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. LŞelibıi2! in"' ·· d'" ··· ı d A k H 11 ., ....... •e li onu, un og e en sonra n ara a cevı ne 9eref ver-
ıı ·~ 'triİd •lk~vleri resim ve fotoğraf sergisini gezmişlerdir. Milli Şe
~ell'derı. e hır saat kadar kalmı9Jar ve Halkevi Ba9kanı Ferit CeJal 
~İrljii •2!ahat a]mı9lardır. Bundan sonra Sergievindeki güze] ıanat
~ lltı ,1.~rg.isine 9eref vermişler, burada da kendilerine arzedilen 

lltj IJ.fe.k_ • ıle dinJemi9lerdir. MilJi Şefimiz, Belediyeler Bankaıı al-
'r>'ıı~lltl &alonda Ankara resıamlarının açtıkları sergiyi de ziyaret 

etltrj . lt-dır, Yukardaki reaim Milli Şefimizin Ankra Halkevini zi
ltıtiharnı teabit etmektedir. 

İngiltere - Sovyeller 
münasebalı 

Sir Staff ord Cripps büyük 
el(i olarak Moskova'ya gidiyor 

Londra radyosu gece sabaha kar§ı 
bildiriyo: 

Bu akşam, Moskova radyosunun 
verdiği bir habere göre Moskova hü
kümeti Sir Stafford Cripps'in, Mos
kova'ya büyük elçi payesiyle gelme
si hususunda ağremanını bildirmiş
tir. 

(MalCtmdur ki Sir Stafford Cripps, 
İngiltere ile, Sovyetler Birliği ara
sındaki ticaret müzakerelerini idare
ye memur edilmişti. Ve kendisı, Mos
kova'ya hareket etmek üzere Atina'
ya gelmiş, ve bu esnada Moskova'nın 
cevabı beklenmeğe başlanmıştır.) 

• • • 
Alman hududundaki 

Sovyet kuvetleri 
Paris - Mondial radyosu, sabah saat 

bir buçukta bildiriyor : 
Emin bir menbadan alınan mallımata 

göre, Sovyetler Birliği"nin cenupta ve 
prkicenubunda ve garpte bulunan ku
vetleri arasında büyük bir değişiklik 
yapılmı§tır. Bu meyanda cenuptan ve 
şarkicenubundan çekılen kuvetler, 
grapten Almanya hududuna nakledil
miştir. Bu suretle, garpte bulunan 17 
fırkalık Sovyet kuveti 4~ fırkaya çıka
rılrrır§tır. 

İngiliz Başvekili anlatıyor 
• 

335 bin Fransız ve lngiliz 

Flandres' dan tahliye edildi 
Ölü, yarah ve kayıp olarak insan zayiatı 30 bini geçmedi 

İngiliz Başvekili sözlerini şöyle bitirdi: 

Yeni bir dünya doğuncıya kadar 
mücadeleye devam edeceğiz 

Londra; 4. a.a. - Askeri vaziyet hakkında başvekil tarafından 
söylenecek olan nutka intizaren Avam Kamarası bugün öğleden 
sonra toplanmr§tır. Daha toplantının batında mecliste oldukça bü. 
yük bir faaliyet görülmüştür. Suallere tahsis edilen saalte meclise 
gelen azanın mikdarı gittikçe çoğalmakta idi. Lordlar kamarası 
azaarnrn locası hıncahınç dolmu§tU. Diplomatlara tahsis edilen lo
cada Türkiye, Belçika, Sovyetler Birliği ve Brezilya sefirleri göze 
çarpmakta idi. 

ı°ti .zafere l 
cışhran yol 1 

Dunkerque tahliye edildi 
Başvekil B. Çörçil, muhasamatın bugünkü vaziyeti hakkında 

afağıdaki beyanatta bulundu : 
" Ma:> ısın ikinci hafta ı sonunda Sedan' da ve Meuse üzerinde 

franaız müdaf aaaının yanlmaaını müteakip, Belçika kıralınrn da
veti üzerine Belçika'ya girmİ§ olan franaız ve İngiliz ordularını 
ancak Amiena'e ve cenuba doğru seri bir geri çekilme kurtara. 
bilirdi. 
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Şimal harekatı bitti 
Müttefikler sonuna kadar çarpışarak 
ateş altında Dunkerque'ten- ayrıldı 

Şimal ordularına da kıınwıda eden fran-l 
sız başkumandanlığı ıamanında gediği ka-
pıyabilcceğini ümit eyleditindcn, bu sıra- C. H. Partisi idare 
tcjik hareketi, hemen derhal yapılamadı. 

Ahnnn iatilhı hedefe vaat! olduğu ve re -
neral Wenand'm kumandanlığı ele aldıtı 
zaman, bir geri çekilme Bclı;ika ordusunun 

heyeti toplanhsı 

Bir~ok Alman merkezleri bombalandı imhaıı neticesini vereceiinden, Belçika' - Cümhuriyet Halk Partisi U .. 
daki fransıı ve ingiliı ordulan, belçikalı- mumi ldare Heyeti; dün mutat 

• 

lngiliz bCZfvekili Çörçil 

Hariciye Vekilimiz 
C. H. P. B. M. M. Gfupunda 

izahat verdi 
C. H. P. B. M. M. Grupu dün sa· 

at on beşte reiı vekili Seyhan mebu
su Hilmi Uran'm reisliğinde toplan
dı. 

Celsenin açılmasını müteakip kür· 
süye gelip on bet günlük dünya 
ıiyasi durumunu ve ıiyaıi hadiseler 
seyrini izah eden Hariciye Vekili 
Şükrü Saraçoğlu, aynı zamanda bu 
mevzu etrafında sorulan suallere de 
cevap vermek suretiyle &'!'UP umumi 
heyetini tenvir etmiı ve nıznamede 
baıka madde olmadıfmdan riyaaet
çe 18.30 da celseye nihayet veril • 
mittir. (a.a.) 

• 
Maarif Vekili Üniversitede 

lan. aynı zamanda kendileri ile muvasala h ftal k 1 p 
temini için Somme üzerinden ilerliyccek .~ . 1

A top antısınr yapmı§, .. al°" 
yeni fransız ordusuna cesaretle müzahere- tı yı alakadar eden mevzular uze
te cayret ettiler. Alman ilerleyi&i, bır tır-ı rinde müzakerelerde bulunmuı • 

(Sonu 5. inci sayfıda) tur. 

İtalya Nazırlar Meclisinde 

Alelôde idari kanun 
lôyihaları kabul edildi 

Harp i~in bir karar verilmedi 
Musolini hi~ bir nutuk söylemedi 

Roma, 4 La. - İtalyan radyo11unun sa
at 12,20 de bildirditine rore, Muıolini' -

nin riyasetinde aktedilen nazırı.ar mec -
liıinln içtimaı henüz devam etmektedir. 

idari kanunlar kabul edileli 
Roma, 4 a.a. - Duçe'nin riyasetinde 

toplanan na.sırlar meclisi, muhtelif nazır • 
lar tarafından verilen ve alellde idari iı -
lere mütedair bulunan kanun liyihalaımı 

kabul etmiştir • 

ltalya harbin planınını ve 
tarihini teıbit ediyor 

Tahliye edilen ıimal cepheıini göıterir harta 

İstanbul; 4. ( Telefonla ) - Maarif 
Vekili Hasan - Ali Yücel, bugUn öğle
den ııonr.a ilniveraiteye gelmit geç 
va:kta kadar rektörle muhtelif meaele
ler hakkında görilımilıtlir. Universl • 
tedc yapılmakta olan eleme imtihan -
ları bugün bitmiştir. 

Pariı, 4 a.a. - Alp'lann öbUr tarafmdan 
buraya relen ha.beri~ göre, İtalya Al -
m&n7&'nm yanında harbe rirmiye kı.rar 

vermiıtlr. Şimdi yapılacak ~ey bunun tari
hini tablt ve pll.ıunı tatbik etmekten iba
rettir. Franea bu ltararm almmasına tebe -
biyet V'Cfecek hiç bir ıcy yapmamıştır. İ
talyan matbuatı ıon zamanlarda Casab
lanca'da İtalyanlara fena mumcle edıldi&i
ni iddia etmi~ti. Yapılan tahkikattan harp 
fabrikalınndı ubotaj teşebbüsünde bu • 
lundukları için on kişinin tevkif edıldiği 

Paris, 4 a.a. - Fransız amirallık 
dairesinin tebliği: 

Şimaldeki müttefik orduların geri 
çekilmesini ve irkabını mümkün kıl
mak üzere, amiral Abrial'ın kuman
dası altında Dunkerque'i müdafaa et
mekte olan kara ve deniz unsurları, 
kaleyi istimal edilmez bir hale koy
duktan sonra, 3 haziranı 4 hazirana 
bağlıyan gece, tam bir intizamla ir
kap edilmiglerdir. 

İngiliz ve Fransız donanmaları, ıı
kı itblrlikleri ile, müttefik ordular· 

dan 300 binden fazla insan kurtarıl
masını mümkün kılan tarihte misli 
olmıyan bir hareketi muvaff akiyete 
isal etmi~lerdir. 

Bu harekete her hacimde 300 fran· 
sır harp ve ticaret gemisi ve birçok 
deniz tayyare filosu iştirak eylemiş
tir. 

İkhsat Vekili geliyor 
Franıa'nın kaybettiği gemiler İstanbul; 4. ( Telefonla ) - Birkaç anlaıılmııtır. Bunlard&n bir kaçı ıoııra.dan 
Jaquar ve Chacal torpido muhrip- gündenberi İstanbul'da Sumerbank tcı ıerbett bıralrrlmıttır. İhtillh haklı röıter-
. · . 1..:1ı:. il l · · f--1• ti i m41k iı;in İtalya son umanlarda harbe mü-

lcrını, Adroıt Bourrasque, Foudro- ı K'ı cıtt ve m esaese erının aaı:ıye n J t ,..__,_ eti 1 d . 1 rd b 

1 
tkik d İ · · raeaa """"'""" sur y e enız e e ıer e.tt-

yarıt, Orage, Siroco torpidolarını ve te e en ktisat V~lı HUsnU ç.a. jliii temın edeceiini bildlnniıtir. Paria'ia 
( So11a s. iııoı sqf adı ) kır bu akıam Ankara ya d6ndü. ( So11u ı. ıacı uTf ada ) B. Muıolini 
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Son seyahatin inflbaları 
• 

Iskoçya 'da Vikend 
Belki de mayısın uçuncü hafta 

Vikendini yalnız Türk heyeti yapı· 
yor: 

- Bana kaç saat çalııacağınızı 
aormıyacaksınız. Bayılıncıya kadar 
İ§ batında kalacaksınız. Yeni kanun 
İngiliz vatandaşlarının bütün varını 
yoğunu devletin emrine vermiıtir: 
aizin de sayiniz devletindir."- Mesai 
ııazırı'' 

İngiltere sivil seferberliğin son 
haddi içindedir. Sonra cephe var: 
orada balıkçı yuvasından a11lzade 
ıatosuna kadar her İngiliz çatısının 
bir yavruısu veya bir yakini çarpıfı· 
yor. Kır keyfi daha fazla çocuklara, 
yabancılara ve knygısızlara bırakıl· 
mıftır. Hele mayısın güneıli hafta 
sonlarında İngiliz taıra yollarının 
k .. labalığını gÖrmÜf olanlar, bizim 
içinde dolattığımız tenhalığa inan • 
mak için, onu gözleri ile görmelidir· 
ler. 

Evela §imendöferle Glaakov'a, o· 
radan otomobille Edimburg'a ıittik 
ve gene otomobille Londra'ya dön
dük. Jskoçyalılar Glaıskov'da bizi 
büyük bir samimiyetle kartıladılar. 
Üzerlerinde yüzlerce gemi İn§a olu· 
nan deniz tezgahlarını gezdik; İı· 
koçyalılarla İngilizler arasındaki 
muharebe destanlarında ismi geçen 
tarihi tepenin arkasında Türk torpi· 
'olarını gördük. 
Aktaın yemeğinde lakoçya bele· 
ye reisi bize milli yemeii olan 

rfaggiı'i ikram etti. Eıki iıkoçyalılar 
mutbaklarının kö§esine bir bumbar 
asarlardı; et yemeklerinin artıkları· 
nı onun içinde biriktirirler ve bum· 
bar dolunca aofraya koyarlardı. 

Şüpheaiz Haggis artık taze etle ya· 
pılmaktadlt', 

Haggis yemek odaıına iıkoçyah· 
lann tulum musikisi ile birlikte gi· 
rer; davetliler ayağa kalkar; aofra· 
ya reislik eden kimse onu meraaimle 
keser. Bir kadeh viski ile ıulıyarak 

0

yersiniz: "- Biz bu yemeği ancak 
hürmet ettiğimiz misafirlere veri· 
riz. Bir çok İngilizler bile onu ye
meğe layik değildirler." 

Belediye reisi güzel bir nutukla, 
biribirini takip eden sözler aerisini 
açtı. Böyle buhranlı günlerde lngil
tere'yi ziyaret edit imizin bıraktığı 
intibam derinliğini her cümleden 
anlıyorduk. Heyet belediye reiaine 
cevap verdi. Bir müddet aonra reiı 
bir daha ayağa kalkarak dedi, ki: 
"- Efendiler, geçen sene gene bu 
sofrada bazı §İmal memleketlerinin 
gazetecilerini kabul etmiştik, ben 
gene böyle bir nutuk söyledim; fa· 
kat onlar pek müphem bir nezaket 
mukabelesinde bulundular. Yemek· 
ten ısonra ellerimi yıkamağa gİtmİ§· 
tim. içlerinden bir' gazeteci, bilmem 
niçin beni bulmak için mualuk batı· 
nı intihap etti, kulağıma eğilerek 
dedi ki: "- Biz de sizin gibi dü
tünüyonız, ama söylemeğe ceaaret 
edemeyiz, mazur görünüz!." Bir 
Türk milletine, bir de onlara bakı· 
nız ve onların bugünkü akıbetine 
bakınız! Iskoçyalılar hüriyetıiz ya· 
ııyamaz. Bizi Türklerle birlettiren 
mizaç ve ahlak bağı, iıte bu hüri· 
ye t aıkıdır. 

Musiki lngiliz martını çaldıktan 
aonra, reis, "- Maatteessüf aizin 
marıınızı bulduramadrk. Bu aktam· 
lık Iıkoç milli havaaını martınız O• 

larak kabul eder misiniz?" dedi ve 
iskoçyalılar, kendi milli havalannın 
heyecanı içinde, Türkiye Cümhurte· 
isinin ve Türk milletinin ıerefine ka
dehlerini kaldırdılar. 

Falih Rıfkı AT AY 
leri ile beraber aönüyor. Bir gam ze· 
hiri, ıtıim ve ~engin tiirini yakıyor. 
Göllerden, •azlardan, af aç yaprak· 
tarından ve otlardan, Michel Ange• 
lo'nun Medicia'lerin mezarmdaki ıa· 
fak heykelinin ebedi ıesi geliyor: 
"Hüriyetsiz uyanmaktansa uyumak 
iyi, ölmek daha iyidir!" 

Bu hüzün dalıtlarından Mançes· 
ter iğlerinin uğultusu içinde uyanı
yoruz. Bize civarda bir tayyare fab· 
rikası gezdireceklerdi. Bugün hava 
destanlarını okuduğumuz yeni tay
yare tiplerini iğmal eden fabrikala· 
rın bize dahi ıöıterilmemesini mem· 
nuniyetle kartıladık. Demokrasile· 
rin esraraızlığr, totaliter rejimlerin 
aükut zindanları karımnda bir zif 
tetkil ettiğine tüphe yoktur. Gene· 
ral Veygand'ın Suriye sokaklarına 
aahrdığı ıu levha harp içinde veya 
mıntaka11nda bulunan bütün mem· 
leketlerde düıtur gibi ezberlenmek 
lazım: "Konutmayınız, çünkü bir 
fey bilmiyorsunuz. Eğer bir 9ey bili
yorsanız, büsbütün ıuıunuz I" 

Bütün bu makinalar, kurum ve is· 
ler, kara kanal ıuları, iki rüya ile 
nihayet bulur: kır ve hom! Büyük 
Britanya adaları, deniz gibi engin 
çayırlıktır. lngiliz açık kahvede o· 
turmaz. Oteller, çay yerleri, hepıi 

büyük evler veya küçük yuvalardır. 
Sanayi merkezleri ile bu merkez· 
lerden bir kaç mil uzaktaki bu krr 
ve yuva hayatı araaındaki tezat; 
timdi bir batka tezatla artmııtır: •· 
sırlarca aüren bir mlh ile hiç bozul· 
mıyan bir sükun, limanlara doğru 

aeller gibi akan kamyonlar, tanklar, 
motokar)ar, motörlü toplar, bütün 
bu harp vasıtalarının mekanizma 
gürültüsü ve benzin kokusu ile par· 
çalanmı§trr. İngiliz hayatının klasik 
manzarası, fakat İngiliz tarihinin 
meçhullerle dolu bir yeni inkiıafı 
içindeyiz. Dallardan, düzlerden, ıu· 
lardan, karalardan, hep aynı ıeye, 
havôcliı'e koıuyoruz. Haile halın· 
mıza geldiği vakit, 60 mil ıürat için
de seyrettiğimiz mayıs baharmm 
ıen, ıeali ve coıkun alemi bir cansız 
ıeride dönüyor. 

Bir mühendisimlzln 
muvaffaldyeti 

Amerikan elektrik mühendisliği ens 
titüsünün her sene yapmakta olduğu 
diploma tezleri müsabakasında, (1939) 
senesi birinciliğinin Münakalat Veka· 
leti yüksek elektrik mühendisi Bay 
Nejat Atsan'a verildiği ve kendisine 
bir de takdirname yollandığı memnu· 
niyetle haber alınmıştır. Bu kıymetli 
gencimizi biı: de tebrik ederiz. 

Denizli Hava Kurumu Şubeıi 
Denizli, 4 a.a. - TUrk Hava Kuru

mu Denizli 9ubeıi idare heyeti dün 
valimiz Osman Nuri Tekeli'nin reisli
ği altında toplanarak 1939 mali yılı 
varidatı ve mesaisi neticeleri tetkik 
edilmit ve kuruma yeni başkan seçil· 
miştir. 

Demir beyannamesi 
İstanbul; ( Telefonla ) - Herayın 

beşinci günU akşamına kadar ve -
rilmesi mecburi olan demir mil -
temmim beyannameleri yann akşama 
kadar ticaret mildilrlUğilne verilmiş o· 
lacaktır. Demirden mam(H eıya ve a
letler üzerinde fiyat yükseliti yüzde 
yetmit bet kadardır. Videler 110 ku • 
ruşa çıkmııtır. Demir ve saç ile emay· 
ye maml11atta da yüzde altmıı bir ar· 
tış vardır. 

u~us 

H A V A Bugünkü Meclis I 
....................... 1 ............................ , 

.................................................... Büyük Millet Meclisi bugüp öğle -

Havalar ısmmakfa devam ediyor ~:~ :onra toplanacaktır. Rüzname ıu-

Dün şehrimizde hava öğleye kadar ~- Be!nelmilel ııht. mukavelena-
açık, sonraları çok bulutlu geçmiı, menın tasdıkt hakkındaki kanuna mU
rüzgar cenubu şarkiden saniyede 3 ı z~yyel 3722 sa.y~lı kanuna ek kanu~ IA
metre kadar hızla esmittir. Günün ~ yıhası ve Harı~ıye ve .Sıhat ve İçtımat 
en yüksek sıcaklığı 31 derece olarak muavenet encilmenlerı mazbataları, 
kaydedilmittir. Yurdda doğu, orta 2- ?evlet memurlar~ aylıklarının 
ve cenubu şarki Anadolu bölgelerin· tevhidi ve tcadUlilne daır olaın 3~56 &a

de hava çok bulutlu ve pek mevzii yı~ı kanuna ?ağlı 1 sayılı c~t~el~n Ma
ya~ıflı, diğer yerlerde bulutlu geç- arıf Vektiletı kısmında değ~ıı.khk ya -
miştir. 24 saat içindeki mevzii ya- pı~ması ha.~kında . kanun layıhası ve 
ğışların karemetreye bıraktığı su Butçe encumenlerı mazbataları, 
miktarları Orta Anadoluda 1·6 Do- 3- Türkiye - İsveç ticaret ve tediye 
ğu Anadoluda 1-20 kilogram a;asın· anlaımalariyle merbutlarının tasdikı 
dadır. hakkında kanun llyihaaı ve Hariciye 

Rüzgarlar Karadeniz sahillerinde ve İktisat encümenleri mazbataları, 
şimal, diğer bölgelerde garp ve ce- 4- Türkiye - Suriye dostluk ve iyi 
nubu garbi istikametlerinden saniye· komşuluk mukavelenamcsi ile merbu
de en çok 9 metre kadar hızla esmiş· tu bulunan 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 numaralı 
tir. Yurdda en yüksek sıcaklıklar İz· protokollerle hususi protokol ve bu 
mirde 25, Antalyada 26, Trabzon ve anlaşmanın LUbnan'a da te§tlliline mü
Kütahyada 27, Konyada 28, Adanada teallik beyanname ve her iki hükümet 
30, Ialihiyede 31, Diyarbakırda 35 arasında yeni bir emlak itilafnarnesi 
derece kaydedilmiştir. akdine mütedair mektuhun tasdikı hak 

kında kanun layihası ve Hariciye en· 
cümeni mazbatası. Dikili'de zelzele 

İzmir, 4 a.a. - Dün ıabah 7.30 da 
Dikili'de dört saniye ıüren ve zarar 
yapmıyan bir zelzele olmuştur. 

Yedinci Balkan 
güreşleri 

Mart ayı içinde İstanbulda topla· 
nan altıncı güreı kongresinde yedin· 
ci Balkan güreş müsabakalarının ha· 
ziran içinde Bilkreşte yapılması ka
rarıa,tırılmıştı. Romen federasyonu 
mayısın ortalarına doğru Balkan gU
reş federasyonlarına müracaatla mü
sabakalara iştirak edip etmiyecekle
rini sormuıtu. Bu sorguya müsbet 
cevap verildiği halde bugüne kadar 
müsabaka tarihi tespit edilerek bil
dirilmemiştir. Alikalılar, Romen fe· 
derasyonunun bu müsabakaları şim· 

dilik tehir edeceği kanaatini taşımak 
tadırlar. 

Mujla temiz suya 
kavuşmak üzere 

Muğla, 4 a.a. - Yeniıehir fennt su 
yollarının döşeme işi bitmiştir. Nok
san olan bir kısım malzemenin temini 
ni mUteakip ıehre su verilecek ve bu 
suretle Muğla yakında temiz suya 
kavup.caktır. -----

-Xız Enstitüsü ::Sergıst · 

Her yıl Ankara'da açılan ve büyük 
bir rağbet gören İsmet İnönU Kız 
EnstltUıU sergisi bu yıl da ıs.ıs ha· 
ziran arasında tertip edilecek ve umu. 
ma açılacaktır. Bunun için imtihanla· 
rın neticesinin alınması beklenilmek
tedir. 

lzmir'den Almanya'ya 
ihraç edilen incir • 

İzmir, 3 a.a. - Gazetelerin ne§riya
tına nazaran son günlerde Almanya· 
ya 9800 ton incir ihraç edilmiıtir. 

Fuar çalışmaları 

İzmir, 3 a.a. - Şehir meclisi evci· 
ce verdiği karar mucibince Fuar ve 
Kültürpark'ın idaresi dünden itibaren 
kurulan müdürlük tarafından görül -
meğe başlanmıştır. Bu müdürlük ay
nı zamanda Belediyenin fuarı ve tu
rizm müdürlüğü ve Killtürpark İzmir 
enternasyonal fuarı turizm müdürlü· 
ğü adını taşıyacaktır. 

Bu sene fuara resmen iştirak ede
ceklerini bildirmiş olan devletlerin 
sayısı halen sekizdir. Bu miktarın on 
beşe baliğ olacağı tahmin ediliyor. 
Yunan hükümeti de fuara iştirake ka· 
rar vermiştir. Fransız devlet demir
yollarında da fuara iştirak edecek 
ekspozan ve ziyaretçilere avdet bilet· 
lerinde yüzde elli tenzilat yapılması 
karar altına alınmıştır. 

Çağra 
• Bugün umumi heyet lc;tımaından aon

ra arzuhal encUmenl toplanacaktır. 
• Adliye encUmeni S. 5. 1940 c::arııamba 

gUnU Baat 10 da toplanacaktır. 
• Devlet Denılryolları lstlmIAk kanunu· 

na mlfzeyyel 1607 Bayıh kanuna bir madde 
ekleıı ı sine dair olan kanun ltlythasını 
müzakere etmek Uzere teıekkUl eden mu
vakkat encümen bugün saat 10 da toplana
caktır. 

Bursa'da yard>mcı hasta 
bakıcı kursu açıldı 

Bursa, 4 a.a. - Yardımcı hastabakı· 
cı kursunun birinci devresine bugün 
Halkevi salonunda başlanmıştır. Kur
sa valinin refikası ve münevver ba
yanlarımızdan bir grup iştirak etmek
tedir. 
İlk ders askert hastahane doktorla -

rından Muhtar Davaz tarafından ve· 
rilmiştir. Ameli dersler de askeri has· 
tanede gösterilecektir. 

Çocuk Esirgeme Kurumunda 
tedavi edilen çocuklar 

1940 yılı beşinci ayında Ankara'da 
Çocuk Esirgeme Kurumu Genel mer· 
kezi polikliniğinde milracaat eden 
940 hasta çocuk muayene ve tedavi 
edilmit ve dit bakım evinde l.67 çocu
ğun dişleri muayene ve tedavi edile· 
rek sağlıklarına varılmıı, kurumun 
süt damlasından 169 süt çocuğuna 
2534 .k;Jn aiit verilrnia ve 3036 cnr.11w 
ve anası kurumun sıcak banyolarında 
banyo almış, kreş "gündüz bakımevi" 
nde 138 çocuk gUndüzleri bakılmakta 
çocuk bahçesinden 7865 çocuk istifa· 
de etmiş ve 21 çocuğa 65 lira 25 kuruş 
nakdi yardım yapılmıştır. Bu suretle 
kurumun bir ayda koruduğu çocuk 
sayısı 12.634 çocuğa baliğ olmuştur. 

Dahiliye memurlarına ait 
1939 • ı 940 kıdem tablosu 

Dalıilire -mularma ait 1939 • 1940 lııdtm 
lalıloı11naıı lıanrlıiı lıilmit, talılo t.alıettiriltrek ali· 
kalılera teni ol•-ıl•r, Dalııiliyı •-rları lıa. 
nıımıııa ıörı lıaır:ırlaıımıı olaa talılo, •rkeır:, t.aır1 
meınrlariyle, mifettiıler, -ı11t --rlarıaı ayrı 
ayrı ıöstermekteclir. VeUlat t.abloınıa ıönderil· 
meai miinanlıetiylı yapbfı lıir timimincla udimla 
ıö1l• deaıelıtedir: 

"Kıde.. anı ton al-• ... , tar~İ ol•p •İila· 
nt lıalincle lıir l'fıllıi _,,. ııailiyet tarihidir. Ttr· 
fi yalnıır: kHanlarm ıöıtırıaiı olda(ıa miiddetleria 
ikmaline hilı oı..J1JI --rlarm lnak•ld dar•-· 
ne tespit •den --ria lıaaıuı1111H lııd•• ft elıliyet 
ıibi t1Hlarnıa dolr•dH clofr•ra lem&• adilmiı· 
tir. Terfilerde ıizli tezkiye nralıalarııw da imil 
olduflı ıöaterilmiıtir. 

8iııunale1lı terfide iMi lııcle• n elıli11t old•· 
fan& ıöra terfi İçİ• dalıa nıl alıliyetİlı ıalllıi,..tli 
ııııılıam ,.. lıı•yetlerca tetkilı edilmiı olma11 f&rl· 
lıt •• 

Gn. Cemil Taner dün 
Egirdir'e hareket etti 

Beden Terbiyesi Genel Direktörü 
General Cemil Taner Eğirdir'de açı
lan dağ kursu faaliyetini yerinde tet· 
kik ve tefti§ etmek Uzere Eğirdir'e 

hareket etmiştir. 

Harp ekonomisi: 

Niçin· müttefikler 
son zaferden emin?.· 

İsviçre'de Bern ıehrinin en büyük 
gazetelerinden biri olan "Bund., un 
neşrettiği etüdde Almanya harbin 
devamı müddetince ı 938 senesi itha
latının (% 75) ini tutmak mecburi
yetinde olduğunu tebarüz: ettiriyor. 

Reich'ın ne altun, ne de döviz mev· 
cudu da ayda vasati 400 - 500 milyon 
mark arasında olan harici ticaretini 
karıılamıyacak kadar noksan olduğu 
maHlmdur. O halde bu (% 75) itha· 
lfıtını muvazenelendirmck için aynı 
sene ihracatının da dörtde Uç bir se· 
viyeyi bulması icabctmektedir. Açık 
ve kati bir hesap !.. 

"Bund,. un makalesindeki mutlakl
yet ifadesini tenkit veya tasdik ede· 
cek, vaziyette değiliz. Yalnız Alman· 
ya gibi büyük bir ülkeye, 80 milyon· 
luk bir nüfus kütlesine harp ve it· 
galler dolayısiyle artan ve geniıliyen 
ihtiyaçlar da ilave edilirse bulunan 
nisbet mantıki, hatta çok mutevazığ 
olduğu anlatılır. 

Şimdi biz bu satırlarda Almanya'
nın harp esnasında bu (% 75) itha· 
lat niıbetini muhafaza edip edemiyc· 
ceğlni tetkik edeceğiz: 
Reich'ın . harp baıladığındanberi 

daralan bir abluka çenberi içine düt· 
tüğUnil biliyoruz. Dövizi olmadığı 

için harbe takaddüm eden son yıllar· 
da da ancak Doktor Schacht'ın bul· 
duğu sistemler ile iıliyebilen harict 
ticaret 1939 eylillündenberi aksama
ya baıladı. Vakıa hemhudut memle· 
ketler ile alıı - verit hacmini büyült· 
mek için Almanya gönderdiği eko
nomi ajanlarının arkasına ditinden 
tırnağına kadar silahlı ordu ile göl
gelendirmeği de ihmal etmedi. Bu 
cephedeki dar ve mevzii muvaffak.i· 
yetler de klering hesaplarında borç 
yekunları yükseltebildi. Bu suretle 
dört harp ayında Almanya Hol • 
landa'ya ( 42) milyon florin, İsviçre
ye de (65) milyon frank borçlanmıı· 
tır. Bu daha ikisi! .. İktısadl durumu
nu ifşa edecek olan istatistik neşri
yatında pek ketilm davranmasına 
rağmen Almanya'nın diğerleri ile O· 

lan rakam vaziyetini pek ala nisbet-
'--...ı:--ı...:.ıı.ı_ 

Bu netice pek tabiidir: madem ki 
Reich'ın ihracat menbaları kurumuı· 
tur, ithalatı' da muazzam açıklar ve· 
recektir. 

Almanya'nın bu dostluk veya zor 
politikasına dayanan bu ıeklin bir 
müddet daha yilrUttilğünü kabul et· 
sek "Bund,, un yazdığı gibi 1938 se
nesi ithalatının (% 75) ini tutabile· 
cek midir? .. 

Riyaziye bir katiyet ifade ederse 
cevabı basittir: hayır!. .. 

İşte önUmüzde Almanya'nın 1939 
senesi ithalat ve ihracat cetveli; do
kuz aylık ithalS.t yekCınu (3.194), ih· 
racatı da (3.314) milyon mark. Cet· 
veli tetkik ediyoruz: Almanya bari· 
ci ticaret muvazenesini temin edebil· 
mek için dünyanın en kuytu köşele
rine, en uzak denizaşırı diyarlarına 
kadar uzanmııtır. Bugün bunlardan 
Amerika, Afrika, Seylan, Hind, Çin, 
Venezuella gibi alman harici ticare· 
tinde çok mühim mevk! sahibi olan
lar bir kalemde yok olmuıtur. GUm
rilk istatistik cetvellerine artık gir· 
miyen bu memleketlerden (1939) un 
ilk dokuz ayındaki ithalat yekunu 
(1.898), ihracatı da (1.681) milyon 
marki ... 

Hala ticart münasebetini idame et· 
tiği memleketler ile aynı müddet zar 
fında ithalat yekunu (l.296), ihraca
tı da (1.633) milyon mark. 

Demek oluyor ki, Almanya harp 

f, 'iter 
Yazan: Sadreddin th,t 

• 1 

esnasında eski harici t~ 
1 

ıı:ıi! 
(% 75) ini değil, (% 50) ''lı 
bulmaktan çok uzaktır. . • ti tte p 

Bahusus Almanya harıcı eıı 
de bazı civar memleketler~ 
merkezi vazifesini görtı1e 
Mesela : ı 938 senesinde J\l 
Hollanda ithalli.tı (198) milyaD 
ihracatı da (448) milyon . 
zükmektedir. Halbuki ha.k1 

rakamlar bu iki memleket 
ki alım, satım miktarını 

mektedir, şu kadar ki F0t11 
Almanya'ya harici ticarette 
ait merkezi olduğunu anlatı~ 
elimizdeki ithalat ve ibrJcl 
linde kayıtlı, fakat tatbikatt' 
kıymeti olmıyan adetleri d• 
edersek "Reich,. ın harp e 1 
harict ticaret yek\tnu azaınl ~ 
lının ancak (% 35) ini pe1' 
ğını söylemek hakikate pe1' 
Almanya lehine bir tahmin 

Bu ıerait dahilinde gün 
daha berbad bir şekle giren 
konomisi bugünkü bol ınal 
nit sarfiyatlı harbe daha :
tahammill edebilir?... Yenl 
ne koyabilecek mi? ... 1mklı' 

O halde. Almanya harbi ı'. 
dilrmemek zorundadır. Z~ :~6 
topyekfuı aavletler bu ha1'1 'tı 
kere daha tecellisidir. Yalfll~ ~ il 
kii gazcnferlik arzuları ııJl'.I 111 

binkinden çok, ama daha pe~ llıııı 
halıya, bel ki hiç bir zarna" 
durulmıyacak stokların da 
ne mal olmaktadır. 

Ortada bir hakikat vardı!· 
zaferler maneviyatı takviye 
harbin ruhudur, fakat madde 
sıdır. Ruh ile madde mezce 
çe de hayat olamaz. 

Beden terbiyesi mükel 11, 

tatbikine ait faal~ ~ı 
Beden terbiyesi genel d' 

ğü teşkilatının 1940 mali 1' 
yet programı federasyonJ,ı' 
dan hazırlanmış ve merkel 
}uıııv@tİn• v•r.iı.-:, .. : f .-•;s-"" \)O 
de de tetkik ve kabul edileD~ 
ram Başvckaletin tasdikıfl 
mittir. Bölgelere tamim 
zere olan programa göre 
lüp ve gruplarının teşkiline 
ba,lanılacaktır. Bu kulüp 1' 
rın kuruluı törenleri 30 1 
yapılacaktır. Bu arada me~ 
aliyette bulunan kulüplerin 
terbiyesi kanununa nazartı' 
işleri ikmal olunacaktır. 

Huıuat idare ve beledi, 
hesap usulleri birletti. 

Dahiliye Vekaleti, bütUn ~ ~ 
sus1 idarelerıi ile belediyele 
usullerini birleştirmek 
talimatn~ hazırlamı~tır. 
me yakında alakalılara gö 
tir. 

Ticaret Vekalet!~ 
yapılan deği§ıkh~ıı 

Ticaret Vekaleti İzmir 11'1 

ret müdilril B. Mehmet Ali 44 
caret dairesi müşavirliğine,"1 
dairesi müşavirlerinden ze 
oğlu, açık bulunan ölçüler ~ 
müp.virliğine Malatya men ti 
rikası santral mühendisi :NıJ 
tayin edilmişlerdir. 

iktisat Vekaleti. i1'
1
.t 

hukuk müşavır 1 
Glaskov'dan Edimburg'a doiru, 

Jakoç meralarını geçiyoruz. Ağaçsız 
yeıil dağlar dıvarlarla parçalan • 
mı§hr; her parçanın içinde emaalaiz 
İngiliz yününü veren koyunlar ot· 
luyor. Bu meralar bitmiyor: adeta 
Anadolu bozkırının bir yeıil nazire
ai içinden geçiyoruz. 
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İktisat Vekaletinde açıl< 
kinci hukuk müşavirliğine 
demir ve çelik fabrikalaX:_ .. ill 
müşavir avukatlarından ~ 
gil taylin edilmiştir. 

Edimburg yalnız Iakoçya'nın de· 
ğil, lngiltere'nin de en pitoresk ve 
latif §ehridir. Onu, bu manası ile, 
Türkiye'nin Burıa'aına benzetebili· 
riz. 

Glaskov tezgahları Ulater kartı· 
smda denize akan Clyde nehri ka· 
nalları içine kurulmuıtur. Edimburg 
§İmal denizi kıyılarına yakın, Nor· 
veç'in cenup sahili kartısındadır. O· 
radan atağı ve garbe dönerek lrlan· 
da denizi üstündeki Mançeater'e gi· 
diyoruz. 

Mançester ! Sanayi asrının ve bu· 
günkü insaniyetin bütün davalan o
nun tezgi.hlanndan çıktı. Bir maki· 
na parçası, bin elin yerini tutmağa 
baıladığı zaman, eski yeni çağların 
en büyük ihtilali baılamııtı. 

Bu düıünceler ve büyük hailenin 
acı hissi içinde, eşaiz kırlan ve göl· 
leri geçiyoruz. Buraları iç rahatı ve 
gönül ferahı İle dolatmak ne iyi o· 
lacaktı! Şimdi bu mayıı tabiatinin 
hcyali, Flandres cehennemi içinde, 
aic• aenç kahramanlann yetil söz-

Amerika'nın alôkası ! 
A vrupa'daki muharebe ıiddetini 

arttırdıkça gazete sütunlarında A
merika'nın ismi daha fazla geçmeğe 
başlamıştır. 

Amerika halkı esasen bu l\r.lerki 
Avrupa harbine ta başlangıcınd;ın
beri pek biiyük bir alaka gösteriyor 
Bunun derecesini göstP.rebilmek i
çin isterseniz, rakamların belagati
ne başvuralım: 

1914 senesinde A vrupa'daki belli 
başlı Amerikan gazete mııhsbırlerı· 
nin sayısı bir düzineyi pek aa aıa
biliyordu. 1939 sene.d ağustosundı 

ise bunların miktarı 800 kiJiye çık
mış, bu muhabirlerin haber almak 
için vücuda getirdikleri menbaların 
sayısı ise 9000 ü bulmu.Jtur. Bunlar 
1939 ağustosu içinde bir ayda bir 
milyon kelimeden fazla telgraf çek 
mişlerdir. Üç istihbarat servisinden 
beherinin gecede 50.000 kelime çek 
tikleri oluyor. Bu haberler d~ mam
kfin olduğu kadar muhtasar bir hal· 
de ({6nderilmekte, sonra Amerika-

da uzun hikfıyeler ve makaleler ha· 
/ine getirilmektedir. 

Meraka değer rakamlar! Fakat a
. sıl merak ettiğimiz, Okyanosun öte 
tarafından A vrupa'ya gönderilecek 
olan şeylerdir I 

••• 
Karagöz heykeli! 

Kendisini tanıdık tanıyalı, ·hukuk· 
tan %iyade Karagöz ve Hacivat'la 
me§gul olduğunu bildiğimiz avukat 
Rami ile mebus ve doktor arkada· 
şımız Osman Şevki Uludağ'ın Bur
sa'da bir Karagöz ve Hacivat hey
keli dikilmesi için teşebbüslere gi
riştiklerini bir lstanbul gazetesi ya· 
7.ıyordu. 

Avukat Rami, bir zaman bir "Ka 
·agöz muhipleri cemiyeti" de kur
P'JU.f, gene bir zaman bu perde kah· 
ramanının Çekirge yolundaki kırık 
'7!,. .. .,.r r ~.,rn•n timir edilmesine 15n-

ayak olmu-1tur. 
Şimdi bu sevimli avukatı böyle 

bir heykel dikmiye sevkeden sebep, 
olsa olsa, bir metreye yakın kosko
caman Karagözler yaptıran ve mu
kavvadan yapılmış şekilleri patlıcan 
veya balık gibi tavada kıHrtıp on
lara deve derisi manzarasını veren 
profesör lsmail Hakkı Baltacıoğlu· 
nun bu sahadaki fazla gayreti ol
mu-1tur. 

Esasen perdedeki Karagözün bo· 
yu bir metreye yaklaştıktan sonra 
onun heykelini yapmak da güç bir 
;ş olmaktan çıkıyordu. 

Bu teşebbüs muvaflakiyetle neti· 
:elenirse o zaman, heykeltra-1ları

m1za yeni yeni işler çıkacaktır: on
dan sonra meselA Nasrettin Hoca -
nın, Tıllı'nın, incili Çavuıun nedea 
heykelleri dikilmeıia? 

Tercüme eğlenceleri! 

Maarif VekiJJiğinin çıkardığı 
"Tercüme" mecmuası hakkında - ve 
yahut aleyhinde - muharrir dostu· 
muz Peyami Sala iki fıkra yudı. 
Bunlardan birisi umumi mütalea ve 
mülahazaları ihtiva etmekte idi. i
kincisi ise "tercüme eğlenceleri" gi
bi neıeli bir başlık taşıyor ve bu 
fıkrasını muharrir, "arpcası Ali 
Karni Akyüz'e ithaf" ediyordu. 

Tercümeyi eğlence vesilesi yapan 
ve yahut yapılan örnek tercümeler· 
le eğlenen bu fıkrayı gören bir ar
kadaşım: 

- Peyami'nin yazısını okudun 
mu? diye sordu. 

- Okumadım, dedim. 
- Neden? 
- Bir yeğenin amcasına hita· 

ben yazdığı bir yazı bana hususi bir 
aile mektubu gibi geldi; okumayı 

doğru bulmadım. 

T. 1. 

Arpa ihracatı ve niiıtli1' 
Ticaret Vekaleti, arp• 

1 mürakabesine dair olan ~.:ı 
tevfikan 1939 mahsOlli be)'""; 

renklerini ve nümuneJerln~ıe 
miş, ihzar olunan num11; 

kontrol merkezi bulunan rti!lo 
tanbul, İzmir, Antalya, ~~ati 
derun mıntaka ticaret JJIU 
göndermiştir. 

jılif 
Ordu belediye r:if. 

İnhilal eden 'Ordu bele e~ 
ne:, belediye meclisi~c~ .~~
Hıkmct Onat'ın reislığı ) 
ka iktiran etmiştir. .. ~ , re• 

Samsun belediyesı dif' 
B }C , 

Samsun, 4 a.a. - .c ı• 
için dün yapılan intınaPçiııı>' 
Mesut ittifakla riyas::: se ... ; 

. diirl'j1 

Maadin umum nı~ ~ 
İktisat Vekaleti rnaa~ın e.,.. ~ 

dürlüğünü vekaleten ıf~ ,,,~ 
lan Kemal Balkar mezl<-:ıııl' 
dürlüğe yUz lira asli ıııP'. · 
dilmiıtlr. 
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~ 
Yam l<omarasrnda Kanada'nın ve Amerikanın 

birkaç saat 
'ij~~::'Y•hatinin en ~ntere· müttefiklere tayyare yardımı 
~ı:tıi1 0~aı dainıa zihinlerimizde 
•a .. ti Pıtll~~k kalacak olan bir- Kanada birçok tayyare ve tayyareci gönderdi 
tre Par~·arnentoda geçmiştir. 

en eı1t~nı_entosu, bugün dün- Amerika' dan da 250 tayyare hareket etti 
on u~ ~1 aıyasi müessesesidir. 

çun " 
tarihi • c.u asra kadar geri 

lrız~ lrıllı. 1bılnıek, lngiltere'nin, 
t d gı lere'n' d v•ı b"t" . tnıok . ın egı , u un 

1 ~ilmek raaı hareketlerinin ta
"•r l:ıir dernektir. Ve hazan 
~ıı iİbi ruhıa kükriyen, hazan 
'"riliı ~Y&allatan bu müesae
.lGıılcii '1Yaııj hayatında dünkü 
ı t rolü ·• b'l I . lllarn k nu ı meden ngıl-

,_r1Aıııent a .tnümkün değildir. 

Bir gazele, ordo ve donanmaya lazım olmıyan 
bütün tayyarelerin gönderilmesini isliyor 
Ottawa, 4 a.a. - Kanada hava nazırı, Avrupaya birçok tayyare :ı.rllmlş olduqunu 

ve lll:ı:umlu yeni vapurlar gelir gelme:ı: diğer birçok tayyarenin de yakında ıevkedl
leceğlnl blldlrmlııtır. 

Narvik'in yar1sı 

tahrip edildi 
Londra, 4 a.a. - Norveç ajansının 

bildirdiğine nazaran, 17 ıtlman tay
yaresinin dün öğleden sonra yapmı 
olduğu bombardıman neticesinde, 
Narvik şehrinin yarısından fazlası 
tahrip edilmiştir. 
Yangın bombalariyle, yüksek infi

lak kabiliyetli bombaların yapmış 

olduğu tahribat birçok milyonlara 
baliğ olmaktadır. 

Hücum tayyareleri alman bombar
dıman tayyarelerini çekilmeğe icbar 
etmiştir. 

Cumhuriyet 
Avrupa harbi karşısında 
Türkiye: · 
YUNUS NADİ, bu başlık lt.ında, baş

vekilin radyoda söylemi& olduğu nutku 
tahlil ederek diyor ki: 

"Başvekilin nutku büyük cheıni)"Ctini 
bilhassa Avrupa'yı kasıp kavunnakta de
vam eden ve yeni yeni ihtilit ihtirI1flleri 
ile felaketi, liilmulünil ırttrmıak istida -
dmı gösteren yeni harp karvısınd.:ı türk 
hilktimct ve milletini takip ettiği hare -
ket hattını en ufak ıupheye yer vcrmi • 
yen en pürüzsüz bir ifade ile bir daha 
izaha ve ilan eylemesinden almı~tır. Bu 
hareket hattını liÖyle hullsa etmek müm
kündür. 

( 11.11.) Matbuat s~rvisi 

iri: 
"lngiltcı"e c.rilirse yahut lciz bir balo 

sokulursa Fransa'nın hali ne olur? Fran
sırlar o zaman Almanya'nm muahede, 
mieak hattli ittifak bai}armı bile tanı • 
mıyacalı:larmı düt~zler mi? Böylo 
bir hareket karıısmda biraz evelki hiy.ı
nettcn mi.ınfeil olmut bir l~iltcre'nin 
Fransa'ya hiç yardım etmiyeceği de ta

biidir. Binaenaleyh Almanya evcla ln -
gilterıe ile Fnnsa'yı blribirlndcn ayıra
cak. sonra ikiııini de biribiri ardınca 
kendi hiıküm ve nüfuzu altına alacak de
mektir. 

Hüseyin Cahit Yalçın. müstakbel ul
hun dciiıımu kanuniyet.ini §Öyle i:ı:ah ~ 
diyor: 

e l>al>aa~' ıngiJiz asılzadeleri-
ıı-.'ltara 'karının on üçüncü aaır-
1kiııci artı açtıklan mücade

tdir, a~l.lıafferiyetini kaydet-
' •rınci f ttıı il I za er, 1215 sene-
lçt•kl 

11 ıadelerin kıral Con'a 

Hava nazırı, ayrıca, Knnada'da tayyare inıı:ı.atının fazlatqtırılması hakkında ted
birler ahnmıo olduğumı, birçok yeni pilot, mtiııahlt , mltralyözcU, topçu gelmlo bu
lıı,ııduğwıu ve gittikçe fazla miktarda. antrenman glSrmUıı tayynreclnln transa ceı>
hesine varmıo bulunduğunu da söylemlııtt r. 

Mlll! mildataa vekil muavini Janes Du
can, Kannda'nın mUtteflklere, tayyare ve 
personelce mUhlm yardım yapmış oldıığu
nu, ve pek yakında diğer irsalAt yapılnca
fını beyan etmtııtır. 

Tayyare de verilmeli 
Aynı gazete, b~makaleslnde, ordu \>e 

bahrlyece verilmesi mahzursuz olan blltUn 
tıı.yyarelerin, derhnl mllltefiklere verilme
sini talep ediyor. Hukuki tereddütlerle 
meşgul olmamalıdır. Zira bunları Hltıer 
her zaman kendisince icap ettiği takdirde 
sebebiyet verilmeden darbe indirmek sure
tiyle bertaraf etınlııtir. Eğer Hltıer Anıe
riknya tecavüz etmek isterse, muharebenin 
her halde bize geleceğine emin olablllrtz. 

Tam rakamı malum olmamakla be
raber, birçok düşman tayyaresinin 
düşürüldüğü bildirilmektedir. 

Alman tayyarelerinin 
Da 1 maçya üzerinde 

Kimsenin mülkünde ve menfaatinde 
gözümüz yok, fakat hududumuza ve hu -
kukumuza tııamız ihtim Heri karşısmda 
kendimizi müdsfaa için tedbirlerimizi al
mışızdır ve her an siliha B3nlnuya da 
hazırız." 

"Sulh li.:r:ımdır ve olacaktır. Fakat Al
manya bu'1in zaptettiği memleketleri 
hakiki sahiplerine iade ettikten ve bir 
daha dünya sulhunu ihlU etmiyccıcğine 
dair ikatl teminat verdikten, yaktığı yık
tığı yerleri tamir eyledikten sonra. 11 

TA 
•rı rn" 

h "e • llcndcle Üzerine ka· 
:irİYetıın~iliı: milletinin hakla-

llt ı.. erın· • 1 
1 

'\art .1 garantı a tına alan 
bıı bu e.. ıle tesbit edilmitti. 
~1\tıı 0~1Yet İyl8.mını veren kı
llt't K U 'k• 1od11t 

1 ınci Henri, babası 
~ ~tel'İııe {aPrnıya baıladı. Bu-

04lictırj a:onlar ayaklandılar. 
il b•ro eaır edildi. Ve muzaf-

11~65 nların lideri, Earl Si-
a. •en • tı "e eaınde asılzadeleri, 

• b il tö §ehirJileri bu içtimaa 
lı> 11, l:ıııg~derrneğe davet etti. 

11 lın l:ıi ~e kadar gelen parla-
r)• l'rnc'ı • • "1tte ıçtımaıdır. 
ltr ' tıtonu.. t 'h' • .ı t rıj .. t •• arı ını yazmak 
1111 ., a 'h· 

r, Şlı rı ıni yazmak kadar 
.. ~a.ıtı,~lı ııöylemek kafidir ki 
'tı ı e.ar in ·ı· . - h 

11 tııtrn· • gı ız sıyası aya-
~a•ıtda 1

Yeti, ancak on doku
b '~lii "de 1832 ıslahat layiha-
ııtıı rı n 'kt" llt1y sonra ı ısap et-

i~daıtt\J aYmis nehrinin ke
.ı tl!t0 .. ., esrninister sarayı, 
111l ·• .. rı .. 
e ~t Yuzlerce senelik ha-
ı. 0laıı t~arı tarihi hadiselere 
"lr cır rn •• 

lıl 1)a Uze vaziyetindedir. 
I> ıtı b n muhtelif partilere 

)~"lıı>tar~lar, heyeti, dörder 
'· •r. n· llYJrarak sarayı gez-

~, ır .. . l d • 
ııı-. co\. _, •enıt sa on an ıeçı-. ..\.J•ı & "' •l ,,..Jon me .. ua an 
• ıır •• 

1tı >qJ l>a A 

l\l '•laııd 1'lamentonun ilk top-
t dOrı 'Oıı ur. Şimdi toplandığı-
rı~,11tdı.ıi~adan yapıldı. Bu üze

-rııı; ltıı.ıha~Uz noktada kıral 
,,. ():t._ rne edilmit ve idam 
~IK. eren . 
)ı,~'Yol'tıl tnıttir. Batka bir sa-
.· "'ll~ilı • Bu Kromwell'in üze. ;!t k11tlınu \'\ırduğu masadır. 
~ ~lily0r •unun Üzerindeki çiz

i "'il >'lel'lt lrıuıunuz? Bunlar, 
'ı r... en k t " · )'~:" ~l u unun uzerıne 
~G ~ ll~İirı ~dıton'un parmağın -
t~ •deridir 

-~da 'tıere • . • 
'>'ot il f:ıil' Rırdık: nazik mebus, 

~lı~ b•e bi~::tetc koleksiyonu çı
.to"tı 1t ha\> a~fa açarak birkaç 
~I~ ~: tsı:dıııe iıaret ediyor. 
.lııı ~\\tlllel') •e.neai haziranında 
~. Sc, •iıuı:,· u ~arbinde N apol
'•ı-,1 llra ~Yctıni bildiren hava
cı,lı~ tııdığ1 b'de.n fazla cilt kita

&' ~eblıa ı~. rafın önünde du-
b~. llıı.t. &ulerck anlatıyor: 

tı ~ .. r, d' 

Müttefiklere gene 250 den faz.la 
tayyare gönderUdi 

Nevyork, 4 a.a. - Verilen malUma
ta göre, 250 den fazla bombardıman 
ve avcı tayyaresi Fransa'ya hareket 
etmi~tir. Bu sevkiyat harbın bidaye
tindenberi müttefiklere yapılan sev
kiyatın en mühimidir. 

Monroe kime tatbik edilir ? 
Vqlngton, 4 a.a. - Amerika'yı amerl

kalılara temin eden Pltt - Bloom kanun 
projeleri, Monroe drıktrlrılnl hiç bir vakit 
kabul etmemiş olan Almıuıynya karısı bir· 
ihtar olarak tell'l.kkl edilmektedir. Panama 
kanalı ile temdldinin mUdnfaa politikası, 
:Monroe doktrini için lAzımdır. 

Gönüllülerden mürekkep 
bir donanma verilmeli 

Nevyork, 4 a. a. - Nevyork Herald 
Trlbune gazetesi, infiradın yerine şimdi 
gayrlmuharlpllğln kaim olduğunu yazarak 
mlltte!lklere yapılacak yardımın, g6nUllll· 
!erden mUteııckkll bir donanma vermek 
euretlyle olmasını ileri sllrüyor. 

ler anfiteatr teklinde sıralanmıt bir 
salondur. Bir ucunda reisin koltuğu 
vardır. Önünde bir masa. masanın 
sağındaki sıralarda hükümet aza -
!arı oturur. Arkalarında da hükü
metin dayandığı parti. Solda muha
lefet. Mebus bize Ön sırada oturan
ların ayakları ucundaki halının kır
mızı çizailerini 1tÖsterdi. Ve dedi ki: 

- Bizde mebuslar oturdukları 
yerden söz söyler. Ve ıöz söylerken 
hiç bir mebus bu kırmızı çizgiyi ge
çemez. Sebebi ıudur: vaktiyle me -
bu&lar meclise kılıçlariyle gelirler -
di. Karıılarındaki mebusa kılıcı aap
hyamasınlar diye böyle iki şeritle 
mebuslar biribirinden bir kılıç bo
yunda mesafe ile ayrılmışlardı. 

lngiliz mebualariyle bir arada ye
mekten sonra Avam Kamarasının 

müzakeresini dinledik. Bir saat için
de hükümet namına kırk yedi suale 
cevap verildikten sonra hararetli bir 
münakaıa ba§ladı. Münakata Avam 
Kamarasında senede iki bin liralık 
tahsisata istihkak iddia edecek bir 
muhalefetin mevcut olup olmadığı 
etrafında idi. Milli Birlik hükümeti
ne rağmen muhalefetin mevcut ol • 
duğunu iddia eden mebuslar söz 
ııöyledi. Muhalefetin mevcut olma
dığını iddill edenler oldu. Nihayet 
reis herkes tarafından k bul edilen 
mütaleaaını bildirdi: 

Gönderilen çelik 
Londra, 4 a.a. - Amerika birle~ik 

devletlerinde, İngiltere'ye gönderil -
mek üz.ere büyük miktarda çelik va
purlara yükletilmiştir. Bu çelik, Lük
semlıurg çeliğinin yokluğunu telafi 
edecektir. Mamafih, Amerika bırleşik 
devletleri, 1ngiltere'ye göndedJccek 
çelik miktarını, İngiltere'nin harp 
gayrr müessir bir hale koyacak 
ni!ıb{ dit eylemektedir. 

Tayyare in,aatını hızlandırmak 
için 

Vaşington, 4 a.a. - Maliye nazırı 
B. Morgenthau, geniş mikyasta tay
yare motörU imal edilmesi için, Ford, 
Chraysler, General Motora ve daha di
ğer otomobil fabrikaları ~efleri ile g6-
üşmelerde bulunmuıtur. 

Amerika medisınin içtima 
devresinin uz.atılması isteniyor 
Vaşington, 4 a.a. - Mebusan mec

lisindeki cümhuriyetçi partiye men -
,,up aza, normal surette haziranda ta
til devresine başlaması icap eden kong 
renin Amerika birleşik devletlerinin 
menfaatlerinin gösterdiği müddet iç-
ima devresine devam eylemesini ta
ep etmiştir. 

Beya.z sarayın sulh teıebbüsü 
Vaşington, 4 a.a. - Beyaz sarayın Av -

•upa'da bir aulh teşebbüsünde bulunmak 
niyetinde olduğu hakkında dola~n şayia • 
lar bahsinde kendisine sorulan bir suale 
cevap veren B. Hull, böyle bir te!iebbüs -
ten haberi olmadığını söylemiş, fakat bu
nu hiç bir surette rcisicUmhur adına söyle
mediğini ilave eylemiştir. 

faaliyetleri arth 
Liubliana, 4 a.a. - Havas: Askeri 

nakliyata mahsus büyük bir Junker 
tayyaresi, dün sabah Maribor civa -
rında yere inmiştir. Hava çok açıktı. 
Fakat buna rağmen tayyarenin pilotu, 
yolunu şaşırmış olduğunu söylemiş -
tir. Alman tayyaresi serbest bırakıl -
mıı ve bunun üzerine Avusturya'ya 
doğru havalanmıştır. 

Yugoslavya üzerinde alman tayya -
relerinin sık sık uçuşları kaydedil -
mektedir. 

Alman tayyarelerinin Dalmaçya 
üzerindeki faaliyeti 

' Split, a .a. - Havas: Almanlar, son 
zamanlarda, Dalmaçya sahili üzerinde 
faaliyet vasıtalarını mahsus surette 
arttırmışlardır. Evelce Yugoslavya'
nın idaresine bırakılmış olan Split'de
ki alman fahri konsolosluğu, çok mü
him bir konsolosluk haltne getirilmit 
ve bu konsolosluk, Belgrad elçiliği 

müsteşarı B. Willy Unferfehrt'e tevdi 
obnmuştur. 

Müano civarında yere İnen 
tayyare 

Roma, 4 a.a. - Havas: Pazar günü 

cenutı.: Fransa üzerindeki hücumlara 
iştirak etmiş olan bir alman bombar
dıman tayyaresi, Torino ü:ı:erinde uç
tuktan sonra Milano civarında For
lanini tayyare meydanına mecburi bir 
iniş yapmıştır. Tayyare, vahim suret
te hasara uğramış bulunmaktadır. 

Tayyarenin Almanya'ya dönebilmesi 
için bur .. da tamir görmesi icap eyle -
mektedir. 

Feci rakamlar 

Paris bombardımanında 
254 ölü, 652 yarah var 
Ölülerin 195 i, yaralıların 545 i sivildir 

~it •ııı.ını:Yor, Parlamentonun - Muhalefet dedi, lugavi mana-
tıfı oıı ., l'dır p IA 'lk Paris, ( a.a. - Havas ajansı saat 16,46 / 254 ki•i öldü 

İlk \içiinc" ' ar amento 1 a mevcuttur. Her mebuı hükümeti tc veriyor: 

1 
s 

llııı'a be1 y~ u aıırda yaptı. Şu tenkit eder. Bu hükümetin icraat ve DUnkü Paris bombardımanı, blltlln Pa- Parıs, 4 a.a. - Dtin Parls mıntaka.sının 
u.1• •d,.. \l;z ıen J'k k rls mıntaka.~ı ve hattı\ ve hattA daha vtıal bombardımanı neticesinde ISlen ve yarala-
·~ lld •, O e 1 anun faalı'yetı'ne dahı' muhalefcttı"r. Fakat )' e ... lldan k. b" bir mıntaka Uzertnde yapılan. bUyUk mlk- nanlann mlkdarı resmen bildirilmektedir. 
~ " 1trn' aonra 1 ır a- par)amanter manada muhalefet, a- yasta bir hava hücumunun, bir safhasından Resmi rakamlara göre, bombardıman 

'ııı t.. l:ıef .: cilt kanun yapıldı. ralarından bir hükümet tetkiline el- ibaret bnlunuyorılu. Bu hareket, b(lyük kurbanları 906 dır. 
"'Clf:ı nedenb • b • bombardıman tayyareleri avcı tayyarele- Bunlardan 254 ü öllldür. öıuıerln 195 l 

, il,)' lıa(lık erı me uaum. veritli organize bir zümredir. Bugün rlyle muhafaza edilmiş olmak Uzere, pek &ivil, 107 8 1 askerdir. 
1 t" da b ~~rnanımda çıkan bu mi.nada muhalefet yoktur. çok tayyarenin lıtırtıkiyle yapılmıştır. Al- Yaratı mlkdan 652 dlr. Bunların 5451 

Clr~ ... 1~de b~ YUz cilt irindedı"r! man hücumu, he.va dAfl kuvetlertnln ve sivil, 107 ırl askerdir. 
t ·"' " 11' • % Bu mu-talea da"vayı hallettı". "' v cıltl'k k fransız avcı tayyarelerinin ııon derece can· 
1 • ıı.t e l>a.rıa 1 

anun çıka- Müzakereden sonra Wesminister lı bir aksUIAmellnl mucip olmU&ıtur. DüşU-
111 \ ıq~? lrdatı ~e~tonun çıkardı- b rUldllğ{l bildirilen 17 tayyare, dUn akşam 

Jı rj liel' • bırı de nedir bilir sarayının ta§ terasına ir defa resmen kaydedilmiş oıruııardır. Bu raka- Londra, 4 a.a. - Parlııo k&r§ı olan ha-
t Sıl gi)' daha çıktık. Taymis nehrinin bu- mın fazlalaşması muhtemeldir. Sukut nok· va htlcumunun kurbanlanne. k<>-ı duyduk-'• ""~ h ıa:, 1265 senesin- ~ ... ıçti.... ...., er k }anık suları tarihi sarayın duvar- taları hakkında büyUk bir ketumiyet muha- ları sempatiyi izhar ettikten sonra Lon-

~ h,_~ anunu bilir aa- larmı okıuyarak akıyordu. Akan faza edilmektedir. Alman pllotlan ekseri- dra guetelcrl bu hava hücumlarını diğer .,,rl' ·ıtırı. •at0 yetle askerl hedeflere karşı nlııan aldıkle.- hllkUmet merltezlerlnln nle.blleceğt dere 
·tı b ~. ~ il.unun ka d • . ıulara baktıkça, İngiliz milleti- n cihetle, sukut noktalarının işaret edil· noktasından mlltalea etmektedir. 
ı d Uıı. ~bua pısın an ıçerı nin, İnsanlık hakları ve hüriyet- meal, başka seferler için atııılarını tanzim Bazı muharrirler ııu mUitıhazaya var-

lngiliz gazetelerinin yaz.ılar1 

Yunus Nadi türk milletinin enuıiyetini 
mUdafaa mecburiyetinde kalıp kalmı • 
yacagını tetkik ettikten sonra, eğer böy
le bir zaruretle karşılaşırsak biıtün bir 
imanla yekpare bir• kut-le halinde vazife
ye koşacağımızı tebarüz ettiriyor ve di
yor ki: 

"Bu yeni harple bareber adıruı propa -
canda denilen yeni bir ailih alabildiğine 
meydan almış olduğunu hep biliyoru:ı:. 

Başvekilimiz hukumctin buyolda üzeri
ne düşen vazifeleri ciddiyet ve &iddetle 
ifa etmek hususunda çok basiretli ve dik
katli olduğuna hak verirken vatandaıla
rı da bu türlü hareketlere karııı uyanık 
bulunmıya davet etmiştir. Bi:ı:cc mem -
leket evladının bilhassa bu yoldaki gay
retleri sıfıra indirecek uyanrkhtı ve sert
liği bugüniln en başlı vazifesini tefkll 
eder. 

Yeni Sabah 
Fransa ile münferit sulh 
HÜSEYİN CAH1T YALÇIN, bu baş

lık altında diyor ki: 
"Almanların yeni bir sulh taarruzu 

yapacaklarınn dair bir telgraf haberi in
ti'iar etti. Almanlar Manı sahillerine 
ycrie tıktcn sonra giiya fransızlara bir 
sulh teklifinde bulunacakla.r ve lngilt~ 
re ezilirse yahut itiz bir hale sokulursa 
Fransa'nın hali ne olur? Fransızlar o za
man Almanyanm muahede, miaak, itti -
fak bağlarını kabul etmedikleri takdir -
de italyanlarm da yardımiyle Fran ':yı 
iki taraflı bir hücum karşısında bıraka -
rak tamamiylc boğuşaaklarntıli. 

Bu havadısin doğru olup olmııdılt 

meçhuldıir. Belki bir tecrübe balonu ka
bilinden ortaya çıkarılmı!jtır. Herhalde 
almanlann öteden beri besledikleri ma
lum emellere ve tatbik ettikleri hattı 
harekte uygun olduğu .için, uydurma ol
sa bile az çok bir hakikate tekabül et -
mcktcdir." 

Bu sulh teklifinin şartlan malum ol
mamakla beraber, bunların afiır ve izze
ti nefsi kırıcı mahiyette olmıyacağıru 

söyliyen muharrir diyor ki: 
"Almanlar muayyen bir :ı:amanda yal

nız bir düşmatı ile harp etmeyi meslek 
edinmişlerdir. Şimdiye kadar ingilizler
le fransızları biribirlcrinden ayırmıya 

çok çalıştılar. Hattl uzun müddet Maji
no hattında fransızlarn kur yaptılar, fa
kat fransız milleti bu tuzağa düşmedi. 
İnciliz ittifakından ayrılmadı. Almanlar 
fransızlan aldatamıyacaklarına kad ka
naat ı;etirdiktcn sonradır ki, Fransa'ya, 
karııı besledikleri hissiyatı açığa vurdu
lar." 

Hitler'in Fransa'ya bir tenezzühü as -
keri yapar gibi gireceğini zannettiği 

muharrir diyor ki: 
"Almanlar fransız milletini hiç bir za

man anlıyamamışlardır. Belçika ve Hol
landa'nın zaptından ve bir kısım fran -
sız topraklarının işgalinden sonra Parls'i 
tehlikeye dıi&muş gibi göstererek frin -
gızları korkutacaklarını ve ehven sulh 
p.rtlannı doğrudan doğruya Fransa a -
leyhinde hiç bir hükmü ihtiva etmeseler 
bile kabul edip te İngilizlerden ayrılmak 
hatasını irtik6.p etmezler. Her şeyden e
vci buna ahl~k ve karakterleri m!nidir." 

Almanların iki mütefiki biribirin.dcn 
ayırarak ayn ayrı tepelemek siyasetini 
güttüklerini izah eden muharrir diyor 

~di bl'•de. t kltene dl:; du. etmelerine yardım edebilir. Alınmış olııbl· maktadır: Dafi toplar ve muhareb batar-
'~ ll lta ... e bir İnsan vardır leri uirunda ve aynı aaray içinde lecek mukabil tedbirler hakkında de. aynı yalnrtyle mOdnfıuı. edilen şehirlere vtıkl o- şark cephesinde, ağır tayyarelerden 
ı..· • " d ,.,n,.. • .. • yaptığı mücadelenin sahneleri canlı ketumiyet muhataza edilmektedir. lacak bu nevi bir hllcumd" muhasım tay. • k Al 'd 

l)·q~? v e. ı. ·• eııgınden İçeri .... miıre kep filolarımız, manya a, 
11 Ç·· c:ıl'ald levhalar teklinde gözlerimin önün. Bombardımanın trun biltınçosunu henUz ye.relerin bUyUk bir yllksekllktc uçmakta • d 1 bo 
1 '•-ı. \itılt;: k ır. Neden bilir d tanzim ntmek mUmklln de"lldlr. Mamafih, olmaları iki netice tevlit etmektedir: müteaddıt tayyare mey an arını m-.< -..ıt .. l en geçmeğe başladı. Sanki akan su '" r. d ı Ü ~ı t erler· ıra Charles bu almanların intihap ettikleri hedefler hak· Birincisi: ııa.Sarnt gelişi güzel şuraya, bardıman etmiş ve bu mey an ar ze-
~ ~it ıyte • ' değil de tarihi bir sinemanın feridi kında bazı mllltı.hnzalar yUrlltmek mllm· buraya vaki olduğu cihetle, şehrin normal rine otuz tondan fazla bomba at • 

!),... t~ if etrn f1~erek bazı me- idi. Ve ansızın, bize parlamentoyu kUndllr. Almanlar, Parla ve etrafındaki hnvı\tı tamamen bozulamaz. 
1~ tir .. f! ltadare h' ıııtedi. O gün- gezdirmek lutfunde bulunan mebu- mıntakade. pek çok mlkdarda olan tayyare b 

1
1klnclsl de: çok yüksekten atılan bom- mıştır. 

)
" hiı"llle:t ı,. ıç bir kıral bu meydanlarını bilhassa hedef olarak ittihaz e. ar muayyen hedeflere tevcih edllemlye- Şimal cephesinde, hava kuvetleri • 
-~ e.I> • "'-ıra} A K sun Taymiı nehri hakkında söyledi- etmlglerdlr. Diğer bir hl'def de Pnrts cıva- ceğl cihetle, başlıca kurbanlar sivil ahali- miz, dü~rnanın motörlü kıtalarına bir 

·~ ~I 'ı- edec - . vam ama- ği ıözleri hatırladım. Bir tarihte A- rında pek kesif olan demlryolu şebekesi den oluyor. ıır i•l1 'ti 't. ri· }°oJJe.r egı ır:arnan nutku- olmuştur. Alman tayyareleri birkaç fabrl· Evenlng Standard ~azetesl, ilk anda çok defa hücumlar yapmış ve bunlara 
')t ~n '~irnıe t"e kendi namına 

0
_ merika'nın Londra sefiri par)amen- kaya da hllcum etmişlerse de bu hllcumlar muknhelf'lbilmlsll yapmağa temayUl hasıl çok mahsus kayıplar kaydettirmi tir. 

1 ''1 e at em toyu ziyarete gelmit. Terasa çıka- şUmullcndlrllmemlştlr. Şurası da kayda ııa- olduğunu takdir ediyor. Fakat olablllr ki 
t) 'l °lld Ur: S as edeceği za- k T • h · • " f' "Rndır ki blrkn" pilot, uçmakta oldukları Hltler, mlltteflklerl mukııhelelbilmlsle le - Cephenin bir çok noktalarında mli 

Se lr il ar ra aym11 ne rını gorünce, se ır, ., ,. 
" .. ,· &i.. Otur"r, 6 Ya gelir. Baıka k d" , d' b şehir merkezleri Uzerlne gellgi gllzel bom- blU't etmeğl Umlt eder. MUtteflk hava ku - teaddit ıstikşaf ve fotoğraf alma u-

.. 'tı "' Ilı .. V en ısıne sarayı ıez ıren me usa balar atmııtlardır. Diğer vakalnrda atııılar ve elrlnl asıl hedefleri olan muharebe 
~ ~ d 'tnuru e memurunu dönerek demi§ ki: bazan askeri hedeflerden uzak olan hu.tru· meydanından uzaklaştırmayı dll11flnilyor. çuşları yapılmıştır. Tayyarelerimizin 

tlt 1- er-h .. ı b n Celeceğini ha- T . b d b 81 ebnlyenln tahribine seheblvet vcrmlııtır. Binaenaleyh öc; almak fikrini beslemekle hepsi üslerine dönmüQtür. l' ıtaı:ı .. u k - aymıs u mu ur? Hele ir J ıır • e i ''°a. 1llıtı 0.,_u"n apıyı kaparız. DUnkU Paris bombardımanı, alman hR· beraber, askerl ilhamlarla hareket etmeğe Dün öğleye doğru, arazimiz üzerin-
ı} < ltı ~ Çf.\J •• e 1• Amerika'daki Missisipi nehrini gö- va kuvetıerlnln bUyUk mikye.stakl yeglıne devam etmeliyiz. Rnbırlı olmak 1A7.ımdır. b 

r lt\i" .. e.r. h· ge ır ve ya- ru"'nu"z, Bombardıman tayynrelertml:ı: alman ordu- de faaliyette ulunan kuvetli bir al -
~ ~ S\iı- oıı k teşebbüsleri olmuştur. Bu hava kuvetıerl 
"h ı-~"ı.ııı ı:ı; Pe.. 8.pının üatün- B .. • • ·ı· b ise. badema .... alnız bir mıntakaya birden lannı hercllmerce uğrnttıklan zaman. man bomlıardıman tayyareleri koluna, 
ıv· " •'(• ••Cere • unun uzerıne ıngı ız me usu §U J dUnkU yapılan hlyan,.tın mukabelelb!lmls-

)ı S 1 nt.ı Yı açarız ve hücum edebilirler. Hollruıda.. Belçika, Lllk- avcı tayarelerimiz hücum etmı'Q ve ha-

ltalya harbe girerse ne olur '? 
M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 

altında, başvekilin nutkundan iktibaslar 
yaptıktan sonra diyor ki: 

"Balkanlarm ve Akdcni:ı:'m sulhunu 
bozabilecek, harbin Türkiye'nin emniyet 
sahasına sirayet ettirebilecek devletlerin 
basında İtalya vardır. Onun için İtalya
nın her sözü, her ha.rck~i. aldıiı hcır 

tedbir bizi yakından alakadar eder. Son 
zamanlarda İtalya'nın daift\f surette te -
tikte bulunduğunu gösteren emareler 
çotalmıştır. Bu emareler ltalya'run har
be girme zamanının yaklaştıimı röstcr
mek-tedir. 

Muharrir, ltalya'nın harbe gimrlye • 
zırlandığmı gösteren emM"Clcri aayd~ 
tan sonra diyor ki: 

"Yalnız unutnuyahm ki İtalya b 
tedbirleri n hareketleriyle de hari>o 
ginncksi:ı:in do Almanya'ya bamt dcro
cede yardrm ctmdrte, müttefiklere za -
rar vermektedir. ÇünkU İtalya'run hcran 
harbe girec:e~i ihtimalini gözönünde bu.o 
lundurmıya mecbur olan Fransa, İtalya 
hududunda bir milyon askerlik bir ku -
vet bulundurmakta ve müttefikler de co 
nupta haurlııdıkları yanm milyonluk or
duyu İtalya'nın Tunus ve Mııır'a bir 
tecavil:ı:ü ihtimaline karoı kullanmamak
tadır." 

Muharrir, İtalya harbe girerse ne ola
cağını ara!jtıraralı: diyor ki: 

"Bu sebeple İtalya'run harbe cimwk 
üze~ olduğu hakkındaki delil ve eman> 
lerln bir böUten iba~t olması ihtimali 
hali mümkün ve varittir." 

M. Zekeriya Sertel, İtalya hurrlık • 
larmm hiç tahmin edilmiycn b!r hedef
te inkiıaf edebilmesi ihtimalini de varit 
cörerek diyor ki: 

"Fakat Baıvekilimizln dediği ıibi alı
nan tedbirlerin ne vakit ve nereye !karşı 
kullanacağı maHim olmadığı için Til.r -
kiye uyanrk bulunmakta ve müdafaa ~ 
zırlıklanru tamamlamakla meşgul ol -
maktadır. Bir gün harp bizim cmni)'d 
sahamıza da sirayet etmek tehlikesınt 
gösterirse, o vakit vatan miıdafaası için 
sillha sarılmak mecburi~i hasıl olabi
lecektir." 

İKDAM 

Başvekil'in hitabesi : 
ABİDİN DA VER, bu başlık altında, 

Dr. Saydam'ın nutkunwı ana hatlarını 

tebarüz ettirdikten sonra diyor ki: 
"Harici ı;iyasctimi:ı: sergüzeşt peşinde 

koımıyan bir ı;iyasettir. Harp hariciyiz. 
öyle kalmak istiyoruz. Fakat barışı ve 
yurdumuzu muhafaza etmek azminde eli
miz tetikte, go sumüz niıangahta bekli
yoruz. Bir tecavüze ufran;ak sonuna ~ 
dar dövüşeceğimlzc, memleketin içinde 
ve dışında kimsenin şüphesi olmama -
lıdtr. Turkiye'nin tarihin.de dovuşmckten 
kaçındığı göriılmerniştir. Tiırlc, en uyıf 
:ı:amanında bile yurt ve istiklli için vu • 
nışmuttur. lcabcderse gene aynı kah
ramanlık yolunda ylirümek en bUyiık az
mimizdir. 

Muhterem başvekile o berrak, temiz 
ve dürust ifadesiyle iç ve dış cfktirıumu
miycyi aydınlattığı, butün duşündukle -
rimizi ve söylemek istediklerimizi soy. 
ledi&i için teşckkiır ederiz." 

Batan İngiliz torpido muhribi 
Londra, 4 a.a. - Batmıli olduğu dun bil

dirilen Havant torpido muhribi, bit' ha\·& 
hücumu neticesinde batmıştır. Bu torpido 
muhribinin milrettebatından &ekiz kişi ol 1 
mÜ!itilr. 20 kilii yaralı vardır. 

Avnıpa'dan gelen talebeler 
İstanbul, 4 (Telefonla) - Bugu:ıku eks

presle Belçika'daki talebelerden Tahsin, 
İsmail, Ömer, Fransa'dan stajiyer sulh ha

kimi Kemal, lsviçre'dcn Mithat ve Necip 

memlekete dönmü~lerdir. Yarın da on ki -
şilik bir talebe k:ıfilcsinin gelcce~ soyle
niyor. 

' · it· q ı olu cevabı vermiı: !ini dllştinme :ı:runanı gelmiş olacaktır. ııı 
. l :ı "'ı S..to.. '-ha,... • p olrnadıgv ını semburg ve birçok fransı:ı: vlltıyetlerl Uze- B h akk d St t 1 dl va dafi bata 1 t t" l) ~t· ·.q,. tu ... ıse k d' . - Miasisipi nehrinin yatakların- rlne ıo mayısta yapılmıo olan kUtıc halin- u hwrus ın a ar gaze u yor rya arımız a eş açmıştır. merika'nın Faris büyük elçisi B. Bul-
.. ~ ' ıı ''•il '''enıu en ısıne ka- deki bombardımanlardan uzak bulunmak - ki: Şiddetli çarpışmalar olmuş ve bir rok f \Jl'.:.ı~ "'-~ild· ~ ltad .. r, Yerdeki halının dan akan ıudur. Halbuki Taymis Hlııalyatımıza kapılarak mUkernmel ıır litt ile tele onla görüşmüştür. B. Bul-
tıv ·04 1 l'ır .... ite]' M nehrinden bu aktığını gördüğünüz tnyız. Haver da bombalandı mllhlmmatımızı :ziyan etmlyellm. Hiddet, tayyareler yere indirilmiştir. Pariı litt, hava nazırı B. Eymac ile öğle ye-
~ .\"' 'tlıllt a \>e IOnrır. d aruzatını fey, mayi halinde tarihtir. meonı dahi olsa, bizi alAkadar eden mese- mıntakasında 16 tayyarenin düştüğü meğini yerken bir bombanın tavanı 
I
• ıl , .ı tıı ı,.. larnL ka a arkaya E h b h d d Havre, • a.a. _ Havre mıntakıuıı ... ece leler ~hl meselelerde fena bir rehberdir. tesbit olunmu~tur. d 1. b d" uıır:ı f k 
" ·ı "''"' tı: çı vet tari ugün, er evre e- ' .. " e ıp yanı aşına uşt 6 .. nü, a at 

~ lt··"''8.raaı ar gider. sB.At 22,15 ile 1,30 arasında bombardıman Paris, 4 a.a. - Hava nezaretirıin Tehlike geriren selir Ru:zveltle 
<>!eli " nın içtima ettiği kinden daha büyük hızla akıyor. edllmlııtlr. Evlere ınfllAklı bombalar lBa. tebliği: ;rgörü•tü patlamadığını bildidmi~ ve burada 

e oturulacak yer- A ~ ESMER bet etmiştir. Enkaz arııaında ölll ve yara- ha • i s kimsenin yaralanmadığını söylemiı • 

........ ~---=.:.:.:~,::::__ ____ ~--~---~_:_:~·~v~·.::=:=.:~--~W~ar::_:oı:k:an::ım~rı:tı:r~. ------------........... :2.:::z:ıra:::n:ı~3~h:a:z::rana::~b:a:ğ:lı~y~a:n~g:e:c:e~,~.V~aş:i:n~gt;o:n:,~4~a.:a.~~~B;·~R~u;z;v;el;t~, ~A~-~t~ir;.lll 
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En güzel kokulu banyo 
Banyonun suyuna güzel kokulu 

çiçekler yahut gene güzel kokulu 
otlar katarak o suyun içine girmek 
- böyle yapmıya kudreti olan kese 
sahipleri için- her zaman pek ziya
de rağbet bulmu§ bir§eydir. Bazı 
hekimlerin rivayet ettiklerine göre 
kokulu banyolardan her birinin ken 
disine mahsus fazileti de vardır : 
Mesela lavanta çiçeği ile banyo 
kuvet verir, gülsuyu ile karışık düz
gün banyosu yemeklerde iştah açar, 
mine çiçeği banyosu sinirlere ferah
lık verir, kekik otu, katır otu v. s. 
kokulu otlarla banyo sinirleri teskin 
eder, limon banyosu da §işman ba· 
yanları zayıflatır, diye şöhret al
mışlardır. 

Kokuların tesiri bu yakın zaman· 
}arda epeyce tetkik edilmekle bera
ber kokulu banyoların gerçekten 
öyle tesirleri olup olmadığı henüz 
sabit olamamıştır. Zaten kokulu ban 
yolan tavsiye etmekten asıl mak -
aat, banyo suyunun içine giren na
zik vücude güzel kokuyu sindirmek 
o güzel kokulara şu veya bu hassa· 
yı isnat etmek de bahane olsa ge
rektir. 

Öyle olduğunun delili de, güzel 
kokulu banyoların en meşhuru çi • 
lek banyosu olmasrdrr. Bunu icat 
eden Parisli Bayan ;'J"allien, teninin 
beyazlığına halel getiren çillerini 
kaybetmek için çilek banyosuna gir· 
diğini iddia etmilse de onun sözü
ne hekimlerden hiçbiri İnanmamış 
ve herkes Bayanın kendi vücuduna, 
en güzel olan çilek kokusunu sindir
mek için o banyoya girdiğini kabul 
etmi§tir. 

Bugün de, hiç olmazsa çilek 
mevsiminde, her istiyen Bayanın en 
güzel kokulu banyoya girmesi müm 
kündür: on kilo çileği -t~bii hiçbir 
tanesini yemeden- ezerek çilek ban· 
yosunun çiller üzerine tesirine kim· 
ae inanmamakla beraber, cilde ka • 
dife gibi yumuşaklık verdiğini id • 
dia ederlerse de, yalnız banyolan 
için gÜnde on kilo çilek alabilecek 
kese sahiplerinin cildi zaten yumu
şak olacağından bu güzelliğin çilek 
banyosundan Önce mi bulunduğu 
yoksa sonradan mı geldiğini isbat 
etmek kabil olamaz. Onun için, çi
lek banyosunun da inanılabilecek 

tesiri ancak güzel kokusunun vücu
da sinmesidir. 

Çilek banyosunun cildi yumuıat• 
mak tesiri gerçek olduğuna inanan· 
lar, günde on kilo çilek almağa kud
reti olmıyanlara da gece yatarken, 
bir kilonun dörtte biri kadar çileği 
ezip vücuda sürdükten sonra sabah· 
leyin maydanoz suyu ile yıkanmayı 
tavsiye ederler. Banyodan daha u
cuz olan bu §eklin de çilek kokusu
nu vücuda sindireceğinden ıüphe 
edilemezse de, maydanoz suyu ile 
yıkanıncrya kadar çilek kokusunu 
uzaktan koklamak zarureti olaca • 
ğı da şüphesizdir. 

bilinmez· çilekte mutlaka bir deva 
hassası olduğunu kabul ederek dört 
yıl devamlı surette çilek yemiş ve 
bunun Üzerine nikris ağrılarının 

büsbütün kaybolduğunu haber ver • 
mişti. 

Tabiat aliminden sonra hekimle
rin de çileğe daha ziyade eheıniyet 
vererek çileğin yenmesinden başka 
yapraklarında ve incecik sapında 

bile -derin tahliller Üzerine- · türlü 
türlü hassalar aramışlardır. Bu a -
raştırmaların en meşhur neticesi 
Paris'te A. Roben hekimin çileği 
romatizme ağrılarına karşı deva di· 
ye tanıtması olmuştur. Fakat onun 
dediği gibi, çilek me_vsirrri devam et
tikçe günde üç yiiz, beş yüz gram 
çilek yemek her romatizmelinin ke
sesine elvermediğinden çilek bu su
retle de rağbet bulamamıştır. Zaten 
insan romatizme ağrılarından kur
tulmak için çileğin pahasına göre
evini satarak her gün yarım kilo çi
lek yemeye katlansa bile her gün o 
kadar çileğe her halde tahammül e
demez. Bundan başka, çilek çok ye· 
nilince insana kaşınh verir. 

Onun için, çileğin daima pahalı 
ve pek az devam eder bir yemiş ol
ması kendisinin pek çok lehindedir. 
Ucuz olup da çok zaman devam et
seydi yiyenlere kaşıntı vereceğin -
den bu hassası güzel kokusunu bile 
unuttururdu. 

Şimdi olduğu gibi arada sırada 
yenilince güzel kokusu hoşa gider 
ve haylice de şeker yemeye vesile 
olur. Madenleri tamam ve neticeleri 
alkalen olduğundan kana ferahlık 
verir. Fakat çilekten vitamin bek • 
lerseniz onda bulunan yalnız % 40 
miligram C vitamini bulmak için 
biraz pancar turşusu yemek daha 
ucuza mal olur. G. A. 

Tashih 
DtinkU sayımızda zelzele telA.ketzedele

rlne yardım makaadiyle mllU komite tara· 
tından toplanan paraların yekQnunda bir 
yanlışlık olmuıtur. Toplanan paranın ye -
kQnu 151 milyon ktisu:r olmayıp 15.132.381,41 
liradır; tashih olunur. 

Fransa' da bir casus 
idama makOm oldu 

Paris, 4 a.a. - Besanson daimi as
ker! mahkemesi Cenevre'Ii Marce1 
Verry isminde bir şahsı hiyanet veca· 
susluk cürümlerinden dolayı ölüme 
mahkum etmi~tir. 

~---Songün ___ , 

ULUS Sinemasında 
Çift film 

14,30. 17,30 - ve 21 de 

BEBEKLER PERiSi 
Magda Schneider 

16 ve 19 da 

ESRARENGİZ İZ 

Maliye Vekaletinin 
kazan~ vergisi 

hakkındaki tebliği 
Maliye vekaletinden 

tedir: 
bildirilmek-

1 - 1 haziran 1940 tarihinde, meri
yet mevkiine girmiş olan 3840 sayılı 
kanunla kazanç vergısı kanununun 
bazı hükümleri değiştirilmiştir. Ka
nun 29. 5. 1940 tarihli resmi gazete 
ile neşrolunmuştur. 

2 - Gayri safi irat üzerinden ver
gi veren ve dükkan ve mağazaları
nın gayri safi iradı iki bin lirayı geç
miyen bütün mükelleflerin yanların
da çalıştırdıkları çırak, kalfa, tezgah
dar, kasadar gibi müstahdemler yeni 
kanunla gündelik gayri safi kazanç 
üzerinden vergiye tabi tutulmuşlar
dır. Yeni kanunun meriyete girdiği 
tarihe kadar dükkan ve mağazaların 
gayri safi iradı 500 lirayı geçmiyen 
küçük sanat ve hirfet erbabından ma
ada bu kabil mükellefler, yanlarında
ki müstahdemleri için bordro ver
mek mecburiyetinde idiler. Yeni ka
nun mucibince bu mükellefler müs
tahdemlerine haziran 1940 ayı içinde 
ödiyeceklcri paraları da 20 temmuz 
1940 akşamına kadar bordro ile bil
dirdikten sonra 1 temmuz 1940 tari
hinden itibaren müstahdemlerine ö
diyecekleri paralar için bordro ver
miyeceklerdir. 

3 - Buna mukabil bu müstahdem
ler 1 temmuz 1940 tarihinden itiba
ren bir ay içinde, bağlı oldukları va
ridat dairelerine veya maliye şubele· 
rine müracaat ederek gündelik gayri 
safi kazanç, üzerinden vergilerini ö
diyecekler ve fotoğraflı bir vergi 
karnesi alacaklardır. Dükkan ve ma
ğaza sahipleri 1 ağustos 1940 tarihin
den itibaren, gerek 1940 yılında, ge
rek müteakip yıllarda elinde maliye 
dairesinden verilmiş vergi karnesi ol 
mıyan kimseleri istihdam edemezler. 
Ederlerse vergileri ve karne harçla· 
rı cezasiyle birlikte kendilerinden 
alınır. Dükkan ve mağaza sahipleri 
yeniden işe aldıkları veya işlerine ni
hayet verdikleri müstahdemlerin 
isimleriyle işe başladıkları veya i~
ten çıktıkları tarihleri 15 gün içinde 
varidat dairelerine yazı ile bildirmc
ğe de mecburdurlar. 

4 - Yeni kanunla beynelmilel ec
nebi ve transit nakliye kumpanyala
rı defter tutma2:a ve bu defteri kanu
nun meriyete girdiği tarihten ..ı: tiba-
ren bir ay içinde varidat dairelerine 
tasdik ettirmeğe mecburdurlar. 

5 - Beyanname usuliyle vergiye 
tabi olan veya beyanname usuliyle 
vergiye tabi olınağı tahriren talep et
miş bulunanlar, kanunen tutmağa 

mecbur oldukları defterleri, her ti
cari yılın birinci ayı sonuna kadar 
varidat dairelerine tasdik ettirmeğe 
mecburdurlar. Defterlerini ertesi yıl 
dahi kullanmak istiyenler aynı müd
det içinde son muamelelerini varidat 
dairesine işaret ve tasdik ettirirler. 
Sene içinde yeniden işe başlıyanlar, 
işe başlamadan evel defterlerini tas
dik ettirider. 
Şimdiye kadar defterlerin notere 

tasdik ettirilmesi kafi idi. Yeni ka-

Hekimler Parisli Bayanın icadına 
inanamamışlarsa da İsveçli me§hur 
tabiat alimi Linne ·çileği mi çok 
sevdiğindendir, yoksa güzel kadın· 
larm sözüne mi inandrğrndandır, 

T ex Ritter nun, defterlerin, noterden musaddak 
\.Ayrıca P ARAMONT Jurnal, olsa bile varidat dairelerine tasdik 

lışırız. Nasıl, muvafık mı ? Yarın gelirseniz, daha 
mufassal görüşür, derslere başlıyacağımız gUnü tes
bit ederiz olmaz mı ? Yarın mutlaka beklerim. 

- Sizi ve teyzenizi rahatsız etmekten çekinirim. 
- Rica ederim. Rahatsız etmek ne demek? Şeret 

verirsiniz. 
Minnetle, genç adamın yüzüne baktı. Gözleri bir sa

niyede, küçük siyah bıyıklarının, kızarmıı yüzilnür 
listünde dolaştı. 

!çerden tekrar sesleniyorlardı : 

Zonguldak Kozlu 
Demiryolu lôyihası 

Bütçe ve Nafia Encümenleri teklifi tasvip etti 
Zonguldak ile Kozlu arasında bir demiryolu in§ası ve gelecek aene· 

lere sari teahhüde giri~ilmesi hakkında hükümetçe teklif olunan ka
nun layihası Büyiik Millet Meclisinin alakalı encümenlerinden geçerek 
ruznameye alınmıştır. Hükümet Zonguldak ile Kozlu arasında İnşasına 
lüzum görülen demiryolu hattı hakkında mucip aebepler layihasında 

ıöyle demektedir: 

"Zonguldak ve hava/isi kömür nımtaka- ı 
mızdaki kömür istihsalıitrnda mühim bir 
mevkii olan Kozlu ocaklarr liman tesisatı l 
bulunmadığından ve Demiryoluna da bağ
lanmamış olmasrndan naşi bu oc.ıklardan 

icabı ve imkanı derecesinde istifade edile-
memektedir. 

Zonguldak ile Kozlu arasrnda 4,5 kilo
metre bir uzunlukta yapılması icabeden 
demiryol inşaatrnrn uzırn bir tünel yapmak 
zarureti dolayısiyle iki milyon lira kad.ar 
bir masrafa tevakkuf 'eylediği aıılaşıldığrn
dan bu masraftan İçtinap edilerek Kozlu 
kömürlerinin havai bir hatla Zonguldağa 
nakli düşünülmüş ve bu hat tertibatrnrn 
tedarikine tevessül edilmişti. 

Ancak ahvali hazrra dolayısiyle evelki 
fiyat tahminlerinin hiç bir kıymeti kalma
dıktan başka bilhassa bu hattm sipariş e -
dilebilmesi ve firmalarca muayyen bir za • 
manda teslimi biç bir veçhile garantj edil
medif.inden bel)ci de uzun müddet bu h1l -
vai hattrn inşasrna başlanamıyacaktır ve 
gene vaziyeti hazıra dolayısiyle Kozlu o
cakları faaliyetinin tezyidi ile istihsalıitrn 
Zonguldağa nakli lüzumlu görüldüğünden 

ve ilerde her halde yapılması mukarrer bu
lunan Zonguldak • Ereğli hattrrırn es.1slı 

bir kısmını teşkil edecek olan mezkür 
Zonguldak - Kozlu parçasrnrn inşası; ve 
uzun bir tunel açmak zarureti yüzünden 
takriben iki sene kadar devam edecek olan 
bu işin gelecek senelere sari bir mukavele 
ile 3aptırılması için kanun teklifi ve tah -
sisat istenilmesi tensip edilmiştir." 

Bütçe ve nafıa encümenleri hükürnetin 
teklifi veçhile Zonguldak ile Kozlu ara -
sında 4,S kilometrelik normal bir demiryo
lu hattı inşasının zaruri olduğunu kabul ve 
hükümetin teklifini tasvip etmişlerdir. 

Teklif olunan kanun layihası şudur: 

İngiltere' de 
tevkifler 

Lo:-ıdra, 4 a.a. - Scotland Yard, 
milli müdafaa kanununa muhalif ha
reketlerde bulunmakla suçlu bir çok 
kimseyi tevkif etmiştir. Tevkif edi
lenler aras·nda, Hamburg rady'lııunda 
ingilizce neşriyat yapan Wılliam 

Y ,.,yce'in kardeşi Frank J oyce de var
dır 

Londra, 4 a.a. - İkisi Brlghton ve dl -
ğer ikisi de Hull'da olmak Uzere, f~ist 
hnreki\tına mensup dört Aza tevkif edil -
mlştlr. 

lstanbulda inzibat işleri 
İstanbul; 4. ( Telefonla ) - Bugün 

öğleden evel vi!ayette liman müdür ve 
reisiyle gümrükler muhafaza ve emni
yet müdürlerinin jandarma kumanda
nının, vali muavininin iştirak ettikleri 
bir toplantı yapıldı. Toplantıda şehrin 
inzibat işleri konuşuldu. Bu iş için a-
13.kadarların ayrı ayrı mütaleaları tet· 
kik edildi. Bazı kararlar alındı. Müza
kereyi bir aralık vali Lütfü Kırdar da 
takip etmiştir. 

Orta mekteplerdeki eleme 
imfihanlan 

RAD~ 
' T Ü R K t fts!F 

--( Rodyo Difl\zyon ~~f) 
TÜRKİYE Radyosu - J.. ıığU 
- ----< Dalgo. uzun; ~-
16'48 m. 18 2 Kes.il·~ !{ 
31.7 m. 9465 Kes./ ~ I' 
19.74 m. 15195 Kes./ -0

6 
ı9" 

ÇARŞAMBA: , \et 
12.30 Proıtram, ve meaııe .

1 
12.35 Ajanı; ve meteorolo:~rı' 
12.50 M uzik: n:uhtel~~ .~ o!~ 
13.30/ 14.00 Mıiıık: kuçuk 

Necip Aşkın). ide! 
ı - Rudolf Nütıa 
bir hava daha çal! R ıı 
2 - Keler Bela: e 
rında (vals). . 11 • 
3 - Ziehrer: Vıyıı.rıa 1 

18.00 Program, ve memleke 
18.05 Müzik: cazband (Pi.); C 
18.30 Türk müziği. Çalıırııar1~ n 

la, Fnhri Kopuz, tıze n 
mal N. Seyhun. OkU~ıf 
Erten Mahmut Karııı "' ' . aı ,. 
1 - Asım bey - hıC ) 
zahmı ciı:er ı;uza dev• 
2 - Şemsett.n Z iyn • 

(Kim görse seni). t• 
3 - Sebuh - hic&Z 
zülfüne vabeste). ~ 
4 - Mustafa Nafiz • 

· (yalvardı gözüm). 111 
2 - Okuyan : Mah!Jl. u 
1 - Rakım ElkutlU b 
(Bana hiç yakışnııyor 11 
2 - .Faiz Kapancı • 
(Erdi bahar). . (G' 
3 - Uşşak türkü: 
bahçesine). . 

19.00 Konu~ma (dış politı~~d 
19.20 Müı;ik. ÇalanJe.r: . ô~ 

Fahri Kopuz, İzzettıtlrl'etı: 
N. Seyhun. Okuyan; i!C 
1 - Arif bey - suzııı 
dil ki esiri gam oJur)· 
2 - M. Nurettin • e< 
(Durmadan aylar geÇ 
çer). . tel 
3 - Lemi • kürdilıb 
Nazlandı biilbül). . .; 
4 - . • • • - kürdilihi' 
(Kanlar döküyor). l 11 
5 - . • .. - kürdilih c 
(Gülsen açrlsan). . ~t 

19.35 Müzik: halk türkülefl 
vaları: Sarı recep. ,jlP 

19.45 Memleket sa.at ayarı, 
teoroloji haberleri. 

20.00 Müzik: fasıl heyeti. 
20.35 Temsil. 
21.35 Serbest saat. 11r 21.45 Müzik: RiyaseticüıııJI 

(şe[: İhsan künçer). 
1 - : marş. (İ 
2 - Poppy: EndiiJüs 
si). 
3 - Flotow: Marthll 0 

vertürü. 
4 - Silver: ormanda ıır 
kız opera~ından parçalı~ 

"Zonguldak istasyonundan başlıyar11.k 

Kozlu'ya varmak üzere iki milyon lira sar

22.30 Memleket saat ayarı ~ 
İstanbul; 4. ( Telefonla ) - Orta leri; zirıınt, f'sh~m • trf' 

biyo - nukut borsası ( 1 

22.50 Müzik: cazband (Pi.)· ·ı 
23.25/ 23.30 Yarın ki prografll• ~ ~ 

f iyle normal genişlikte bir demiryolu inşa- mektepler eleme imtihanlarının riya -
sma ve httr sene tediye edilecek mikdarı ziye sualleri umulan neticeyi verme -
o s;ene bütçelerine konulmak suretiyle ge- mesi üzerine tetkikler yapılmaktadır. 
lecek yıllara geçici teahbütlere girişmiye 
Nafıa Vekaleti mezundur.'' 

--( FRAN8JZ RADYO~ 
FRANSIZ Radyo8unun '!'0

1
• Lise müdürlerine riyaziye, tabii ye, ve -" p yatı gllnde iki defa yapı!Dll"' ,rıol 

türkçe imtihan kağıtlarımın yeniden nn sıı.at ve dalga uzunJuld 
bildiriyoruz : ~ 

Çorap fabrikatörlerinin toplantısı tetkik ettirilme-si bildirilmiş tetkik 1.., -;Jl!.:t;~!Y!l_!~atlyleJY 
ı:srııt:u ytıpuııu~ vı:: n:a1Jau19 Ocı1;t o.-. - 227 M. ş5 

İstanbul; 4. ( Telefonla ) - Çorap man paşa liseleriyle Beşiktaş orta o· 2 - TÜRKİYE Saatiyle ıtl· 
fabrikatörleri bugün sanayi birliğinde kulu ve Nişanta'Ş kız orta okulu riya- _da_ıı:r_a-~1.·~~~tL!Z RADY01>'.'~ 
toplanarak Sumerbank fabrikalarının 1 .1 t ,ı•. ziye mümeyyizleri eve ce ven en not- NGİLİZ Radyo Şirketınııı 

0 
,. 

piyasaya 60 numaralı iplik vermeme - Broadeaııtlng Corporatlon) _'.:.ı: 
larda tadilat yapmağa imkan olmadığı terde haber neırlyatı progtll"' 

sinden doğan vaziyeti tetkik etmişler- neticesine varmışlardır. Ankara t: 
dir. Fabrikatörler piyasa ihtiyacının 81!8.tiyle $1 

TÜRKÇE 21.10 51 
hiç olmazsa kısmen temini için teşeb- tNGİLİZCE 8.15 sı 

büsatta bulunacaklardır. Sabık franSIZ Hariciye g:~~ ~: 
15.15 ıP 
18.00 2s.t1S ?,~ 
20.00 Y'ıi 

.. 23.45 ,ı 
müstesan harple yaralandı ettirilmesini mecburi kılmıştır. 

Paris, 4 a.a. - Son muharebede agvır FRANSIZCA 14.15 '1 
23.00 

surette yaralanan ihtiyat topçu müla- ( t R A N l 
Tahran RacJyofJll ııt zimi Jacquinof'ya Legion d'honneur 

Ötedenberi kazanç vergisiyle mü
kellef olanlardan 1940 ticari yılı ba
şında defterlerini notere tasdik ettir
miş olanların kullanmakta oldukları 
bu defterleri 1941 ticari yılı başına 
kadar ayrıca varidat dairelerine tas
dik ettirmelerine lüzum yoktur. 
Sayın vatandaşlarca bilinmek üze

re tebliğ olunur. (a.a.) 

nişanının şövalye salibi verilmiştir. 

Jacquinot, Reynaud kabinesinde hari

ciye müsteşarı iken son tebeddülat 

neticesinde orduya girmiştir. 

Tahran rııdycıı.11, kıııa dili~~ ıı1: 
saat 11.30 dan 14 e kadıı.r. 1

11 
':' 

uzunluAu Uzerlnden, 17.13 deefl~ 
30 m. 99 dalga uzunluR;U tıı: 14 
20.30 dan 23.30 a kada:r 48 rıı~ı 
zunlugu tizeıinden neşredil~,..r ',I i}ı 

(Yukarıdaki Saatler iRJV" , ' 
f 

,,,tf il 
lıir erkeğe bağlıyım ve onu seviyorum. Size yr 1 't la 

lJıl •. 
vaidlerde bulunmak en büyük bir fenalıktır. )"• " 
şünceyle fikirlerimi açıkça yazıyorum. Dar~ı~,f ı~ 
ve beni unutunuz. Henüz çok gençsiniz. Yeıse / ~ 
manız büyük bir hatadır. Belki; bu tarzda c~'·3Ptı6· t'b 
diğimden şimdi kırılacaksınız. Fakat, bir gıın• 11 1 
hareket ettiğim için bana karşı minnet ve şüJ<!il f 
yacaksınız. Hayatınızı ve vazifelerinizi unu~ ııİ 

- Mösyö Gruber 1 Mösyö Gruber 
Genç adam. avf diledi : 

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TôRUMKUNEY -21-

Bir erkek her şeyden evel sağlam iradeli ol~ 
Mukabele görmenize imkdn olmıyan bir aşk. LI ~ 
istikbalinizi feda etmeyiniz. Şimdi, sizin wn ,1 
lacak bir tek iş vardır. Derslerinize çalışıp bir ~il, 
üniversiteyi bitirmektir. İstikbalinizi temin et ~i 
sonra, sizi hakikaten seven ve sizin de sevebileC~~ 
bir genç kızla mesut bir yuva kurarsınız. Bir b' ,ıl 
na ait olan bir kadının sizi mesut etmesi bir ııaY i 

- Kusura bakmayınız Matmazel Gizella. Her halde 
acele bir iş var. Müsaade ederseniz, bir bakayım ? 

Gizella : 

- Asıl ben sizden özür dileyeceğim, dedi. İşinizden 
ılıkoydum. Orevvuar •. 

Döndü. Uzun, loş koridordan geçerek sokağa çıktı. 
Yolda düşünüyordu. Bu Gruber. temiz kalpli ve iyi bir 
adamdı. Fakat, pek iş başaracağa ber:zemiyordu. Ha
reketlerinde, sözlerinde bir tereddüt, bir çekingenlik 
vardı. Boğazı kurudu, kalbine bir ağırlık çöktü. Hayal 
sukutuna uğramıştı. O, bu buluşmayı büsbütün başka 
türlü tasavvur etmişti. Gruber'in, kendisini görüp, ar· 
zusunu anlayınca, hemen faaliyete geçeceğini ve işini 
halledeceğini sanmıştı. Halbuki; genç adamın sözleri 
onun cesaret ve ümidini kırmıştı. Çalışmak isteyen 
bir insanın i§ bulmaııı bu kadar güç müydü ? Durd•.ı . 

Arkasında kalan belediye binasına baktı. Bu koca taş 
bina, şimdi ona o kadar soğuk ve manasız görünüyor
du ki; ondan bir an evel uzaklaşmak arzusunu duyd1J. 

Bir saat evel buraya kalbinde binbir ümitle gelmişti 
Burada, iş ve ekmek bulacağına emin, istikbal endişe· 

sinden tamamiyle sıyrılmıştı. Şimdi. ell~ri boş, beyni 
uğuldayarak dönüyordu . Gözünün önünde herşey ka 
rardı. 

Tahsili kafi değilmiş, büro muamelesine yaJ:,ancı 

imiş, çalı~ması, hazırlanması 1§.zımmış. Tabit çalışa 
cak ve öğrenecek. Fakat, o zamana kadar ne yapacak ? 
Kimse bunu sormuyor. O, zaten herşeyi bildiğini, mü-

kemmel bir memur olduğunu iddia etmiyor ki. Azıcık 
bir maa~le, küçük bir iş istiyor. Bir profesör katlar 
alim, tecrübeli ve yüksek tahsilli bir memur gibi bil· 
gili olsa, ötekinin berikinin himayesini rica etmeğe ne 
lUzum var ? Sırası geldi mi, herkes iyilikten ve mer
hametten bahseder. İşte, koca bir belediyede, milyon
luk bir şehirde, düşmemek için çırpınan bir genç kı

ıın elinden tutacak, ona yol gösterecek bir tek insan 
bile yok ..• 

Ağır adımlarla yoluna devam etti. Korol cadde$İne 
çıktı. Telaşla yürüyen adamlar, onu yolun üzerinde 
fazla ve lüzumsuz birşey gibi itip kakıyorlardı. Göz· 
!eri doldu. Bu, yalnız kendilerini düşünen ve etrafla
rını görmiyen insanlara sitemle baktı. 
Şimdi ne yapacaktı, nereye gidecekti ? 

Maria'nın yanına dönüp, ümitlerinin kırıldığını an
latarak, mukadderatını onun eline mi terk edecekti ? 
Ablasının tavsiyelerini tuttuğu takdirde ne feci bir 
akıbete yuvarlanacağını tahmin ediyordu. Birkaç ku
ruş, bir villa, bir seyahat için kendini sevmediği belki 
de nefret ettiği bir erkeğin kucağına atamazdı. Buna 
imkan yoktu. Kendini toparladı Daha ilk adımda yeı 
se kapıldığı için kendi kendine kızdı. Maria'yı gözü 
nün önüne getirdi. O, arzuları, teklifleri açıkça reı 
olunduğu zamanlarda bile en küçük bir ümitsizliğe 
kapılmıyordu. Emeline ulaşıncıya kadar bükülmek 
bilmez bir azimle uğraşıyordu. Hallbuki; kendisini 
reddeden de yoktu. Memuriyete girmenin şartlarını 

anlatmışlardı. Hem, dünyada belediyeden başka hır 
yer yok muydu ? 

Yavaş, yavaş açıldı, neşesi yerine geldi. Marianın, 
üniversiteli talelıeye yazdığı mektubu hatırladı. Ma · 
ria, bu delikanlının hayatını zehirlemeğe kast mi et 
mişti ? Zavallı çocuk, şimdi bu mektubu alınca yeni 
hülyalara dalacak, derslerini asacak, imtihanını vere
miyecek, neticede bir hiç. yüzünden koca bir sen('siııi 
kaybedecekti. Hayır 1 Maria, böyle birşeyi arzu et -
mezdi. O, kötü ruhlu bir insan değildi. Sadece, ne yap
tığını bilmiyen, şimarık bir kadındı . . . Çok defa sar
fettiği bir sözün, yaptığı bir hareketin ne müthiş ne
ticeler doğurabileceğini düşünmüyordu. Akşam biraz 
da sarhoştu. Bu mektubu normal bir kafa ile yazJır -
mamıştı. 

Adımlarını sıklaştırdı. Postahanenin önünde kısa 
bir tereddüt devresi geçirdi. Sonra kati kararını ve
rerek içeri girdi. Çantasından mektubu çıkardı. Yır
tıp attı. Bir yenisini yazdı: 

Budapeşte, 2.I.1900 
Mösyö V ilmoş 1 
Samimiyetle söylemek icap ederse, mektubunuz 

.ende derin bir teessür uyandırdı. Sevmek hayatta 
·n güzel bir şeydir. Fakat, ne yazık ki; ben serbest 
...ıir kadın değilim. Aşkınıza mukabele etmeme imkan 
yoktur. Kalbinizde uyanan bu hislerin, istikbalinizi 
ve hayatınızı sarsmaktan başka bir netice doğurmı
yacağını bildiğim için daha çok üzüldüm. Ben, başka 

,.l, k . d' B · bir , .A e rar rıca e ıyorum. enı unutunuz ve ıııtı". 

mektup yazmayınız. Çünkü; bu lüzumsuz tı'lu rl' İ 
yüzünden, neticesi her ikimizi için de pek ha1~jlİ'' 
mıyacağı muhakkak bulunan iskandallar çıl<~. . .d 

p..d'/0 t""" ' 
İmza atmağa lüzum görmedi. Vilmoş, tı'leJc 'J'ı'. lit 

kimden geldiğini nasıl olsa anlıyacaktı. zarf~fte ~ !I 
dı. Pulunu yapıştırdı. Posta kutusuna attı: •ııtfl ~ıı 
mektup güzel olmuştu! Her halde, bu Marı~ '((ıe../ il 
hoşuna giderdi. Sonra tereddi.it etti. Belki de'. ,e 'f .ıı 

. • •tıtl . ,,1 ~ 
bunu yırtıp yerme bir başkasını yazdığını ışı ,ew l 
zacaktı. En iyisi şimdilik ona bundan biç tJab 

mekti. .;e ıJ 
Postahaneden çıktı. Yavaş, yavaş yürüyor ;.'' 

~ünüyordu. Asıl mühim mesele iş bulmaktı· 111~ r 
Maksi Ravberg'e söylese bir yardımı dol<unLl~ı? ~ 
du? Fakat, mösyö Maksi ile nerede konuşaca~tıiJ1 ~ 
!asının evinde mi? Buna imkan yoktu. Mal<sı oeıı 
ıeceği saatlerde, maria bir bahane ile onu e"tıı ~ ~ 
'aklaştırıyordu. Hem, evde konuşmak fır~a~j. 'I'; 
sc: bile, ablasının rahat vermiyeceği şüphesı~ '!'. 'p 
şi alaya dökecek veyahut da doğrudan dog~ıı rı•~ 
raz edecekti. Maria, muhitinde daima birinci ,,tJ 

(Sotıd 



ULUS -5-

Dunkerque tahliye edildi 

İtalya 'nın kararı 
Şimal harekatı bitti 

Müttefikler sonuna kadar çarpışarak 
ateş altında Dünkerque'den ayrıldı 

Çörçil son harbin 
bilônçosunu yaptı 

(Başı 1. inci sarl•d•) 
pus cibl, ıimal ordularını tem.izledi ve bi
zimle franaı:a ordusunun kuvayı külliyesi 
anamda bütiın münakaleyi kesti. Alman 
kuvetleri, münakaleledmizi kestiler, her 
türlü yiyecek ve mühimmat bakımından 
levazım vurtalanmızı acktedar ettiler ve 
hem~ Dunkerque'e kadar ıahilde kendile. 
rine bir yol açtılar. Bu motorlu ve zırhlı 
unıurlarm hücumu arkasında, kamyonlara 
bindirilmiı bir çok alman fırkalan, bu fır
kalann arkasında asıl alman ordusunun a -
iır ve hatin kütlesi ve kendi memleketle
rinde hiç bir zaman gormedikleri huriyetl 
ve konforu başka memlckıetlerde ayaklar 
altına a!mıya do.ima hazır alman •ivil küt
lesi ıelmekte idi. 

topçusunu sokınuş ve bunlar, lngtllz ve 
frnnsız ordularının üzerinde ho.rekft.tta bu· 
Jundukları bazan geni!! hazan dar araziye 
neticesiz ve beyhude hücumlar yapmıotır. 

~ ............ 
llıı4h . 
~ırı a.:ıırandı. Musolini, na-

a.r l!ıe ı· · · d "e h • c ısıne rıyaıet e e-
• b a.tta b'ı k .. ı· • oirÇolc • r nutu ıoy ıye-

he.rbe lc~n_ıseler, ltalya'nm, 
te.hı.ı; .. 1 rırıvereceği hakkın· 

... er h"l 
de.f b' 1 e yapmııtı. Fakat 

it d • ır fa.re hile doğurmadı 1 
\ıiı, doruııı ağrıları hafiflemit· 

eııeb'ı· J'd 1 ır. Anlatılan nevza• 
•ııa. .. • 

i .. etırrnek için, Alman· 
ı .. te forceps'le müdahelesi 

. lop} 
~ lt •tıa.n İtalya nazırlar 
' ' IÖ a..!Ya'nın birçok dahili 
il 'L l"üflrıüt ve "harp" mev

ı111l\e.J 
de • etrnetnek ıçın, harp 
tiip ~a.lya.n vatandatlarma 
tir 'l ecek itleri gözden ge• 
lltİ ani İtalyan nazırlan, 

•rıtır •r, konutmutlar dağıl· 
t. • 4 h . . 1 • 
IJliıı b' a:zıranın, ıta yan ıı· 

it" d" .. 1 ~lllıı d 0nuın noktası o aca• 
tiyt e enler• ve bu meyanda 
\ıir: alıııa.nlar • belki de şim-

ot-..ı 2 
haya.} ıukutuna uğra· 

lr lerektir. 

"' ~Yasen 
lttl lt 

ha. b alya.'nm bu vaziyette 
. re • 
ı ~, tıreceğinden dahi Ü· 

•11ı_ti~~r.Yok değildir. Ve 1-
l boı bo •nı tetkik edenler bu· 
'ctlc il\' I, kendilerini haklı çı· 
'ti lll]

1
•aller bulabilirler; va• 

" a.tıııa.k için ltalya'nın 
\ıeııe~ .\lınanya ile olan mÜ• 

1ttı._ ,.. "k1e dönüm noktası teş• 
ita!: • alara kıaaca bir göz 

1-t it )a talc· 
ili\ 'd ıden Victor Emmanu-

\ı·ı 1 .... . 
ı e, ile· ... eıı altında bulunur· 
tdi)o~ taraflı bir ıiyaıet ta• 
>tile t u. Müttefiki olan Al· 

~' n, h •biatiyle dosttu, Avu .. 
'doau:~trnııtı. Fakat Fran· 
• 188f-na sadıktı.Vaktaki 

'ti )olt de, Tunus'a bir ıefer 
del• •dı, o zaman it ba,tan 
• ınıti t 
ti\ı• t' talyanlar, tıpkı bu-
\l 1~1~nus'ta menfaatleri ol· 

':t\a. llYorlar, ve onun ken• 
le.}ı ?'J -.ltında bulunmama• 
1 llltırı ··ı lt.J u edemiyorlardı. 

,ıı:.., Franıa'nm Sicilya· 
~ ~~ Ucuna gelmesinden 

l ._., .\ tala.nrnııtr. Derhal Al· 
d, t ~slurya'ya yaklaıtı. 
lta.)r-.llıa Tunuı'u iıgal e· 'n )a .\1 ' .. manya ve A vuı· 

· ~ il, ll~lii bir ittifak yaptı. 
~ .~dıa. 0

8 
ili\ ticaret muahede-

ıte.ı.. Undan sonra gelen 
.... L.. "lıl h "'-" . 
r "q \iç)" ~•umetlerı 1914 e 
' U ıttif aka ıadık kal-

""~ı, b 
. tnter eraber ltalya'nm İn· 
'>i idi İ ile de münasebetleri 

' d~ıtta.lyanlar ingiJizleri 
r,ttt. h,r telakki ediyorlardı. 
it"\ ta~ leye rağmen, üçlü 
"d «tllen • ' il\'' ıtalyanlar, Fran· 
·~~~d,l\~l'l~ıebetlerini düzelt· ._ l 'lll~~ ın Afrika sahilleri 

\lıı\la ftlla Yaptılar. ltalya 
~l lı, t ltllleıeleıine göz yu· 
l:tq, İti: -.t Franıa da onun 
"'hl\la' •eı çıkannıyacaktı. 

' 11 höyı:•~a?lı İmparatorlu· 
llld ltaı R!ttı. Ve bu sayede °' ıa. n,r .. nın tehdidinden 

lılldll casse franıız parla· 

2 •le)}ı• •arahaten "İtalya 
ı,'L ti~iınde herhangi bir ta
l :"ra.b )ec:ektir!,, dedi. Bu· 

· ıl er Al 1)0t 'iiçt.. tnanya ve Avua.-
lı. ~ll. lt•\ll •nlaırna da devam 
. tıb• " Y-. t k b .. 1 ~ l h • ıp ı ugun o • 

'di)oJet l&ıtikli bir ıiyaıet 
i harp u. . 

'~t, it' 
ç ı llrn 

~, •ttı. 
1882

Ult\i harp geldi 

lt\fj~"taıtıa denheri, Alman· 
14 d lcı Oları ryla Macariıtan'ın 

, e bit talya 3 ~ t 
ıç- ara.fi agus oı 

t~,~~ hllld ~•iını İli.n etti. Bu· 
ti., 

1 
l,li t \lRll &ebep •u idi: 

d '" 1 eca •• y 

1 d,ı, ... ll'.Jrıda.~:ze uğramadığı lr'-ı rı ırıu 'b~ tnuahedenin 
rt .t~llllılld:ı •nce, kendisini 
llı'la~ llll'tıtt Yer almağa mec· 

""' "'<l' ı. [). ~ • t11">'' bir Ül • ıger taraftan 
llı11~ il • ~ hrnatonı veren 

lıd 'ı lle&rist • B ' bo erıes· • anı alkan-
111\ııı ;: ı~akı'l'lı,_ halya'nın aley-
t, "2• • il ıth d' ~ ıı•, . "tın, ~ arn e ıyordu. 
· '-'•rı •ta.)ylll\ v~sturya • Maca-
•, Ilı tnıH t• • 
,~ illa. la.tııı· e ının hayati 

lilt, ~ ) •:ı edecek tarzda 

' • ~tı1'1l-:11ı-.Y1 teklif etti. 
t...._." '~ a bulun.-ın Avua
r.."~w..... ll-.ıı .&. L 

-..,.ı._ ~ ~anya'nm 

ra Trentin'i ve laonzo nehrinin 
ıağ aahilini bırakmağa, Tiryeıte'· 
ye idari muhtariyet vermeğe ve 
Arnavutluğu ltalya'nın nüfuzu al
tına terketmeğe razı oldu. ltalya 
bu teklifleri beğenmedi ve 4 ma· 
yıı 1915 te eski müttefiki ile dip· 
lomatik münasebetleri kesti. Ve 
24 mayıs 1915 te harp ilan olun· 
du. 

1914 • 1940 

B ütün bu tarihe bakıp da ltal· 

ya'nın timdi çelik paktı bir· 
denbire paslandırıp itlemez bir 
hale getireceği neticesine vanla
maz. Bili.kiı, İtalya harbe karar 
vermi, fakat bunun gününü tesbit 
etmemiıtir. Daha doğruıu vaziye
ti daha hi.Ji. tartmakta berdevam· 
dır, ve yahut münasip zamanı bek
lemektedir. Fakat ne olursa olaun, 
Almanya İtalyan tarihinin yaylı 
safhalarını göz önünden uzak tu· 
tamazdı. Bahusus ki, Musolini, 
Panne'de ıöylediği bir nutukta, 
1914 Belçika istilasından bahse· 
derken ıöyle demişti: "Müdafaa 
ettiğinden dolayı Belçika'yı hata· 
lı gören menfur alçaklar bulun· 
duğunu biliyorum. Bu adamlara 
göre, Belçika, alman parasını ka· 
bul edip, aJmanların ıerbeıtçe 
geçmesini temin etmeliydi. Çün
kü, mukavemet ederek, tehirleri
nin sistematik bir şekilde tahribi
ne müsaade eı.miıtir. Fakat Bel
çika ya§ıyor, ya§ıyacaktır. Çünkü 
o, bu menfur pazarlığı reddetmiş· 
tir. Eğer kabul etseydi, ebediyen 
ölmüş olacaktı! Ya§asın Belçika!" 

işte almanların bütün endiıesi, 
Muaolini'nin günün birinde bu es· 
ki rözlerini 1940 istilası için de 
mer'i telakki etmesi idi f Onun i
çin ltalya'yı ııkıştırdılar. Fakat 
henüz resmen, açıkça ıöyleteme
dilerf 

Düşündüren noktalar 
• J talya'yı dütündüren noktalar 

nedir? İtalyanın dahili vazİ· 
yetini,harp kabiliyetini, ordusunun 
donanmaamm kuvetini, aakerleri· 
nin manevi kuvetlerini, İtalyan 

halkının harbe kartı duyduğu 
ıempati veya daha doğrusu anti
pati'yi tahlil etmiyelim: onun sa
dece coğrafi vaziyetine bakalım: 
İtalya harbe girerse, itin inkiıafı
na göre aıgari 7 cepheyi göze al· 
mıı demektir. Bunları ııralıyalım: 
1 - Alpler cephesi, yani Fransa 
hududu, 2 - Yugoılavya hudu· 
du, 3 - Arnavutluk, Yunaniıtan 
hududu, 4 - Deniz hududu, S -
Mıaır hududu, 6 - Tunus budu· 
du, 7 - Habetiıtan hudutları. 

(Ba~ı 1. inci sayfada) 
Niger malzeme gemisini kaybettik. 
Diğer. bazı gemiler de hasara uğra
mış ise de bunlann bazıları yeniden 
denize çıkmıştır. 

Amirallık dairesi, bu hareketin bir 
çok deniz ve hava cüzütamlarının f7-
da edilmesi bahasına muvaffak olabı
leceğini bitiyordu. 

Pas de Calais filotilisı da bunu 
bilmekte idi. 

Bunlar, her zaman olduğu gibi va
zifelerini yaptılar. 

F ranıız tebliği 
Pariı, 4 a.a. - 4 haziran sabah ta

rihli fransız tebliği: 
Gece, Dunkerque mıntakasında, kı

talarımızın mukavemeti sayesinde ve 
düşman tazyiki neticesinde durmadan 
artan güçlüklere rağmen, irkap ame
liyesi, faal bir surette devam etmiş -
tir. 

Cephenin geri kalan kısmında, kay
da şayan bir şey olmamıştır. 

Fransız akıam tebliği 
Paris, 4 a.a. - 4 Haziran akşam 

fransız tebliği: 
Tesbit edilmiş olan planlar muci

bince, müttefik kıtaların Dunkerk'ten 
irkabı bugün nihayete ermiştir. 

Son dakikaya kadar, evela varoşlar
da, bilahare bizzat şehirde hattS. ev • 
den eve, dümdarlarımızın kahraman 
mukavemeti kendisini göstermiştir. 
Daimi surette takviye edilen düşman, 
durmadan kıskacını daraltıyor ve dur. 
madan mukabil hücumlara maruz ka
lıyordu. Son irkap, alman makinalı 
tüfeklerinin ateşi altında yapılmıştır. 
Amiral Abrial ve general Fagalde'in 
kumandası altında yapılan bu şiddetli 
müdafaa geniş olduğu kadar güç ha
reket, mücadelenin inkişafı üzerinde 
muhakkak tesirini gösterecektir. Şi
malden gelen ve enerjisi tam olarak 
kalmış bulunan askerlerimiz, yeni mu. 
harebelere hazırdır. 

Bu harekat esnasında, kara, deniz ve 
hava ordularımızın sıkı İ§birliği fev -
kalide bir derce.ede kendisini göster -
mi§ ve bu ordulara ingiliz kara, deniz 

ve hava kuvetleri yorulmaz yardımlar
da bulunmuşutr. Amiral Abd.al, ingi -
lizlerin yaptığı hareketlerin fevkalade 
olduğunu söylemiştir. Düşman, ihata 
ettiği fransız ve ingıliz kuvetlerinin 
bir çevirme hareketi ile teslim olması 
nı elde etmek arzusunu gütmlittür. Bu 
kuvetler, karşısında geçilmez enerji -
leri sayesinde çenbcrden kurtulmuş -
!ardır. • 

Bu sabah aşağı Somme'dc çarpııma· 
lar olmuştur. Burada esir aldık. 

Bütün ceph"ede keşif tayyareleri ku. 
evtlerimizin büyük faaliyeti kaydedil

miştir. 

3 haziranı 4 hazirana bağlıyan ge
ce, mühim ve Frankfurteur Hcmer 
yakınlarında kain hava meydanları 
ve endüstri müesseseleri bombardı· 
man edilmiştir. Tayyarelerimizin 
hepsi geri dönmüştür. Bu harekete 
müvazi olarak, ingiliz hava kuvetle
ri, mühim filolarla, Ruhr mıntakası· 
na hücum etmiş ve burada endüstri 
hedefleri ve tasfiyehaneler bombar
dıman edilmiştir. 

Düşman hava kuvetlcrinin dün 
Paris mıntakası üzerinde yaptığı ha
rekat esnasında kaydettiği kayıplar 
asgari 25 tayyareye baliğ olmaktadır. 
Ciddi surette yaralanan birçok bam
bardıman tayyarelcrini halara döner· 
ken güçlük çektiği görülmüştür. 

/ngiliz kıralımn tebriki 
Londra, 4 a.a. - Kıra!, şimali Fran· 

sa'daki ingiliz seferi kuvetlerini ve bu 
kuvctlere büyük yardımda bulunmuı 
~lan donanmayı, gösterdikleri hama· 
setten dolayı resmen tebrik etmiıtir. 

Alman tebliği 
Berlin, 4 a.a. - Alman başkuman

danlığının tebliği: 
Dunkerque kalesi, şiddetli bir çar

pışmadan sonra alınmıştır. Kırk bin 
esir alınmış ve henüz miktarı bilin
miyen ganaim, elimizde kalmıttır. 
Bu suretle, bütün Belçika sahili ve 
Manş'dan Somme mansabına kadar 
fransız sahili, tamamiyle alman kı
taları tarafından işgal edilmi§ bulun
maktadır. 

111111111111111111111111 

~iddetli Alman hücumlarına rağmen 
------~----~----~------------~ ...... --~ ____ _.... ___________ ____ 

~ok büyük kahramanhklar sayesinde 

İ rkôp nasıl yapıldı ? 
Londra, ' a.a. - Reuter ajansının askeri muharrlrl §Unları bildiriyor: 
İngiliz seteri kuvetlerlnln beııte dörd UnUn Dunlccrque'den geçebilmesine ratmen 

!raruıız kıtaatı Dunkerque mıntakasında olddetl! mukavemetlerine devam etmekte
dirler. DUıman taarruzlanna devam etmekte fransızlar da ilerlemelerini tehir et
mek makııadlyle mUternadlyen mukabil taamızlar yapmaktadır. Bunlar, vaz!yetlha
zırada en mUhirn Amillerden birin! teşkil etmektedir. Şuraaı muclblınemnunlyettlr 
kl. lnglllz ve fransız donanmalllrı, bazı m Udafaa mevzilerine, ağır topları vaeıtasly
le mUc.ııslr yardımlar yapabilmektedir. Bu yardım sayesinde, a.ııgaı1 15 alman fırka
sı Dunkerque bölgesinde işgal edllmekted lr. 

Kazanılan kıymetli vakıt 1 blokhaus halini almıelardır. Bu evlerden 
Uiddetle ateı edilmektedir. Almanlar sat· 

Bu da öyle bir zamana tesadUf ediyor lam toprağa ayak basmağa muvaffak ol
ki, Somme Uzerlnde hazırlanmakta olan dukları takdirde derhal bir mukabil taar
general Weygand için kazanılan her sanl· ruz kar§ıeında kalacaklar ve sular altında 
yenin bir ehemlyeti mevcut bulunmakta· bulunan mıntakayı geçmekte bUyUk mUı· 
dır. Bu esnada muharebenin ikinci safhası kUUl.ta uğrıyan iafe kolları ile takviye kı· 
için kıtaat tahşldatı devam etmekte ve lalarının yardımından mahrum kalarak ba· 
herkeıı almanlann ikinci tamız noktuının takhğa doğru tardedlleceklerdlr. 
neresi olacağını ar~tırmaktadır. F l h • d 

320 k 'l l"k h ranıız kıta arı teç ızatını a 
ı ometre ı cep e nakletti 

B11.1vcldl bundan sonra. lrktıp harekl'ıtı 
esnasında in.glllz donanmasının ve ha\'& 
kuvetler!Din esatir kahramı:uılarına hM 
ga)TeUerlni tebarUz ettirmiş ve şiddetle 
alkıglanmıştır. 

Alman ilerleyiıi 
Ekserisi zırhlı cüzutamlardan mürek

kep bu ilerleyiş, Dunkerque'e kadar gel • 
miı, fakat tam • minasiyle Dunkerque'e 
varamamıştır. Boulogne ve Calais, umitsiz 
çarp115malara sahne olmu1tur. Calais'de duı 
man İngiliz kumandanına teslim olması İ· 
çin bir saat mühlet vcnniı. bunun redde • 
dilmesi üzerine, Calaia susuncaya kadar, 
dört ıi.ın ı1ddetli sokak muharebesi olmuş
tur. Calais'ten yaralanmamış yalnız otuz 
kişi İngiltere'ye ıeri gbtürülebilmiııtir. 
Bunları!\ arka.da!ilarrnın ne olduğunu bilmi
yoruz. Fakat her halde bunlarm fc<kkar • 
lıkları boşa gitmemiştir. Bunların ıizerine 

asıart iki ıırhlı alman fırıkası saldırmıştı. 

Bu cesur askerlerin mudahalesi olmasaydı, 
bu fırkalar İngiliz seferi kuvetlerine hu • 
cum eyliyecekti. Bu suretle kazanılan za • 
man, ııu hattmı ilerletmemizi miımkun kıl
dı ve bu suretle Dunkerque limanını eli • 
mlzde tutabildik (alkıılar). 

Geri çekilme 
Şimal ordularının Amicns cihetinden 

franaız ordularının kuvayı külliy~i ile 
münakale temin edemiyeceği anlaşıldığı 
zaman, elde hakikatte meyus edici bir tek 
çare, geri çekilme kalmıştı. 

Bir hafta evcl Avam kamarasından ya
pacaiım beyanatın bugüne tehirini istedi • 
iim zaman, nasibimin, bütün tarihimizin 
en bıiyük ukerl felaketini ıizlere bildir • 
mek olmaımdan korkuyordum. 

Fikrime ıöre, ki bu fikrimi bu hususlar
da aalihiyettar olanlar da tasvip etmekte 
idiler. Ancak 20 ill 30 bin kiıinin lrkap o
lunabileeeii merkezinde idi. Amienı ve 
Abbeville'in ıimalindelri bütün birinci 
fra.neıa ordusunun ve inıiliz ııeferl kuvet· 
)erinin açık araaide imha oclileceiini ve 
yahut yiyecek ve mühimmat yokluğundan 
teslim olaacimı zannediyordum. İngiliz 
ordusunun nasibi ya olmek ve yahut oldü • 
rücU ve tezli! edici bir esarete diışmck ıi· 
bi ıöıiılriiyordu. 

Kıral LeopolJ'ün te•lim oluııı 
B. Çörçtl, bundan sonra kıral Leopold

un teıllm olmasından baluıetmiı ve dem!ı· 
tir ki: 

Kati darbe olabilecek bir darbe daha 
almamız mukadderm!ı. Eğer bu hUkfundar 
ve onun hUkUmetl, kendileri için ı;ok fena 
olduğu sabit olan bltaraflığa iltica etme· 
mit bulun.salardı, fransız \'e ingillz ordu
ları, daha bidayette, yalnız Belçikayı de
jil, fakat aynı zamanda Hollandayı da kur· 
tara bilirdi. 

Belçika ordusu, :ıoo.ooo kişiye yakındı 
ve denize doğru geri çekilmemizin yapıl • 
dıAı yegfıne açık yolu tutu;rordu. 

Kıral, hiç kimseye danıımadnn, hiç 
kimseye haber vermeden, nazırlannın rey
lerini almadan, kendiliğinden ordusunu 
teslim etmlı ve cenıüıımızı ve eesalı em· 
Diyet hattımızı tamtuniyle ac;ıkta bırak

mııtır. (A>'lP sesleri). 

B. Çörçll sözlerine ıöyle devam etmlı· 
Ur: 

Bilhassa hastane gemileri, alman bom· 
balarına hedef teşkil ediyordu. 

Kurtarıcı mucize 
Fakat bugUn vaziyet., birdenbire değf1-

miştlr. Kıymetli ve devamlı tam bir dlsıp
llnin, şecaatin, vukufun ve sarsılmaz sad~ 
katin doğıırduğU kurtarıcı mucıze vukua 
gelmiıtır. (Alkı11lar ). DUsman g ıi ç kil· 
mekte olan !rıı.ıı.sız ve lngillz kıtaları tara.
tından pUskUrtUlmll§tUr. DUıman birden· 
bire o derece ıa,,ırmııtır ki, kıtalanmızııı 
lrkAbını ciddi surette haleldar etmeğe ce • 
ııaret edememiı.ıtlr. İngiliz hava kuvetlert. 
katl bir surette dll§man hava'. kuvetlerlnin 
en bUyUk kısmını mağlQp etmıu ve asgart 
bir ta>-yareyc dört tayyaı-e Disbetlnde za • 
ylat verdlrmiıtlr. 

Kurtarılanlar 

Kurtulmağa muvaffak olan 835 bin f'ran
sız \'C ingll!z askerinin nakline blnd n faa
la gemi tahsis edilmiştir. (alkışlar). 

Bu kurtuluşu bir zafer haline sokmıya.
lım. Harpler, tahliye ameliyesi ile kazanıl· 
mn.z. (alkışlar) Eğer bir zafer varsa, bu 
zafer, lngillz hu.va kuvcUerl tarafından el• 
de edılml11Ur. Bu lnglllz -;c alman hava ku• 
vetleri IU'asında çetin bir Jruvet mUcadele
sl olmuııtur. Her tip tayyarelerimiz ve bü
tUn pllotlıırımız, hMen karşılaştıkları dU,. 
man tayyerelerlne falklyetlerlnl göstere
rek öçlerini alnıııılardır. 

Müttefiklerin kayıpları 
B. Çörçll, bundan sonra, bu muharebe• 

!erde ı;ınn kazanan genç p!loUarı övmU, ve 
bllAhare lnglllz ordusunun kayıpları hak• 
kında rakamlar vererek demiştir ki: 

- Vukua gelen muharebelerde, yaralı, 
ölU ve kayıp olarak 30 bin kloi kaybettik. 
Şimal cephesinde muharebeye ııttrllt • • 
den bUtUn nakllye arabalartyle zırhlı tank
lanmızı ve bin tane top kaybettik. Bu ka
yıp, Umlt ettiğimiz gibi devam etmem!ı 
olan askert kuvetlcrlmlzln genlelemesl lçln 
yeni bir mUhlet lstlyecckt!r. Bu mUhlethı 
uzunluğu vel a kısalığı, memlekette göste
rilecek gayrete bağlıdır. 

Birdenbire uğro.dığımız bu ciddi kayıp. 
Jarın, umumt programımıza halel gelme· 
den blrk~ ayda teltı!l edilmemesi için se
bep yoktur. 

Fakat. ordumuzu ırurtarmıı olmamıs. 
bize, §U vakıa üzerine gözUmUztı yumdu~ 
mamıılıdır ki, FranBada ve Belçika.da olan
lar, muazzam a.skert bir felAketUr. 

Fransız ordusu zayıflamıııtır. Belçika 
ordusu kaybcdllmlı;ıtlr. Bu derece itimat .. 
dilen müstahkem hatların bir kısmı orta.
dan kalknııııtır. BiltUn MSJI§ llmanlan, bU
tUn stratejik neticeleriyle, dUfmanın elin· 
dedir. 

Ya burada, yahut Fransa.da, hemen h .. 
men pek yakında, yen! bir darbe beldem .. 
llyiz. 

lngiliz adaları 
Hltlerin ln.glllz adalarını istılA. etmeği 

tasarladığı söyleniyor. Bu çok defa söy • 
lendi. :Memleketin mUdıı!aaaı meselesi, 
bittabi sıkı surette §U cihete bağlıdır kl, 
tıAJeİı, adalarda. bu harp ve yahut geçeıı 
harp esnnsında herhangi blr zaman bulu· 
nan ku\'etlerden ~ok yUksek kuvetlcr mev• 
cuttur. Fakat bu her zaman böyle olmıya.-
cııktır. Biz, bir mlld:l!aa harbi ne iktifa et
mlycceğlz. (alkışlar). Müttefiklerimize 
karşı yapılacak \'azlfelerlmlz vardır. Şe
caatli b~kumandan Lord Gort'un kuman· 
dnsındıı seferi kuvetlertmlzl »enlden tesla 
etmeliyiz. (ıılkışlnr). BUtUn bunlar hUcn 
yapılmaktadır. Bu esnada mUdafaamızı o 
tarzda organize etmeliyiz ki, emniyetimi• 
için D.Bgnrt mlkdnr kifayet eylesin ve gay
retimizin Azamtsl taarruza hasred!lsln. 

yeni usuller kabul etmeliyiz 
Avam kamarasından, kıral Leopold hak

kında hUkUm \•ermek için beklemesini ta· 
lep etmiıstlm. Bu Adi hAdlııe hakkında ken
di hUkmUmUzU vermemek için artık hAlen 
bir ıebcp mevcut olduğUnu zannetmiyo
rum (alkııılarl. 

Londra, • a.a. - Dunkerque'den gelen 
!ransız kıtaları teçhizatlarının hemen kAf· 
fesiyle karaya çıkınıılardır. 

Belçika ordusunun teslim olul\I, lngtllz 
orduıunu, acele mrette, denize dofru ce
nahını 35 milden fazla bir mesa!ede ört· 
mete mecbur etmlotlr. MUtteflk kıtaların, 
bUyUk kUtleler halinde, sahile varmaları 

lmkAnsız gözUkUyordu. 

Yeni usuller kabul etmemiz muhakkak 
15.zımdır. Düşmanlamnızm g!S6terdiği te • 
cavüz inceliti karşıımda, her türlü yeni 
pli.nlara ve haşin mızrkçı huda ve manevra
lara k:&r11 lı:oynuya hazırlanmalıyız: ari~ 
klr kalmak prtiyle, düşmanın fikirleri a • 
rasında. araı;tırmalar ve tetkikler netice • 
ıindc daha iyisi bulunmıyacalı:: bir fikir 
yO"ktur. Denız kuvetinin ve mevZll surette 
istimal edıldiği zaman hava kuvctinin v«· 
diği kuvctli emniyeti hiç bir ~aman unut • 
mamalıdır. 

F ranaız gazetelerinin yazıları 
Parla, 4 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 
Fransız hllkUmet merkezinin bombar • 

dımanı, bUtUn dUnyada bUyUk bir akııUIA • 
mel uyandınnıııtır. 

Çekilirken ••• 

Bundan batka o, Akdeniz'in ka
palı bir deniz olduğunu ve İtalyan 
çizmesinin Süveyı'ten, Cebelütta· 
rık'tan büzülen bir torba içinde 
mahsur kalabileceğini de hesaba 
katmıt olsa gerektir. lıte İtalya· 
da ıivil ağızların çok i§lemeıine 
rağmen reımi ağızların henüz aus· 
maamdaki ıebep budur. Fakat J. 
talya, eninde, .onunda harbe gİ· 
recektir. Müttefikler zaten onu 
girmit telakki edip buna göre tam 
tedbirlerini almıtlardır. Şimdi 
bütün gayret, ilk ıili.h patla
madan, bir medeniyeti, harbin me
ıuliyetinden, yüklerinden ve faci
alanndan korumağa matuftur. 
Fakat girerıe de bu, artık onun 
bileceği bir iştir, diyorlar. 

Mümtaz Faik FENiK 

Fransız mevzileri denizden Majlno hat
tına, yani 320 kilometre tulUnde uzanmak· 
ta ve manialar teşk'1 eden birçok akar su· 
ların mevcudiyeti dolayısiyle Jruvetll bu
lunmaktadır. Somme ile Aise arasında 
takriben 20 kilometrelik blr gedik ve A!s· 
ne lle Meuse arsında da takriben 29 kilo· 
metrelik bir gedik daha mevcuttur. Daha 
garpte, Abbevllle ve Amlens ara.ııında da 
bir taarruz lhtlmllll derplg edilebilirse de, 
bu bölgenin arazisi hUcum arabalarlyle ya
pılacak harekAta pek mllsalt bulunma
maktadır. Belki de general Weygand için 
taarruza uğramağı beklemek ıa.zım gelml· 

Alman tayyarecilerinin sivil ahaliye 
hUcum ettikleri kati bir surette lııbat edil· 
mlıı bulunuyor. Almanya, bir yanhıılık ld· 
dla edemez. ÇUnkU bombardıman tayyare
leri, blribıini takip eden dalgalar halinde 
gelerek bombalarını Parla Uzerine bırak· 
mııılardır. Almanların bu barbar hareketi· 

B. Çörçll, bundan sonra, Dunkerque'e 
doğru geri çekillnlrken, müttefik kuvct
ler Uzertne yapılan alman hUcumunun 
ılddetlni ve devamlılığını anlatmıı. dU1-
man tayyarelerinin blriblrl ardına gelen 
dalgalar halinde hUcum ettıklertnl söyle· 
mle, dört beı gUn §lddetll bir muharebenin 
devam eylediğini ilhe eyllyerek demiştir 
ki: 

Ben tamamiyle eminim ki, eğer herkes 
vazifesini yapan;a, hiç bir ıey ihmal edil • 
mene, halen olduğu gibi en iyi tedbirler 
alınırsa, adamızı mudafaaya, harp fırtına
larına ve tiranlık tehditlerine mukavemete 
salih bulundutumuzu ve lüzumu takdirin· 
de senelerce devam ettirebileceğimizi bir 
kere daha isbat edeceğiz. 'Aıman tebliği 

FUhrer'in umumt karargAhı, 4 a.a. -
Ordu yUkaek kumandanlığı bildiriyor: 

Dunkerque'in zaptı için yapılan muhare
beler sona ermek Uzeredlr. Kıtalarımız teh· 
re gtrmlısler ve kendini nevmldane müda
faa eden dllşmandan Fort • Houls'yl almııs· 
Jardır. İngiliz askerlerinin vapurlara doğ
ru ricatlerinl setretmeğe memur olan 
fransız kıtalariyle yapılan sokak muhare
beleri devam etmektedir. 

Evelce de ayrı bir tebliğde bildirildiği 
gibi hava ordusu 3 haziranda muhtelif ce
samette birçok tayyarelerle Parls civarın
da fransız ordusunun UssUne taarruz et
mlıstlr. Tarruz beklenilmedik bir zamanda 
yapılmıştu. DUşmanın hava mUdafaasını 
uzaklqtırnıağa muvaffak olunmuı ve ytlk
sekten ve alçaktan toplu uçuşlarla franaız 

1 hava ordusunun liman ve endUstrl fahri· 
kalan Uzertnde pek mUesslr neticeler elde 
edilmiştir. Birçok yangınlar çıktıqı ve ln
filtutlar vuku bulduA'U mtışahede edllmlı • 
tir. Hava müharebelerl esnıısında 79 dUı· 
man tayyaresi dilşUrUlmllştılr. Hangarlar
da ve yerde Uç dört yUz tayyare tahrip e
dllmlıstır. 

Ta:vyare dAfl bataryalan 3 haziranda 
21 dUÖman tayyaresi dUısllrmllıılerdlr. Bu 
fevkalade muvaffaklyete karşı alman ba
va Jruvetlerl 9 tayyare kaybetmlılerdlr. 

3-~ haziran &'ecesi dUıman Hollanda'da 
cenubu sarbt Almanyada bombalarla taar
ruza devam etmlıtir. Elde ettiği muvaffa
k!yeUer her zamanki gibi pek ehemlyetstz
olmUftur. Rotterdanı civarında ve garbt 
Almanyada tayyare da!! bataryalan 1 ve 
sece avcı tayyaraleri 2 ta.yy.1n dU.Unnllt· 

yecektır. 

Saat 14.45 de vaziyet 
Parla, • a.a. - Havas nat 14,45 te 

Dunkerque etrafında mUstahkem orduga.h 
lmtldadınca mücadele aynı ıs!ddet ve azim· 
le devam etmektedir. 

Dunkerque mıntakasında sahilde alman
ların hava bombardımanlarına ve ağır 
topçu ateşlerine rağmen şlıval ordusu kı • 
taatı bUyUk bir intizamla çok mlkdarda 
vapurlara blndirllmektedlr. 

Tuğyanın Dunkcrque'ln etrafına yayıldı· 
ğı bir haftadanberl sular yalnız bulunduk· 
lan yerlerde değil, esas su hattından çok 
llerllerde toprağa nUfuz etmiştir. Sahiller 
yumuşamıı. imlAlar yıkılmı' ve alman a.ıı
kerleri tarafından kendilerini muhafaza 
etmek için açılan çukurlara su dolmuştur. 
Bu bataklıkta tanklar saplanıp kalmakta
dır. Taarruz lçln gittikçe gtiçle,en ıarUar 
bunlardır. Bununla beraber almanlar fran· 
sız mUdafaa hatlarına taarruzda ısrar et· 
mektcdlrler. 

imha eJilen alman hücumları 
Bu mUdafaa hatlanndan, 191' te ata· 

beyleri Yser'de bUytik bir ıseref kazanmıı 
olan bahriye sllft.hendazlannın da ı,tırA· 
kiyle lngUlz ve fransız kıtaları sular al
tında kalan mıntakanın geçitlerini mUd&· 
faa etmektedirler. Bu kıtalar bataklık ıek· 
ıını alan bu mıntakayı otomatik allAhları· 
nın ateıl altında bulundurmakta ve llerle
mete teıebbUs eden alman hUcum dalgala· 
nnı imha etmektedirler. 

Almanların içirul~ bulunduğu 
miifküller 

Suların UstUnde aet tetkll eden uzun 
)'Ollard& QOk mlkd&rd& bulUDAD avler blrv 

Di Parlıı matbuatı takbih ediyor. Bu hare· 
ket, harbin bidayetinde, tayyarelerin ı!vll 
halka hUcum etmlyeceklerine dair, muha
rip devletlerin Ruzvelt'e verdikleri resmt 
teminatla bariz bir tezat teokll etmekte· 
dir. Hitler bombacılannın bu cebince hU· 
cumlarının ilk kurbanlannı, çocuklar teıı· 
kil ediyor. 

Epok gazetesinde B. Henri de Kerll
lls, açık ıehlr olan Parls'!n bombardıma
nı hakkında ıunlan yazıyor: 

Parla ve banllyösU dUn ateı vaptlzlni 
almııtır. DUeman tayyareleri pek >1lluıek· 
ten gelerek birçok bina Uzerlne ve ıokak· 
lara bombalar atmıgtır. Aralarında birçok 
çocuk ve pek kUçUkler bulunan ölU ve ya
ralılar vardır. 

Eğer dUııman mllıt müdafaa pota.nslell· 
mlzl haleldar edecek blr gaye gtidUyoraa, 
neticesi sıfırdır. 

Fakat eğer düıman, moral bir netice U
mlt ediyorsa, bu netice aıfır değildir. Zl· 
ra, mUdafaasız bir ahaliye cebin katmer 
tarafından indirilen darbeler, fransız mil· 
Jetini ancak daha blıyUk bir azim ve lnti· 
kam almak, mukabeleb!lmlsll yapmak e
meline glddetle teıvik etmekten baıka bir 
eey yapmamıııtır. 

Parls halkı, naz! bombacılan b!rk~ 
ton demir attı diyerek aulhçu ve bozıun· 
cu olacak değildir. Parla halkı, Berllne, 
Hamburg'a, Kolonya'ya, Mayaııa'a ve b&t
ka cermen bölgelrlne, darbelerin amaııaıı 
bir surette iade edilmesini talep etmekle 
iktifa edecektir. 

Excelılor gazeteli, aralnnda mektepli 
bulUD&D 461 öUl olu 200 Jaııi>Uml. bubal· 

- DUşman, bu muharebelere, bUtUn zırh
lı fırkalarını ve yahut bu fırkalardan geri 
kalan kısmı, mUhlm piyade kütlelerini ve 

de mim mUdafaa için çalıııan mUcssesele· 
rin içinde bulunmadığını tebarllz ettiriyor. 

200 tayyareden fazlasının tııtırflk ettltl 
bu bombardımanın vUsaU - 1084 bomba a· 
tılmııtır - dUımanın memleketin kuvel
mluıevlye81 Uzerlne tesir etmek istediğini 
gösteriyor. 

Petlt Journal gazetesinde B. Larocque, 
alarm biter bitmez, Parlste bUtUn mahal· 
lelerde, seyrüseferin derhal normal bir §C· 
kilde ba.eladığını tebarllz ettiriyor. Evle· 
rln bombardıman edildiği yerlerde, halk 
bUyUk bir tehalUkle blrlblrine yardıma 
kotmuıtur. Herkea, verilen kurbanları, iç
tinabı lmkAnsız bir vaziyetin payı olarak 
telAkkl etmlıtır. Kimse kendisinde faallye. 
tini durdurmak hakkını görmemlııtlr. 

Amerika gazetelerinin heyecanı 
Ne\>york, • a.a. - Amerikan gazetele

ri, ezcUmle Nevyork Times gazetesi, 
"Garp mednlyetinln pırlantalarından blrtı! 
olan" Parlııin bombardımanı k&r§ısında he
yecan duymakta ve ıöyle demektedir: 
Et~ Parla ve Londra harabe haline ge· 

tırlllrıe medenJ milletlerin hiddeti o ka • 
dar büyük kuvvetle yanmıya baflıyacalrtır 
ki bu, dUnya Uzertnde tahrip faaliyetini 
bankete .. Uru alm&ll mtemiD1 ;rok ede
cUUr. 

İngiliz hukümetinin ve her ingUizin az. 
mi budur. Parlamentonun ve milletin azmi 
ve iradesi budur (şiddetli alkışlar). 

Sonuna kadar mücadele 
Avrupa'nm geniş mıntakaları ve bir ç~ 

eski ve :ıohretli memleketler gestaponun 
pençesi altına düşse dahi, ingiliz impara· 
torlubu ve Fransa cumhuriyeti, muttehit 
bir halde iyi arkadaşlar gıbı biribirlc
rine yardım ederek, kuvetlermin son had -
dine kadar, oluncuye kad:ır. Vatan topr2!c
larını müdafaa cdeceklerdır. Sonuna kad:ır 
mücadeleye dcvıı.m edeceğiz. Fransa'da, 
denizlerde ve okyanuslarda çarpııacağız. 

Gittikçe artan bir emniyetle ve kuvetle 
havalarda çarpışacaktır. Adamızı, her ne 
pahasına olursa olsun, müdafaa edecegiz • 
(Şiddetli alkışlar). Sahillerde, t.ava mey -
danlarında, tarlalarda, sokaklarda ve tepe
lerde çarpışacğız. Katiyen teslim olmıya • 
cağız. (Şiddetli alkışlar). 

Eğer bu adanın buyuk bir kısmı rame • 
dıhr ve aç bir halde bırakılırsa, bır d~'.i· 
ka bile inanmadığım bu ta~irde dah:, m • 
gilız fılosu tarafından silih!andırıl!.!1 : 
himaye edilen dcniza~ırı imparatorlutu • 
muz, yeni dünyanın ikuvetli adımlariyle es
ki dıinyayı kurtannıya yurüyeceği ilihi sa· 
ate kadar mücadeleye devam edecektir, 
(Şidıietli aJqW). 
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Kati zafere ulaştlran yol 
ayni yoldur .. 

(Başı I iDci şayi ada) en hudutsuz fedakarlrklara. •evkcdecektir. 
Denilebilir ki, mademki İngilizler böyle 
milll bir hamleye, irkilme kudretine kadir
dil er. Neden., sulh içinde, bugün aarletmeyi 
göze aldıkla.n gayret ve himmetin onda bi
rini göstermediler. Gösterseydiler, ~hlike 
ufukta bile belirmczdi. Buna verilecek ce-
vap şudur: her millct·in kendine göre husu
siyetleri vardır. Bu milli seciye, zayıf ve 
kuvetli taraflarıyle bir küldür. Değişmez. 

T opraklanmızı lethedecek olan makine ordusunun öncüleri 

silah .... Daimi mahiyette, bilnyevt bir deği
şiklik manasım ifa.de etmemektedir. Bunun 
böyle olduğuna im.an edildiğ1 içindir ki 
"Emergency Power Bill'' adlı ve icra ku
vetine geniş salahiyetler veren kanun liyi
hası Avam Kamarasında bfr buçuk saat 
içinde müzakere ve kabul edilmiştir. İngi
liz demokrasisinin taı:ih! temayülünü de 
ihmal etmemelidir. Bu demokrasi,• sulh 
devrinde de, tabii zamanlarda da, icra ku
vetine daima geniş salahiyetler vermekten, 
icra makamını teçhiz etmekten çekinme -
ıniştir. icra kuveti ne kadar sağlam olursa, 
ne derece iyi işlerıe, demokrasinin o nis -
bette yükseleceğine, itibar kazanaca.ğma 

inanılmıştır. ldartt sanatı bilhassa uzgörcn
lik ile vasıflandınlabilir. Vakit ve zama -
nında tedbir alamıyan, teşebbüs ve hareke
tıe geçemiyen, mesuliyet tekabbül edemiyen 
bir icra kuveti, itiraf etmeli ıki, pa.rlSmento 
rejimini takviye etmez. Bilakis sarsar. Kü
çillc düşürür. 

Bugün, bütün İngiltere, muazzam ınillt 

bir gayl:'Ct için.dedir. Bu gayrete: husust 
menfaatlerin, hasis ve maddi düşüncelerin 
engel olmasına imkan bırakılmamıştır. Bu
günkü (malzeme harbi): muharip milletle
rin., memleketlerin sanayilerini karşılaştır
mış bulunuyor. Bir taraftan meydan muha
rebeleri, doymak bilmiyen devler gibi bi -
rikmiş stokları eritirken; milli sanayi ner 
iki cephede de geceli, gündüzlü çalışıyor. 
Şurasını tekrar edelim ki: İngilizler bu çe
tin imtihanla: 1914 - 1918 harbinde de kar-

Zira~t ·vekôleti sıkıntıya 
uğrıyan köylünün 

imdadına traktörle koşuyor 

Azim ve iradeye malik, teşebbüs kudret 
ve kabiliyetine sahı"p bir htikümetin dikta
törlük ile hiç bir münasebeti yoktur. Ye
tıer ki mi/lJ ve teşrii mürakabe vazifesinl 
Jayrkiyle ifa etsin.. Demokruiler, C'l'I müş

kül imtihanları, en çetin geçitleri, ancak 
asli mahiyetlerine, ruhlarına sadık kalmak 
suretiyle atlatabilirler. Bu sadakat da a.n. -
cak milli ve tc,rit müra.kabe ile tecelli 

şılaştılar. Harbin ilk yıllarında hayret ve -
rici mühimmat sıkıntısına uğradılar. En ni
hayet, 1918 deki seviyeyi buldular. 

Loyd Corc'un hatıratından, bu mevzua 
ait, kısa bir fıkrayı n.akledec-eşim: 

c: Mühimmat Nezaretinin müraka.besi,> 
c tedricen ve muntazaman o dereceye gel-> 
c mişti ki, harbin sonlarına doğru, hemen> 
c hemen lngiltere'nin bütün sanayi hayatn 
c kontrolumuza tabi bulunuyordu. lngiliz.> 
c milleti bütün kuvet ve kabiliyetini, zeka> 
c ve me/Ulretini kati zaferin istihsali yo-> 
c: lunda temerküz ettirmişti. Takriben yün 
c: muhtelif sanayi şubesi (iabri/r.ası değil)> 
«Mühimmat Nezaretinin emrinde ça.lışı-11 

«yordu. Milli sanııyiimizi öyle miltecanı'n 
«bir kül haline getirmiştik ki lcati zaferi> 
c istihdaf eden m.uazzam bir imme teşeb-> 
c büsü mahiyetini almıştı.> 

• 
edebilir. Mür.ııkabe devam ettikçe: icra ma

Büyük traktörler günde küçükleri 

şekilde sürüyor 

75, 50 kamına en geniı salahiyetler verilebilir. 
Bununla demokrasi kendi kendini inkS.r et
miı, olmaz. 

dönüm tarlayı 

· A nadolu köylüsü "dönüm,, 
denen toprak ölçüsünün 

metre murabbaı cinsinden hesabını 
bilmez. Babası ona bir dönümü şöy
le tarif etti: 

- Bir çift öküzün bir günde 
sürdliğil yer .. 

Tarif, kısmen tabiatin değişmez 
unsurlarına bağlı olduğu için sağ
lam sayılır. Fakat ya öküzler hafif 
olursa? O zaman bir dönüm topra
ğı karartmak, gün ne kadar erken 
başlarsa başlasın, bir günde bitiri
lemiyecek 'büyük,. bir iş olur. 

Bu yıl kış, uzun ve insafsız ol
du. İlkbaharın son ayının son gün
lerinde olmamıza rağmen, yağmur
ların hala ardını alamadık ve dur
gun havaya hala kavuşamadık. 

en • • 
ıyı 

Milli mürakabe kuveti htikUm ve karar
larım serbestçe verdikçe, millet mukadde
ratına hakim bulundukça demokrasi ebedi
yen yaşar, bütün zahiri tebeddüllere, şekil 
değişikliklerine rağmen payidar olur. Mil
li mürakabe denilen büyük ve kutsi imkan-
dır ki harp içinde bile, demokrasileri bir 
okyanus füshatile, otoriter rejimlerden 
ayırdeder. Asıl milli mürakabe kalktığı 

gündür ki: milli heyecanla, seve, seve ta -
hammül olunan bütün fedakarlıklar, başa
rılan büyük işler, giran gelmiye başlar. 

Esaret, istismar, tecavüz, tazylk ve tahak
küm gibi mefhumlar, trajik birer hakikat 
halinde canlanır. 

Bilakis milli mürakabe devam ettikçe, 
en ağır mahrumiyetler, en ağır mükellefi
yetler "vazife" telakki edilir ve öylece 
ifa olunur. Vazifenin hafifi olur, ağın olur. 
Fakat vazife mefhumunda öyle yüksek ma
nevi bir asalet vardır ki vatandaş taham -
mülünü ölçtilemiyecek derecelere isad eder. 

Demokrasilerde, icri kuvetine verilmek
te olan geniş salahiyetler, hiç bir zaman 
tatbikatta, filiyatta, vatandaşların manevi 
şahsiyetlerini öldürmez. Öldünnüş olsa, 
eınerji kaynaklarını da aynı zamanda ku • 
rutmuş olur. Manevi varlıkları çökmemi$, 
ydnt,._.,ıı ı,.......ı...ro...,, nı\i~qekkll n:ılllt 

Kanaatimizce, İngilizler, böyle bir sana
yi potansiyeline erişmcseydiler, geçen har
bi muhakkak kaybederlerdi. Bui\in d-e, 
kabul ettikleri yeni kanunlı aynı gayeyi ta
kip ediyorlar. Bu kanunun iktısadi ve mali 
cephelerini ayrı bir yazımızda tahlil etıni
ye çalışacağız. 

Görülüyor ki, kati zafere ulaştıran yol 
değişmemiştir. Aynı yoldur. Çelik fabrika
ları, ağır sanayiin hemen hemen her !iUbc
sine mensup ıayıaız imalathaneler, ke!iif 
ve ihtiralar peıinde çalışan sessiz ve mah
viyetperver laboratuvarlar... lıte hakiki 
muharebe meydanları •• 

Geçen harpte (tank) ı ihtiri etmiş olan 
ingiliz sanay!inin bu harpte tanka mağlO.p 
olması kolay kolay kabul ejlilemez. BütUn 
mesele, zaman ve tahammirl amillerine da
yanmaktadır. Muharebe meyd~larınm 

dalgalanan talihlerine göre mütemadiyen 
dümen kırıp, maneviyatlarını yükseltip, al
çaltanlar bugiinkil total harbin sinir müca
delesi safhasına bile dayanamazlar. Harp 
bilhassa total haro cok ciddi ı;ok vahim 
akıbetlerle mahmul bir mevzudur. Hafif 

Sert kışın şehirliye zararı, ya
rım ton kömilr, bir o kadar oduna 
mal olmuş, yani ucuzca savulabil
miştir. Fakat bir de köyü ve köy
lüyü düşününliz. Kendisini değil, 
öküzlerini düşününüz. Çünkü biz
zat o, böyle yapar. 

Bu gördüğünüz makina, 70 çift öküze bedeldir. 

camialardır ki yıllarca devam edecek ölüm 
veya dirim mücadele&ine tahammül edebi -
lirler. Harp talihinin cilvelerine dayana • 
bilirler. (Bütün milletçe varolmak veya 
yokolmak) gibi korkunç tarihi ikıbetlere 

sürükliyen bugünkü harbin bir misaline te
sadüf edebilmek için tarihin seyri üzerin
de, geriye doğru, gitmek lll.zımdır. On do -
kuzuncu asır bu mahiyette harpler kaydet
memiştir. Fakat tarihte bu defa (topyekfuı 
harp) diye sdla:n.dmlan şUmullU mücadele-

ıneşreplikle alakası yoktur. Yıllarca ç~ki
lecek ıstırapların, dökülecek gözyaı.lannm 
katlanılacak mahrumiyetlerin ancak sonun
da neticesi belli olabilen yıpratıcı bir mü
cadeledir. Harp talihinin hazan tebessümü, 
hazan sert çehresi, katt neticeyi ifade ede
mez. Marifet: harp ilahrnrn son iltifatına 
mazhar olabilmektir ..• 

Hayvanlar, yemsiz kaldılar ve 
bahara bir deri bir kemik çıktılar. 
Halbuki sahiplerinin mühim ve a
cele -işleri vardı. Yazlıklarını eke
cekler, tarlalarını nadas yapacak
lardı. Bir bu mühim işlere, bir de 
öküzlerine baktı. Bu öküzler bu işi 
kıvıramıyacaklardı. Sürdü gi_tme
diler, gittiler çalışmadılar. Hülasa 
iş görülemedi ve köylü, elleri böğ-
ründe: • 

- Netsek ki? diye düşünmiye 

başladı. 

Ziraat vekili, ihtiyacı sezdi ve 
yardım elini köylüye işte bu za
mand·a uzattı. 

8 aharla beraber, Türkiyenin 

bazı mıntakalarında fersah
larca toprağın bir gün içinde ka
rardığını görenler bunun sırrını o 
zaman belki çözememişlerdir. İs
tanbul yolcuları Etimesgut'tan 
Polatlı'ya kadar, sağlı sollu uza
yıp giden tarlaları tam zamanında 
güzelce sürülmüş buldular. Halbu
ki Tokat'ta, Aydın'da ve Eiazığ'

da genill ova köylüleri bu tılısımı 
çoktan öğrenmiştider. Yakınımız

da Polatlı, Haymana, Sincanköy ve 
Çubuk var. Ve sık sık Ziraat ve
kaletinin mermer basamaklarında, 
bayramlık elbiseleriyle vekili gör
meğe gelen köylülere tesadüf e
diliyor. Grup grup köylti kombi
nalar müdürlüğüne koşuyor. Ade
ta siteı:n ediyorlar: 

- Bizim köyün suçu ne ki? 
Bilmem izah edebildim mi? Zi

raat vekaleti sıkıntıya uğrıyan 

köylünün yardımına traktörle ko
şuyor. Göz iklimince uzayıp giden 
tarlaların altını u~tüne getiren bu, 
köylünün vekilden istediği bu, za
yıf öküzü ölümden. eli böğründe 
rençberleri imkansul.ütın kara sev
dasından kurtaran budur. 

- Bizim köylü makina ziraatini 
benimsemiyor. O bir kere, kör 
deyneğini lıeller gibi karasabanı 

bellemiştir. Bu iki sevdalı biribi
rinden ayrılmazlar. 

H .,ıvır ... ~öylü makineye ka-
vuştugu zaman ve onun ne 

sihirli bir kudret olduğunu gör
dükten sonra karasabanı, içi sızla
madan pek a,ıa atabiliyor. Yalnız, 
bir kere görmesi lazım ..• 
Yazık ki bh. onun bu ır.akine 

açlığını doyuramıyoruz. Fakat he-

nüz bu büyük işin başlangıcında
yız. Ziraat vekaletine ait traktör
lerin, bugün için dört beş mınta
kaya yetiştirilebildiğini anlatan 
bir mütehassıs: 

- Muhlis Erkmen, dedi, bu işi 
planlıyarak hiç olmazsa 8000 kö
ye teşmil etmek fikrindedir. 

Gene aynı mütehassıs, anlattı: 
- Rençberin bu mevsimde en 

çok dikkat ettiği şey, tarlasını ot
lar bürümeden sürmektir. Mahsu
lün hakkı olan toprak kuvetini sö
müren bu yabani ayrıklar zamanın
da temizlenmezse mahsül bekleme
meli. Bu sene, birçok yerlerde, tek 
sürme vasıtası olan hayvanların 
zayıflığı yüzünden köylü bu mü
him işini göremedi. Vekalet işte 

buralara yetişti. 
- Köyliiler yardımı nasıl karıı

ladılar? 

- Bir tek misal vereyim: yal
nız Çubuk mıntakasında 150 bin 
dönümlük müracaat aldık. Bunlar, 
tabii, sıraya kondu, gruplara ayrıl
dı. Bazı yerlerde toprağın kuruma
sı bekleniyor. Fakat müsait toprak
larda hatt8 geceden de istifade e
dilerek çalışılmalctadır. Bu mınta
kaya ayırabildiğimiz 50 traktör, 
günün en az 14 saatinde iı başın
dadır. 

8 üyilk tip traktörler günde 75, 
küçükleri 40-50 dönüm tar

layı, en iyi bir şekilde sürmekte· 
dir. Ve bizim bir traktörümüz, bir 
mevsim içinde köylünün 100 çif
tiyle ancak yapabildiği işi görmek
tedir. Bugüne kadar 80 bin dönüm 
tarla sürülmüştür. 

Bu yardım karşılığında köylüye 
düşen külfet, traktörün ve işçisi
nin masrafını ödemektir: o kadar. 
Bu masraf, dönüm başına 50 kuruş
tan ibarettir. Bu şekil rençbere o 
kadar hesaplı gelmiştir ki, bütün 

köy arazisini sürdürebilecek para
yı topltyan ve mendile doldura
rak, daha traktörün yüzünü gör-

meden getirip kombina mlldürlü
ğüne teslim etmek iıtiyen köyler 

vardır. Halbuki müdürlük. 200 dö
nümün sürme masrafını harman za
manında almak suretiyle onlara ge· 

niş ödeme kolaylıkları gösteriyor
du. Hatt! daha kolayına gidilmesi, 
masrafın mahıul cinsinden alınma
sı da mümkilndli. 
TeıcbbUı &Uzel ve ~cr'ndedir. Ve 

bu işe aşkla sarılmış olanlar, insa
nı güzel dünyalara ulaştıran plan 
ve kararlarını da anlatıyorlar: 

- Yalnız ekimde değil, hasat ve 
harmanda da köylüye makine yar
dımı yapacağız. Orak makineleri 
hangarlardd hazırdır. Harman ma
kineleri de yakında vapurdan çı

kıyor. Sonra gördük ki köylü, bil-

hassa sert kışlardan sonra hayvan 
yeminden çok müşkülata uğruyor. 
Vekalet bunu göz önünde tutmak
ta, ve önümüzdeki sene bizzat yon
calıklar yapmak kararındadır. 

Bu işte psikolojiye dayanan iki 
mühim nokta var: Biri, köylüye 
makineyi sevdirmek için ona "ma
kine ziraati hakkında etüdler,, da
ğıtmak yolu tutulmamış, istim ü
zerinde traktör gösterilmiştir. !
kincisi - bu da mühim - traktör 
köylünün bütün toprağında değil, 
dörtte birinde dolaştırılıyor. Siz 
bunun sebebini belki: 

ler yok değildir. Roma'nın Ka.rtaja'ya kar-
şı açtığı milcadele, Atina.'hlar ile Isparta
lılar arasındaki çarpışmalar, İngiltere'nin 
İspanya ile Hollanda ile ve en nihayet Bo

H. SAMI 
Urfa Mebusu 

Gümrük gene) komutanlığmda 
bir tayin 

napart ile olan sUrekli harpleri gibi ... Me - Gümrük komutanlığı liçilncü şube
sela Bonapart muharebeleri yirmi iki sene sinde açık hakimliğe tetkik miidürlü
sürmüştür. Olsa, olsa topyekQn harp mü • 
cadeleyi daha insafsız, amansız bir hale ğü memurlarından Nazif Demircan 
sokmuştur. hakim muavini olarak tayin edilmiş-

İkind cihan harbine atılmış olan mütte- tir. 
fikler pek iyi biliyorlar ki: milletlerinin 
hayatı, saadeti, hüriyeti, mukadderatı, ,,,. ........ ____ ................................ _ 
kültürleri, her şeyleri kati neticeye bağlı • f 
dır. Ya ileri medeniyetli, yüksele ha.yat se
viyeli birer millet olarak dünya ytizlinde 
payidar olabilecekler ve yahut dünya me -

Nöbetçi eczaneler 

selelerinde adı geçmez, söz söylemek hak- · 1. 8. 940 rününden 30. 1. 940 akıamın.a bdar 
eczane inin rece nöbet cetnli ıudur: kı olmıyan, şahsiyetsiz, ıllik ve fakir birer 

camia haline düşeceklerdir. Her &ahada, 
asırlarca devam ettirdikleri mesainin mu
hassalası, katt n~ticeye göre ya daha sag· -

1 - Ere •• Yeniıe~ir eczaneleri 1 8 IS 22 29 
2 - l.ıanbql •• Celıeci 2 9 16 23 30 
3 - Sebat " 3 10 17 24 - Köylünün toprağını siz sü-

kal-
lam ve daha ıümullU olarak istikbale, ge-

rünce, ekince, biçince ona iş lecek nesillerine devredilecek ve yahut da 
4 - Yeni ,, 4 11 ıs 2S 
5 - Sakarya n Hallı S 12 19 26 
6 - Merku ,. • 13 ZO 27 
7 - Ankara n Çankaya • 7 14 21 2S 

mıyor, tembelleşir sonra .. diye izah ,geçmiş nesillerin muazzam emekleri tarihin 
edersiniz, ama ben: karanlık kuyusunda aömülecektir. Bugün

- Toprağiyle haşir neşir olmak kil harp her hangi bir eyaletin istirdadı, bir •• k k .. l Pnu ıeceleri nöbet alaa eczaneler puar 
tur öylüsünün en büyük zevki- mustem eke elde edilmesi gibi muayyen ve hd cünü de nölıetçi olaralı açık bul1Wtı.1k mecburi· 
dir, ondan mahrum etmemek için.. ma ut gayeler istihdaf etmiyor. Btıgün, 
diye düşünmekte devam edeceğim. dünya mikyasrnda, bir dava ~örülüydr. 

Fakat ... Gene saban başına! Almanların Man:s sahillerine dayaruıı-
1 dır ki İngiliz milletini, en cesur hamlelere, 

Kemal Zeki GENÇOSMAN L 

'-· 

yetindedir. Diier eczanelerin paur ıiinleri İlı· 
liyari olarak tatil yapmaları kabul edilmiıtir 

\.. .............................................. : . ./ 

u Efendimiz,, 1abcınının baıındcı •• • 

(Başı 1. izıCI 
salahiyettar mahfillerinde f t3l~ 
yaçları nazarı itibara ıı.lrnarak ~ti 
zamlarının diğer bitaraf devit! 

mek istediklerini birkaç 
bildirmişlerdir. 

Reynaud'nun beyanatı son 
İtalya'da başka bir akis bıra di 
İtalya harbe girerse bunu keti 
yapını~ olacaktır. 

Bir İtalyan vapura h 
almaktan vazgeÇ 

Kahire, 4 a.a.. - 4000 tonluk i 
litca vapuru, dün yolcu alırıak 
riye'ye harıeket edecek iken yarıf' 
maksrzın doğruca Napoli'ye ıı:J 
hareket edecektir. 

Vaziyet ümitli 
~-Lon dra, 4 a.a. - Reuter: 

ki postadan, italyan limatıl ef~ 
derilmek üzere ingiliz malı o'. 
alınması için Londra'da kre 

1

~ 
çok mektuplar çıkmıştır. l3'lıaf 
vaziyetın daha ümitli bir ttl 
şahade~ini mümkün kılına\< 

Fransaya yapılacak~ 
Nevyork, 4 a.a. - Reuter: 

- Times gazetesinin Belgrad 
bildiriyor: ,ıı 

Maribor hudut ~ehrindetı ııc~ 
kat teyit olunmıyan bir tıa ,r- lı 
Viyana civarında alman kıt~ fı ~ltııı~ 
edilmektedir. Belgrad'dal<1 ~ Ua 
kıtaların, italyanların cenalı~ 
sa'ya karşı yapacakları hÜ' 11 
yanlara yardım için italyaıı :ıt· 
geçmeğe hazır bulunmakta 1 

Muhabir, şunları da iliV'e 
tedir: 

ltaıya·nın;ıııman1ara, Fr 
şı yaptığı hücumda yardı~~ 
ma.yülıi ,on iki ada üslerııı d 
mürettebatını hamil alxn8tl 
gemilerinin bulunmakta oıoıı 'dl 
diren haber ile de teeyyüt e 
göı:ükmeı<tedir. 

Gayda'mn YaP': 
Roma, 4 a.a. - D. N. J3. 1 

diriyor: il 
Korsika ve Nis'in fransıl 

fından alınmasını hatırlataıı 
kayii mevzuubahis ederelı ı:ı 'İ 
d'İtalia gazetesi, italyanla'1 ~ 
zi üzerindeki emellerinin tı' 
ğunu isbata çalışıyor. , 

B. Gayda şunları yazıyor· ı 
1769 da Fransa Korsika·~~ 

tiği zaman, İngiltere'nin J..tle 
ki hakimiyetine karşı ke~d•1,, 
ziyet temin etmek isternışt 1111 
ziyet, İtalya birliğinin hLl91~ 
mesi üzerine, istikbali plll'l 
genç kırallığa karşı çevrilrıl\f 

Korsika gerek coğrafi. V'~ef' 
rek ahalisinin etnoğrafık şl 
gerekse lisan ve tarihi nol<f 
italyan kalmıştır. O zanıan 0,,ıı 
nova cümhuriyetinin zafı.rı IJf 
de ederek, bilahare Savoı~ ı' 
a.ldığı gibi, Korsika'yı da ıj _d 

tır. si'. 
r.rce '14 Romalılar zamanında 1 ıoılJ 

yanlarla meskun bir şebi: 0 fiııl~ 
Savoie, İtalya kırallık aıleıti 
ğidir. Milli kahraman 000 
şehrin dıvarları dahilinde 1'11 
Bu şehir, yedi defa frarısı~ştlı 
hak teşebbüslerini red etJ1l. 

1860 da Piemont hükiiı1le~ıı 
nın bitaraflığını Nice ve Sa~ il") 
dediği zaman, kıral Victor yi'f', 
bu iltihakları, her türlü ta~,~ 
bir plebisit şartına talik eJ1İıe, 
mişti. Fakat bu plebisite ııisi ı' 
ve ahalinin ancak yüzde e 
re bildi. fı 

Nice'in italyan ahalisi t~r' tı'• 
lınan bir çok kararlarına 1~41 

bu şehrin akibetine razı o 
!aşılır. l 

• • jLI 
Bu gazete makalesını 1 

b
. . • ,ıı 
ıtırı yor: rA 1 
Savoie, Nice ve Turıı.ı5• re• 11 

Süven. de dah~l olmak aı:ı11ııed1 
çemberıne dahıldir. :BU. ç 111ıı.1 e 
da Suriye ve Filistin ile ıl< 
bulunuyordu. 

----- "'' Jıtff" 
Tahsil vezneclar.1e&e1' 
damga pulu verı (il ~ 

l8rı ~~ 
Tahsil şubesi veznedar f' 

dan aşağı olmamak ı.iz~re fıf 
mukabilinde yüzde iki pe pıllıl 
verilmek }Clrtiyle daJllga 
mesi kararlafmııtır. 



A4.RJF VEKALETi 
lnıen 
ıtır htuavinl"w•. "h rı..; t.i:ıı ıgı lmh anı 
•rtt ftındtrı • 
a, 0 kulla da • 
oı~ca f v ı;nat.e!11&tik, tabiiye, 
lç llı.tlı ıstıy e ıngılızce ögretmen 
lııı~~tır, tnler için bu sene de 

"tıı:ı "c ar 2 eylül p · ·· ·· 
Oij 1 rııtcsind azartesı gunu 

k llıtıJıana . e başlıyacaktır. 
it '•tandaıı &ırtnck istiyenlerin: 

rı:ıın 20 ı olmaıan, 
~"!ıalan, den küçük 4S den bü· 
Y lilıaı trba 

b:rcttc ıtıa bınd~ oldukları, her 
tt hındukıa~ku!11ıyetleri olmadıtı 
(L~tıı alı 1 vıl~yet veya kaza ı. 

11 'Qlcn ırı nmış bır mazbata ibraz 
1 ql'ıtta.n cın~r veya öğretmen o

daırc 8.ın~~s~ean.a olup mensup 
tr ırının vereceği vesika 

ltirıu h 
llıı' ıııilni lltalıktan ve ötretmen
lı 'bat ed vücut lirizından aillm 
• ttıncıcr· er tasdikli hekim ra-

4 5 l O!tlızıl 1, 
,,, •cra 6 uk irntihanım venniı 11. 
'• lııını sınıflı öğretmen okulu 

q i~~ (oğr!~ın muadili tahsil gör
ı dcrıı ıncn .. okulu mezunlan

\'~) lhıırı/1h oğretmenlik etmiı 
ar1daJı• ır, 

tt:11lracaa; ~rtlnn haiz namzetler 
~a.ılrı b e~rcklcr ve istidaları

lttkcr aE. 1racaklardır: 
l~'İIJ CSınuı aslı veya tasdikli 

"l?ı trınc a' 
tıı ••il ıt llchadetname veya 

~~tihat ın::~a tasdikli suretleri, 
d111ı1a atası, 

rıı ••ııc n Yerin maarif idarceln· 
;tjl . Core alınmıı tasdikli aı-

~ ~ 1• 'dareıindcn tasdikli ve fo
lo 'dct ~ 10tr,rı ·5X6 büy{iklUğUndc kar
~ltrınarı, 
'. ll •c1tıi1 SOn 15 aiustoe akp.. 
'a. il la.rlb~te ı:önderilmi• olması 

•ı r ~el'a. v c~ ıonra müracaat et-
3 )tı:ıtıhana tsıkalannı nokıan ıön

alınmıyacaktır. 
elttl'Q. 12603 

Jen 
'f " rnıpu alınacak 
l!oıı: 'l:ıllit · 

ııl'o1111;d Arttırma, Eksiltmıt ve 
~ bcd ~n : 

·~utr.oıen clı (7.000) lira olan bir 
tı trıt !:rtıpU ve teferruatı ma

ı l t ca 17 ırrna, eksiltme ve ihale 
ltl16 d.a k h:ızire.n 1940 paıa.rtcsi 
'tr ılJ lı bi aı>alı zarf usulü ile An
tlt ~ (S2s)'i~ında ihale edilecektir. 

1 490 g;ı ıralık muvakkat temi-
r ~0•e tcltli~~lı ~~nunun tayin ettiği 

l!ıııl'otı c~ını aynı ıün saat 15 

l 
reısliğine vermeleri ll

t Cf 

telıı~~rı~~k~ra'da maarif vekilliii 
rtı1 ·~c la ıle İııtanbul'da Sultan· 

ı Olarak ııat okulu müdürlüğün-
('. alınabilir. (2599) 12606 

·f;;;tn ı o--
it.~ 'l:iı ~z hakkında 

~ ::-ql etınden • 
~~~U1tlkl ög;etmenl Cemal O· 

Ol 1 aal'ı:ızıbat komisyonu kara
~ Uı nuıtır. Tebliğ makamı· 

ere Ut'uı olunur. (2684) 
12682 

askeri 

'J L :J S 

Koyun eti e.lınacak 
Çorlu Kor. S .. tın Alma Komisyonundan: 
1 - Çorlu askeri h...stanesl senelik ihti

yacı lçn 60.000 kllo koyun eti kapalı zart 
usullyle alınacaktır. 

Et alınacak 1 
Adana Askeri Satın Alma Komisyonun 

dan: ~-------------------------------
1 - Adana garnizonu ihtiyacı için 

ViLAYETLER 

2 - İhalesi 20. 6. 940 perccmbc gilnU sa
at llS te Çorluda kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

3 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel 
46 kuruş olup ilk teminatı 1687 Ura 00 ku
ruttur. 

4 - Evııaf ve şartnamesini görmek isti
yenler her gUn Ankara, İstanbul Lv. Amir
liği satın alma komisyonuna ve Çorluda 
kor satın alma komisyonuna mUracatıa gö 
re bilirler. 

6 - isteklilerin kanunun ikinci ve U -
çllncll maddelerindeki belgeleriyle birlik· 
te belll gtin ve saatten bir ııaat evel teklif 
mektuplarını komisyona vermlı bulunma· 
lan. (2678) 12679 

Arpa alınacak 

Edirne As.leri Satzrı Alma Komisyonun
dan : 
Kapalı zarfla 300 ton arpa almacaktır. 

1hale51 17/61940 pazartesi gUnll saat 11 de 
Edirncde eski miı,iriyet dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 18.000 ve teminatı 13SO liradır. Ev
saf ve ıartnameıi her gün komisyonda 
göriilebilir. İsteklilerin sözü geçen gün.de 
ihale saatinden en ıeç bir saat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri lizım-
dır. (24all) 12SOO 

Sığır eti alınacak 
lzmit Tümıtn Satın Alma Komisyonun

dan : 
1 - Tilmenln İzmit garnizonunun dört 

aslık ihtiyacı için 72000 kilo sığır eti ka · 
palı zart eksiltmesi ne alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 13-6-1940 gll
nU saat 16 de tlimen satın alma komlsyo -
nunda yapılacaktır. 

8 - 72000 kilo etin beher kllosu için tah 
min edilen fiyat 25 kuruııtan tutan 18.000 
lira muvakkat teminatı ı850 liradır. 

' - isteklllerln belll gijn ve eaaUnd"n 
bir saat evel ilk teminatlarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını İzmltte tUmen satın alma 
komisyonuna vermeleri. (2516) 12512 

Sadeyağı alınacak 
lzmir Lıtvaum Amirliği Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - İzmir Mst. Mv. merkez birlik•erı· 

nin 33300 kilo sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 12/haı:iran/940 çarş~mba gti
nü ıaat 16 da İzmirde kıılada 1 zmır Lv. 
lmirliii satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

3 - Tahmin edilen tutarı 39294 liradır. 
4 - Teminatı muvakkata akçası 2948 

liradır. 
5 - Şartnamesi komisyonda görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

oLdııklarına dair vesika ıöstcrmek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştlrAk edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ve 
ıartnamcıinde yazılı vesikaları teminat 
teklif mektuplarının ihale u.atinden en az 
bir saat evel komisyona venni& buluna • 
caklardır. (2529) 12S23 

Un alınacak 
Adına Ashri Sıtrn Alma Komisyonun

dan : 
1 - Adana garnizonu için 240 ton un 

kapalı zarfla ekelltmeye konulmuııtur. Mu
hammen bedeli 29400 llradır. .ilk teminatı 
2205 liradır. 

2 - Eka itmesi 10 - Haziran • 1940 pa -
zıı.rtcsl saat 10 da AdanAdn a11kert satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, leva
zım Amirlikleri ve Kayseri, Adana satın 
alma komisyonlarında her gUn görilleblllr. 

4 - 'l'allpler kanunun 2,S Uncu madde -
lcrlndekl §eraltl haiz olduklarına dair ve
saiki hamil olarak ta~1n edilen eaatten en 
az bir saat evel zarflarını vermlf olma • 
tarı l!zımdır. · 

(2:517) 12514 

Sığır eti alınacak 
Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 
ı - 40.000 kilo sığır eU kapalı zar! usu

llyl~ alınacaktır. 
2 - İhalesi 20. 6. 940 per17embe gtinU sa

(132) ton sığır veya keçi eti kapalı zarf
la eksiltmeye konulmll§tur. .Muhammen 
bedell (83.000) llradır . .Muvakkat teminatı 
2476 liradır. 

2 - Eksiltmesi 21 hazJran 940 cunıa gll
nll saat 10 da Adana askeri satın alma ko
misyonunda ynpılacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankara, İstnnbııl Lv. 
Amirlikleri, Kayseri ve Adana askeri satın 
alma komisyonlarında görUleblllr. 

4 - İstckllcrin kanunun 2, 3 Uncu mad
deler.indeki şeraiti haiz olduklarına dair 
vesaik havi, sığır eti için ayrı ve keçi eti 
için ayrı olmak Uzere aynı zarf içinde tek
lif mektuplarını belli edilen saatten en nz 
bir eaat evellnekadar komisyon riyasetine 
vermiş olmaları 11\zımdır. (2674) 12675 

Buğday kırdırılacak 
Erzurum Levazım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - Kor birlikleri için un haline getiril

mek Uzere 1.000.000 kllo buğdayın kırdınl
nıa.ııı kapalı zarfla mUnnkasaya çıkanl
mı§tır. İhalesi 21. 6. 940 cuma gijnU saat 
16 da yapılacnktır. 

2 - Toplu tutarı 24700 liradır. İlk te
minatı l8[,3 liradır. 

3 - 1stck11lertn ihale ee.atınden bir saat 
evci teklif mektuplarını Err.unım levazım 
•:tmirllğl satın alma komisyonuna vermıo 
ve yahut posta ile aynı zamanda komlıı
yonda. bulundurmuf olacaktır. 

4 - Bu iılcre att oartnameler satın al
ma komisyonunda görU!eblllr. (2675) 

12676 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Ranza yaptırılacaktır 
Ankara Levazım Amirliti Sıtın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 88 adet er yatacak rruuız pazarlığı 

6. 6. 940 saat 14 te Ankara Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5720 lira kntt te
ml natı 868 lira 20 kunıııtur. Şartnamesi 
komisyonda görUIUr. (2679) 12680 

Tahmil ve tahliye münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Sa.tm 

Alma Komisyonundan: 
1 - l(i()()() ton vagonlardan tahmil tah

lıyenin kapalı zartla ekalltmesl 7. 6. 940 
saat 16 te Ankara Lv. Amirliği satın alma 
komlııyonunda yapılacnktır. 
2- Muhammen bedeli 5260 lira ilk temi

natı S93 lira 75 kunıttur. Şartnamesi ko
misyonda görUIUr. İçinde kanuni vealka
lar da bulunan tekli! mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. (2417 l 

124ı3 

Sadeyağı alrnacak 
Ankara Lıtvazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
1 - 115 ton sade yağın kapalı zarfla ek

siltmesi ı4. 6. 940 ıae.t 15 te Ankara Lv. 
imirliğl satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli ı49500 lira ilk 
teminatı 872S liradır. Şartnamesi 74a ku
ruıı mukabilinde komisyondan ıılınabilir. 
İçinde kanuni, ticaret odası ve bu işle meş
gul olup ve bu mikdar taahhUt yaptıiına 

dair vesika bulunan kanuna uyrun teklif 
mektupları saat 14 e kadar kabul olunur. 

(2442) 12477 

Sakrzkabağ ıalrnacak 
Ankara Levazım Amir/ili Satın Alma 

Komisyo11undın : 
1 - 60.000 kilo sakıı.: kabağının açık ek· 

slltmesi 11-6-1940 es.at l:S de Ankara LV. 
Amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedelt 4000 lira llk te
minatı 300 liradır. Şartnamesi komisyonda 
görlllllr. 1steklllerln kanun! vesikalarla 
belll vakitte komisyonda bulunmaları. 

(2:514) ı251ı 

ASKERLiK iŞLERi 

at ıı de Çorluda kor satın alma komlsyo- Yedek Subaylann yoklaması 
nunda yapılacaktır. • 

3 - Beher kilosunun tahmin bedeli 40 Ankara Askerlik Şubesınden : 
kuruş olup llk teminatı 1200 liradır. Ankara Şubesine kayıtlı bulunan yedek 

4 - Evsaf ve ıııırtnameslnl glirmek 1stl- subayların 3 haziran 940 dan 29 ha.ziran 940 
yenler her gUn Ankara, İstanbul levazım k kad A k l" 
Omlrllğl satın alma komisyonuna ve Çor - a pmına ar n ara yer ı askerllk şu -
ıu satın alma komisyonuna mUraco.atıa gö- be!inde yapılacak mutat senelik yoklama-
reblllrler. ları apğıda yazılı ıünlerde yapılacaktır. 

6 - tsteklllerin kanunun ikinci ve U- MezkQr günlerde yedek subayların hii -
çllncU maddelerindeki belgeleriyle birlik - viyct ciizdanlariyle beraber şubeye gelme
te belli glln ve 88.atten blr saat evel tekllt 

Satılık ağaçlar 
.Samsun Orman Çevırge Müdürlüğiınden: 
ı - Vezirkopru kazasının Çiğdcmg~yi 

devlet ormanından "1279" metre mikjp di
kili çam ağaçı bir sene zarfında kesilip 
ormandan çıkarılmak şartiyle ve 2490 nyı
lı kanun hüklimleri dairesınde 20-5-940 ta
rihinden 10-6-940 tarihine kadar 20 giln 
müddetle açık arttırmaya vazedildiği evel
ce ilin edilmiş ıse de dikıli çanı ağacının 

beher metre mikibının muhammen tarife 
bedeli 4 lira olmasına ve mezkilr emvalin 
muhammen tutar bedelinin 5116 lira bulun
masına binaen Z490 sayılı kanun gereğince 
kapalı zarf usuliyle satılması lazım geldi -
iinden evelki llinın mefsulh addile mezkur 
ormandan 1279 metre mikap gayri mamQl 
çam ağacının 27-5-940 tıı.rihinden itibaren 
12-6-940 tarihinde kapalı nrf usuliyle iha
leyi eveliyesi yapılmak üzere yeniden ve 
16 gün mllddetle satışa çıkarılması tekarrur 
etmiştir. 

2 - İlk ihalesi 12-6-940 tarihine müsadif 
çarııamba günU saat ı4 de Samsun'da Ban
kalar caddesinde orman Ç. mlldUrlüğünde 
müteşekkil orman satıı komisyonu huzu -
runda yapılacaktır. 

3 - Teklif zarfları 12-6-940 çarpmba 
cünü saat 14 de satış komisyonunca açıla -
caktır. 

4 - Çam ağacmm cayri mamul beher 
metre mikabının muhammen bedeli dort li
radır. 

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

6 - Alıcıların kanun! ikametgih göster
mesi ve ticaret odası vesilcası ibraz etmesi 
şarttır. 

7 - Teklif mektupları, teminatı mu -
vakkate makbuzlariyle birlikte ihale saa -
tinden bir saat cveline kadu orman satııı 
komisyonu riyasetine sıra numaralı makbuz 
mukabilinde vcrilmiıı olacaktır. 

8 - Alıcıların mektuplarında ııartname 
ve mukavelename formüllerini okuyup ka
bul ettiklerini yazıp imza etmeleri şarttır. 

9 - Şartname ve mukavelename formül
leri Samı;un orman c;evirge müdürliığun • 
de olup her zaman ıöriilebilir. 

10 - Alıcıların teklif mektuplarını u · 
maıımda komisyon riyasetine tevdi etme • 
)eri ve muayyen gün ve saatte komisyonda 
hazır bulunmaları ilan olunur. "45.21-2634" 

ı2629 

Mamulat nakliyatı 
Diyarbaklr inhisarlar Başmüdür/ütün -

den : 
1940 mali senesinde Diyarbakırdan ka

zalarındaki ve Mardin, Urfa, Siirt, Bitlis, 
villiyetlerindeki inhisar idarelerine gönde
rilecek bilumum inhisar maddelerinin nak
liyatı 15 gun müddetle kapalı zarf usuliy -
le eksiltmeye konulmuştur. 

Nakledilecek eşya miktan tahminen bir 
milyon lcllodur. Muhammen bedeli (20) bin 
muvakkat teminatı (lSOO) liradır. 

Muvakkat ihalesi 12-6-1940 tarihine mü
aa.dif çarşamba günü ııaat 14 de Diyarba
kır inhisarlar başmUdUrlü~llnde müteşek
kil komisyon tarafından yapılacaktır. 
Şartnameıl: Ankara, İstanbul, İzmir, 

Siirt, Mardin, Urla, Gaziantep, Ellzıt, Bit
lis ve Diyaroakır inhisarlar idaresinde mev-
cuttur. (2588) 12578 

Maden kömürü alınacak 
Tolt.at Vililifindıtn : 
1 - Tokat memleket hastanesi için ııa

t· alınmasına lllzwn hasıl olan 100 - 150 
ton krlple kömUrU açık eksiltmeye konul
n.ug ekalltmesi 12-6-1940 tarihine raathyan 
Ç&r§amba gi.lnU saat ııs de vilAyet umum! 
meclis aalonunda yapılacaktır. 

2 - KömUrUn beher tonunun muhammen 
bedeli (26) liradır. 

S - İlk teminat (281) Ura (21S) kunıı
tur. 

4 - İIAn Ucretl, dellAllye rC.!mt mukave
lw ve sair masra!lar Uzerlne ihale oluna.ca
ğa aittir. 

Daha fazla malOmat almak, ııartname -
sini görmek fatlyenlerin her gUıı Tokat vi· 
!Ayeti de.im! encUmen kalemine mUracaat 
etmeleri lllzumu llAn olunur. 

(2579) ı2589 

mektuplarını komisyona vermeleri 11\zım- !eri illin olunur. 
dır. (2677) 12678 3/ 6/ 940 ili 8/ 6/940 Piyadeler Tuz nakliyatı 

J k 10/ " " 11 " Süvariler Diyarbakır !nhisarlır Başmüdürliitün • 
Sığır eti a maca 12/ .. " 15 .. Topçular den : 

Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 17/ Hazlran/940 da Muhabere 1940 mali senesinde Dlyarbakırdan ka • 
1 - 150.000 kilo sığır eti kapalı ı.:art u- zalıırındaki ve Mardin ile mUlhakatındakl 

8Uıl .... ıe alınacaktır. 18/ ,. I ,, İstihklm ve mızıka fnhl ., sarlar idarelerine gllnderilecek tuzla -
2 - İhalesi 20. 6. 940 perıembe gtinU 19/ ,, I .. Nakliye rın nakliyatı on bcıı glin müddetle ve ka • 

saat 16 da Çorluda kor satın alma komls- 20/ ,, / ,, Aakert hakim pah zart usullyle eksiltmeye konulm~tur. 
yonunda yapılacaktır. 21/ ı J d Nakledilecek tuzların miktarı tahminen 

8 - Beher kilosuna tahmin edilen bedel •• an arına 22/ / sekiz yUz bin kllodur. Muhammen bedeli 
40 kurııı olup ilk teminatı 4500 liradır. " " Hava on bin ve muvakkat teminatı yedi yUz elli 

4 _ Evsaf ve ıartnameslnl görmek isti- 24/ ,. / De:ıiz ve harp sanayii liradır. 
yenler her gUn Ankara, İstanbul Lv. Amlr- 1 2sı ,. I •• Levazım ve demiryol .Muvakkat ihalesi: 12 - haziran • ı940 ta-
likleri satın alma komisyonuna ve Çorlu- 26/ ,, / ., Eczacı, veteriner • rlhlne mUsadl! perşembe gUnU saat 12 de 
da koı:. satın alma komisyonuna mUracaat- 271 / Hekimler Diyarbakır inhisarlar baomUdUrlllğtlnde 
la göreb111rler. " " teşekkUJ edecek komieyon tarafından yn-

6 _ tstekJllerln kanunun ikinci ve UçUn- 28/ " I .. Muamele ve hesap M. pılaeaktır. 
cll maddelerindeki belgeleriyle birlikte 29/ " I •• Askeri sanatkarlar. Şıırtnamesl, ı.. ııkara, İııtanbul, İzmir, 
belli gUn ve aaatten bir saat evel teklif (2461) 124S8 Siirt, Mardin, Urfa, Gaziantep, Elllzığ, Ma-
mektuplarını komisyona vermhJ bulunma- latya, Bltııa ve Diyarbakır inhisarlar !da· 
lan. (2670) 12G77 resinde mevcuttur. • 

KİREÇ.. KUM.. ÇAKIL c 2Mı0 
Harita yaptırılacak 

Sığır eti ahnacak . 
12679 

Çatalca Tümen Satın Alma Komısyo
nundan: ~ MOZAYİK Çatalca tumen birliklerinin 940 malt 
yılı ihtiyacı için §eralt ve evsafı dahilinde 
(76.000) kilo aığ1r etinin 24. 6. 940 salı gll
nU saat 15 te kaplı zarfla eksiltmesi Ça· 
talcada tUmen satın alma komisyonunda KUtahya namındaki kaymak kfreçlerl. 
yapılacaktır. Muhammen bedeli 12:5342) il- sedet parlıı.klı~ veren ;},ldız marka moza· 
ra (50) kunı3tur. İlk teminatı (1900) lira yık, topraksız en temiz MALIKÖY kum 
(69) kuruştur. Kanun! ııekllde tanzim e- ve çakılları. 
dllecektlr. Teklif zarflarının ihale :r:~: Sanayi caddesi Alt Rıza Ap. No: 6 HU
den bir ıaat evellne kadar Çatalcad 1 seyln Orak tlcarethaneıılnde bulun Tl. 
men ııatın alma komisyonuna vermeleri. 2078 u~·168 Evsaf ve ııeraitl her gtın komisyondn gö -
reblllrler. (2673) 12674 ·-- --·------------

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Mersin Askeri Satın Al. Ko. dan: 

Clnııl 

Un 
Odun 
Sığır, veya koyun 
veya keçi eti 

Muhammen 
Mlkdarı bedeli 

Ktlo Lr. Kr. 
240 000 30240 00 

1140.000 14820 00 

144000 28800 00 

İlk teminatı İHALll: .. -. 
Lr. Kr. Glln Saat Şekli 

2268 oo ıs. 6. 40 pero. 10 K. zart 
1111 (i() ıa. 6. 40 perr:ı. 11 K . zarf 
2160 oo ıs. 6. 40 pcro. ll'i K. zart 

(2537) 12542 

1 - Askeri ihtiyaç için yukarıda müfredatı yazılı Uç kalem yiyecek ve yakacak 
maddeıl satın alınacaktır. 

2 - Ekıılltme Mersin askerlik §ubesln tn Ust katında.ki askert eatın alma komis-
onu tarafından yapılacaktır. 

s - Zarflar aynı gUnde ihale saatinden blı aant evellne kadar kabul ediUr. İstek· 
lllerin muayyen g{lnde teminat ve !Uzum lu vesikalarlyle mUracaatları. 

4 - Daha !azla bllgl edinmek lstiyen Jerln İstanbul, Ankara. Konya Lv. Amir
liklerinde, Adana tUrn satın alma komlsy onunda, Marn, ve Isll\hlye aekerl satın al-
ma komisyonlarındaki mevcut ıartnamele rl her znmı:u:ı görebilirler. (2:537) 12~~ 

Kayseri Belediye Riyısetind~n : 
ı - Kayaer! belediyesinin ı923 de yapıl

mıo olan hali hazır hartaııı ikmali işi (150) 
ıı gUnU hesabiyle kapalı zarf usullyle ek· 
ııiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İııln muhammen bedeli (6900) lira
dır. 

8 - Muvakkat teminat (51i,50) liradır. 
4 - Eksiltme gUnU 14-6-1940 cuma gU -

nU saat 14 de Kayseri belediye blnaaında 
mUtcşekkil belediye encUmenlnde yapıla • 
caktır, 

6 - Eksiltmeye ııtırs.k edeceklerin be· 
ledlyelcr imar heyetinden lgtlrak veslkuı 
almaları ve bunu teklif mektuplarına koy
maları trızımdır. Şartnameler Kıı.yeeri be
lediyesinden ve İetanbul belediyesi fen 
heyetinden Ankarada heledlyer imar heyeti 
fen ıefllğlnden parasız alınablllr. Tekli! 
mektuplarının tayin edilen günde saat 14 
de kadar Kayııerl belediye reisliğine ve
rllmeel ve yahut poııta ile bu eaatten evci 
gönderllml§ bulunması H\zımdır. 

( 4385-2577) 

Bir fen müdürü aranıyor 
Erzurum Belediyesinden : 

12:576 

2SO lira aylık ücretli belediye fen işleri 

müdilrlüiü münhaldir. Muhcndis mektebi 
mezunlarından talip olanların evrakı müs -
blteleriyle Erzurum belediye reisliğine mU
racaat etmeleri ilin olunur. 

(4411-2580) 12588 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilanı 

Yozgat Nafıa Müdürlütıindezı : 
1 - Eksiltmeye konulan ııı: Yozgat hU

kllmet konağının (131805) lira (Sı) kunlQ
luk baklytı lnııaatıdır. 

2 - Bu l§e alt §artname ve evraklar ıun-
lardır : 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa iılerl genel §artnameııl 
D - Yapı lfleri !cnnl ıartnamesı 
E - Hususi oıırtnamc 
F - Keşi! cctvelt, tahlili fiyat metrajı 
J - Proje. 
1steklllcr Yozgat nn!ıasında bu evrak ve 

§artnameler1 glireblllrler _ 
8 - Eksiltme ı7-6-1940 puartesl gtinU 

saat 1:5 de Nafııı mUdılrlllğUndlı toplanacak 
komisyon huzurunda kapalı zarf usullyle 
yapılacaktır. 

4 - Ekal.ltmeye girebilmek lı;in istekli· 
nln 7840 lira muvakkat teminat vennelcrt 
ve bundan baoka 90ağıdak1 vesaiki haJz 
bulunması ltı.zımdır. 

A - En az 25.000 liralık yapı ln§aatı 
yapmıı bulunmcuıı; 

B - İnşaatın mesullyeU fcnnlyeıılnl tc
kabUI etml§ bir mUhcndiz taahhUtnameııl 
ibraz etmesi. 

C - İhale tarihinden 8 gUn evel mllra
caatla villl.yetten eksiltmeye girebllecek -
lerlne dair vesika almaları şarttır. 

6 - Teklif mektupları Uçl\ncU maddede 
yıu:ıh eaatten blr sant evellne kadar Na
fıa dairesine getirilerek komisyon reisli -
ğin makbuz mukablllnde verilecektir. 
Posta lle gönderilecek mektupların niha
yet 3 Uncll maddede yazılı eaate kadar gcl
miı:ı olması ve dıf zarfın mllhllr mumu ile 
iyice kapatılmış olması §arttır. Postada 
o!an gecikmeler kabul edllmeı.:. 

(Hl8-258ı) 12677 

Ekmek alınacak 
!stanbul Cümburiyet Müddeiumumili

linden: 
İstanbul ceza ve tevkif evinin bir sene

lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliyle ek
sil tmeyc konulmuştur. 

Muhammen bedel "25625" lira olup mu
vakkat teminatı ı9'21 lira 90 kuruştur. Ek
siltme 21/6 940 cuma günü snat ıs de Sir
kccı Aşir efendi sokak 13 numarada adliye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Talıplcr 
şartnamesınl ta.ti! günlerinden maada her 
giln çalı§ma saatleri dahilinde mezkur da
irede görebilirler. 

İstekliler kanuni vesikaları havi kapalı 
zarflarını eksiltme saatinden bır saat cve
line kadar mezkQr dairede toplanacak ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri taşradan gonderilccek taahhütlü 
mektupların posta gecikmesinden dolayı 
mcsuliyet kabul edilemiyeccği ve ilan üc
retinin muteahhide ait olduğu ilin olunur. 

(4570/'2641} 1266S 

Elektrik tesisatı 
Elazığ Nafıa Müdürlülunden: 
l - 17197 lira 96 kuruş bcdellkeşlfii 

memleket h88taneslnln elektrik tesisatı 
1. 6. 940 taıihınden itibaren 20 gUn mlld -
deUe 20. 6. 9•0 peJ'§embc gtlnU sa.at 15 te 
ihalesi yapılmak üzere kapalı zarf usully
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu l§e ait evrak ouıilnrdır: 
A - HtllAsalkeş[f 
B - Fenni şıı.rtname 
C - Eksiltme ıartnrunesl 
D - Mukavele projesi 
E - Bayındırlık işleri ı;-enl ııartnarne81 
İstekliler bu evrakı EIA.zığ nafıa mil· 

dUrlUğtlnde her gUn göreblllrler. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin ı289 lira 

84 kunt§luk muvakkat teminat akçesiyle 
nafıa mUdUrlUğUnden 8 gUn evel alınmııı 
ehliyet vesikası, ticaret odası veslkaslyle 
birllkte mUrncaauan lldn olunur. 

(4646/ 2685) 12683 

Kapalı zarf usulile münakasa 
ilanı 

Edirne !skB.n Müdıirlüğürıden: 
l - Edirneye 16 kilometre mesafede bu

lunan ve Sırpsındı~ nahiye merkezi olan 
Sarayakpına.nnda 25 ve 12 kilometre me
satede I<~kmekçl köytlnde 2:5 ve Uzunköp
rU kazasının Kurtbey köyünde 40 ve Ço
baııpınnr köyllnde 15 n Hamidlye kö;}ilnde 
20 ve Uzunköprü kasabaaında 75 ve İpsa
la kazasının .İbriktepe köyUııde 50 ce.man 
250 göçmen evinin inşaatı, yalnız kerestesi 
hUkUmet tarafından verilmek Uzere toptan 
veya grup halinde eksiltmeye konulmuo
tur. 

2 - Umum! ke§lf tutarı EQ.lnıe merkez 
kazasına bağlı kByle.rdeki evler ıcın 14910 
lira 16 kuruş ve UzunköprU kazası merke
ziyle köylerindeki evler için 546 4 lira 98 
kı.ıru§tan ve İpsala kazasının İbrtktcpe ev
leri için ıa27 lira 36 kuru,'$ olmak Uzere 
ceman 87293 lira 85 kuruştan ibarettir. 

3 - Eksiltme 20 haziran 11.HO pereembe 
gllnU saat 15 tc Edirne iskll.ıı mUdUrlllğUn
de mllteoekkll komisyon tarafındı:u:ı yapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zart usullyledlr. 
5 - Miinakasa şartnamesi pltın ve sair 

evrak 436 kunııı muknblllnde Edirne iskl\ıı 
mUdUrlUğilnden alınablllr. 

6 - Muvakkat teminat akçesi Edirne 
merkez kazasının Sarnyakpınar ve Ekmek· 
çl köylerinde yapılacak 50 ev için 11ı8 lira 
26 kuruıı UzunköprU kasabsında 75 ev için 
18ı2 lira 7 kuruş ve UzunköprU Kurtbey 
köyünde 88 ev için ıı 5 lira S7 kunııı ve 
UzunkoprU Çalı köytlnde 22 ev için 640 li
ra 46 kunıo. UzunköprU Çobanpınar kö· 
yUnde 16 ev için 463 lira 42 kuruıı ve İpsa
la kazası İbrlktepc evleri için de ı327 lira 
36 kunıı olup 250 ev için teklif verecek -
ıcr için de 6547 lira - kuruştur. 

7 - Teklif mektupları e.kslltme saatin -
den bir saat evellne kadar komisyon bs§
kanhğm:ı tevdi edllmlg bulunacaktır. 

8 - Eksiltmeye talip olanlann ehliyet 
veslkalarlyle birlikte mUracaaUarı lllzumu 
IUın olunur. t4602/2G72) 12678 

Kiralık Plaj gazino ve teferruatı 
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MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Gaz ldrofil alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Komısyo -

aundao : 
Kapalı zarfla eksiltmeye konularak 17 

mayıs 1940 tarihinde ihale cdilecegi ilin 
olunan beher metresine 15 kunıs fiyat tah
min edilen 500 bin metre gaz idrofile ek· 
siltmc günü istekli bulunmadığından işbu 
ihtiyaç ı 7 ha.ziran 940 pazartesi gunli pa -
zarlıkla satın alınn.cağından isteklilerin 
muhammen bedel olan ıs kurus uzerinden 
on bin liralık kati tcminatlariyle birlikte 
pazarlık gun ve saatinde Ankarada M. M. 
V. satın alma Ko. da bulunmaları. 

(2421) 12476 

Dit malzemesi alıancak 
M. M. Velı:Bleti Satın Alma Komisyo

nılndın: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 3200 lira 

olan 69 kalem dit malzemesi muteahhıt 
nam ve ht-Sabına 21/haziran 940 cuma gUnu 
r.aat 11 de Ankarada M. M. V. s:ıtm al
ma KO. da pazarlıkla satın alınacağından 
iıteklılcrin açık eksiltmeye girebilmeleri 
için 230 liralrk ilk teminatları ile birlikte 
eksiltme gün ve saatı.nda. KO. da bulunma-
ları. (2658) 12666 

MALiYE VEKALETi 

Memur alınacak 
Malıye Vekaletınden : 
V ekii.let merkez teşkilatında 13 llncU de

receye kadar maslı ve muadili ücretli me
murıyetlere alınacakların intihabı içın 
3/ 71940 çarşıımba gunli bir miisabaka ımti
ha.nı açılacaktır. İmtihana ı;aat 14 de baD
lanacaktır. 

Bu musabakaya kabul olunmak için me
murin knununun 4, uncu maddesindeki ıe
raitl hıiz olmak ve lise veya muadıli mek
teplerin birinden mezun bulunmak ş:ı.rt
tır. 

Yüksek mektepte kayıtlı olanlar musa· 
bakada muvaffak oldukları takdırde mek
tep kayıtlarını terkin ettirdıklerine daır 
vesika ibraz etmedikçe memurıyete tayın 
olunmıyacaklardır 

Tevdii icap eden vesikalar: 
l - Fotoiraflı nüfus clizdanı veya tas

dikli sureti. 
2 - Memurin kanununun 4. üncü mad

desinde yazılı olduğu vec;hile mahkUmıyctl 
olmadığına dair mütemekkin olduğu ma
hal Cümhuriyet Miıddciuınumiliğin.den a
lınını& vesika. 

3 - Aynı mahal idart makamlarından 
alınmııı hıisnühal kağıdı, 

4 - Lise veya muadili bir mektepten 
mezun olduğunu gösterir vesika. 

S - Askerlik hizmetini yapmış olmak 
veya hükmü mcri olan tecil vesikasını ha
mil olmak. 

Taliplerin bu vesikaları ve (6,SX9) eb'· 
adında iki kıta fototraf nihayet 29 haziran 
1940 tarihine mlisadif cumartesi günu ça
lışma saati sonuna kadar, veklilet müra
caat kalemine tevdi ederek kayıtlannı yap.. 
tınnalan ve imtihana kabulleri için birer 
vesika almaları Uizımdır. Evrakını muay
yen vakta kadar tamamen venniyenlcrin 
kayıtları yapılmıyacak ve mllsabaka im
tihanına alınmıyacaklardır. (2633) 12638 

ENSTiTÜLER 

Kiralık bakkal dükkanı 
Ankara Yüksek Ziraat Enstitii.sü RcJ:tör

lülUndıtn : 
1 - Ankara Yüksek Zira:ıt Enstitüsü bi· 

nası içindeki bakkal dülı:klnırun ican 1940 
ıcntili haziranmdan 1941 senesi sonuna 
dar bir yıl müddetçe arttırmaya konulm111-
tur. 

2 - Bir yıllrk muhammen bedd •(702) 
lira.dır. 

3 - 17-6-9-«l tarihine müsadif pazartesi 
günü saat 11 de rektörlük binasında müt• 
şekki! komisyon ta.rafından ıihalesi yapıla,.. 
caktır. 

4 - Muvakkat teminat % 7,5 tur. 
S - Daha fazla izahat ve parasız ş~ 

me almak istiyenlerin daire müdürlüğüne 
mUracaatlan. (2S73) 12605 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Tahmil ve tahliye münakasaaı 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Derince limanının 11 ameliyeden iham 

olan ve 32907 lira 90 kuruş muhammen be
delli ve 226404 ton muhammen maniplas
yon tonajlı tahmil ve tahliye lıl bir sene 
müddetle ve kapalı zarf usuliyle münaka
saya konmuştur. Her ameliyenin beher to
nu kaçar kunışa yapılabilece&i şartnameye 
merbut fiat listesinde gösterilmiştir. 

Mlinakasa 21/6/ 940 tarihine rastlıyan 
cuma günü saat 11 de Haydarpaşada gar 
binası dahilinde birinci işletme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. Taliplerin 2468 il· 
ra 9 kunııı muvakkat teminat ile aynı gün 
saat 10 a kadar komisyon kalemıne teklif 
mektuplarını vermeleri Ulzımdır. Bu i17e 
aıt şartnameler Anıkarada 2 inci işletme 
mü.dürluğünden, tzmirde 8. inci i letme 
müdurhiğlinden, Haydarpaşa'da liman baı 
müfettiıligindcn parasız olarak alınır. 

("434S/'2523) 12591 

Bilyalı yataklar alınacak 
/ırıınlıal ~lrdiyui.nıfu ı D. D. Yolları Saten Alma Komısyoauzı -
Florya plijları yeni yapılan ı•tino ~• m ıtemİ· dan : 

litı da dalıil oldııiu halde ıki tene muddetle kir•· Muhammen bedeli 11.000 on bir bin lira 
ya vnilmek uure kapılı zarf aıaliyle artınııara olan 3360 adet bilyalı yatak 18/7/ 1940 per
konalmuıtar, s~nelik kira mulıammeni 23000 lira n şembe gunü saat ıs de kapalı zarf usulil 
ilk ttnıinatı 3450 lıradır. Şartname 115 kuruı 111Uk•- ile Ankarada idare binasında aatm alına
lıilinde beledıye emlak mudurluiunden alınacılılır. caktır. 
ihale 20 haziran 940 prrıembe ciinii taal 15 ~e Bu işe girmek istiycnlerin (82S) liralık: 
dıimt encumrnde yapılacaktır. Taliplerin ilk lem•· muvakkat teminat ile kanunun tayin c!ttlği 
nal ktıuz nya -ktupları .940 !1~ma ~it ticar~I vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 
odaıı vuikaları n ı•rlnamctı macıbınce ıbraıı 1•· ı de kadar komisyon reislişine vermeleri 11· 
zım ıelcn diğer ... saikle 2490 mımar•~· kaıııınaıı la· zımdır. 
rifalı çeYreıinde lıazrrlıyıcaklırı .tt~lif ~dıtupları· Şartnameler parasız olarak Onkara'da 
aı ihale cıinü saıt 14 de kadar daımı encu1Mne Yer- , ınal:ı:emc dairesinden HaydaIJ)ap'da tc -
meleri lazımdır. (4623 2666) 12669 ·ellüm ve sevk şcflitinden dağıtılacaktır. 
----- ----- --- - (2588) 12643 

Muhtelif anahtarlar ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedelleri lle isimleri aşağı da yazılı iki liste muhteviyatı muhtelif 

anahtarlar 18 terr_,-ıuz 1940 peroembe gUnU saat 15,30 dnn itibaren a)TI ayrı sıra tıe 
kapalı zarf usullyle Anl:arada idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek lstlyenlerln her listenin hlzalrınde. yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve teklif lerlnl aynı gün saat 14,30 a kadar komla· 
yon reisliğine vermeleri l!zımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme daircainden, Haydarp&§ada to-
aellllm ve sevk oetllğinden dağıtılacaktır. (2589) 

No. 
l 
.2 

Kalem İsmi 
ı2 İki $zlı somun &nahtan 
18 İngiliz, fran.sız ve sair anahtarlar 

Muhammen 
bedel 
Lira 
7000 
6000 

Muvakkat 
teminat 

L!ra 
625 
S75 

12644 

' 



, 
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Ankara Telefon Müdür1lüğünden: 
1- 7000 adet (Ankara Telefon Rehberi } basılması açrk 

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

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

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

saat 15 de Ankara Telefon Müdürlüğünde toplanacak sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır. , 
· 5- İsteklilerin eksiltme saatından bir saat evetine ka

dar muvakkat teminatlarını telefon müdürlüğü muhasebe
ciliğine yatırmaları ve 2490 numaralı kanunda yazılı vesa
ikleriyle birlikte eksiltme saatinde komisyond9 bulunma-
ları ilan olunur. (2627) • 12627 

LOKANTA İCARI ====:::" 
Çi ftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplerin pi

yasada tanınmış ve bu t ipte bir lokantayı muvaff akiyetle 
ifletmi! olmaları lazımdır. 10-6-1940 tarihine kadar mü-
düriyefimize müracaat edilmesi. Orman Çiftliği 

~=========================~ 
.:!J 11 111111111111111 111111 fll l l l l l l l lll l l l l l l l l l il l l l il l l il l l l il l l l l l l l l l l l l l l lll!:. --------------

Maliye tahsil ıubelerine her ay verilmekte olan 

HİZMET ERBABI bordrolara 
Gayet iyi kağıda baıılmı§hr. Beheri 3 kuruıtan ULUS 

Müessesesinde satılmaktadır. 

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

'=illllllllllllllll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=' 

DAKTİLO KURSU 
71 inci DEVRESiNİ de o/o 50 TENZİLATLA AÇTI 

Yazı, hesap ve teksir moldnele rlnln usulU isttmallnl g-Osteren bu İhtısas 
kursu mezunlarına (bir) ayda DİPLOMA vermektedir. Tahsil aranmaksı· 
zm herkes alınır. Belediye sırası Hane! apartımanı No. • Telf. 3714 

;:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ---
-------
----
----------

Kahve fiyatları 
Belediye Reisliğinden: 

Bazı vergi v e resimler de yapılan zamlar nazarı itibare alma
rak tesbit e dilen çiğ ve öğütülmüı kahvenin ıehrimizde peraken

de b eher kilosunun azami satrf fiatları aıağıda gösterilmiıtir. 

Sayın h alka ilan olunur. ( 2669 ) 
Kahve Fiyatları: 

- , Kunış 

-----------
Çiğ k a h ve kilosu 
Öğütülmüş k a hve kilosu 

145 
185 

12681 

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

':illllllllllllllllllllll lllll lll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[i=' 
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TÜRKİYE CÜMHURIYETI . ----- ---

:: ZİRAAT BANKASI= --------------
-----------------------------
----
--------
---------------------------------
---

KURULUŞ TARlHl: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajanı adedi: 265 

Z irai ve t icari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarru f heıap1arındcı 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek k ur'a ile aşağı 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 " 
4 " 250 " 

40 " 100 " 
100 " 50 
120 
160 

" .. 40 
20 

,, 
" .. 

2.000 
1.000 
4.000 
6.000 
4 .800 
3.200 

" 
" 

" 
" 

Kur'alar senede 4 defa. 1 EylUl. 1 Birincikinun, 1 M art v t 

Haziran tarihinde çekilecektir. 

DİKKAT: Hesaplarındaki pa ralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenJere ikramiye çıktığı takdirde % 20 
f az)asiyle verilecektir. 

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

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ULUS 

,:!l l lllllllllllllllllll l l lllllllllllllllL. 

----------
Eczae1, hemıire, mempr 

ah nacak 

----------- Kızılay Umumi Merkezin-: 
: den: 
--

ıı--------. 
Dr. 

bir inci 
11mf 

SITKI 

GÖZ 

FIRAT 
Hsatalıkları 
mütehaıs111 

lstanbul Haydarpaı;a hastanesi sabık 
göı mütehassısı ve Gtilhanc hasta-

Cemiyetimizin Erzincan Has- : nesi sabık göz baı muavini. Muaye-
tanesinde istihdam edilmek üzer e --- ne: sabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 

--
ye sırası Talas A.p. kat: l Tel: 3S92 

='- , ----- 1 - Eczacı 

1 - Hastane idare memuru --: 1 - Hemşire _ 

: ye ihtiyacı vardır. Lfizım evsafı : 
: haiz olanların vesikalariyle birlik- : 
: te Kızılay Umumi Merkezinde si-: 

: cil müdürlüğüne müracaatları. § 
- 2209 -

':111111111111111111111111111111111111111;:' 

Beled iye mezat yerinde 
müzayede ile 

Satıl ı k otomobil 
6/6/~0 perşembe günü saıı.t 13 de 936 

ŞEVROLE yeni lastikli taksi saatli temiz 
kullanılmış faal bir haldedir. 2157 

111111111 11 1111111111111111111111111111111 - ------ KAMP ELBİSELERİ -Çok ucu z o la rak Beled iye -
: kar§ısında Kınacı H an No. 8 d e : -- satılır. 2224 _ 
11111111111111111IU111111111111il11111111 

Zayi - Aksaray Askerlik şubesinden al
mış olduğum askerlik vesikasını kaybettim. 
HıikmU kalmadığını ilan ederim. 

1315 tevetlütlu Refet oğlu Salahattin 
Arbel 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. -

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

İhale günü tebdili 
A11kara /nlıisarlar Baımııclurlujunden : 
[rıincan'da int• ettirilecek olan idare binası 

~alıkıoda Ulus razetesinin 25. 5, 940 larilıli niislıa· 
sında inlİt•r edın ilindaki 5. 6. 940 da yapılacak 
ilıale rünü 1öriile11 lüzum ÜuriM lZ lıaziran 940 
çartamba ı~nii aaal (15) e talik ıdilm4tir, ilan 
olunur. (Z6S3) 122668 

Çene suyu alınacak 
Camr•lı ı>w lnlıiuırlar V rlıaltıiıtclrn : 
Vekil.ı ilıtiyacı için 940 mali senesi zarfında 

800 damacana talımio rdifen Çrne HJU pazarlıj\a 
konmuıtu, Bona ait muvakkat temi11.1t 75 liradır. 
lhalr i Z, 6. 940 çarıımba ı~n• saat (14) de nki· 
lct lunım aıüdür lüiünde yap ılacaktır. ı.ı~klilt·rin 
muvoklut trminatlarını nkilet vnnesine yatırarak 
belli rüa ve ıulle nim alm3 komisyonuna aıürı· 
cutları. (2667) ı2670 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Memur alınacak 

Ankara P. T. T. Umumi Mudurluiımcltn 
idaremize 7iıkıck, lise n orta okul m ıunların· 

daa mıisabıka ilr memur alınacaktır. 
Ba musabakalar iıtirik için aranacak nsikıla· 

rın nevi Ye mahiyeti lıer viliyctio P. T. T. merkez 
aıudurlukluindcn iiirenilir. 

imtihanlara vil.iyel mcrknlerinde, orta okul me· 
zıınları i~in 3 ltınmuz 940 çarıamba, lise mezunla
rı i~in S ltmmuz 940 cuma ve )Ukatk okul mezun
lar ı için 8 temmuz 910 pazartui aünlrri sut tam 
(9) da t.aılınıcaktır, --- Say ı n halkım11a müjde -

Taliplerin nralu müsbitelerini tamamlayıp vili· 
- yet P. T. T. mıidürlükleri110 müruutla nım n = adreslerini ka7deıtirmeleri !uzumu ilin olunur. 

(2670) 12671 

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

Bankalar caddesindeki terbi 

Zayi - 1938 - 1939 ders yılında Ankara 
erkek lisesinin il. inci sınıh.ndan aldıgım 

Kirallk : 

Kiralık 5 odalı d aire - Polis Ens
titüsü civarında vekaletlere bet d a
kika mesafede NAZLI apartmanın· 
do. bütün konforu haiz b e§ odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 num araya te-
lefonla müracaat. 2222 

Kiralık - Kaloriferli 4 odalı bir daire 
ve acele satılık salon ve yattı.k odn.."lı takı
mı. Apartımnn möble ve möblesiz olarak 
tenımuzdım eylül sonuna kadar da verlle
blllr. 44 Seltı.nik caddesi orta Knt. 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadaş için el
verişli 3 oda 1 hol, kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Bakanlıklar karljısı Belçika sefare
ti arka bahçesine bitişik Fırat partımanı 

Tel: 3592 veya kapıcıya. 1969 

Kiralık kat - Dikmenin en A'llzel nııfal
ta yl\kın merkezt yerinde, İhrahlm ı:;oyka
ııın ldlrglr evi. Uç odn, elcktril<, su saire. 
Tel: (15!'13 e müracaat. 213i 

Satılık büfe - Bdı, kontr• ~, 
1 

ahı kitililı -sa, altı undıl7a " :JI 
bir büfe takımı satılıktır. r.ı.foıı 

ı: 

Satılık - Harici nokta yanıl ' 
bir tarafı Kıçiiirea aafalt uıerİ fi 
arn. Hacılıayram No. 1 T. 1%55 

1 us«' Satılık - Çokay• uf• il M 
arsa 4 l.ıtlı in;uta miiıait ZZ 
cad. No. 86 Ti. ı 953 

Satılık - Çankaya ufaltı d. 
kart11ında •caz arsalar. Sanari cı 

Satılılc arui - Baf ye et 1' 
liktr eo riiuJ yerlerinde ek"'' 
Sanayi Cad No. 86 Ti. 1953 

Satılık - Bıhç•li evinde .~'rı! 
lerdr ucuz fiyatla müsait 1.r11tlc 
u. r.ı 1953 

Satılık - Yeni m~clise S d•~ 
7anında No. 1104 ada No. 44 r,d 
45 par, 289 MZ. analar mrtrft1 

oayi cad, tlo. 86 Ti. 1953 

Satılık piyano _ yeıılf 
lıııl\•ıırı 48 numaraya mUr•c 

I\:lralık iki oda - Aile nezdinde ehven • Acele satılık ev _ ttts11' 
ve nede, Yenişehir Tuna caddesi, ,.Elmadağ cnret mektebi yanında ıı 
sokak No. 4 de 2138 arsalı lratlı. Bayram caddesi 

Kiralık oda - l\1utfnk ve banyodan Is -
tlfade edilebilir. Yi.'nlşehlr kızılay karşısı 
l'nşakay Ap. Kapıcıya mUrncnat. 2140 

Bir Bayana kiralık oda - Geniş, bUyUk, 
manzaralı, lltl kişilik aile nezdinde bir oda 
ldrahktır. Yenişehir, İlkiz sokak 2G Knya
pınar Apartmanı daire 8. 2141 

Kiralık daire - 3 oda l lıol. Yenişehir 
tren k!SprllsU yanı telg-nzn giderken llklz 
sokak No. 20 Mahir Esen Ap. nına mUra -
caat. 21•6 

Kirolılc - ~fobilyalı oda. Yınİttlı ir Havuıbaıı Ra
cıp Soysal Ap, 4 ciı kıpı ikinci kat No. 2 r• aıüra· 
caal. 2161 

Kiralık oda - Bayiık, ıeniı lıalkonlıı, Sılııye ••· 
lıileti llkiı: sokak 19 No. Apt. 2 inci lut Telrlon: 
3437/ 12 2172 

Kiralılc - Kalirolerli, S oda, 1 lıol, 1 antre n 
tam konFnr. Ycniıelıir Sılıiye Vrkil .. ıi karıuı11da 
füıL ıokak No: 3 lııkman Ap. T•I. 3485/ 56 

2186 

Satılık arsalar - Jandıırıı1' 
varında lmarca parsclcnnılf 
niş ehven fiyatla satııacııJI 
No. 86. Tl. 1953 

Satılık sayfiyeler - Euı• 
nln en mutena yerlerinde tı! 
evli bağ'lnr sruınyi cad. NO· 

_..tdl 
Satılık - İç ve ~ncebeP 

lu nydn 150, 200 lira ıratJ1 ,; 
npo.rtımıuılar aana~1 cad. 1' 

ı:;ntılık frijider - Az lı~ı 
buz dolabı satılıktır. Tl: Zl 

• Satılık - Yenişchir'in irat 
telif yerlerinde % 40 borçlıı 
iratlı müsait fiyatlı apartıııı' 
Cad. No. 86 Ti: 1953 

--
yevi IŞIK oyuncak mağazası : 
bu defa Anafartalar'da MODA 

pazarında zengin çeşitlerini sa -

yın müşterilerine arıe<ler. 2237 : 

.,ıııııııı ı ıııı ı ı ı ıııııııııııııııııııııır-

tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini alaca -
cımuan eskisinin hükmü olmndıi:ı ilan olu- Kiralık bir oda - Ciiıel lıavadar bir bay için 

adliye urayı arkumda Kınacı kardeıltr aparluııa· 
Satılık Kelvinator - yetJ~ 

can apartımnnında 9 nurnar•~ 
vinator marıkalı orta boyda 
satılıktır. Taliplerin apart~ 

d 
Salrambo/u Sulh Hukuk Mahbmtsin -

tn: 

N 
DAvacı Saframbolıı Karabllk'te bakkal 

'iğdeli Mehmet Glıneş ile mildılcanleyh 
onynnın Vadiınern.ııı Camlkebir mahal -
sinden Yusuf Öksüz meyanesinde mllte
nddis yüz elli lil'R alacak davasının icra 

K 
le 
h 
kı lınan duru:ımasıncla; mlldClelaleyh Yu

ıf ÖksUz namına ~karılan dAve
ycnln bu namda kimse olmadığından 
ltı.tebllğ iade kılınmııı ve mllddei de itı).

cn tebligat icrasını talep elo•ler-!' nnı\'a
k gorUlen talep veçhlle flAnen telJl!gat 

sıı 
ti 
bl 
n 
fı 
l crnsınl\ karnr verllmlı,ı olınaklft ır.uınaııey-
hl n duruımn g\ınl\ olnn 7. 9 lO ['Ilı<. rt el 

m 
glhıll snut 9 aa • raınhohı ~miti hulrnk 
ahkeıneslnde hazır bulunmaBı veya tara
ndan musaddnk velttl.letname na bir ve -
l göndermesi aksi takdirde muameleigı· 

fl 
ki 

abiye ifa oluna<:ag'I tebliğ makamma. ka· y 
1 m olmak üzere nıın olunur. 2238 

ASKERl FABRlKALAR 

60 Ton Mükelles soda alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (15000) lira olan 

m 
60 ton mukelles soda askeri fabrikalar U· 

um müdürlüğu merkez satın alma komis
onunca 21 6 1940 cuma günü saat 15 te 
apalı zarfla ihale edilecektir. Şartname 
arasız olarak komisyondan verilir. Talip
rin muvakkat teminat olan ( 1125) lirayı 

y 
k 
p 
le 
h avi tt"kllf mektuplrırını mezkur günde sa· 
nt 14 de kadar komisyona venneleri ve ken

lerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. di 

dı 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma· 

klanru ve bu işle alakadar tüccardan 
duklarına dair t icaret odası vesikasiy!e 
czkur gun ve saatte komisyona müraca-

ol 
m 
at ları . (2662) 12667 

D. DENlZYOLLARl 

Satılık vapur 
Devlet DcnizyoI/nrı lşletmc Umum Mü

d ' ı.ir/üğündcn : 

G' 
1- Haliç'le Camialtı mevki inde dcıniı li 
ıilccmal vapuru kapalı zarfla satışa cıka
mıs olup artırması 24. haziran 940 paıar

si günü saat onbeşte yapılacaktır. 
rıl 
te 

tı 

2- Şartnamesi umum müdıirlük alım &a• 
m komisyonunda görtilebilır. 

ğı 
3- Muhammen bedel harice c;ıkarılaca, 
na veya söktilcceğine göre döviz oinra.k 
3000) İngiliz lirası ve yahut (120500) tuıl· 
ası olup muvakkat teminat (7276) tıirk 
ası veya (1386) İngiliz lirasıdır. 

(2 
lir 
lir 

ı;a 

nı 

4- İsteklilerin yazılı gün ve sııatten bir 
at eveline kadar kapalı mtihürlü zarfl.ır.
komisyon reisliğine 'makbuz mukabilinde 

ADLiYE VEKALETi 

Bir memur alınacak 
Aılliy• Vrkıilttinılu : 

•• 
Zonguldak maden )'•ni ceueYİ 35 lira muılı •e· 
p meııuırluiu miinlıa ldir . 

ıar 

Memurin kanuııunuo 4 iincü maddesinde yaıılı 
tları haiz olan taliplerin nrak ı ıııiiıbitı leriyle 
likte A~liye nki.leti ceza ve tnkir nleri ıımom 
dıirlüiune müracaatları ilin olunur, 

lıir 

"u 

1 

(Z671) ı2672 

ULUS - 21. inci yıl. - No. 67613 

l mti yaz sahibi 

lskender Artun 

Umumt Neşriyatı i dare Eden 

Yazı l şl eri Müdilrü 
Mümtaz Faik FENiK 

Mile11ese M üdtlriJ : Naşit ULUO 
ULUS Baaimevi ANKARA 

~ =========~· 

nur. 
1011 numaralı Neşet Alkış 

Zayi - Zonguldak Ytiksek Maden Mü
hendis mektebinden 1929 da aldıgım d ' plo
mnyı kaybettim. Yeni sini alacağımdan huk
mü olmadıiını ilan ederim. 

Behçet Kemal Çağlar 

iCRA VE iFLAS 

Ankara lcra Dairesi il/is Memur/ulun 
dan: 

An ar cıa '.Bunlmtur cna sinde h ıı v 
gUıııliş fırsat ticarelhanesi s uhlbl Feyzul
ICJ.b Kentin Ankara tlcaı·c-t mahkemesince 
ltltı.sına karar verilmiş olmakla tasfiyesi· 
nln lı.dl şeklldo yapılnuısı tensip kılınınııı 
olduğundan: 

l - MU!Jlırten alacağı olanların ve lıı
tıhknk iddiasında bulunnnlnrın alacakları
nı ve istihkaklarını Ul'ından bir ay içinde 
Ankara ltlAs dairesine gelerek kaydettir -
melerini ve dellllerlnl (Senet ve defter hü
IG.ııaları ve saire) asıl veya musnddak su -
retlerini tevdi eylemeleri. 

2 - HJIAfına hareket ce7.af mesuliyetl 
müstelzim olmak llzcre mllfllsln borçlula
nnın aynı milddet içinde kendilerini borç
larını bildirmeleri. 

3 - MUflleln mallarını her ne suretle o
lursa olsun ellerinde buhıııdul'nnlnrın o 
mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak 
şnrtlylc bunları aynı mllddet içinde daire 
emrine tevdi etmeleri ve etmezlerse nınk
bul mtızeretlerl bulıınmadıl<ça ce7.at mesu
llyete uğnyacakları ve rüçhan hııklarınilnn 
malınım kalacakları. 

• - 14. 6. 940 tarihine mllsııdif (cuma) 
günü saat (10) da alacnklılnnn ilk lçtlmna 
gelmeleri ve müflis ile milşterck borçlu o
lanlar ve borcunu tekeffUt eden s:ıir kim
selerin toplanmada bulunmağa hnkları ol
duğu illn olunur. 

Dakik, sağlam, zarif 

Sİ NGER Saatlerinin 
Bay ve Bayanlara mahsus en 

yeni modelleri gelmiştir. 1. inci 

Anafartalar No. 37. 2228 
Şeref Kuyumcu 

BÜYÜK MiLLET MECLİSİ 

Bir daktilo alınacak 

nı 3 ııncu kat No. 12 2188 

Kiralık - 3 odalı n lsmdpııa mılıalleai Edir· 
no ıokalı No. 20. 2189 

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

2197 

Klrnlık oda - Aile nezdinde mobllyeli 
bir oda klrnlıktır. Mallt-pe Yaltırak cad
desi köprü başında N'o. 37 Üner Ap. kal l . 

2213 

Kiralık daire - Yenişehir Demlrtepe 
Unınç sokak (8) numaralı evin dl.irt gen.iş 
od ve bir gc-niş holden ibaret olan ikinci 
ka.tı irahlt ır. '.1'Cl fOJl No. o::ı::ıt. 

Kiralrk daire - Yenişehir'de İsmet İnö
nü ca.ddesind~ 42 numaralı Ek~ apartıma -
nının 1 inci dairesi kiralıktır. Dört büyük 
oda ve hol vardır. Dieer konforu tamamdır. 
Şimdi Uımamen boş olup gezmek istiyen -
lerin kapıcıya müracaatları. 2226 

Kiralık - Işıklar caddesi Nafiz ap.artı -
manı 4 oda, kalorifer, su, çamaşırlık, san -
dık o.dası. Görmek için kapıcıya telefon: 
2452 2231 

Kiralık konforlu bir oda - Ulus mey
danında aile nezdinde müstakil bir oda 
3470 den Enver Goktürk'e müracaat. 2239 

Kiralık mobllyell oda - Bir bny için 
mobllyell güzel bir odl\ kiralıktır. Yenişe
hir İn!Snll caddesi Emeller sokak No. 71 

2240 

Kiralık A'nraj ve şoför evi - Bakanlık
lara yakın. Yenltıt>hlr lleşrutlyet caddesi. 
Yenlknlık sokağı NC1. 10 Enver Aktan 

5atı lı k : 
Acele satılık ev - Yen!,ehir'de İsmet 

lnonü caddesi kci~e ba51 Bahçeli 4 odalı. 
Tel: 2406 1961 

Satılık apartırnan - Yenişehirin en mu
tena yerinde 8 daireli 400 lira icarlı yUzde 
kırk borçlu Tel: 2406 1962 

Satılık - Küçük evler yapı kooperatifi 
his selerinden A-B-C-F tiplerinden • acele 
Tel: 2406 1963 

Acele satılık - YenlşPhlrde 4 katlı 17 
odalı kaloriferli parked!Sıeıı ltö~e ba.şı 
bahçeli npartımnn. Bayram caddesi No. l 
Ti. 1255 2102 

Satılık otomobil - Az k\lllanı lmış sekl:r. 

atlan. 

Satılık - Oda tadımı, ınutf•~ 
sıı, küçük merdiven, tekne• . .J 
m:ınto, 1 tfaiye meydanı lhsS"' 1 

manı kat 2. Numara 5, 

Satılık kelepir arsa -
sokağında 585 M2 araıı ucu'~ 
lecek. Tel: 1538 

Satılık ev - Yenişehir 1':,,, 
karsı ında .iki katlı_OILhiı-' 
satılıktır. Tel: 1538 

Satılık apartıman - 'Y~ 
semtinde bol iratlı % 40 bO!) 
parumanlar. Tel: 1538 

fi 
Satılık arsalar - Ycnişelı1' 

her semtiyle Ayrancı, ht•~ 
küçük çapta arsalar. Tel: ısl' 

iş verenler : 

SUtnene aranıyor - P~ 
lc-ccktlr. Bol eUtlü, sıhatli \c) 
dar memede çocuğu olante.rıııd 
men cad. Yayla Ap. 3 No. Ju 
cnatıarı. 

~ 

Aranıyor - iyi nya orta drrt~~ 
!asına n riizlükçii ve saatçi rft11; ,',/ 
aıiı lıir çırafa ilıtiyaç vardır. J.n& 

1 

lukçü Selimi Ciirdıiren'e muracaıt. 

Aranıyor - Kadın terzi lf 
TecrUbell bir kalfa ve bir 111~ 
ye IUzum vardır. Orduevi e) 
devlet sırası Alpaytürk. s. S 
8/ 2 ye mUracaaL 

A 
,.,r 

ranıyor - KAtıt ı 
Cıı.nknya matbaası dlrcıttöt 
caat. 

Aranıyor - 100 - 1so lir•~.,. 
ranıyor. Okur yaznr olııı•51 Jt 
sineması karı;ısı No. 4 de bJ~;t 
racaat. J 

İş arayanlar : 

Dans dersleri - Dıpıorııe;; 
baynn dnns, kUltUr fizik de Jll 
tcdlr. Anknrn P.K. 1046 Y11 

,~· 
h arıyor - Türkçcderı 1>'111 

T. B. M. Mecl isi Umumi Katip/iğin slllncllrli hususl Fart nıarlca ta!sllAt için 
- Tel: 240G. 2139 

lisanlar bilen ev işlerinden ~ 
bir bayan aile nezdinde ço<=

11 dı1 
'd . . . _,,ıctll den : 

Büyük Millet Meclisi bütçe encümeni i. Satılık buz dolabı - İyi halde Firljlder 
çin ayda 90 lira ücretle bir daktilo alına _ marka. Bahçeli evlerde birinci otobils du
_aktır. rağı No. 72 ye mllrncaaL 2H9 

veya ev ı aresı ışı arau- 51 
İstanbul Beyoğlu postnJııırı'ııı 
Bayan Heinzedorf adresine 

Müsabakada kazananlar arasında ytiksek 
tahsil ıtörmü, olmak ve yabancı dil bilmek 
tercih sebebi olur. 

Erkek veya kadın isteklilerin bir hafta 
ıarfında, her t ürlü vesikaları ile, katibi u -
mumiye müracaatları lhımdır. 12662 

KAZALAR 

Su tesis.atı yaptırılacak 
Çubuk Btl tdiyesinden: 

1 - Açık eksiltme ile su tesisatının ik
mali, 

2 - Keıılf bedeli (1325) liradır. 
8 - Muvakkat teminat (94) lira 38 ku

ruş. 

4 - Kati teminat (198) lira (75) kuruş 
5 - İhale gilnU 8. 6. 940 tarihinde cu

martesi gUnü saat 13 te. 
6 - İhaleye ıstırAk edecek talipler Uca· 

ret odası ve nafıa veka.Ietlnden resm! ve· 
snlk lbraz etmedikçe ihaleye ııttrAk ede • 
me.z. 

Satılık - ismet paşa mahallesinde 5 da· 
lrell <(ı30 borçlu ve lratlı acele satılık a • 
partmnn. Bnyrnm crıddc.ııi No. ı ·rcı: 1255 

2150 

c d ,. h arıyor - Orta drr<' tı ıı 
ve k c-ndl tlırk llsanındııflnıı' 1\ 
bilen 39 yaşlarında ş!l)' tı r 
ruf kimselerden tavsl~ eli ııct' 
ka veya herhangi bir şl~ıııf 
mllesseselerde istihdam 0 lflııı? 
nnyor. Ulus (Osmnnl rıı 

Satılık bisikld - 24 boy Tiryomf marka inriliı 
kız lıiıikltti utılık~ır. Atatiırk lıu l urı Yeniıtlıir. 
"Cay" bisiklet mı(u .. ına 111ıirac11 t. 2165 mllrnOftAt 001lm .. I. ~ 

SON GENÇLİK 

Baş rolde: Rnlmu 

H'sst fUlm 

Seanslar: 

Saat: H,30 • 16,30 18,SO 

Gecet saat tam 21 de 

HALK SİNEMASI SUS sıHf~ 
Bu gece sat 21 de ıııı 
ASİ KAHRAMAN Bug{ltl oe'~ 

Oynıyanlar : xıırat 
Vnrncr Bnxtc - d 

B"" rol •· 11 F . Batholoınen - J' 
Kahramanlık ve heyecan pota ?' 

Saat: 14,30 - 16,SO -
18,80 da 

1 - İnsan avcısı 
(Yıldınm k!S!'ekı 

2 - Arizona kahramanı 
Sa.at 12,15 t e 

Bu baptaki f enn! ıartname blllbedel ve- • 

ucuz matin e 
Meksika GölU 

rıııı. u~ 


