, 
'1ıııı U t Gedikli Erbaı hazırla
~ır1a.:. Ankara'da Musiki Gedik

öııtııııu 0 rta okulunun yalnız I, 
: Diı d tdekl eylCllde başhyacak 

t era Yılı için talebe alına -
lte«ıı 

\'lld. taleb ı 
tailliıı e erin türk ırkından ol-

%ibJ 01 ve ailesinin kötü hal ve 
t Çıtllıaaı ıııarnaaı, aıht muayenede 
~•ttı.- . "e Y (l • .::""llaı apılacak seçme sma • 

tdıtli ha larttır_ 
ı.ıcbtnhı tırlaına orta okullarına a-

i(q 1aı haddi : 
, Orı.. Snuf Yaı 

., I 14 : 17 

.. lI ıs : 1s 
>. III 16 : 19 

~1•tt llt bo olmak. 
1 b~lerırıdck 1 ve ağırlık hadleri a .. 

~lıllıat i ••kert liseler ve orta 
~'ı l~n 71. maddesi özlerine 

t: n ırndır. 
!.. Ç Otu) 

k ~ •ıııırı ~ I. sınıfına istekli o-
0 "ttır 0 ı •lk okulu bitirmi~ ol -
~ar: bıı rta II. ve ili. sınıflara gl
I 1 '°t&llr; sınıflara terfi ettiklerine 
btrdır. ası Veya ıehadetname gös
'ltJıı· 
ı 1 •ııı r 

(l ~la tab ~ a istekti olursa olsun iki 

1~ tlıd,.:ıtı terketmiı olanlar ve ~ 
•r ..., Vcy it lltııa 1 &&kert okulardan çı-
•)•err:•zlar. . 

R~.~l11ıı e Gedikli Erbaı Hazırla -
t"""ll.tt c:. her üç ıınıfı ile Kınlc -

0 
'1rıtr~r ıc)j Hazırlama orta oku· 
td t)j :;1• köylü istekli, Ankara 

, llıııaı1ı· azırJaına orta okulunun I. 
't 11

' he\>eıli ııehirli lıteklller 
·~td~ 1\, 1 ... rilan haiz istekliler 

~~11beıı11 tıbaren bulunduktan yerin 
t! 1 •arı~ ~üracaat ederek diter 

trı ııaıı atıyte müracaat yollarını 
olunur. (2446) 12449 

VEKALETi 

ULUS -7-

P. T. T. Ye TELEFON Md. 

Sahra kablosu ah nacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğündenı 
1- İdare ihtiyacı için 190,000 metr 

tek nakilli sahra kablosu kapalı zarfl 
e 
a 

eksiltmeye çıkarılmıştır. 

-2- Muhammen bedel (16200), mu 
vakkat teminat (1215) lira olup eksilt 
mesi, 15. Haziran 1940. cumartesi giı 
nü saat (11) de Ankarada P. T. T. U 
mum MüdürlUk binasındaki satınalm 

-
-
-
a 

komisyonunda yapılacaktır. 

u 
3- İstekliler, muvakkat teminat 

makbuz veya banka teminat mektub 
ile kanunt vesaiki ve teklifi muhtev 
kapalı zarflarını o gün saat (10) a ka 
dar mezkilr komisyona vereceklerdir. 

i 
-

4- Şartnameler, Ankarada P. T. T 
levazım, İstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat ıubesi müdürliı1clerinden be 
delsiz olarak mukabilinde verilecektir 

. 

-. 
(1957) 11966 

ASKERlfABRIKALAR 

5 kalem ve ceman 3900 adet 
ispit ile 2900 adet ba,lık 

alınacak 

A•••rİ Fobrihlar Vm11111 Miidiirlıiiii llftrku So 
tı11 Alma Komi.ı7onıırıda• : 

Talııain edil.a bedeli (7440) lira olan mahteli 
ebatta lıet kalem ,., ceman 3900 adeı iıpil ile 2'0 
adet baılık Askeri Fabrikalar Umum Mıidiirlüiü mu 
kez ıalnı alın• komis7oııanca 13. 8. 940 peqembe 
ıiinii saat 15 de kapalı znllı ihale edilecektir. Şart 
na- parauz olarak komisyondan ,.erilir. Taliplerin 
manklıat leminat olan 558 lira)'I bni teklif mek 
lılplarrnı mezk6r ıünde aaat 14 de kadar komisyona 
,.e1111eleri re kendilerinin de 2490 numaralı kanana 
2 ve 3. mıddelerindrki n11ikle konıiayonca olmadık 
!arına Ye ba itle alakadır tücurdan olduklarına dai 
Ticaret Odası nsibsi7le •ıkiır riin n ualle ko 
misyona miiraraalları. (2549) 12553 

ı 
o 

. 

. 

n 

r 

Belıer lopa 20 -tre aıurabbaı utlımda n 38.40 
kilo aiırlıfında 600 top Roberoit ile beher Hn 
dıkla 2 teneke olmak üzere ambalajlı SOOO iti 

. 

. 
lo Roberoit macuna alınacak. 

Aı,ui Fobrilıalar Vınıuıt llfudiirliiiii llfn'u Satın 
Alnıcı Komuyonandarı : 

T•hmin edilen bedeli (13.200) lir• olan 711kırıdı 
yazılı &00 top Roberoit ile 5000 kilo Roberoiı ma 
camı Askert Fabrikalar Umum müdurliiiii ınerlıez sa 
lın •ima komisyonanc• 14, 6. 940 cuma ıuna ıaa 
15 de lıap•lı .ıarfla ihale edileceklir. Şartname para 
112 olarak komisyondan nrilir. T•liplerin muvakkı 
leminat olan (990) lirayı bui teklif mektııplarm 
IMzldir ıünde u.ı 14 de kadar komİJ7ona ,.erme 
!eri n kendilerinin de 2490 aayılı kanunun 2 ,.. 3 
maddelerindeki nuikle komisyonca olmadıklarına n 
ba iıle alikadar tüccardan oldaklarma dair licuel 
oduı 'l'esikaairl• -.ıkiır rün ,., aaalle komiayo11o1 
müracaatları. (2550) IZ55' 

. 
t 
. 
t 
J 

. 

1 adet Buhar Kazanı ile 1 adet 
T urbo - generatör alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüliı 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedell (32.400) lira olan 
l adet buhar kazanı Ue 1 adet turbo - ge -
nt-rntör Askeri fabrikalar umum mUdUrlU
ğil merkez satın alma komisyonunca Hi-6-
1940 cumartesi gUnU saat ıı de kapalı zarf 
la ihale edilecektir. Şartname cı ı lira (62) 
kunış mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvnkkat teminat olan (2430) 
lirayı hııvl teklif mektuplarını mezkQr gUn
de saat 10 a kadar komisyona. vermeleri 
v' kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 
2 ve 8. maddelerindeki vcsalkle komteyon
cu olmadıklarına ve bu !ole aH\kadar tile -
cardan olduklarına dair ticaret odası ve -
slkeslyle rnezk{lr glln ve saatte komlsyo -
na rnUracaatınrı. (258:5) 125SO 

A. LEY AZIM AMIRLICI 

Terayağı alınacak 
Ankara Levazım Amirlifi Satm 

Alma Komisyonundan: 
1 - 5000 kilo tere yaimm kapalı ııarfla 

eksiltmesi 6161940 saat ıs de Anltara Lv. 
imirliği aatın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk temi
natı 525 liradır. Şartnamesi komi•1onda ılS
rfililr. İçinde kanunt ve ticaret odaaı "Yeal • 
kası da bulunan kanuna uygun teklif mek
tuplan saat 14 de kado.r kabul olunur. 
(2416) 12412 

Sığıreti alınacak 
Ankara LevaZ1m Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 360 ton sığır etinin Jcapah zarfla ek 

siltmeai teklif edilen fiyat pahalı ııörüldU 
fünden pazarlıkla eksiltmesi S..6-94-0 saa 
15 de Ankara Lv. !mirliği Sa. Al. Ko. da 

-
-
t 

yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 111600 lira, il 
teminatı 6830 liradır. Şartnamcei SS8 kuru 
mukabilinde komisyondan alınır. Kanun 
ve ticaret odası vcsikalariyle belli va.kitt 

k 
ş 

t 
e 

komisyonda bulunmaları. (2652) 12655 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık Çam tomruğu 
Dursunbey Devlet Orman işletmesi Re . 

vir amirliğinden : 

. 

1 - Dursun.bey devlet orman işlctmcs 
Karaderc bölgesinin Mursal alanı, Akça a.. 
l:ı.n ve Sırtyol mevkileri ramplarında mev 
cut "'1141" adet muadili "741" metre mikıt 
'668" desimetre miklip çam tomduğu açı 

i 

. 
p 
k 

ıırttınna ile satılığa çıkarılmıştır. 
-2 - Tomrukların ayrıca ba$ ketıme pay 

lan mevcut olup hacim kabuksuz orta ku -
tnr üzerinden hesaplanmıştır. 

i 3 - Tomruklara ait satış prtnames 
Ankara, İstanbul, Balıkesir orman çevir~ 
müdıirlüklerinde ve Dursunbey Revir Amir 

e 

-
fiğinde görülebilir. 

4 - Tomrukların beher g:ıyri mamu 
metre mikabının muhammen bedeli "11 

1 
" 

liradır. 

S - Muhammen bedel üzerinden % 7,S 
muvakkat teminatı "612" liradır. 

6 - İsteklilerin muvakkat teminatların 
hamilen 12-6-940 ı;arşamba gilnü aaat 15 de 
Dursunbey revir imirliğine milracaatlar 

1 

1 

i lan olunur. ( 4522-2635) 12630 

D. DENIZYOLLARI 

Satılık vapur 
Devlet. Denizyolları işletme Umum Mü -

dizrlüğıinden : 
i 
-

1- Haliç'Je Camialtı mevkiinde dc'lliıl 
Giilcemal vapuru kapalı zarfla aatısa (tka 
rılmış olup artırması 24. ha.ziran 940 paıar 
esi gUnü saat onbe:ste yapılacaktır. 

-
t 

2- Şartnamesi umum müdürlük alım sa . 
t ım .komisyonunda görülebihr. . 

k 
3- Muhammen bedel harice c;ıkarılaca 

ğına veya ııbküleccğine göre döviz olanı. 
(23000) İngiliz lirası ve yahut (120500) tuı 
irası olup muvakkat teminat (7276) t\ir 

k 
1 k 
1 irast veya ( 1386) İngiliz lirasıdır. 

4- İsteklilerin yazılı gün ve saatten bi 
saat evellne kadar kapalı mühürlü zarfları 
nı komisyon reisliğine makbuz mukabilind 

r -
e 

vermeleri lazımdır. (4569/ 264-0) 12647 

ViLAYETLER 

Bina inşaatı 

i 

lstanbul Defterdarlığından 
İstanbul - Bcyoğlunda Bcdrcttin 

mahallesinin Yeniyol Evliya Çeleb 
GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. caddesindeki arsa üzerinde yeniden 

lntaat münakasası 
lnbiıarlu Umum Müdürlüğünden : 

1 - Keolf, oartname ve p!fuıı mucibince 
!da.remizin lı:rzincanda yaptıracağı ahşap 
idare binası ve teferruatı işi kapalı zart U· 
sullyle ckstıtmeyc konmuştur. 

2 - Keıılf bedeli 17783,lG lira muvak -
kat teminatı 1333, 73 liradır. 

3 - Eksiltme 12·6·1940 çaroamba gUnU 
saat 15 de Erzincan milstakil mUdUrlU -
ğtlnde yapılacaktır. 

4 - Şartnameler her gUn İstanbulda 
Kabataşta levazım ve mUhayaat eııbesl vez
nesinden, Ankara, İzmir bB§ıntidllrlUkJe. 
rindcn ve Erzincan mUdUrlUğUnden (89} ku 
ruşa alınabilir. 

yapılacak olan 81533 lira 5 kuruş ke 
şifli Beyoğlu Malmildilrlüğü ve Mali 
ye şubesi binasının inşaat ve tesisat 
kapalı zarf usulU ile eksiltmeye ko 
nulmuştur. Eksiltme 10 Haziran 940 
pazartesi saat 15 de Milli Emlak Mü 
dürlüğü odasında toplanacak olan ko 
misyonda açılacaktır. Mukavele, ek 
siltme, bayındırlık işleri umumi ve 
hususi ve fenni şartnameleri proje ke 

--
1 

-
-
-
-
-

if hülasasiyle buna müteferriğ evrak 
4 lira 8 kuruş mukabilinde Milli Em
ak Müdürlüğünden alınabilir. Muvak 

ş 

1 -
kat teminat 5327 liradır. 

İsteklilerin, teklif mektupları ve bu 
şe benzer 60.000 liralık iş yaptıkları 

na dair idarelerinden almış olduklar 
vesikalara istinaden İstanbul vilayeti 
ne müracaatla eksiltme tarihinden 8 
gün evel alınmış ehliyet v 940 yılına 

i -
1 

-

it ticaret odası vesikasını havi kapalı 
l2533 arflarını 10 Haziran 940 pazartesi sa

5 - Milnakasnya girecekler rnilhOrlU 
tekllf mektuplarını kaqunl vesaikle %7,5 
g{lvenme parosı makbuzu veya banka te
minat mektuplarını ve şartnamesinin (F) 
fıkrıu!lnda yazılı vesikaların ihale günU 
eksiltme saatinden bir saat evellne yani 
(Saat 14 de kadar) Erzincan mUstaktl mU
dUrlUğtlnc makbuz muknbillnde vermeleri 
IA.zımdır. 

(4342·2:124) 

Matbaacılara 

a 
z 
a 
1 

t on dörde kadar İstanbul defterdar
ığı Milli EmHik Müdürliiğü odasında 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletinden: oplanacak komisyon reisliğine sıra t 
1 - 940 malt yılında neşredilecek tah. 

minen 70 formalık genel buyrukların bas- umaralı makbuz mukabilinde verme-
tırılmaaı açık eksiltmeye konmuştur. eri Hizımdır. 

n 
1 

2 - Bu iş için (1610) lira bedel tahmin Teklif mektupları: eksiltmenin aç1l-
edllmlş olup muvakkat teminatı 120 llrn 
75 kuruştur. ma saatından bir saat eveline kadar ye-

t 3 - İhale 13 haziran D40 perşembe g{l- işmek üzere iadeli teahhütlü mektup 
nU saat 14 te vekAlet levazım mUdürlUğUn- eklinde gönderilebilir. Bu takdirde ş 
de yapılacaktır. 

4 - !steklllerın ihale gllnUnden bir g{ln ış zarfın mühür mumu ile iyice ka • 
evet muvakkat teminatlarını vekfi.let vcz- atılmış olması ve talibin isimile açık 
nesine yatırmaları ve alacakları makbuzla dresinin ve teklif mektubunun hangi 

d 
p 
a 

belli glln ve saatte vekfUct levazım mUdUr
JUğUnde kunılan alım satım komisyonuna şe ait olduğunun yazılması iktiza e-
mllracaatıarı rnı.n olunur. 

1 

der. Postada ollacak gecikmeler kabul 
i 

6 - Bu işe ait şartnameler her gf.ln ve- edilmez. (3859/2240) 12345 
kAlet levazıM mUdUrlUğUnde görUlcbillr. 

(2540) 12552 ----

Mantar ve kapsül ahnacak 
inhisarlar Umum Mıidürlüşünden : 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
3S.000.-
2338 -

% 7,5 
teminatı 

Eksiltme 
ııekll saati 

Cinai 
Bira $işesi kapsülli 
Bira fıı;ısı mantaı 

Mlkdan 
10.000.000 A. Sif 

100,000 A. Sif 

Lira Kr. 
2625.- Pazarlık 
17S.- Açık EK. 

ıs 
16 

1 - Şart:ıame ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları yazılı 2 kalem 
malzeme hizalarında ııösterilen usullerle satın alınacaktır. 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hizalannda 

yazılıdır. 
III - Eksiltme ve pazarlık l 7/Vl/940 pazartesi rünü İstanbul'da Kabata~ta leva. 

zım ve mubayaat şubesindeki alım komisyonunda yapılacaktır. . 
iV - Kapsül, şartnamesi levazım şubesi veznesinden. Ankara, İzmir başmildürlük· 

terinden 17 5 kuruşa alınabileceği gibi mantar $artnamesi mezkur ıubcden parasız a
lınabilir. 

V 1stek111erln eksiltme ve pazarlık için tayin olunan gtln ve saatlerde 3 7,5 
· le birlikte mezk\ir komisyona müracaatları. (4299/.2506) 12527. 

HekOmel 
~ :K.ta& mOGrJQtUndea aıl&Mb&Hr. 

• - JCkaUtmeye gtrmell için taliplerin 
en aıatı 20 bin liralık bu gibi ıoııe itleri 

Hak.kari Valiliğinden: yapımı olmaları ve (3785) lira (%3) kllrtıf
Keşif bedeJ.i 112.490 lira 16 kuruştan luk muvnkkat teminat vermect ve ihale 

gilnilnden en az &ekiz gUıı cvel Teklrda.ğ 
ibaret bulunan Hakk!ri hükümet ko - vtuillğine mUracaatıa ibraz edeceği dtfer 
nağı inıaatı 15. 5. 1940 çarp.mba günil vesika ve referanslara göre (Ehliyet vest
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf u- kası) almalan ve 940 yılına alt ticaret o-

dası veslk881 göstermeleri ııarttır. 
sOliyle eksiltmeğe konulmuş ise de ıe- 6 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
raite uygun olarak istekli çıkmadığın- rifatı dairesinde hazırlıyacnklan teklif 
dan eksiltme müddeti uzatılmı• ve 20. mektuplarını 2 inci maddede yazılı sa.ntten 

Y bir saat evellne kadar komisyon reisliğine 
6. 1940 perşembe günil saat 14 de tali- makbtiz mukabl11nde vc.nnelerl llzımdır. 
bine ihale edilmek üzı:.,re aşağıda yazılı & - Postada olan gecikmeler kabul edil-

şerait daire.inde yeniden kapalı zarfla 
mez. (4384-2576} 12575 

eksiltmeğc konulmuştur. 250 ev yaptırılacak 
1- Bu işe ait evrak ıunlardır Kırlrlareli lsHn Mıidürlüğünden 
a Proje 1- Kırklarelinden 15 kilometre ınee.afede 

bulwıan İnece nahiye merkezinde 21 kerpi~. 
b. Hülasai keşfiye 30 kilometre mesafede Pınarhisar nahıye 
c. Elektrik tesisat keşfi merkezinde 29 kfi.rgir ev ve Bıı.baeski kaz:a.51 
d. Ölçme cetveli merkezinden 100 ~ ve Burgıu kazası mer-

kezinde 73 ve Büyuk Karııtıran nahiye 
c. İhzarat ve imallt ( seri döprl ) merkezinde 27 kerpiç ev ki ceman 221 kcr-

bordrolart piç ve 29 kirrir ev kerestesi hükümet tara-
f. Mahal listesi fından verilmek iizere toptan veya grup ha-

n h·ıt ı k "k h~ · Jindc eksiltmeye konulmuştur. g. a ı e c trı ve sı ı tesısat u- 2_ Umum kC$if tutan 78700 lira 46 ku-
mumt ve fenni şartnameleri nıştur. 

h. Husust şartname: Bayındırlık ge- 3- Eksiltme 19 haziran 94-0 tarihine ras· 
lıyan çarşamba günü saat 16 da Kırklaıeli 

nel ve yapı işleri fenni şartname- iskfuı müdürlüğünde müteşekkil komisyo:ı 
leri tarafındıı.n yapıl!l.caktır. 

i. Eksiltme şartnamesi 4- Eksiltme kapalı zarf usQJiledlr. 
S- Münakasa &artnamcsi, plan ve sair ev. 

j. Mukavele projesi. rakı 394 kuruş mukabilinde Kıı:ıklarcli iıkin 
2- Bu evrak ilanı yapılan mahalle- mudürlüğünden alınabilir. 

rin Nafia müdürlüklerinde görülebilir. 6- Muvakkat teminat akçesi İnece na -
hiycsindeki 21 ev için •60 lira 76 kurue, Pı-

3- Eksiltme 20. 6. 1940 perşembe narhisardaki 29 kargir ev için &88 lira 6 K. 
günü saat 14 de HakkS.ri defterdarh - Babaeski kazasındaki 100 ~ için 2145 lira, 

g• ında müte~ekkil komisyonda yapıla- Burgaz kazasındaki 73 ev için l 74S lira 49 
Y kuruş ve Büyük Karı$tıran nahiyesindeki 

caktır. '27 ev için 6S3 lıra 26 kuruş olup hep:;ine 
4- Eksiltmeğe gireceklerin 6874 li- birden teklif verenler içinde S18S lira 2 iı:u-

k · ruştur. 
ra 51 kuruş muvakkat teminat a çesı 7- Teklif mektupları eksiltme saatinden 
vermesi ve bu işe mahsus olmak üzre bir saat ~eline kadar komisyon ba$kan1ığı
eksiltmenin yapılacağı gilnden 8 gün na tevdi edilmiş bulunmalıdır. 

8- \iksiltmcye talip olanların ehliyet ve. 
önce Hakk§ri vilayeti ehliyet vesika sikaları ile birlikte müracaatları. 
komisyonundan alacağı ehliyet vesi • (4557/2639) 126% 
kasını ibraz edeceklerdir. 

5-Teklif mektupları (4) üncü mad
dede yaı:ılı saatten bir saat öncesine 
kadar komisyona verilmiş olacaktır. 

Posta ile gönderilecek mektupların 4 
üncü maddedeki saate kadar gelmiş ol
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
ıyice kapatılmış olması şarttır. Posta
daki gecikmeler kabul edilmez. 

(2432) 12421 

Köprü inşaatı 
Sr1lıa• Ntılıo llfüdarliijündn ı 
1 - Se7ua ,.jli7eti tbhilinde Ceybn hzumda 

int• edil-kte olan Ce7un ltiiprüsii ni aahili talı
kimalı ketif tutarı olan (2448'1) ı... (58) hnılı 
kapalı zarf asaliyle eksil'meye konal11111ıtıır. 

2 - Eluiltme 7. 6. 940 tarilıiııe mündif rnma ıll· 
Dİİ Hat Oll beıte Seylıan Nafıa dairea·nde J'•pılenk· 
tır. 

3 - latirenler bn i,. ait ketifna- 'l'I ıair t'l'T'll· 

lımı ılirmelı İçin Se7hu Nıfıa aıüdirlüiüne mirıcaat 
edebilirler. 

4 - lılelılilerin (1838) lira -nkbt tHIİ1111I 
Yermeai ,., ehliyet ,..aik•lan alalıil-leri içı. eftlo 
7aptılıları İnpata makabil aldılılan .,.rakı mİlllıİt•· 
erini dilekçelerine lıaila-k nretiyle ikiııci -dde· 

de ya:ulı pndeıı eelıi:ıı ı&n eni ,-ila7ete miraca.at el· 

aıeleri lhmdır. 

1 

i 
Poıl• ile ıönden1ecelı teklinerin chı ııarfı milıirle 

Jice lıapatılmıı oluıktır. Postada ol•cak ıecİlıme· 
ler kabul edilmez, (4174/ 2433) 12453 

lnıaat Münakasaaı 
Elhıl 1'J,. lllilirlifül._ : 

i 

1 - 37HI lira 84 lıanı lıeıleli lı:etifli ...tekel 
hutanesi ilıinci kısım inıaalı 16. 5. 940 tarilıinde 
haleai yapılmak Üzere kapalı urf ıuali7le eluiltme· 

7e konalmat ise de men11t taliplerin telıliE melıbıp· 
!arını tarif•tı kanımi71 daireainde imli elmedikle
rinden mezkir iıia 16. 5. 940 tarilıinden itiharea bir 
ay içinde paurlıfı lıoınılmatbır. 

2 - Ba İte ait enek ıanlarduı 
A) H.l&ui lıeıif 
B) T •fsiliı keıfi 
C} V•lıidi fiyat cet'l'eli 
D) Huıasl 'l'e fenni ,.rbıa_ 
E) Baymdırlılı itleri cenel ,.. yapı itleri 940 En· 

nl fUtnamesi 
F) Mukanlem- projut 
J) Eksiltme tarlıuı-si 

1 
• 3 - EkıiltıM7e ıirebil-lı lçm iıtekliler 2825 
ıra nıankkat teminat nrmeıi •• bundan lı•tka •ta· 
fıdalıi 'l'esikaları ibraz etmeai llzmdır. 

A) Eluilt-re rirebil-k içia mfıa" ıridirlüiiin· 
den •lınmıt elıli7el ,.esikaaı. • 

B) 939 71lma ait Iİcaret oda11 YUİlta11 

Bina inşaat ilanı 
Balıkesir P. T. T. Müdür:Jüğundc 
1- Edremlttc inşa edilecek P. T. T. bi

nası insaatı 21. S. 940 tarihinden itibareo bir 
ay müdetle pazarlığa çı:karılmııtır. 

2- Bu i:sin kcııif bedeli 34016 lira 11 .ku
ruştur. İhale 21. 6. 940 cuma günü aaat lS 
de Balıkesir P. T. T. MüdıirlüğU blnasıııda 
tc$kil edilecek komisyonda yapılacaktır. 
3- Bu işe ait : 
A- Projeleri, 
B- Fiyat bordrosu, mesaha cetveli kesif 

hülbasmı, 
C- Fenni ve husus? şartnameleri, 
İstiycnler 170 kurus bedel mukabilinde 

Balıkesir P. T. T. Mudürlüğündcn alabı • 
lirler. 

4- Taliplerin ihaleden en az ıekİ2 gün 
evci bu iıı .. benzer yinni bin liralık iıi bir 
defa başardıklarına dair rcf~ranslarile bu
lunduktan yer valiliklerine müracaat ede
rek alacakları ehliyet ve ticaret odası ~c~i
kalarını ve kanuni muvakkat teminat veya 
banka mektubunu 21. 6. 940 taribinde iha
leden bir saat evel yani saat 14 de Eksilt -
mc Komisyonuna vermiş olmaları lbtm ııe-
leccği ilin olunur. (4525/.26~) 126~8 

Yol inpatı 
lstanbul Belediyesinden : 
19. 6. ~çarşamba ııünü saat 15 de İstan

bul umumi meclisi daimi encümen odasmda 
422,358 lira 95 ku~ keşif bedelli, İstanbul 
belediyesi sınırları içinde muhtelif yerlude 
Y".Ptırılacak asfalt, pa~ke ve aair cinı yol
ların lnaaatı kapalı zarf uaQlile eksiltmeye 
konulmuttur. 

Mukavele. eksiltme, bayındırlık iıleri ,e. 
nel, hususi ve fenni şartnameleri proje ve 
keşif hülasasile buna müteferri diğer evrak 
21 lira 12 kuruş mukabilinde fen işleri mü
dürlfiğündtn verilecektir. 
. İsteklilerin, bu i~ benzer iş yaptıfına da· 
ır vesikalarına istinaden ihale tarihin.den 8 
gün evel İstanbul belediyesi fen işleri mil· 
dürlliğüne müracaatla alacıı.kları fenni ehli
yet ve 940 yılına ait ticaret odası veaikıı}a. 
rile 20644 lira 36 kuruııluk ilk teminat mak
buz veya mcktuplarıylc 2490 numaralı Jca. 
nunun tarifatı çerçevesinde huırhyacak -
lan teklif mektuplarını ihale sikıil aaet 
14 de kadar daimi encümene vermeleri il· 
znndır. (4472/2586) 12649 

Şose tamiratı 
Sıv.as Nafıa Müdürlülünden: 

~ ıtlnCl ı•t 15 de viliyet da"mt crı.
clmeoi.de yapılao.ıı:tır. 

3 - Ekıriltme oartnamcsi ve bunıı muto
feni evrak her run ruıfıt mildtirlıitünde 

aörlilebilir. 
4 - Eksiltmeye girmek istiyenler 998 Jl. 

ra 82 kurut muvakkat teminat vermekti 
ve bu gibi iıleri yapabileceklerine dıılr vl
llyet makamından almmıı; ehliyet vesikala. 
n ile ticaret odasına kayıtlı olduklacma da
ir tescili hüviyet varakalan ibraz eykrDC -
leri lizımdır. !eteklilerin teklif mektup • 
larıru 2 inoi maddede yazılı vakitten bir 
&aat eveıline kadar makbuz rnuktbilinde vi
llyct daimt encümenine vermeleri llzımdır. 
Postada ola<:alı: gecikmeler kabul edilmez. 
"4583-2648" 12651 

Harita yaptın laca!< 
Ytzirlcöprü Belediye Riyasetinden: 

(80) hektar mea~n (30) hcktlll' gayri· 
mesk1lll vU.saUnde tahmin edilen kallaba.
mız ht111hnzır hartaaı alımı 28. 5. 940 tari
hinden itibaren bir ay milddetıe pazarlığa 
konulmuotur. 

Muhammen ke§lf bedeli {2360) ltradır • 
Muvakkat teminatı (177) liradır 

Bu lıe alt oartnarneler parasız olarak 
verilir. İhtıs:ı.sı musaddak taliplerin gü
nilnden evel ihaleyi yapacak olan Vezir
köprü belediyesi encUmenlne mUra.caaUa.-
n. l2e00 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Tereyağı alınacak 
!stanbul Levazım Amirliti Satrn Alma 

Komisyonundan : 
16330 Kilo tereyağı alınncaktır Kapalı 

zarfla eksiltmesi 10-6·1940 ;pazartesi gü • 
nU saat 15 de Tophanede İstanbul LV. l -
mtrllği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Tnhrnln bedeli 17963 ilk teminata 
1347 lira 22 kunı;,tur. Şartnamcai komla -
yonda görWlir. İsteklilerin kanuni vesika· 
lariyle teklif mektuplarını ihale aaatından 
bh asat evel komisyona vermeleri. 

(2516) 12511 

Kuru ot alınacak 
Sök• Ad:tri Satın Alma Komisyonundan ı 

1 - 528000 kilo kunı ot satın alınacalr
tır. Tahmin bedeli 19800 liradır. 

2 - Ot cvsafiylc teslim mahalli ve prt
lıırı şartnamede yazılıdır. Şartnamesi Sö
ke'de süvari alayında ve Ankara Lv. !mir
liğile hmir tümen satın alma komisyonun
da parasız olarak görülür. 

3 - Eksiltme 20/haziran/940 perşembe 
günü Söke postane saatiyle alay kıılaam
daki satın alma komisyonlufunda yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliylc ya
pılacaktır. 

S - Muvakkat teminatı 148S liradır. 20/ 
hazira.n/940 perşembe i\inıi saat 9 dan ona 
kadar (dahil) satın alma komisyonluğuna 
ınakbuı mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu 
saatten sonra makbuzların kabul edilmlyc-
ccfl ilin olunur. (2.562) 12572 

SığIJ'eti alınacak 
Ed:lşehlr Kor S..trn Alma Komisyonutlw' 

daa : 
Eskişehir pmizonundaki birlikler ih • 

tiyacı için 140 bin kllo •ıtır eti kapalı zarf 
u.ullyle eblltmeye kortmU9tUr. Kapalı zarf 
ueuliyle eksiltmesi 20- haz. - 940 ~be 
günü saat 16 da Eslriıehir lı:or aatın alına 
komiı:vonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. Tahmin bedeli 38500 
lira.dit". Muvakkat teminatı 2887 lira 50 ku
nııtur. 1atekliler kanunda yazılı vesailı: ,,. 
teminat makbuzlarını havi teklif mektupla.. 
rnu belli C(lnde uat 15 e kadar komisyoa 
rf:ruetine Tennfı bulunacaklardır. (2649) 

126S'2 

Et, yağ ve un alınacak 

Mardin Sıtıa Alma Komis7onund•1J t 

1 - Senelik münakasa,.. konulan 10.000 
kilo sadeyağı ile 7000 kilo ttfır etinin mü
nakasa.lan 24 • haziran • 940 saat 10 "Ye 
11 de bıı-lı; 900 ton odun ile 60 toa kuru 
otun 2S/6/940 ve saat 14 ve ıs de birincisi D) lnııat müddetince iı lııtmda diplomalı bir fen 

memurıı balanduracaltluıaa dair taahhatıuı- ,.erile. 
cel.ıir. (4209/2435) 12454 

l - Ekalltmeye konulan it: Sıvu - Er
zincan yolunun 104 + 000 : 109 + MO ki
lometreleri arasında 5500 metre tulUnde 
esaslı şose tamlratıdır. Bu t.ııin keıtt bede-
li 21490 lira 89 kuruştur. kapalı ikincisi açık olmak iizere yapılacak-

Yol tamir ettirilecek 

• 
r 

r 

• 
1 
d 
7 .. 
il 

d 
li 
li 

• 

lznıir Bıleıli7eıiııdu : 
lnönü caddesinin 187 sa.,dı ıolıalı ıfınıd11 218 

ayılı •nkak aizıııa lıadu azayan 10600 -•re -
alobaı dö~me ltıımı ıolıiilerek 8600 melrt -rab. 

lıaı lınını 7eııi ıranit tıılarirlı ,.,, 2000 mtlrl! JDD· 

ablıu kıamı ba yoldan çıkacak paket tatlariyle e
aalı tamir n '"" ayın yoldu çıkacak lıesme tıı· 
ırm itletilerelı Hatır caddesiyle 137 HJ'llı aoluık 
?ı•ı:neainin tamiri. fen itleri miidürluiunden riiı 
ırmı lıeı karat mokabilinde tedarilı edilerek lıetif 
e t•rtnamesi nçhile lııp~lı ıarfla eksilıme)'e ko· 
~lımııtu.r. llıalui 7 6. 940 cuma ıiinii Hat 17 de. 
ır. Keııf bedeli 49.100 lırı munlılıat teminatı 3682 
rı 50 lıarutl•r 2490 1171iı hnanuıı tırifalı dılıi. 
nde lıaıırlınmıt teklif melıtapları tule rina nınıi 
aaı 16 7a kadar encümen ri7uetiııe ,.erilir. 

k 
• 

(1585 /2485) 12484 

Ekmek alınacak 
Ayılın C. llf•ddtiamnlftiliğindtıı : 

k 

l - 14 haziran 940 tarihindrn ma711 941 sonuna 
adır Aydın cnıni malıkômluına nsıli runde 350 
det veril-k iiure ınııh-u Mdeli 10858 lira 75 
urıııtan ibaret belı•ri 960 ıramdan yerli loufcbı7m 
ın T•pılmıt ikinci nni elıınelı cu•evİne teslim e· 
ilnıelı tartirle bir •J aıiiddeıle elısihme71 konal
ıııtar. 

d 
d 
m 

2 - Eksıltnıe kapılı 1:1rf asulirl• 7apılacaktır. 
3 - Mankkat ı,minaı milıluı 814 lira 41 k•· 

r uıtur, 

la 
4 - Elısilıme7e İtlir&k edecekler teklif -ktup. 
.rmı ... •• cibi taa~lıuıler• rirebileceklerine dair 
ıc~reı odasından ılanklırı nıilıalarla birlikte 14 
uıran 940 cama guna Hat 14 de k.dır nıltbuz 
akabilüıde C M.U. lifine tndıe nıecbardar. 

T 
~ 
m 

s 
5 - Elısilıme ve ıha!P 14 baıirın 940 cuma ıiinü 

aaı. 14 de Aydın C M.U. liii dairesinde loplanacalı 
omıı7011 lıuııırnnda yapılacaktır. ı. 

6 - Mur•flar aıüıtrrir• ıitıir. 

c 
_7 - !'•.luı fada -ııim.ı almalı ,.. 11rtna•7i 
or-k ıstıyenler Aydm C.M.U, lifine •uracaatlan 

ı· uımdır. (2504) 12507 

Kapalı zarf uauliyle eksiltme 
ilim 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğündtn : 
1 - Eksiltmeye "'konulan iş: Tekırda,t -

Malkara yolunun 114-100-52+500 ktlo -
metreleri arasında 8100 rnetrellk kıeım ııosc 
sıuılı tamiratı. e 
Keşif bedeli: ( 50704 ) lira (:>O) kuruotur. 
2 - Eksiltme 19-6-1940 tarihine raetlı . 

yan çarşamba gUnü saat lu te Teklrdag na
ıa mildürlllğtlnde eksiltme komisyonu o -
dasında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 
f 

3 - Ekslltme ıartnıımeııl ve buna mUte
lerrt (iiğer evrak 2M kuru§ bedel muka -

2 - 24. 6. 940 tarihine tesadüf eden pa
zartesi gUnU saat 15 te vllfiyet daimi en
cümeninde kaplı zar! usullyle yapılacak
tır. 

3 - Bu l§e alt evrak ıunlardır: Keşif 
hUIAııa.sı, metraj cetveli fiyat silsilesi, gra
fik, tcsvlyeltUrabiye ve oose ve k6nrUler 
ve kfır!!'lr fn!!'lat !<'nnt .,rtnıı.me, bayındır
lık l§lerf şartnamesi, ve mukavele sureti. 

4 - Ekelltmeyc girebilmek için taliple· 
rln 1611 lira 78 kuruş muvakkat teminat 
vermeleri ve vllAyet makamından alınmıı 
ehliyet vesika.siyle Ucarct odasına. kayıtlı 
olduklnnna dair tescili hUvlyet varakaaı 
lbr'\Z edllrc .. ktlr. 

5 - Tallpler teklif mektuplarını eksilt
me yapılacağı saatten bir saat cvel encü
men rlvns tine \'erml§ mukabilinde makbuz 

ur. 
2 - Bunlardan aade yağırun 825 aığır eti

nin llSS odunun 743 kuru otun da muvak
kat teminatı 315 liradır. 

3 - İsteklilerin ve münakuaya iıtirlk 
edeceklerin 2490 sayılı kanunun isteklerine 
gore teminatlarını hazırlıyarak aynı gün "Ye 
saatte münakasaya iıtirlik edeceklerini ve 
prtn.ameyi görmek ve okumak istiycnlerin 
de Mardin'de ııatm alma komisyonuna mU
racıı.atla blllibcdel alabileceklerdir. 

(2650) l'26SS 

200 araba alınacak 
almaları şarttır. l - Kor blrllklerl ihtiyacı için '200 yllk 

6 - isteklilerin ehliyet vesikası alabtl- arabası pazarlıkla satın alınacaktır. 
meler! irin eksiltme gl\nilnden , az 8 2 - İhalesi 6. 6. D40 perşembe ~rU sa-
g{in evci istida ile vllfıvet makamına mU - at 16 da yapılacaktır. 
racant etmetleri 10.zımdır. (4582 2647) 8 - Arabaların evsafı çift atla ç.:klllr 

126:ô0 dört tekerlekli yaylı veya yaysız ordu tipl 
Şose inşaatı veya buna benzeri milceddet veya sağlam-

Sivas Nafra Müdürlü~ünden : hstını kaybetmcmlıı derecede az kullanıl
mııı olanlardan bulunacaktır. 

1 - Eksiltmeye konulan iıı: Sıvas Erzin· 4 - Arabaların grup grup veya toptan 
can yolunun 96 + 300 - 103 + 88S kilo - satın alınması mUmkiindUr. 
metreleri arasında 7S14 metre tul üzerinde 5 - Fiyatı mahallt rayiç ve piyasaya 

f ~öre mahallt sntın alma ve muayene ko-
mcvcut t~şın crş.i ve silindirajı işi kapalı misyonları tarafından tckarrUr ettirilecek 
ı:arf usulıyle eksıltmcye çıkarılmıştır. Bu ur. 
işin keşif bedeli 13317 lira S9 kuruştur. 6 - İsteklller Bursa, Bandırma, Susur-

2 - Eksiltme 24-6-940 tar[hinc müsadif ı luk. Kutahva, Balıkesir ve Edremit satın 
alma komisyonlarına mUracaat edebilir-

___ ,_ ler. (2651) 126M 

Muhtelif yiyecek alınacak 
!stıabul Komutanlık S11.t111 Alma Komisyonundan : 

İstanbul komutanlığı Gümüş suyu hastanesinin senelik ihtiyacı için aşağıda yazılı 
beş kalem yiyecek maddesi kapalı zarf usuliylc eksiltmeye konulmuştur. ~it • 
me 14 - haziran • 940 günıi saat lS dedir. Şartnamesi her gün İstanbul komutanlığı 
satın alma komisyonunda gorulebilir. Bu mcvad.dı toptan verecek bir talip bulunma
dığı takdirde iaşe ıı.yrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. İsteklilerin belli günde mii
nakasa saatinden bir saat önceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da komutanlık sa-
tın alma komisyonuna makbuz karşılığında teslim etmeleri. (2S4S) 12547 

Cinsi 
Yoğurt 

Pastörize ıüt 
Çiy süt 

Tavuk 
Piliç 

kilo .Muhammen B. Muvakkat teminata 
Mikdan Lr. Kr. Lr. Kr. 
40.000 10.000 750 00 
40.000 12.000 900 00 
20.000 4.000 300 00 
2.000 Ad. 
1.000 Ad. 

1.500 
soo 

28.000 

112 50 
37 50 

1100 Ol 
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Muhtelif yiyecek ahnacak Memur alınacak 
Türk Tarih Kurumu Başkanlı

ğından: Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğindenı 

CİNS! 

Tavuk 
Piliç 
Yumurta 
Zeytinyağı 

Pilavlık pirinç 
Çorbalık ,. 

Kuru üzüm 
.. Kaysı 

Nohut 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Sabun 
Kuru bamya 

(adet) 

.. 
,, 

Tereyağı birinci nevi 

Tuz 
Patates 
Vuru soğan 
S da 

Makarna 
Şehriye 
Pırinç unu 
.Nişasta 
Un 

Patlıcan 

Kabak 
Taze fasulya 
İspanak 

Taze domateo 
Taze bakla 
Pırasa 

Semizotu 
Taze bamya 
Tomates salçası 
Limon (adet) 

K. Gr. 

2500 
200 

15000 
iOO 

15000 
7000 
1200 
1000 
1500 
500 

2500 
9000 
250 
450 

38000 
20000 
4000 
5000 

2000 
iOO 

1000 
700 

1200 

5000 
4000 
3500 
8000 
3000 
1500 
5000 
2500 
1500 

500 
18000 

L. K. 

1750 
Tutarı 

80 
300 
420 

3900 
1750 
360 

1100 
240 
90 

50C 
3600 
275 
6i5 

2470 
1600 
320 
600 

600 
210 
350 
245 
156 

650 
400 
490 
800 
300 
150 
350 
375 
330 
100 
630 

L. K. 

131 25 
Muvakkat teminat 

6 00 
22 50 
31 50 

292 
131 
27 
82 
18 
6 

37 
270 
20 

50 
25 

00) 
50) 
00) 
75) 
50) 
00) 
63) 

50 63) 

185 
120 
24 
45 

25) 
00) 
00) 
00) 

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

48 75) 
30 00) 
36 75) 
60 00) 
22 50) 
11 25) 
26 25)

1 

28 13) 
24 75) 

7 50) 
47 25) 

Şekli 

Açık 

n .. 
" 
n 

" 

" 

" 

.. 

" 

İhale 
Tarihi 

7-6-1940 

.. 
" 
" 

Gün Saat 

Cuma 10 

" .. 
" .. 
" 

,, 
10-6-1940 Pazartesi 10 

,, ,, ,, 

" " 

11-6-1940 Salı 10 

,, ,, 14 

12-6-1940 Çarşamba 10 

Türk Tarih Kurumu kütüphanesi 
için bir müdür ve bir memur alınacak 
tır. Müdürün yüksek mektep mezunu 
olması, asgari bir garp dilini iyice bil
mesi şarttır. Birden fazla lisan bilen
lerle tarihle alfikadar olanlar tercih 
edilecektir. Memurun asgari lise me
zunu olması Hizımdır. Her iki memu
riyet için de kadın veya e::kek farkı 
yoktur. Ancak başka bir yerde işi ol
maması şarttır. Müdüre ayda 200 lira
ya kadar, memura 100 liraya kadar üc
ret verilecektir. Taliplerin ehliyet vc
sikalariyle birlikte nihayet on gün i
çinde Ankarada Türk Tarih Kurumu-
na müracaatları ilan olunur. 2178 

ANKARA V ALlLlCI 
4 kamyon alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
Nafıa dairesi için alınacak 4 adet kam· 

yonun mübayaası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

İhalesi 10 611940 pazartesi günü sı:ı.at on 
beş buçukta Ankara daimi encümende ya
pılacaktır. Keşif bedeli (14000) lirndan i
barettir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını, (1050) 
liralık muvakkat teminat mektup veya mak. 
buz, ticaret o<lası vcsikasiylc bırlıktc sözü 
geçen günde sant 14 buçuca kad:ır daimi 
encumen reisligınc vermeleri lazımdır. 

lstcklilcr keşif ve şartnameyi her gün 
Ankara ve İstanbul nafıa mudurliıklerindc 
gorcbilirlcr. (2466) 12461 

Kiralık ev 
Ankara Valiliğinden : 
23-5-940 tarihinde ihalesi yapılacağı ilan 

edilen idarci hususiycyc ait Çakırlar ma -
hlllesi 68 No. lu hanenin bir senelik icarı
na talip çıkmadıgındıı.n 10 haziran 940 pa -
zartesi ı;üniı saat 15 te ihalesi yapılmak 

ilzere ihale müddeti 10 gün uzatılmıştır. 

Milli Piyango'nun 

Keşidesi Tali 

Dönen Kürelerle 

• a 

7 

Bu keşidede aynca 20 bin, 15 ~ 
liralık ikramiyeler, 5 dane 5. (/J 
50 dane 1000 liralık, 500 dane 

10 500 dane 40 liralık, 5000 dane 

ikramiyeler vardır· 

Şansınızı deneyi~ 

Büyük i krom iye 

l(iralık dükkôn, apartman ve sO 
Vakıflar Umum 111ıidurluğunden : 

Senelik 
kirası 
L. K. 

480 
454 

Vakıf No. Semti ve M. S. 

1 54 Mi akı Milli mahallesi Suluhan yanı 
511 3 Altıntaş mahallesi Anafartalar Cad. 

Hocapaşa mahallesi Zincirli cami 

Cinsi 
Dlikkin ·cıei 

Aparumanın 2 1 

hol, 2 oda, l bat1)'0 

yı müştcmil da re. 
Dukkfin 

1- Ankara Nümune hastahanesinin 1940 mali yılı erzak ihtiyacı için eksiltmeye konulan yukarıda yazılı -34-
kalem erzak açık eksiltmeye konulmuştur, İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikasile, ilk teminat mektubu veya 

Taliplerin c 7,5 teminat mektup veyn 
makbuzları ile muayyen saatte vilayet da
imi encümenine ve şartnameyi gormek is
tiycnlerin hususi idare tahnkkuk mudiırJu. 
(:üne müracaatları ilan olunur. (2661) 

265 

750 

25.2 

4'2 

27 

29817 
291 
Z21 
220 

arkasında ı 
Hocapaşa mahallesinde Anafartalar 4 odalı fevkani 
caddesinde pansiyonu 
Dost ni mahallesinde Soğukkuyuda (Arsa) odun depO 
1smetpa a mahallesi Bcnddcresindc Ulucak mescidılt• 
Kı7.Jlcahamamda Govem nahiyesinde (Scy) hamamı 
Polatlı Beyi kkopru istasyonu ci- Muhattı çıfttıgı 

makbuzlarile birlikte, belli gün ve scntte, hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. 60 
650 
500 

2- Şartnameyi görmek istiyenler her gün hastahane idaresine ~üracaatları ilan olunur. (2322) 12408 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
12660 

ANKARA BELEDiYESi 
200 

60 
80 
55 
25 

114 
24 
25 
27 
28 

varında. 
Arslanhanc : Atpazarında 
A tpazarında 

Diıkk5n 
Baraka 

Ankara Nümune Hastanesi Battabipliğinden: 

CİNSİ 

Ekmek 
Fırancala 

Karaman K. eti 
Kuzu eti 
İnek sütü 
Yoğurt 

Sadeyağı 

Toz şeker 
Kesme şeker 

K. Gr. 

75000 
3000 

46000 
2000 

50000 
32000 

5000 
20000 

2000 

Tutarı 

L. K. 

7875 00 
427 50 

23000 00 
860 00 

8750 00 
8000 00 
6750 00 
7600 00 
840 00 

Muvakkat teminat 
L. K. 

590 63 
06 
00 
50 
25 

32 
1725 

64 
656 
600 00 
506 25 
570 00 
63 00 

Şekli 

Kapalı zarf .. 
,, 
" 
" ,, 
,, .. 

İhale 
Tarihi 

5-6-1940 
.. .. .. 

6-6-1940 .. 
7-6-1940 
8-6-1940 

" 

Gün 

Çarşamba .. .. .. 
Perşembe 

" Cuma 
Cumartesi 

" 

Saat 

10 

.. 
14.30 

" 11 .. 
14 
11 
11 

Zayi makbuz cildi 
Ank.1ra Belediyesinden : 
Ankara belediyesine ait 314551 - 314600 

numarayı taşıyan ve 314587 numaraya ka
dar işlenmiş 314588 - 314600 numaraya ka
dar işlenmemiş bir cilt tahsildar makl-uzu 
30-5-94-0 günü s:ıat 18 de Sakalar polis ka -
rakolu ile Yeni doğan Parti binası arasında 
zlya:ı ugramıştır. 314588 • 314600 numaralı 
makbuzlar hiıktimstizdür. Bulanl:ırın beledi
ye muhasebesine teslim etmeleri illin olu-
nur. (2660) 12659 

.. 
2276 o GokÇ

0

eoi;lu mahallesinde 

1900 o .. 

.. 
2 lnC'i' vnkıf aP r 
No. lu 7 oda ves• 
tı havi daire. t 
2 inci vakıf aP::, 
No. lu 6 oda v 
latı havi daire. 

Yukarda mevkii, cins ve senelik kira mikdnrları yazılı vakıf gayri ti\ at 
ene muddc-tle kiraya verilecektir. Kati lh le 6-6-94-0 perşembe gunu &31'• 

klflar Umum Müdtirliığu Emlak ve Arazi Mudurlü.,uııdc yapılacaktır. 
rm c• 7,5 teminat akçesiyle birlikte müracaa~ları ilan olunur. (2663) 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 1 Ankara 3. cü Sulh t-1 
Turgut u c e ıye eıs 11ıın en : A k , K 1 1 k' u ... w-n ara nın ı ıç ar oy " 
Evclcc kapalı zarfla münakasaya konula- dan akdem vefat eden HuseY 11 

1- Ankara Nümune hastahanesinin 1940 mali yılına ah yukanda-yarıl1 em kapa ı'-'%ılrl'"'1ıstmı 

1 B 1 d R . ı·..:· d 1 ~~~liğinden: •• 

~ıw~' -· ..-~-ı-::-ıu:.ı. 1 ... :... 1.:. .............. .,.;~"-1"idri 

den musaddak proje mucıbince Turgutlu deninın 532 inci maddesi mu' 
'<asabası elektrık tesisatı aşagıdaki şerait tutma muamelesi ıkmal oluıııı' 
tahtında açık cksıltmeye konulmuştur. Ek- dan kefaleti hasebiyle alacalt '• 
siltme müddeti 30 mayıs 940 tnrihınden 13 dahil olduğu halde bilcümle s6 
haziran 940 tarihine kadar 15 gundiır. İha- borçluların kanunu mezkuruJl et'1 
le 13 haziran 940 tarihine müsadif pcrşem- mucibince bir ay zarfında " 

ile eksiltmeye konulmuştur; İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikasile ilk teminat mektubu veya makbuzunu ve 
ticarethane namına harekt edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnamelerile birlikte, 2490 sayılı kanunun tarifatı 
dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarını belli günlerde yazılı saattan bir saat eveline kadar Nü

~onguldak 
den: 

Amele Birliğin 

mune hastahanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 
2- Şartnameleri g<Snnek istiyenlerin hastahane idaresine müra~t etmeleri ilan olunur. (2323) 12409 ı - Eksiltmeye konulan i' : 

Zonguldakta Amelebirliği hasta
nesi binasının şark tarafında mut 
bah ve çamaşırlık binasiyle hasta 
ne bina!J•nın zemin katının pc•lı

be gunu saat H de Turgutlu belediye bina- ycleriylc birlikte Ankara 3 
sında mutcşck.kil daimi encümende yapıla- kuk mahkemesine muracaat~rı 
caktır. !arını vaktiyle kaydcttırmiye t 

Sayın halkın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 
Hasta nakliye otomobiline ihtyaç hasıl olduğu za

man derhal 1521 veya 1522 numaralara te1efon edilmesi 
sayın Ankara halkından rica olunur. 12601 

YOL İNŞAATI 
Zonguldak Daimi Encümeninden : 
ı - Villyet dahilinde ve aşağıda güzergah, muhammen ke$if bedeli, muvakkat te

minat ve ihale gun ve saati yazılı iıç yolda yapılacak tesviyei türabiye yeni ve gırvye 
ıose, istikşaf ve sınat imaHit işi vahidi fiyat uzcrinden kapalı zarf usuliyle eksilt· 
meye konmuştur. 

2 - İhale daimt ,encumendc yapılacaktır. 
3 - Eksiltme şartnamesi ve sair mütcferrt evrakı Zonguldak Nafıa Müdüriyetinde 

ve daimi encümen kaleminde görülebilir. 
4 - İstcklıler her üç yolda birden veya bir ve bir kaçına talip olabilirler. 
5 - Eksiltmeye girmek istiyenlcr ihale tarihinden sekiz gıin eve] vilayete müraca

atla bu işe ait alacaklan ehliyet vesikasiyle 940 yılına mahsus ticaret odası vesikası 
ve muvakkat makbu7.u veya banka mektubu ve teklifine ait mektubunu muhtevi 2490 
sayılı kanun hükiımlerine göre hazırlanacak kapalı zarflarını muayyen ihale saatinden 
hır saat ev eline kadar daimi encümen reisliğine vermeleri llln olunur. ( 4498-2610) 

Yol Muhammen Muvakkat İhale Eksiltmenin sureti 
bedeli kcşıf teminat Tarihi Saati tediyesi 

Lirn K Lira 
Devrek - Tcfel'I 174898 64 9995 17/6/940 11 ~o. 941 bütçelerinden 

Pazartesi 
Baycuma Çaycuma 
Kokaksu - Bartın 

Koı:lu - Ereğli H-

281620 00 16115 17/ 6194-0 11 940, 941, 942 bütçelerinden 
Pazarttsi 

m nı yolunun Değır• 
mM ğzı - İhksu 
arasında 

75000 00 5000 ı 716 940 11 ~o. 941 bütçelerinden 
'Pazartesi 

12!510 

Çam ..... agaç direk alınacak 
Turgutlu Beledıye Rıyasetındcn : 

Elektrik ocbekemlz için ll!Jağ"ıda vasıfi arı yll%ılı 4 tip üzerinden 1100 adet çam 
ağ <: direk 15 gUn mUdd.,tle münakasaya vazedilmiştir. MUnakasa 30 mayıs 940 ta· 
rlhlnd n 13. 6 940 tarihine kadar 15 gtın dUr. İhııle 13. 6. 940 tarihine müsadl! per· 
ş mbe günü saat 14 tc tx-lcdlye binasında müteşekkll daimi encümende icra edile· 
cekttr 

Nevi Adet Tul metre Dip kutru metre repe kutru metre 

Çam m 9M o~ ~m 
500 9 0,25 0,18 
300 9 0,22 0,15 

" 150 8,50 0.22 0,15 
Taliplerin 2490 numaralı kanun hükUml eri dairesinde müracaatları f1An olunur. 

(4597 2656) 12658 

1111111111111111111 .. 111111111111111111111 - -
- KAMP ELBİSELERİ -_ Çok ucuz olarak Belediye -
: karıumda Kınacı Han No. 8 de : 
: ıatıhr. 2224 : 
111111111111111111111111111111111111111111 

Sat.lık biçilecek çayır 
Cerikll istasyonuna 30 kilometre mesa

Cede (1000) dönüm aahada mükemmel ye
tişmiş bu senenin çayır maluulU satılıktır 
Her tUrlU oeraltle uyuşulur. Taliplerin 
Keııkin'de Y~uf Rıza SllsüpUr adresine 
mUracaaUan. ~~ 

1~11111111111111111111:11111111111111111~ 

I § Eczae1, hemş1re, memur § 
1 

: ah nacak = - -- -
: Kızılay Umumi Merkezin-: 
S den: _ --- Cemiyetimizin Erzincan Has- : 
: tanesinde istihdam edilmek üzere :,: ------

1 - Eczacı 

1 - Hastane idare memuru 

1 - Hemşire 

: ye ihtiyacı vardır. Lazım evsafı 
: haiz olanların veı.;ıkalariyle birlik-

-------
- te Kızılay Umumi Merkezinde si-: 

cil müdürlüğüne müracaatları. -

., ı 1111111 rıı 11111111111 ııı 11111111111 ıt r 

kinlik haline ifragıdır. 

2 - Mutbah ve çamaşırlık bi
nasiyle tesisatının keşif bedeli 
(23920) lira (81) kuruş ve poli
klinik işinin keşif be<leli (3245) 
lira (82) kuruş olup mecmuu 
(27166) lira (63) kuruştur. 

3 - İlk teminat akçası (2038) 
liradır. 

4 - Eksiltme müddeti 20.5.940 
tarihinden itibaren (21) gündür. 

5 - Eksiltme. J0.6.940 pazarte
si günü sat onaltıda Zonguldakta 
Amelebirliği faal heyeti huzurun
da kapalı zarf usutiyle yapılacak
tır. 

6 - Talipler eksiltme şartna
mesi, mukavele projesi ve bu işe 
at diğer bütün evrakı beş lira be-

Belediye mezat yerinde del mukabiHnde Amelebirliğin -
müzayede ile den alabilirler. 

1 - 31600 lira keşifli lokomobil ve tef er- ya ne şahsan ve ne de tereke>'' 1, 
ruatr, kip cdcmiyecekleri ve mirıı5~ 

2 - 27485 l'ra bedeli keşifli santral elek- kanunu mczkiirun 534 uncu 
trik teçhizatı, ve yuksek tcvettur eebekes1 cibince 3 ay zarfında muraca•

1 

ve muhavvilelcr, ılan olunur. ııoS 
3 - 20507 lira bedeli keşifli alçak tevet-

türlu şebeke malzemesi ve montajı, 

1 4 - 18098 lıra bedeli keşifli 14930 kilo 

1 

bakır tel. 
5 ~ 3650 lir:ı bedeli ke~ifli konsol demir 

ve cıvata, 

1 
Yukarda beş maddede yazılı işlere ait 

proje eksiltme şartnamesi ve mukavclena -
1 meler belcd"yemizden uçer lira mukabılin. 

de alınabilir. Talipler yukardaki işlere ay. 
rı ayrı talip olabilecekleri gibi heyeti u -
mumiyesine veya içlerinden bir kaçına da 
t lip ohbilirkr Bu hususta teklif dahi vc
·ebilirler. Talıplerın 2490 numaralı art

tırma \"e eksiltme kanunu hukumlcrine ri-
ayet etmek şartiyle taleplerini dermeyan 

. edeceklerdir. ( 4596 2655) 12657 

Kayseri Asliye Hukıılı 
JiP-inden: 

Kayseri hazinei maliyesi v~ 
Emin Bilge tarafın.dan ınudd,. 
de irmeni kbyilnden Mehmet. ıll 
seri'den N!sari oclu Abdurr'h ~ 
ve Nisnri oglu Ahmet 
hide ve İhsaniye aleyhlt

1
, 

tapu iptali davasında bUJl e 
hidc ve İhsaıı"yc'n.ın yer efo 

olman asından tebligat ili~• 
mis ve muayyen gilnde gelıfl 
!erek haklarındaki muhal<efl'l'ıı 
devamına ve gıyap kararı itt 
verilerek muhakeme 17-6·940 

0 
at ona bırakılmış oldugund~11 ,dl 
mcdikleri veya bir tiırliı itır• 
dıkbrı takdirde tahkikatı11 rıı' 
devam edcccgi teblig makafl'I sJ Satılık otomobil ' , Ankara Asliye ikinci Hukuk 
mık uzerc ilan olunur. 

13 d 936 ..JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL._ Hu~kı"mlı·gwı·nden •• J 6/6 940 perşembe g..inu S3nt c • 
ŞEVRO E · ~ kl" k • r · - Ankara icra Daire•• L ycnı hıstı ı ta sı saat ı temız :A k p ı : Ankara blrln<'I orta okul musiki mualli- w 

kullanılmış faal bir haldedir. 2157 : n ara a as= mi Sıfüynıan Glll r tnrnfınd:ın mnlıkcınc. murlugundan: .... 1 
: : mlze açılan so>edı deı;-iştlrmc davasının 1 Ankara'da Bankalar cadd~· 11 - - d • ı· •• - - sonun : gumüş Fırsat tıcarethancs 

ZAYILER - Bu akşamdan itibaren Davacının cvelcc almış oldı ğu Alkan !ah Kent'ın Ankara ticaret "'fi 
: : sovndının Glllcr o~ndl~lc (l ğiştirilmek 1 d' . . a ı 
: : suretiyle n lfusa t cll ve IJ~nına kabili- iflasına karar veril ıgı ıcr cı 

Otelin Taraçasında - temyiz olmak üz re 14 3. 940 ı;UııUnde ka· 166 ve talimatnamenin 55 
111 Zayi - İstanbul sannyllnc!lsc akademi 

sinden aldığım diplomamı knybettlm. Ye· 
nlsinl ıılacat.:ımdan eskisinin hUkmU oJınt>· 
dığı il~ olunur. Mimar Ali Rn.slm C nglr 

: rıır verildiği il n olunur. 2204 rinc tevfikan iliin olunur. 

Satılık - Yenlşehirın irat getirir muh- : 
telıf :r rlcrlnde c 40 borçlu 300, 400 lira : 
lratlı mlısalt fiyatlı apartımanlnr Sanayi : 
Cad. No. 8G 'l'l 1053 2ll6 : -

Lokanta 

Orkestra ve 

Servisi 

Varyete 

------
Zayi - 33G • 337 sencsJ Ankarn darUI- : 

mu lllnılnınd n aldığım şalıaddn:ınıemi -
ltavb tttm. Ytnl ini çıknrtacnğımdnn eski- "11111111111111111111111111111111111111lr 
sin n hükmü olm dıgı ll:w olunur. 

Muntazam borçlar umum mlldllrlüğll 
kontrol kalemi mllmcyyizlerinden Hulflsi 
Akça 2201 

Zayi askcrlllt tezkeresi - 1335 senesin
de jandıumn umum kumandanlık matbaa,. 
sı mlldUrlü@ndcn alıp İstanbul Kocamus
tn!npnşa askerlik şubesine kayclettlrdlğim 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan eskisinin hllkınll olmadığı ııruı 
olunur. Abdullruı oğlu 314 doğUmlu Ce-
mal Kapçı. 2203 ULUS - 21. inci yıl. - No. Ci7Ci5 

Zayi - Ankara emniyet mUdUrlüğlln. İmtiyaz sahibi 
den aldığım G 6 nu r f1 lkrun t t zkcrcnıl lskender Artun 
kaybettim Ye:ılslni alacağ"ımd n eskisinin 
htlkmU olmndı8"ı Utın ol\lnur. Ankara Ta- Umumi Ne:ıriyatı [dare Eden 
bnkhane mllhııllc ı Baypınıır sokak No Yazı İşleri Müdiirü 
15 te Genco tvan Bcnet. 2204 

Mümtaz Faik FENiK 
Zayi - Ankara merkez asker! hastane- il 

sinden aldı"t'lm askerlikten terhis tezkere· Milcsscse Mildilrll: Naslt ULUG 
mi kaybettim Yenisini alae$md:ı.n eski· ULUS Baııimevi ANKARA 
sinin hükmü olmadığı ııtuı olunur. Mehmet 1 ~======:::ı;ı:;:::::ı:::ı:::ı:===::"' 
oı. :Mustata İnce teveıut 3~. ~~21 

..Jlllllll D A K T İ L O K U R S U 
71 inci DEVRESiNi de o/c 50 TENZiLATLA A~ --
Yazı, hesap ve teksir makine I rlnln usulU istimalin! göst~=~I --

tısas kurını mezunlarına !biri a) d!ı DİPLOMA v rm kt dlr 1' 
~ maluıızın herkes alınır B Iedıye ıra8ı H nef apartımıını No " 

111
11 
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YENİ SİNEMA 
Ilu glln bu gece 

SON GENÇLİK 

Baş rolde: Ralmu 

HIMI filim 

Seanslar: 

Saat: 14,30 - 16,30 18,30 

Geeet saat tam 21 de 

. 
HALK SiNEMASI 

BugUn bu gece 

l - Arlzona kahramanı 
2 - İnsnn avC'ısı (Yıldı

rım köptk) 
İki ! 1 m lılı d n 

S anslnr: 
Saat: 14,30 - 16,30 18.30 

ve 21 dcı 

Saat 12,15 lCI ucuz 

matine. Meksika Gölü 


