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Cümhurreisimizin seyahatleri 1 
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Milli müdafaaya halel gelmemek şartiyle 

Ordu ve donanma_nın verebileceği 
~ 

tayyareler müttefiklere yollanacak 
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Bu suretle müttefiklere 200 kadar tayyare vermek kabil olacak 

Bü.tün Amerika fabrikaları 
cephane iınali için haftada 6 gün ve 

günde yirmi dört saat çalışacaklar 
Milli Şef komutanlar tarafından 

Nevyork, 7 a.a. - Nevyork Times 
gazetesinin V&§ington muhabirinin 
bildirdiğine göre, Amerika hilküme
ti, seferi bir kuvet gönderilmesi müs
tesna olmak üzere müttefiklere elin • 
den gelen bütün yardımlarda buluna
caktır. 

11 b .. ..k-;\ u.yu 
iidafaa 
Clttı 
~ F'aJila Rılkı ATAY 
tt._:1•rından a§aiı Somme'a 
~·~ topraklarında belki 

Muhabir şunları ilave etmektedir: 

. . hırıin en büyük meydan 
'&'i ek edir. Milyon· J 

' ta-- lcarıı, aon aı ali ar ve 
~"'i~1tıyor. Hareki.tın na• 
.~ t eceğini, bu dakikada, 
~ •hırıin edemez. Fakat 

Hükümet memurları milli müdafaa
ya halel gelmeden müttefiklere Ame· 
rika donanmasının ve ordusunun ve
rebileceği biltiln tayyarelerin gönde
rilmesine karar verildiğini beyan et -
mişlerdir. Teslimat " Trading in ,. u
ıuliylc yapılacaktır. Yani halihazırda 
ordu kuvetlerine ait olan tayyareler 
piyasada aatııa çıkarılacaktır. O za
man ticar? müesseseler bunlardan is
tedikleri gibi istifade edeceklerdir. 
Ru-..ıt müdafaa lmpre komitealyle 
görüıtükten sonra donanmanın .. Tra
ding in'" programı resmen teyit edil· 
mi§ tir. 

::-llik ilk muharebelerin 
. ., a:rı~ıyoruz ki 15 mayıı 

'lcı lç~a felaketi, franıız 
'- Ot~'I• kafi gelmemiıtir. 

•iir \lau, Yeni ıili.h ve ma• 
~-lli~tle intibak etmiıtir ve 

lıl ~'lk. "e yılgınlık unıuru 
~b,t btn1.ttır. Bugünkü mey· 
-.ı::ft,'tt' b~•.•rıin neticeıi, artık 
·~, b,t~•nin tabii kudret Üı· 
~~l'f\lıd 1 kalmaktadır. ·,""''"° d '~ ~.ılık çalan bomba· 
"' d,h \lduğü öttüren tayya· 
~, .... ~ burıa benzer ıinir bo· 

il. ... ıy "'-'it, C1tdlar, yeni harp me· 
'-tt\( rıtar,.k, §aıkınlık a· 

' ~'tl,r~ Mitralyözlü bir mo
~'lct, ~~ ııyrılıp, kilometre· 
' b\it ır köye vardığı za • 
~ boı1 l'llhn geldi I" feryadı i· 

•le, ~ •lkı boıalıyor, ka-
e. 1lı ha uk araba ve hayvan 

' )otı,~ek&.t aahası içine ya· 
·~ti rn· lık1yor, tanklar bir 

~le 'ler 
1
' müdafaa hattı kıv· 

ı, ltllıi1 k llçılıyor, ve eıaıen 
tı İçiııe 'ı:'di muvaff akiyet 

" '-lıf1 a.trnıı olan alman 
t_.' taıah kargaıalıktan ıÜ· 
~~·.~ t,=~lle İatifade ediyor· 
"-~el~ Uırıandanlığının ye· 
.• '"lı "_nlıyoruz ki bu me-
~~ll ~ 1Yi müdafaa silahı, 
lit le i~iıı k de durmak, yılma· 

~·' tıı Y ~çıırnamak ve bek· 
\'t~·llihay:~· •ilahlar ve uıul· 
~ 1 oı,ll . ' ha?'J> dehi.ıının en 
1ı.t1• 1

l'ar, "' 
111••n cesareti ıilahı

t. f au ·ı· h tı,; •icat b •ı • §Üpheıiz ki.fi 
d,h~"etrı u •ilahtan mahrum 

~'tı i 1• lttıah:~ zırhları içine alın· 
~la Sıtı.de d ebe kazanamazlar. 
ı-, ~~dır. e dııında da eveti. 

' c,, .. .., t'1. tet " • 
"'\t~11ttler t e 1Yll'landır: ondan 
'•t ı,t .. ~1 • eıkilatlar, ıilahlar 

"e . '"'" ır B 1 
i ı, •}'tn" • un arıız kuru 
b lc,t ce n, ancak fedayiliğe 

\l • ••ret · 
L •ıl'h ıız ve İymanıız 

Ilı.. q' "e , l·' ~ O)>u Vaırtaların, bon· 
İt ~ rıc•klanndan farkı 'l_ ,._, 

d '"ev· eltetin 'Ik 
lid\tL 'Yatıdı 1 ırıüdaf aa hat· 

~\l L t, 6 • • 
" • Qotnb ıncı kol, tayya· 4.t fllıtaı l l&lı;;.I L"t•• b ,, ~ at .. , au un oz-

t'l'i&· t>a •a.tı cephede maddi cİ· 
?~•: ·~~~.' iıte ~rn dururken, cep· 

dil' 0 }'le hu \lnu Ytkmağa ça· 
~~ lcrr•t c;nıa can mı daya

" tı'hi t • 
1
.00 bin kitiyi ko

f lo._ eı lift ediyor; yılmı· 
'· .. co_,,u.., 

Milli Şef Ülev vapuruyle Dolmabahfe'ye geferlerkt:n 
"" . 

İstanbul; 7. a.a. - Reisicümhur, İstanbul ve Trakya' da mutat 
olan normal seyahatlerinden birini yapmaktadrr. 

Halk ve ordu ile temas arzusuna ibtina eden bu seyahatin siya
si hadiselerle alakasI yoktur. 

Ruzvelt'in bu sabah mühim beya -
natta bulunacağına dair bazı emareler 
mevcuttur. 
Bazı mahfillerde hasıl olan kanaa

te göre, Trading in usuliyle derhal 
müttefiklerin emrine verilecek olan 
amerikan donanmasına ait tayyarele· 
rin miktarı takriben 200 dür. 

Harp karııaında Amerika Amerika cümlaurrein B. Ruzvelt 
Açık denizdeki İtalyan 
ticaret vapurları bitaraf 

limanlara gidecekler 
rika'nın müttefiklere derhal tayyare • 
Vaşington; 7. a.a. - Birteıik Ame-~ 

vereceği haberi umumiyetle Amerika- Yenı Fransız harp 
nın harbe doğru yürümekte olduğu 

usulü parlak neticeler veriyor 
hissini vermiştir. 

İtalyan tebaası 
memleketlerini 

muhtelif Akdeniz 
terke devam ediyor 

Tüfcnk ve topçu malzemesinin faz
lasını müttefiklere satmak kararının 
yukarıki kararı yakından takip etmeıai 
bazı müşaliitlere nazaran, Amerika bi
taraflığının aon kalan emarelerini par· 
çalamış bulunmaktacbr. 

Nevyork 7 a.a.- İtalyan aeyriıefain kumpanyası, açık denizde bulunan 
bütün italyan vapurlarının bitaraf limanlara gitmek için emir aldıklarını bu 
gün bildirmiştir. 

Amerika'nın müttefiklere .attığı 
tayyareler 

Nevyork; 7. a.a. - Müttefik müba· 
( Sonu 6. ıacı saylıda ) 

Kumpanyanın Nevyork'taki mildürUI 
olan Verrando, doğrudan doğruya R<>- • • d d 
ma'dan alınan bu emir üzerine liman. Mıll"ı p1 a 0 0·· n stadyom a 
tarda olan bütün vapurların hareket - y ng 
lcri de iptal edilmiş nlduğunu ıöyle • 
miştir. 

Filutin'tlen giden İtalyanlar 
Kudüs; 7. a.a. - " Galata ,. ilmini 

( Sonu J. iincü ıaytıda ) 

İsve~ üzerinde bir 
tayyare dü~ürüldü 

Hudut bölgesinde dört 
paraıütçü yakalandı 
Stokholm, 7 a.a. - 3 piyade ve 1 

avcı para§ütist İsveç hududunda tev· 
kif olunarak enterne edilmiıtir. Hu· 
duda 30 kilometrelik bir mesafede bu
lunan Tornetraes'de dün öğleden son· 
ra hava tehlikesi i§areti verilmiştir. 
Diğer cihetten 3 ecnebi tayyaresi 

Bohslaen eyaleti üzerinden uçmu§
tur. Tayyare dafi bataryalarının ate§ 
etmesi üzerine bunlardan ikisi denize 
do&ru uzaklaşmıı fakat üçüncü a -
levler içinde yere düımüştür. Bu tay
yarenin mürettebatı kömür haline rel
miıtir. 

binlerce kişinin önünde çekildi 

Büyük ikramiye 09559 a çıktı 

Milli Piyangonun haziran ketidesi dün Ankara stadyomunda on 
binlerce kitinin önünde çekilmit ve büyük ikramiye 09559 numaraya 
çıkmııtır. Milli Piyanıonun dünkü ketideainde kazanan numaralarm 
tam liıteıini ve bir muharririmizin yaptığı röportajı 5 inci aayfamız· 
da hulacakamız. Yukandaki reaim, bü,.ük ikramiyeyi kazanan numara 
pkildiii eenada almnuıbr~ 

Alman lazyikı her 
yerde durduruldu 
Son üç gün içinde imha edilen 

Alman tanklarının yekunu 800 ü buldu 

General Weygand orduyu tebrik etti 
Parla, 7 a.a. - 7 buiran tarihli sabah 

tebliti: 
Gece ba.aıl oluı niıbt ıükaneti müteakip 

bu nbah muharebe, dünkü umumi ıartlar 
içlnde tekrar bqlamııtır. 

General VeyganJ'ın günlük emri 
Parla, 7 a.a. - Elyevm bütün ıiddetiyle 

devam etmekte olan büyuk muharebe baı
lar ba~lamaz, 5 haziran ıunii sabnh aaat 10 
da, ıcneral W eypnd kıtuta ıu emri yev
mtyi bildirmiıtir: 

"Franaa'nın muharebeai baılamııtır. E
mir, rlcat fikri olmakaızm mev.zllerimizi 
rnildafaa etmektir. Franıu ordusunun ıu • 
baylan, aatefmenleri , erleri, eminim ki, 
mcmlolretinlzin i11illcılar tara!mdan teca
vU.ze utradıfmı &'Örmek keyfiyeti hec ne
rede oluranız olunw: ıizleri, sarsılmaz bir 
mukavemette bulunmıya ısevkedecelttir. Şe. 
refli mazimizin miulleri, azim ve cesare -
tin daima zaferi elde ettiğini &'Ôstermi15tir. 
Fransa topraklarında ukı bir ıurette tu -
tununuz. Yalnız ileriye bakınız. Guide 
kumanda heyeti ıizi takviye etmek i~i:ı bu
dilı tedbirleri almııtır. Vatanu:nızın akıbe
a.. biiriyetlerinin korun.mut ve otwlarmu
ı• istikb&li, eizin arminize baihdır.'t 

Dit« taraftan Pertembe akJamı, iki &'Ün 

( ..... '· lftl M71• ) 
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Harp ekonomisi: l 
Alhn neye yükseliyor? .. 

Dıı licarel 
Kliring hesapları 

bakiyesi 

Brüksel el~imiz 

Ankara'ya geliyor 
Yeni muamele verg' 
kanununun esasları ~ 

Evet, neye yükseliyor? Sualin ce
vabını iktısat kitaplarından heceliye
rek çıkarmak, nazari kanunlarla çer
çevelemek hiç de güç değil. Nedret 
meselesi. arz ve talep kanunu, daha 
buna benzer sebepler ile tevil, hatta 
takyid edilebilir. Umumi harpten 
sonra çıkan ..._ sermaye muhaceretin
den, kapitalizmde altunun rolünden, 
bi at altundan bahseden - birçok 
yazılardan, eserlerılen, kitaplardan il
ham da alınırsa sebepler yepyeni mo
dern düsüncelcrle de süslenir. 

Yazan: Sadreddin ENVER 
iddia edilemez. Vakıa hükümetler ha
zan dostluk tezahürlerinde, hazan da 
toptan alım - satım işlerinde altun
dan istifade ediyorlar. Yalnız bu bi
zim bildiğimiz 1913 den evelki iki 
dirhem, bir çekirdek ağırlığında, hü
kümetin yüz iki kuruş yirmi dört pa
ra kıymet takdir ettiği, piyasanın yüz 
sekiz kuruta kabullendiği altunun 
mübadele vasıtası ve ölçüsü manası
nı tazammun ettirmez. Artık altun 
bir mübadele vasıtası olmaktan çık
mış, hükümetler arasında bir politika 
mevzuu ve işi olmuştur. Henilz de bir 
mübadele ölçüsü olan mevkiini mu
hafaza ediyor. Şüphesiz ki hala bu bir 
kıymet ifadesidir. Yalnız yarın ne o
lacak? ... Bilinmiyor. 

Tilrklye CUmburlyet Merkez Bankasın -
dan alınan hes:ıp hillAsalrına göre 1/6/ 
1940 tarihindeki kllring hesapları bakiye • 
lerl 

İstanbul; 7. ( Telefonla ) - Brük
sel elçimiz Nebil Batı bugiln Paris'ten 
İstanbul'a geldi, ve ak~am Ankara'ya 
hareket etti. 

Maliye Vekaleti bir tebliğ ne~r 
CETVEL: - 1 -
Türkiye Cümhurlyet :Merkez Bankalluı -

dakl kllrlng hesaplan borçlu bııldyelert : 
Memlektt Miktar T.L. 

Gazetecilere şunları söyledi : 
"' Hükümetin daveti üzerine geldim. 

Belçika hükümeti Paris'tedir. Avde -
tim hükilmetin kararına bağldır. Brük
sel'de daha fazla kalamayışım sefir sı
fatiyle nezdinde memleketimi temsil 
ettiğim Belçika hükümt:tinin gittiği 
yerde bulunmak mecburiyetinden ileri 
gelmiştir. Brüksel'den hareketimden 
evel talebelerimizle meşgul oldum. 
Müracaat edenlerin ekserisinin pasa -
port ve vize muamelelerini yaptırdım. 
O zaman bankalar açık olmadığı için 
talebelere para verilememiştir. Ayrı -
lırken Anvers konsolosumuz B. Fet -
hi'yi Brüksel'de bırakarak bilhassa ta
lebelerimize ait işlerle meşgul olma -
ısını bildirdim. Belçik.a'dan muhtelif 
zamanlarda Franaaya gelen talebeler 
37 yi bulmuştur. Hususi surette tah
sil eden talebelerin kendilerini sefa
rete kaydettirmemeleri yüzünden 
Belçika'da kalan talebenin mikdarını 
bilmiyorum.,, 

Maliye Vekaletinden 
edilmi§tir : 

tebliğ 

1 - 2430 Bayılt nıuameleverglııl kanunu 
ile ek ve tadilleri l haziran 1940 tarihin· 
den itibaren ilga edilerek yerine 3843 Bayı
h muamele vergisi kıınunu kaim olmuştur. 
Yeni kanun 4 haziran 1940 tarihli resmi ga. 
zetcde ncşrcdllınl11Ur. 

1 
teri tutmakla mükcllcftirter. 
rin, en bUyUk mal memurun• 
rilmcal mecburidir J<anuııu~ 
vıütkat maddesine göre ~ 
nln kanunun mertycte gtrdlgl 
haziran 1940 ) ltıbnren bir ıı.1 

Hayır, bugün ben iktısat kitapla
rından, kanunlarından, nazariyelerin· 
den bir an için silkinip sıyrılmak is
tiyorum. Kendimi bir mantık silsile· 
sine kaptırarak karilerim ile baş ba
şa kalıyorum ve soruyarum: altun 
neye yükseliyor? •. 
Şimdi cevabını inceliyelim. Hadi

seyi basit cepheden görelim; vakıa 
bu totaliter bir metotdur ama nazari 
safhada olduğu için tatbikte mah
zur görmüyorum. 

Altun nedir? .. Kararmaz, küflen
mez, paslanmaz bir cevher! ... Parlak 
aari renginde saklanan, görünmiyen, 
bir kuvet vardır. 
İnkar edilemez, bu vardır. Adem 

oğlunun da ICuvete karşı inhimaki ha
zan aşk derecesine kadar yükselir. İn· 
aanlar böyledir: Hakka taparlar da 
kuveti sayarlar. . 

Ecdad bu gizli kuvetin cazibesine 
o kadar kapılmış ve inanmıştır ki; sa· 
rılarak ölmek ve gömillmekle de ahi
ret yolunda ondan meded ummuşlar
dı. 

Altunun beşer hayatında rolü ne· 
dir? 

Bir ziynet metaıdır; bir mabedin 
içinde lahutidir bir hükümdar tacın· 
da eaaletlidir, bir hançer sapında ha
ıavetlidir. Bir yavuklu göğsünde iı
tihaaver, kolunda da şuhdur. Bu cev
herin bulunduğu mevkie yadırgama
dan alışması, her tarafta her şeye ak
samadan yakışması en büyllk hassa
ııdır. 

Altunun sanayideki yeri ne kömür, 
petrol, ne de bakır, kalay, kurşun, 

çinko gibi metal madenleri ile ölçU
lemez. Saydıklarımın ve benzerleri
nin insanlığa bllyük hizmetleri var
dır. Bunlar makineleri, motörleri ku
ran, i§leten, ve medeniyet dediğimiz 
refah gayesinin temelidir. Hatta ta· 
biat verimi nisbeten pek az olan pla· 
tinin bile sanayide f aydaaı altundan 
üıtün olduğu tahmin edilebilir. Za
ten umumi harpten evel yapılan bir 
beaapta kuyumculuk ve sanat iJle
rinde istihsaline nazaran mevkii an
cak (% 25) idi. Şimdi daha da düştü
ğü muhakkak! .•• 

Altunun kimya ve halita kabiliyeti 
de pek mahduttur. Mesela bakırı çin
ko ile karıştırır, pirinç elde edeniniz. 
Kalay ile mezceder, bronz yaparsınız. 
Nikel korsiniz, alpaka çıkar. · Sanki 
ahunun gururu böyle bir imtizaca 
manidir. Kalay koydukça kızarır, gü
müş ile muamelesinde de yeşil olur. 
Yani altun gene altun olarak kalır. 
İsmini değil, rengini değiştirir. Bu
kalemun gibi... 

Altunun en faydalı ve musmir veç
hesi dünya tarihinde bir mübadele va
Ft tası, ve ölçüaü olmasında idi. Bu
y,:''l de belki bir ölçüdür. Fakat artık 
terbest bir mubadele vasıtası olduğu 

Altunun bir mübadele vazifesini 
görebilmesi için beynelmilel ticaret 
ile Hemayar olarak aktarı cihanda 
tevzin olunması icabcdcr. Halbuki 
bugün taksim şekli pek adaletsizdir. 
Dünya altun stok mevcudu 1939 se· 
nesi yedinci ayında (15.024) milyon 
dolar iken 1940 senesi ilçiincil ayında 
(10.886) milyon doları Birle§ik Ame· 
rika'da toplanmış bulunmaktadır. Bu 
hicret ta 1914 harbindenlıeri devam 
edip gidiyor. "Dowes,, planı muvaze
ne ve mübadeleyi temin maksadiyle 
Avrupaya 1924 den itibaren altun ver
mek mecburiyetinde kaldı. Bu suni 
muvazeneyi son harp büııbütün alt 
üst etti. 1929 da dünya mevcudu 
(10.398) milyon altun dolar iken Bir
leşik Amerikn'nın stoku (3.900) do
lardı. Yani takriben üçte bir. Bugün 
ise üçte ikisi Amerika'da. Amerika'cla 
inaanların muhaceretine mani olan 
kanun altuna da tatbik edilmez iae 
neticeyi keşfetmek güç değildir. Fi
zik kaidesi malflın; çok azı çeker. Da
ha §imdiden Amerika'daki banka ka
saları bu hücum ve toplantıya kafi 
gelmemiş, sahra ortalarında kurduk
ları hususi altun aaraylarında muha
fazalarına ihtimam edilmektedir. Bu 
hareket tarzının da - eski l.ıir zihni
yet diye teHlkki ettiğimiz - küpe, 
tenekeye altunu doldurup, toprağa 
gömmek arasında ne fark var, sora
rım? .•• Çok, çok kapitalizmin emisyo
nunda mevhum bir mefhum 1 

Ancak harp sonu kurulacak yeni 
bir tarih, yeni bir rejim bu mefhumu 
da ailip sUpUrmez mi? .. Suali tekrar
lıyorum: o halde mevhum bir keyfi· 
yete istikbalini bağlıyan altunun kıy
meti niye artıyor? Bugün Mla bir 
mübadele ölçüsü olması altuna bir de
ğer izafe eder. Bu yüzden bin altun 
alıp bir ay sonra satmakla spekülatif 
bir kazanç da temin edilebilir. Fakat 
artık bin altun alıp saklamak kara 
gün dostuna sahip olmak emniyetini 
telkin eder mi? ... Eskiden saklanır, 
zamanı gelince de aarfedilirdi. Kimse 
karışmazdı. Nihayet her yerde geçer 
akçe idi. 

Bugün ise her memlekette altun bir 
gümrük kaçağı, bir jandarma yasağı
dır. Yarın da bir polis mevzuu olmı
yacağı ne mall1m? ... Elmas, zümrüd 
gibi pahası ağır, kendi hafif bir nes
ne olmadığı için altunun gizlenebile
cek, nakledilebilecek miktar nın re
fahtaki mevkii sentiolikdir. Çoğu ise 
refah kadar tehlike de vadeder. 

Bu görilş nimet ve killfet mikyası
na vurulunca beşerin dalaletlerinden 
biri daha ortaya çıkar. 

Almruıya 

A. hesaplarındaki 
Almanya 
borcumuz T. ~. 
B. hesabındaki 
alac."ısımız T. L. 
Belçika 
Finlandiya 
Hollanda 
lepanya 

1'.241.SOO 

İsveç 
D. hesabında.ki 
borcumuz T.L. 
İevcç 
A. hesabındaki 
alo.cağımız T.L. 
İsviçre 
Lehistan 
LCtonya 
Macaristan 
Norveç 
Romanya: 
Borcumuı:: 

38 husuııl 
hcsaplnr 
TL. 829.400 
E ti 
Hrııap 

T.L. 
Yeni 

6.400 

3.078.100 11.163.400 
639.ôOO 
56!).800 
358.100 
279.300 

2.457.~0 

U5.900 2.311.600 
133.100 
417.500 

23.000 
7S6.900 
216.800 

Hl'aap 
TL. 2,029.BOO 2.364.10<' 

Romanya: 
Alacağımız : 

(:17) husu et 
hesap T.L. 17.000 
:Muvnkkat T.L. 
Hesabı 26.200 
F;sııl 

Turizm 
HC'snbı 

~.'. s. c. t. 
Yugosl vYB 
Yunruılstruı 

30.400 73.400 2.290.700 
81.800 

176.200 
564.100 

CETVEL: - 2-
Muhtellf memleketlerin Merkez Banka

ıanuda tutulan kllrlng heaaplarındald aıa
caklıı.nmu: : 
Memleket 

Oeko-Slovakya 
Hesabında 
alacağımız T. L. 
C"ko-Slovakya 
Hesabında 
Borcumuz T. L. 
Eııtonya 

it.tı.lyn 
A. Hrııabındald 
Alacağımız: T. L. 
İtalya 
13. Hcııabındttkt 
Borcumuz: T. L. 
Lltv~a 

Miktar T.L. 

728.600 

13.000 

2.192.300 

115.600 
2.600 

1.102.700 3.295.000 
48.700 

Isparta kil sanal okulu 
sergisi törenle atıldı 

Isparta, 7 a.a. - Şehrimizdeki Ak
şam Kız Sanat okulunun hazırladığı 
sergi dUn seçkin bir davetli kütlesi hu 
zuru ile açılmı§tır. 

Sergide okulun dört aylık mesai· 
sinin mahıulU olan elitleri teşhir e -
dilmektedir. Gfü:el bir intizam çevre
si içinde hazırlanan bu sergi çok be· 
ğenilmiJtir. 

Belçika' dan ayn lan 

Türk talebeleri 
Belçika'da kalan talebemizin isimle

ri evelki gün ilan edilmi§ti. İsimleri 
agağıda yazılı talabemizin de Belçika
da bulunduklarına dair Hariciye Ve· 
kaletine malumat gelmiştir: 

Hidayet Aytaç, Cemal Günal, Mart 
Aka, Haydar Tanaug, Vahit Çopur, 
karısı ve iki çocu&u ile beraber, Ta -
cettin Ataman. (a.a.) 

Büyük Millet Meclisinde 
Dlln Doktor Mazhar Germenin baş

kanlığında toplanan Büyilk Millet 
Meclisi, ruznamede mevcut Tilrikiye
Suriye dostluk ve iyi komşuluk mua
hedesiyle bu muahedeye bağlı proto
kollerin tasdikine, ordu subayları he
yetine mahsus terfi kanunun dördiln
cü maddesinin tadiline dair kanun la
yihalarının atıikadar vekillerin huzuru 
ile müzakeresine karar vererek içti • 
maa nihayet vermiııtir. 

Meclis, pazartesi günü toplanacak
tır. 

Bir kasaba ve bir 
köyümüzde heyelan 

2 - Yeni kanun, sınai müesseselerden 
manda bu mUcsseselcrln fllyallcrinl. §Ube
lerinl ve sntı.a mıı.ğazala.nnı, ııınıı.I müesse
se !ere lmnldt yaptırruı veyn ınnal mU<'sse
ııelcrlc filynllcrlndcn, ııubelerlndcn ve sa -
t111 mnğıı.zalıınndan mal ıı.lnn toptancı ti
carethanelerle mlltenl1hltlerl ve bunlıınn 
toptancı fllyo.l, eube ve satıı mağıı.T.alo.rını 
ve bu müesseselerin akrnbıı. ve ııerlklerine 
alt olup da bu mticBScaelerin mallarını sa
tnn mn.ğazaları vergi fle mllkellcf tutmuıı· 
tur. Kezalik toplu lmaıtı.t yapmadıkların -
d'Ul dolayı sınat mUeııııcse l!layılmıyan mil· 
eııscsclcr de yeni kanunla mllkelleflyct 
mcvzuuna alınmıı,ıtır. Kimlerin toptancı 
sayılacnğı yeni kanunun yedinci maddesin· 
de ve akraba ve eerlklere alt mağazaların 
hangi mağazs.lar olduğU dllrdUncü madde· 
sinde, fllys.ller, sekizinci maddesinde ya -
zıhdır. 

3 - Sınai müesseseler bir "lmalAt,, ve 
bir de "muıımcle" defteri, bunlar haricin
deki rnUltellefler de bir "emtia lthalAt ve 
ihracat,. defteri tutmağa mecburdurlar. 
Muamele vergisine tAbl olmamakla bera· 
her sınat müesseselere devamlı mal satan 
toptancı ticarethanelerde bir "satıı:ı.. def· 

I
U 111111 t ........................................... I 

H A V A 
..................................... 1111111111111•• 

Hararet Diyarbakn' da 32 derece 
Dün ıehrlmlzde hava kapalı ve hafit 

yağmurlu geçml§, rUzgtır garptan saniyede 
en c;ok 9 metre kııdn.r hızla esmiştir. En 
yüksek sıcaklık 21 derce olarak kaydedil· 
mlı;ıtlr. Yurtta cenup bölgelerde hava bu· 
lutlu, doğU Anadoludıı kapalı, diğer yer
lerde knpnlı ve yer yer y&amurlu geçmiş· 
tir. 24 saat içinde cenubu ıarkt Anadolu
den bqka yerlerdeki yağıelıınn metre mu· 
rabbnına bıralttıklan au mlkdarı Traltya· 
da 6·39, Marmıı.ra havz1111ıoda 2·22, Egede 
1-3:i. orta Anadoluda 2-12, Altdcniz snhll· 
lcrlnde 6, Knrıı.dcnlz kıyılarında 2-27 ki· 
logra.m ıı.raııındadır. Rllzgtlrlıı.r Trakya, E· 
ge ve Knrndenl7. sıı.hlllcrl bölgelerinde ııt· 
ms.l, diğer bölgelerde garp lııtıkamctlerln· 
de saniyede en çok 9 metre kndar hızla ea
mlııtır. En yüksek aıcıı.klıklar Balıkealrde 
20, Antalyada 23, İzmir ve Adanada 215, 
Iğdırda 27, Urtada 31, Dlyarbakırda 32 de
rece kaydedllmlııUr. ,.;_ _____ _ 

Önümüzdeki yılın 
gµr~ faaliyeti 

Şehrimize gelen ınalfimata göre, ta
pir kaza merkeziyle Oltu kazasının Ö
rük köyünde heyellin olmuştur. İspir
in Çoruh nehrinin mansab tarafı isti
kametine nazaran prka doğru bakan 
ıırt üzerinde takriben 15.000 kare met
retlk biT saba bypu .. :ıur. 25 metrelik 
bir kazışa rağmen yarığın derinliği bu
lunamamıştır. Beş ev kısmen yıkılmış Bu yıl haziranla beraber güreı 
ve tahliye ettirilmi1tir. Civar köylerde sprorunda faaliyet Bükreşte başlıya
ve yollarda da birçok çatlaklar görül- cak 7 fi:ıci Balkan güreş mUsabakaları 
müştür. üzerinde toplanmııtı. Milli takımı 

Oltu'nun Örük köyünün 800 metre - teşkil eden pehlivanlarımız altıncı 
lik yamacı 40 santimetre kadar kay • Balkan güreşlerinden aldıkları den • 
mıştır. 30 • 50 santimetre aralıklarla le çalışmalarına baglamıılardı. Fakat 

bu ay içinde Bükret müaabakaları • 
derin yarıklar huaule gelmiş ve köy nın yapılp yapılmıyacağı hususunda 
evleri baştan aşağıya yıkılmı§tır. Pire- henüz Beden Terbiyesi Genel Direk
kis, Örük, Yamaç köyleri çayırlan ile törlilğüne malQmat gelmemittir. 

~yıra bitişik yamaç da ayni şekilde Bu yıl grokoromen bölge birinei
kaymıştır. Büyük çatlaklar ve mevzii likleri eylülde baglıyacak ve birlnei 
çöküntiller husule g~lmiştir. Bu arazi teırin içinde grup ve Tilrkiye pirin-
400 metre genişlikte 1.500 metre derin- 'cilikleri yapılacaktır. Kış mevsimi 

l
'kt d' B k" ı t hl' tt" ·ı · zarfında da İstanbul - Ankara takım
ı e ır. u oy er a ıye e ırı mıı, . ları arasında serbest ve grokoromen 

halk Nafıa depolarında.o. m~v~katen üre mUsabakaları icra edilecektir. 
alınan çadırlara yerlcştırılmıştır. g Fşd ldug~u gı· 

Türkiye Sanat Mektepleri 
Mezunlan Cemiyetinin 

çaylı toplantısı 

e erasyon geçen sene o -
bi Ankarada bir hakem kursu açmayı 
düşünmektedir. Bunu bir gUre§ reh • 
berleri kursu takip edecektir. Serbest 
gilreı bölge grup ve tilrkiye birinci -
tikleri mayıs ayı zarfında yapılacak-
tır. 

Staj görecek Ziraat 

mektepleri talebeleri 

Dördüncü orta mektep 
dün derslere aon verdi 

Merkezi İatanbulda bulunan "Türkiye 
aanat mektepleri mezunları cemlyetl., An· 
karada bir ıube açmak maksadlyle; eski 
ve yeni mezunlar gereflne 17 haziran 1940 

D • '1 k ed' "f im pazartesi günü Halkevl salonlarında bir 
Tedris.ata geç başlaması aolayıaiyle emırcı er a r ttı açı aunı toııma çayı tertip etmiştir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü
ğü merkez istişare heyeti bokı ve ha
lat sporlarının idaresi işini de güreı 
federasyonuna bıraktığından bu ka -
rar Baş veklletce de tasdik buyurul
duğundan federasyon faaliyet prog -
ramında boka ve halat için de kısım
lar bulunmaktadır. 

Yeni alınan ve tamamen gelmiı bu
lunan ziraat aıetleri üzerinde staj gör
mek üzere ziraat mektepleri talebele • 
rinin şehrimize getirtilmesi kararlaş -
mıştır. Ziraat orta m~kteplerinin son 
6 ın l fl arın da bulunan talebeler bugün 
şehrimize gelecekler ve Orman Çift -
liğinde bir ay staj göreceklerdir. 

Adana ziraat mektebi son sınıf tale
besi ile Adana makinist mektebinin 
bütün talebesi de ayni suretle Eskişe
hir'de bir ay staj göreceklerdir. 

Zelzeleden müteessir 
olan kazalar 

Erzincan yer sarsınt1sından mGtees
sir olan mıntakalara ait cetvele Amas
ya vitayetinin KUmüşhacıköy, Ordu 
\.·ilayetinin Mesudiye, Tunçeli vilaye
tinin Kalan ve Gümüşhane vilayeti -
nin Torul kazalarının da ithali İcra 
Vekilleri Heyetince kabul edilmiıtir. 

. .. istiyorlar Sanat mektepleri mezunları cemiyeti 
dığer orta mekteplerden 15 gun fazla t bul ( T 

1 
f la ) D • mUmessllll~ t\zalrının ve toplantıya tıtl • 

• .. " stan ; 7. e e on - emır-ı rAk etmek ıstıyen nrka~larınm, blletle-
tedrııat y~pmıı ol~ dorduneU orta cilerle demir eşya lthalitçıları demir rint Bankalar caddesinde Tank Edip Ki· 
mektep dun derslerıne nihayet ver - ithali için akreditif a~ılmaaını iate • tapcvlndeıı, Tan piyango gl§eslnden ve . 

1 
d' ;ıı mümessllllkten tedarik etmelerini rica et-

miştir. rnı§ er ır. mektedlr. 

~----------------------,._--~---'-------------------------------~---------------------------~~~~------~-
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Özlediğimiz kalabalık 
sulhu ebediyete kadar sürecek-

miş gibi, harbı ise yarın pat -
lak verecekmiş gibi dıişünmek, ona 
göre çalışmak, hazırlanmak ve ge -
rekli tedbirleri şimdiden almak la
zım geldiğinde ha11girnızin şüphesi 
vzrdırl Ve ge11e yeni harp usulle
rine göre cephenin ilerisi ve gerisi 
kalmamıştır. Ebedi Şcf'in meşhur 
vecizesinden istifade eaerek söyle -
mek llızım gelirse ' müdafaa hattı ,, 
değil,•• müdafaa sathı,, vardır. 

§efkat hem§irelerinin bir değil beş, 
be~ değil on kursun birden açılması 
için müracaatlarda bulunmasını öz -
1erdik. 

Vatan su/huna e!1ediyet dileriz.. 

yaptığı fıe ,. pirincin ta§ını ayıkla
mak ,. diyebilirdik. 

Bir tanıdığım, bu makaleyi oku -
duktan sonra : 

Radyo merkezleri! 

1940 senesinde yapılan bir istatis
tiğe göre yer yüzünde verici radyo 
merkezlerinin sayısı 1452 imiJ. 

Bana kalırsa istatıstik eksiktir. 
Bunlardan kaçı doğru, kaçı yalan 
haber neşreder, burası da kaydedil
meliydi ! 

T. t. 
••• 

T eırilat me•ele•i : .. 
- Giriyor I 
- Girdi 1 
- Girecek/ •• 

Tetkik seyahatine ~ıkan 

Ziraat Enstitüsü talebeleri 

Sonra mü§terek bır vatanın müda
faası i§inde vazife, eskiden olduğu 
gibi, yalnız erkeğe değil, erkekle 
birlikte kadma da dü1ecektir. 

O halde, hatırları kalacağını da 
bilsem, kadınlığımızın bir kısmına 
küçük bir tarizde bulunacağım : 

Fakat silah atmasım öğrenen er, 
mutlaka onu ertesi gıin adam öldür
mek için öğrenmedıği gibi, bir yara 
sarmasını öğrenen vatan hem1iresi 
de onu ihtiyaç olmadan, tatbik etmi
yecektir. 

Yalnız. tekrar edelim : Bu şefkat 
ve vazile kurslarınd11 beyaz gömlekli 
ve kızılaylı vatan hem~irelerini çok, 
ama çok kalabalık gormek isteriz. 

- Mon§er, dedi: pil§v yalnız ha
yat ve sılıat bakımından değil, sos
yoloji ve siyaset bakımından da in
celenmeğe değer bir yemektir; çün
kü pirinç tanelerinden mürekkeptir. 
Bu tanelere birer fert diyebilirsiniz. 
Fakat taneleri biribirinden ayrı olan 
bu cemiyetli yemeğin bir ka~ıkta ve
ya bir tabakta hep beraber bulunmak 
~artı ile vazife gördüğü de maUım. 
lıte tam demokrasi. içinde hem fer
din hakkı tanılıyor; hem cemiyetin 
vazifesi görülüyor. 

- Daha sonra girecek. 
- Şimdi girmiyecek. 
- Biraz sonra girecek? 
- Kim nereye gıruek ? 

Karadeniz ve ortaanadoluda meale
ki tetkiklerde bulunmak üzere Yük -
sek Ziraat Enstitüsü fakültesinden 37 
talebe hocalaTiyle birlikte dun Anka- ! 
radan Samsun'a hareket etmiştir. ı 

(a.a.) 

- Hasta bakıcı kurslarında neden 
salonları dolduran, k.1pılardan taşan 
büyük bir kalabalık görmüyoruz ? 

Gerçek hemşire, hu şefkatlı sıfatı 
bir defa daha takıns11 yerinde bir lf 
olmaz mı l 

Bja, bu turslar baıladıttan sonra 

. . .. 
Pilava dair 1 

Hakim ve hekim il::tadımız doktor 
G. A., dünkil Ulus'ta yardığı bir 
" Hayat ve Sıhat ,. malcalesinde pi -
lavı bir hekim gözUyle ince1iyordu. 
Eğer o gözle incelememi§ olsaydı, 

Bu ~osyolog do~tuma sordum : 
- O halde totaliter rejimlere ne 

diyeceksiniz. 1 
- Lapa, dedi; hem pirinçleri biri

birinden ayrılmaz; bem de bazım 
güçtür 1 

- ltalya harba girecek •.. 
- Fakat daha sonra girecek/ 
- Şimdi henüz girmiyecek / 
Bu barbın teşrilatıdır I .. Ve bu 

teşrifat yalnız tarihte İtalyan asılza

delerine hastır. 

tınlmıı.sı l~zımdır. 
Ötedcnberl munmele ve 

lunan sınat mUesscsclcr, 2430 
hükmüne göre 1940 tıı.kvlnl 
tasdik ettlrmlı,ı olduktan "iP 
alım ve sarfı .. ve "muımıeıe .. 
yeni knnunun emrettıg-1 mu 
rnek ııartlyle bu defterleri 1 
h bll§ına kadar kullanmağ 
lirler. 

4 - Yeniden mUkcllefiYell 
ve mllemıeselcrle, kanunun 
ğl tarihten itibaren blr SS' 
oldukları varidat dalreııtne 
vercrk müeasesenln fslm Vt'I 
gııl mevzuunu, 1110 blll}lndıl<ll\11 
vaıııtalannın nevi ve nd"dlnl. 
rı muharrik kuvet ve tıçl 
pcılarını, fllys.l, ı,ıubc ve sat 
nın adreslerini blldlrmcğe, 1 
tarihinde ellerinde mevcut 
mahellcrden alınmıı olan m 
mlkda.nnı ve kıymetlerini 
envanterini tanzim ederek tıll 
lcre raptetmeğe ve envantef 
olan mallan "emUa ithalat 
defterine geçtnneğe ve müt«;_.. 
lerinl de muntazaman tasdlıu
lı,ılcmege mecburdurlar. 

Sayın vatandaflara bUl 
111 olunur. 

Kontrpl 
normla 

llt111t VeHletiaden: 
24 aguatoa 1938 tarih ve 

kararname ile mevkii mert 
olan tilrk kontrplAk norm 
el H mayıs 1940 tarih ve 2/ 1 
rarnıune lle tadil edllml11tır. 
va eden nizamname 22 m 
hluu.. resm! gazete ile ne§ 
hazlrruı 1940 tarihinde m 
glrccekUr. 

Nizamnamenin muvakkat 
clblnce fabrikalar, lthıı.IAtçıl 
ıo.r 22 haziran 1040 tarihine 
de bulunruı kontrplAklan bit 
lle mahallin en büytik muıld1' 
blldlrnıct\'e mecbur tutuımuıııl 
naınelerdo yazılı olan kon 
ret ve sruıayl odalıın, ve b1I 
hınmadı~ yerlerde beledlyeHI 
damgalıı.nacnktır. 

Bu suretle damgalanmıf 
pltıklo.rın 22 haziran 1941 
satılmalarına mUııaade edil 
namenin bidayeti neşrinde d 
lan kontrplAklıınn tekrar 
na ıuzum yoktur. 

Alal<ıı.darların 22 haz!ran 
kııdar }lf-yllllnftme n.. ell 
kontrplAklan mahallin en 
memuruna bildirmeleri ve 
dı:ungalatmalan lüzumu lllıı 

İngiltere Türk tütü 
İstanbul; 7. ( Telefonla 

lerde İetanbul'a gelen in 
ter heyeti tetkiklerini bi 
dir. Bugünlerde İzmir'e 
Vasatı aatınalma fiyatlatl 
tur. 

Konya' da göll 
hastabakıcı k 

Konya, 7 a.a. - Gönll 
kıcı kurıu dün Halkevindt 
tan General Kurtceberdtt 
açılmıştır. Bayanlarıınıs. 
dafaaya taallük eden i§O 
le müsabaka edercesine 
mektedirler. 

İıtanbul'un e 

İstanbul' da 

Kiraları arttnan ef 1 
İstanbul, 7 (Telefonla) .,,,,. 

larında bulunan gayri rn 
ra bedellerini sebepeiz.,. 
suçiyle Kemal, Hazırn 
adında üç kişi adliyt>Y1 --Lise talebesinin ask,,t 

İzmir, 7 a.a. - Lise dl# 
keri kampları bugün rn 
seterinde açılmııtır 
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1 ,.!a ne yapacak? 

ULUS -~-

Romanya milli ekonom·s·n· h r 
haline koymağı kararlaştırdı 

l?ı bu ·· 
itip d gunkü harp karıı-

f rı t l1the . ceği hareket hattı 
.. rnın y- .. 
•r ııe k urutmektcn mu· 
OktıY\ı adar usanmıılarsa, 

~ lktllnc:ları da bu tahminle· 
il', it l derece bıkmıı ola· 
tir~~Ya . ne ynpacnktrr? 
~ktır' rn!: Yoksa bitaraf 

Ye.'11.ırı • ~ılındiği gibi İtalya 
hıt itt'fllluttcfikidir. Binaen· 

İngiliz tayyareleri 
Ham urg ve Kielde mühim 
benzin depolarını yakhlar 

Fransa ve 
İngiltere 
işbirliği 

d İngiltere - Romanya arasında 
ticari tediye anlaşm sı i za a 

bir · 
dı 

Bükreş, 7 a.a. - Romanya, millt e
konomisini harp haline koymağa ka
rar vermiştir. 

Milli iktisat nazın dün hükümete 
fevkalade salahiyetler veren ve hazer
de romen ekonomisinin seferberlik 
işlerinin tevhidini istihdaf eden ka • 
r~rname hakkında tafsilat vermiştir. 

iptidaiye fiyatları ıkı bir kontrola ta
bi tutulacak, spekülasyon şiddetle 
tecziye edilecektir. Her türlü müs
tehlikin ihtiyacatı temin edilecektir. 

lngiliz - Rom.en tediye itilafı 
Londra, 7 a.a. - Dün İngiltere ile 

Romanya arasında ticari tediyat me
selelerine dair bir itilaf imza edilmi -
tir. Bu itilafla iki memleket arasınd 

1 ı a.k . 
llıa11 • •n ıcabı, geçen ey-

bııeli ~d~ ılc birlikte harbe it· 
d 1 ı. v . . .k 

1 
Urıy... • ~ ıttıra etmeme· 

l " ırı b' " • 1 ', tly , ~ n ır aurprız o -

Fransa'da bircok Alman tayyareleri düıürüldü 

Londra. 7 a.a. - Times gazetesi ya
zıyor : 

Milli iktisat nazırının izahatı 
,Ue bell nın geçen eylülde Al
l?ı.iıı , rbber harbe ittirak et· 

1 C'e Cplerini hariciye ve
tte,11 ~•no, askeri harekat 

Almanlar Fransa ve 

bombardımana 

İngiltere' de sivilleri 

devam ediyorlar 

Yeni franaız kabinesi, öteki kabi -
neden de fazla bi'I' harp kabinesidir. 
Bu kabine için sair diğer mülahazala
rın kaffesi en büyük gaye olan ''har
bi kazanmak" gayesine bağlıdır. Bu 
kabinede hakim olan zihniyet, teşek
kül ettiği unsurların şahsiyetlerinden 
daha mühimdir. 

Milli iktısat nazırı B. Cancicov, tediyata müteallik bütün meseleler 
Romanyanın iaşesi hakkında alınan memnuniyete şayan bir surette balle
başlıca tedbirleri bahis mevzuu ede- dilmiştir. 
rek, bu nezarete iki teşekkül daha ila- !tillif, İngiltere hükümeti namına 
ve edileceğini beyan etmiştir. Bütün lord Halıfax ve Romanya hükı.imeti 
nezaretlerin eksperlerinden müteşek- namına romen nazırlarından Tilea ve 
kil bir komisyon, Romanyanın istih- Jordan tarafından imza edilmiştir. 
salatı, istihl5ki ve bunların tevzi su- Müzakerelere iştirak eden romen 
reti hakkında teklifler yapacak, ve murahhas heyeti bugün Romanya'ya 
istiş:ıri ali bir konsey, b•.ı teklifleri dönecektir. 

: ltlllyır ay kndar ~onra izah 
·~f an h . . l ~ e.k • arıcıye nazırına Londra, 7 a.a. - Hava Nezareti bildiri -

yor : 
tayyarelerimiz gerek cephede gerekse ge
rllerdebUyfik bir fnaliyet göstererek cephe 
gerisinde dUşman hareketlen ve harp aa
haııının hedefleri hakkında maıo.mat ver
mıı:ııerdir. 

Nasıl General W eygant, Prioux ve a 
miral A brial'ın isimleri fransız ordu
larına ilham veriyorsa, B. Reynaud -
nun enerji ve azmi, dahili cepheye ha 
kim bulunmaktadır. 

lllyll 1rnzalanırken, Alman· 
11ke llsgari Üç sene bir har· 
llıhu;tırıeıneği karıılrklr ola· 
' töre etrniılerdi. Hatta Ci
Çıka/ Almanya bet aene 

Dı.inkü ~n zarfmda İngiliz hava kuvet
leri, düşmanın Fransa'daki münakale yol
ları üzerine mütevali akınlar yapmıştır. 

Altı alınan ve bir İngiliz tayyaresi di.ış -
müştlir. Gece zarfmda İngiliz bombardıman 
tayyareleri, harp aahncsinin aııkalarında 

düşmanın kıtaatınr, ttıhşidatmı ve hareket 
halindeki kollarını fuılaıız olarak izac; et
miıtlr. 

Parla, 7 a.a. - Saat 6 te Parte mmta • 
kaııında hava tehlikesi lııaretı verilmlı:ıse 
de tayyare dAfi topları faaliyete g-eçme
mlı:ıtlr. ııı ~l hllr~~tnnyı vndetınitti. 

r \~il :Yiikıın mesuliyetini Al
'°' ır~llç eten bu beyanattan 

il' tttiııday, İtnlya, harbe karı§• 
1 d 8iıllt ~ olmadığını söyleyip 

... ~ 0lrnadıgw ım ilk gün
"'1§f r ııe . ı. Y almz hukuki ma· 

~ 4e•~ .. 
~ltıı arp dıtında,, ıdı. 

Ô 
~ Ri:nya, .Sovyetlerle bir· 

tU.,,dı "azıyet almıth. Ve 
it tdi, it en duyd~u iğbiran 
~t ftaı alya "harp dıtında,, 

rf 1lhıııj b{an harici politikası· 
\dıirrı enler, halya'nın fır· 
~diya h llnlamı§lardı. 

11 teıı11.. arbinin nihayetlen· 
2r1 

) ı "r hl·· ı · ete \ llttı N U akah ve nihayet 
~ lte.ıl'a' 0 rv ç'te girİ§tiği te-
~ ~'ıil'ett llın .harbe kartı tnkip 
8 ttıııiHi e b~r dönüm noktası 
e~1 dıaiııj \ lkı aydanberi, ltal-
'° ~ ~ rbin e§iğindcn ayat' A.ı ~ere irniı gibi göster· 

l1tı, lll'lanya'nın artık zafer 
d il ·ı · ır i lıiı.ı ;ı ız donanmasının 

t~ ~1 lıllj tansa'nrn hezimete 
l 1 ıı... ~ltltel'a.J gazeteleri tarafın· 

0#., ~ ltll~ı lalyan hükümeti de 
~ lıltı11d :Y~'nın harbe girmek 

1 dh· llgunu anlatmak iıti
~ıte.ı.1" almaktadır. Bir gün 
t' .... h' 'ıı ~ tic ızrncto çağrılıyor. 

llih llret vapurlarının ae
~lt?et veriliyor. Batka 

l>ler tatil ediliyor. 
fı e. lıe. )\i,_.v5' M• ..... ı .. k. 
~l,llll tl) girileceği ıöylcni

', ~ltiiıu •a.hillerinin etrafına 
;ı.ıııı,~0r. Fak t gariptir ki 

~ e. llıiiı Yaparken, diğer ta· 
tıı lotıd lefilderle pazarlıkta· 
, llıilli~a'da iken bundan 
~~ le.r·h·. Fakat aon gelen 
~ ~l\tıtıı l~ Taymia gazetesin· 

lttı hir ~ır fıkra, bu noktayı 
4· k?ltit~llı>hcye mahal bırak-
1 ~ •iyll .e tenvir etmektedir. 
lt ''~ttı .. ~1 

muharriri aynen 
l b "ıtlad 

> <\otrı ' ır: 
~bıte.11 a ~.il son günler zar-
1,lt 1~efik.;r'~zakereler neıredi-

1 lltiltb erın, gerek bugünkü 
11•ltrirı· aldelti ltalyan "meı· 
~tt· 1

" t t t' ı ......_ 11 nıin yolunda ne 
~:lt\ıer· \'e ne kadar çok İle· 
cıı de lt~ı arılaırlacaktır.,, 

, ~alt Y 'nın vaziyeti daha 
'ı iı :Yukarııa§rlmaktadır. ı. 
t~ lorıta arı! 1914 harbi baı· 
~ d(l ta~~kıp ettiği politika

._ !•rıll d ıp etmektedir. Ya
t it, bir h e?'okrat devletler 
d~t!lt · 0Ruımadan istifade 
ltı~~\1 "~'~Yor. Bu "iıtif ade,, 
'lfafı.. ııcnıi, askeri hare-
le ·•a. .. 

'lı._ \oe b"g~.re darlaııp ge-
b, il', b• UYuyüp küçülmek
~\tlık_t taraftan müttefik· 

t(j~ ll:ya':y ndır, diğer taraftan 
tjt~ttıit a, . d~rhal harbe itti· 

tııı bıı.ltik i:ıba bir his vermek
ij~t!~. biJ: ~Undan bir ıey 
t~111dir etıs hem Almanya'-
o. !!l'Jt •• 0Yalıyor, hem de 
'il' b Rırı§l'v• &.gıt\ ıga pazarlıkta 
~ lte.ı 1! oluyor. 
~•ı ç~k nın harbe girmiye-
t~ l'tfeı:ı :rı~nııunalrdır. ltal· 

'": tnın oluraa derhal 
~"el· , .. a Al 
ı,tıl'ıd lnanya'nm zafer 
<ıt' an e • 

'l'lciai b lllın olmalı. 
~ı, İçind u zaferin en kısa 
ılti la. e kazanılacağından 

\I ~, . 
)\ h ~1Yett 
~~il 'l'be ~n min olmadık· 
1 11 bir nı Rıtcınez. Çünkü l
~e. 'dcl'tteı uhnrebeye asla ta
~ıııf •rlıkıa; Şu halde ltalya, 

1 '~l'tıakta~na rağmen, hala 
,,.,.. ııe ' tlCıl> ır. Eğer mütte· 
ı.ıı \ lıter olını 

t1 ~f' ı. ~ ıyıe Yacaklaraa pa-
y1ı ~ı:. !! tem· ' 

ft! -q\ ......_ dah •n edeceği -
e e,114 ~l~d~Cekti: a:ıo;w "istifadeler-
.., 'ti lıbıYet' • Eger müttefik-.. ~ ı• t 1 •ne v b 

~1'-" .~ i ede edile e ~~ neticenin 
ri Jc ·ıı ~ ~'ll ~l>nra.torı cegıne kanaat 

be~_,, 'li ~rekat ~k~arı paylaş-
Je ıery "ı!.,. Ilı rı· il ıttırak d k 
tel' ~ ·q d ıı:ı ilet' e ece -

'tl eiil •~eden ve yalnız 
tle ' netıc . der... enın seri ola· "'ce • 

.&ad n olmak iı· 

Sair tayyare filoları, Ruhr'un ıarbinde 
düşmanın irtibat kollarını ve konak ma -
ha11erini ve Almanya'da diger askeri be -
defleri bombardıman etmiştir. Tayyarele • 
rimizdcn ikisi avdet etmemiştir. 

İngiliz sahil müdafaa kumandanlısnıa 
merbut tayyareler düşmanın depolarmı 

bombardıman etmiı;tir. 

Alman benzin depolarını 
bombardıman 

İngiliz bombardıman tayyareleri Ham
burb bölgesinde mühim benzin depolarını 

birkıı.ç aaat müddetle bombardıman etnıh 
ve gayet büyük yangınlar husule gctirmiı -
tir. Diger tayyare grupları, Kicl'de benzin 
depolarmı Wcdan ve Eachweiler'de vagon 
manevra hatlarını, ve Ooldem'de demir -
yolu iltisak hatlarını bombardıman etmiş-
tir. 
lngiltere üz.erine yapılan akınlar 

Hava ve dahil[ emniyet nezareti bildiri
yor: 

Düşman tayyareleri ııark ve cenup aa -
hillerimiz üzerin.de uçmuş ve vasi bir bol
ge üzerine akınlar yapmıştır. 

Evelce bildirildifi gibi, bir çok bölgede 
alann işareti vcrilmi15 ve bu alarm takri
ben üç no.t silrmil11tilr. 

Hava dafi topları faaliyete ıeçmie ve 
avcılar dü11manı takip için derlıal havalan
mılitır. Bir mlkdar yangın ve yüksek infi
lak kabiliyetli bombalar aulmıe ve Lon -
,.,.1" .. ı.;q~~ri - criı:ı.c.:.::J>til<•elo infU&ı. ı... 
biliyctli bombalar dlioerek iki kişinin hafif 
yaralanmasına sebebiyet vermiştir. Şimdi
ye kadar alınan malumata naı:aran maddi 
haaarat azdır. 

Birçok bombalar kırlara düımüşşe de 
bunların hedeflerinin tayyare meydanları 

olması muhtemeldir. 

lngütere'de l)erilen alarm 
ifaretleri 

.Dün gcee Yorkshire'de verilen hava teh
likesi işareti esnasında birçok yangın ve 
infilak bombalan atılmıştır. Denize yakın 
bir tchirde Üç bina y~ılmıı ve ormanda 
bir kaç ağaç devrilmiştir. 

İngiliz hava nezaretinin bir tebliğinde, 
dün gece yapılan hava baskınlarına ait ola
rak alınan mütemmim maliimata ıöre, bir 
ingiliz hava meydanına da bomba düştü -
ğlinü ve bir tayyarecinin 6ldil&iinü bildir -
mektedir. 
Başka ycrleroe hasar yoktur. 
Bu sabah Surrey sahilinde çok erken ha

va tehlikesi fıareti verilmletir. Bir mikdar 
düııman tayyaresi haber verilmiııse de ha -
va dafi toplıı.rı faaliyete ıeçmemlıtir. İn -
gilterc'de harbin bidayetinden beri bir ge
ce zarfında verilen alarmların en çoğu dün 
ıece verilmiıtir. Bunlar 4-0 dakika.dan 3 sa
ate kadar ılirmilştür. 

/ngiltere'de duyulan top 
•esleri 

Londra, 7 a.a. - Yorkshire, Lincolnııhire 
ve Suffolk lcontluklarmda gece yarısına 
doğru tayyare motörlerinin sesleri işitil -
meşi üzerine hava tehlikeııi işareti veril -
miııtir. İngiltere'nin şimali ıınrkt ısahili mm. 
takasında top sesleri iıitilmiııtlr . 

Alarm iıarctleri 
Parls, 7 a.a. - Fransız hava nezareti bil-

diriyor.: 
Evelki ~n Somme Uzerin~e muharebe -

nin başlaması üzerine ilk saatlerde muha -
rebeye iştirak etmiı olan hücum tayyare -
!erimiz düonıanın yürUyÜş halinde bulunan 
tanklarını ve motörlü kuvetlcrlni izaç et • 
mckten geri durmamışlardır. Teyyareleri
miz dün aabah ve öğleden aonra kara ku -
vetlerlyle temas hareketlerine devam et -
miılerdir. Bu hareketin müessir neticeleri 
bir çok noktalarda müçahede edilmittir. 
Evelki ı;ün olduğu gibi yürüyüş kolları 
tahrip edılmiş, bombaların infillkı neti • 
ccainde birçok harp malzemesi yolları tı • 
kamııtır. 

Avcı tayyarelerimiz bombardıman tay
yare irine refakat ve 111.§e nakliyatını hlma
yr ederek bUyUk bir faaliyet göstermlgler
dlr. HenUz neticesi tcsblt edllemlyen bir
çok hava muharebeleri cereyan etmiııtir. 

DUD 40 tan fazla alman tayy11.reslnln 
dil1Urilldllt\il teeyyllt etmiştir. Elll ton ln
tıllk maddesi atılmıDtır. Raaat ve keııif 

tediği ıundan bellidir ki, Flandreı· 
daki alman zaferi bile kendisine 
karar verdirememiıtir. Faıist lide· 
ri azami ihtiyat göıteriyor. Ve fÜp· 
hesiz yeni baılıyan taarruzun inki
şafını bekliyor. 

A. Ş. ESMER 

.Merkez mıntakasında bu gece sııt 2 den 
2.10 a kadar bir alarm işareti verilmiştir. 
Maddi ha.ııarat olmuş fakat insanca zayiat 
yoktur. 

Bu sabah Pe.rla'te ''erllı-n hava tehlike 
işaretınc, tranBız hatları lızerlnden 200 ka
dar tayyareden mUrekkep bir hava filosu
nun gelmesi sebep olm~tur. Bu filo tara. 
tındn.n yapılan bMkının neticesi hcnUz 
ma.I<ım değildir. 

Son harp esnasında fransa, muka
vemetini de hamle kabiliyetini de is
bat ettiği gibi, fena günlerde sukunu 
muhafaza etmeği ve şetaretle hücuma 
kalkmağı da bildiğini göstermiştir. 

tetkik ederek kaimi edilecekleri ne- Yeni İngiliz - Romen anlaşması, hu
zaretin tasvibine arzolunacaktır. Bü- susi şahısların borçlariyle ithalat ve 
yük erkanıharbiyenin ikinci reisi bu ihracatı tevhit' eylemektedir. Bu İJ 
istişari konseyde az.idır. bir takas bürosu tarafından yapılacak 

Bombardımanlar 

Çarşamba gilnUn perşembeye ba#hyan 
gece zarfında, birçok 11.lman bombardıman 
tayyareleri Fransanın merkezi Uzerlnden 
uçarak muhtelif çaplarda birçok bombalar 
atmışlardır. Bombaların bUyUk bir kısmı 
tarlnlara dUşmUştılr. 

BUytik bir kısmını sl\'lller tetkll eden 
birçok ôllı ve yaralı vardır. • 

Bir alman tayyaresi dUşllrillmU~. iki 
tayyare dchasara uğratılml§tır. 

llamburg bombardımanı 
hakkında alman tebliği 

Hamburg, 7 a.n. - D. N. B. bildiriyor: 
CUma geccl!ll, dUgman tayyareleri yenl

d ı Hambıırg Uzerlne bombalar atmışlar
dıı . Hava dMI toplarının ateş arması tlze
rlne tayyareler evlkl gece yaptık.lan gibi 
bombalarını lı:ıl gılzel ve askeri hcde:f
lerl t11tturmıı.ksızın bırakmışlardır. Bom
balrın ekserisi tızcrlnde bina olmıyan top. 
raklara dllşmUştllr. Hamburg civan \•e bu 
ııradn kll~llk bir 4chlr de bombardıman e -
dilmiştir. İki eve bomba düşmUş. bCŞ yaşın 
da bir çocuk ölnılışt!ir. Çocuğlln anıuıı ve 
babası ~ır surette yaralanmıştır. 

Hava hücumları hakkında 
alman tebliği 

Berlln, 7 a.a. - Alman ordullU't ~ku
mand'lnlığı tebliği ltmamen aşağ'ldakf ha· 
beri vermektedir: 

nıın ıı:eea. alma.ı t,ayyarelerl merkezt 
Fransada ve onrkt Frıuuıadn baz.ı tayyare 
meydanlnnna hllcum ctmlı:ılerdlr. İngiliz 
hava meydanlarında oldu~ gibi, çok bU -
yilk mlk~arda tayyare tahrip edllmlıı bu· 
tundu~ tahmin olunabilir. Hava dMI ba
taryalarının olddctll ateşine rağmen, 
Cherbourg llmıı.nına birçok bomba atılmış
tı . Rıhtımda flddeUI yangınlar ve lnfi· 
l~klar müşahede edllmletır. 

Fransa'daki hava muharebeleri 
Londra, 7 a.a. - Royter aj8.D8ı blldl· 

rlyor: 
Öğrenildiğine göre, dlln sabah alman 

kıtalo.rına yapılan baskınlar esnasında in· 
glllz bombardıman tayyareleri Abbevllle 
civarındaki zırhlı kollarla iaşe kamyonları 
Uzerlno tonlarca ağır bomba ve bir 
çok da hafif bomba atmışlardır. 

Öğleden Boııt·n pike uçan bombardıman 
tavynrelnrl yollarla köprüleri kırk bel da
kika ışlddetıl bir surette bombardıman et· 
ml•lerdlr. Esaa yollardan biri Uzenne ve 
.Abbcville'de başlıca demlryolu köprüleri· 
ne bombalar dUşmUştUr. Daha 11onra Som· 
me nehri ağzındaki mUhlm köprülere ta· 
arnız edilmiştir. Çok mtihlm bir köprU U· 
zerine Uç bomba dUşmllştUr. 

B. Sadak'ın bir makalesi 
ve' Yunan basını 

Atina, 7 a.a. - Yunan efkarıumu • 
miyesi, mebus bay Sadak'ın akp.m 
gazetesinde Türk - Yunan münaseba
tı hakkındaki makalesiyle alakadar 
olmuş ve bu makale bütün yunan ga -
zeteleri tarafından ne§redilmittir. 

Bu makaleyi tefsir eden Eetia ga
zetesi başlıca şunları söylemektedir: 

Balkan antantı hükümetlerinin yek
diğeriyle olan münasebatında ve bil -
hassa Türkiye ile Yunanistanın arasın 
daki münasebetlerde hüküm sürmekte 
olan samimi zihniyetin, B. Sadak ta -
rafından tebarüz ettirilmesine çok se-
vinmekteyiz. • 

B. Sadak'ın ve diğer ziyaretçilerin 
Yunanistanda her yerde mli~ahede et
tikleri kardeıçe dostluk, türk - yuna'l 
dostluğunun artık bir politika ıcabı 
olmayıp her iki milletin milli matı ol
mut bir ıey haline gelmiı bulunduğu
nu B. Sadak'a iıbat etmiştir. 

B. Sadak'ın türk - yunan dostlu -
ğunun her iki memleketin kuvetinin 
temelıni teşkil ettiği gi'-i yakın şak
taki sulhim de temelini te§kil etmek
te olduğuna dair ifadesi. bütün Yu -
nan milletinin hissiyatına terceman 
olmuştur. 

Avam Kamarasının 
aktedeceği hafi celse 
Londra, 7 a.a. - B. Çörçil, avam 

,..amarasında, anavatan müdafaası ve 
buna mütedair diğer meıelelerin mü
zakeresi için kamaranın salı günU 
gizli bir celse akdedeceğini bildlr
mi§tir. 

Politik sahada kurbanlar \'ermek, 
harp sahalarında kurban vermek ka -
dar ictinabı imkansız olan şeydir. Fa
kat, makam veya insan zayiatı ne olur 
sa olsun, fransa ve Büyük Britanya 
demokrasileri yekdiğerinin yardımın
dan emin olan iki arkadaş gibi ileri 
yürümesini bilmektedirler. 

Mezkur nezaret Romen ekonomisi- ve bu suretle Romen mallarının itha
nin rasyonalize edilerek, tip olarak linden mütevellit sterlin üzerinden 
kabul edilecek eşyanın imali mecburi alacakların mühim bir kısmı lngilte
kıhnacağını, ve bütün memleket da· re tarafından Roınanyaya yapılacak 
bilinde aynı kalite ve aynı fiyatın ca- ı ihracatın tediyesine tahsis edilecek
ri olacağını ilave etmi tir. Mevaddı tir. 

Alman Norveçli le 
kıtalannı tazyike 
devam ediyorlar 
Norveç'te l:Hr mahal, 7 a.a. - Nor

veç yüksek kumandanlığının tebliği : 
Rombarken'in cenubundaki alman 

mevzilerine karşı yapı lan tazyik de
vam etmektedir. 

Rombarken'in şimalinde müfreze. 
terimiz hafif ilerlemele~ mevzileri
ni ıslah etmişlerdir. 

Narvik'te esir edüen 
al mani ar 

Paris, 7 a.a. - Narvik'in on kilo
metre şarkında Bilsik civarındaki de
miryolu boyunca yapılan temizleme 
harekatı esnasında ,bir küçük fransız 
mUfrczcsi, yüz kadar alman esir al
mıştır. Müşahitler, Narvik mıntaka -
sında alman kıtalarının vaziyetinin 
gittikçe daha ziyade kritik bir hale 
gelmiş olduğunu söylemektedir. 

E•irlerin anlattıkları 
Norveç Telgraf ajansı Narvik'te e

sir edilen alman askerlerinin yol def
terlerinden alınan malumatı bildir
mektedir. Bu askerlerin büyük bir 
kısmı garp cephesinden getirilmiş o
lan Avusturyalı tardır. Bunlar Bre
merhaven'den Narvik'e nakledilirken 
İngiliz tayarelerinin şiddetli hücum
larına uğramışlardır. Bu askerler in
giliz harp gemileri ve denizaltıları 
tarafından Narvik limanında torpido· 
ların nasıl batırıldığını da anlatmak
tadırlar. Askerler Norveçlilerden çal 
dıkları üniformaları giymekte idiler. 

Tüccar gemileri gece 

İngiliz sahillerine 

yaklaşamıyacaklar 
Londra, 7 a.a. - Amirallık, 8 hazi

randan itibaren, günün batmasiyle 
çıkması arasında, hiçbir tüccar gemi
sinin birle ik kıraliyet ahil ve liman 
tarının 3 milden fazla yakinine gele -
miyeceğini tebliğ etmektedir. Teşki· 
JatlandırılmıJ İngiliz refakatli gemi 
kafileleri bu memnuiyete dahil değil
dir. 

Bu memnuiyet, devriye nezaretin
de bulunan sahil geçidinin, velevki 3 
millik sahaya tecavüz etsede geçmekte 
olan gemiler tarafından istimal edil -
memesini tazammun etmez. 

Yukariki istisnadan mada, tnemnu 
mıntakada bulunmuş olup da güneş 
batmadan evci mUteveccih bulunduk
ları limanlara vasıl olamıyacak bulu
nan gemiler, ya demirliyecek veyahut 
mıntaka haricine çıkacaklardır. 

Bu memnuiyete riayet etmiyen ge
milerin üzerine ateJ açılacaktır. 

rCanada'da inıa edilen 
harp malzemesi 

Ottova, 7 a.a. - Kanada nazırların
dan B. Hove, Kanada fabrikalarının 
senede 60.000 kadar vesaiti nakliye ve 
top arabaları imal edebileceklerini bil 
diriyor. 

Ford kumpanyası ile General Mo
tora ıirketinin 3.000.000 sterlinlik bir 

it ly n a u 1 rı 
bitaraf li anlara 

hareket ed cekler 
(Baıı 1. inci uy/ada) 

taşıyan bir İtalyan vapuru ekscris~ ka
d 11 ve çocuk olan 150 italyan yolcusu 
ile Hayfa'dan h,areket etmiştir. 
Diğer bir vapur bugün yeni bir iıtal

yan grubu yükliyecekcir. Littoria şir
ketinin haftada bir kere yapmakta ol
duğu hava servisi dün tatil edilmiştir. 

Malta'yı trekeden italyanlar 
Malta: 7. a a. - Son italyan kafilesi 

bugün Malta'yı terkediyor. " Beşinci 
kolon ,, a karşı yapılan mücadele do -
layısiyle Malta ahalisi hüviyet varaka
larını hamilen gezmeğe davet edilmiş
lerdir. 

ltalyan va,r.ırundaki pamuk 
balyelerini Mısır hükümeti 

muayene ediyor 
Kahire, 7 a.a. - Dün lskenderiye'

den bir italyan vapuru hareket etmek 
üzere iken hükümet vapurdaki pamuk
ların tahliyesini emretmiştir. Polis 
şimdi pamuk balyalarını muayene et
mektedir. 

Mıaır bedetJi ıiivarileri 
mel)zilerine girdiler 

Kahire, 7 a.a. - Mısır bedevi süva
ri lejyonu, dün, manevralar esno.sında, 
garp çölü vahalarında stratejik mev
zilerini almıştır. Bu suvariler, tüfek, 
hançer ve el bombalariyle mücehhez
dir. Gene bedeviler kumandasında ha
reket eden bu lejyona, manevralar es
nasında, gündüz gözükmemek, gece 
düşman münakale yollarını hırpalıya
rak gerilla harbı yapmak emri veril
miştir. 

Fransız kabine!indcki dcği§iklik 
etrafında 

Roma; 7. a.a. - Gazeteler, Fransa -
daki nazırlar değişikligi ve B. Reyna
ud'nun nutku hakkında uzun muhabir 
mektup ve telgrafı ne~ı etmekle bera -
ber heyeti umumiyesi itibariyle bu hu
susta doğrudan doğruya tefsiratta bu
lunmaktan içtinap etmektedirler. 

Pek çok olan Parıs telgraflarında 

Reynaud'nun nutku kısmen ve bilhas
sa Fransa'nın Avrupa'nın her milletin 
istiklali esası üzerine tekrar inşasına 
imkan verecek meselelerin halli arzu
sunda berdevam olduğunu bildiren kı
sım neşredilmektedir. 

Askeri vaziyete gelince ; Messagero 
gazetesinin askeri muharriri ezcümle 
şöyle diyor : 

" Uzun muharebe hattı üzerindeki 
ilk alman harekat•ndan sonra, alman 
kumandanlığının başhca gayretim tah
sisen hangi noktaya tevcih edeceğini 
anlamağa henüz imkan yoktur. ,, 

ltalya konsolosu beyanatta 
bulunmuyor 

İtalyan konsolosu, italynn vapurlarının 

bitaraf limanlara gi~meleri h:ıkkmda Ro
madan verilen emir üzerine beyanatta bu
lwunakt<tn istinkaf etmiş, fakat bu mese
le hakkında ltalycı.n buyiık elçisi ile goriıı
mck üzere Vaıington'a gıtmiş olduğunu 

ıöylemi~tir. 

fıi r Staf f ord Cripps 

Moskova yolunda 

En bü ük 
müdafaa 
hattı 

(Ba§ı 1. inci say! ada) 

yanlar ise, yirmi dört &aat içindo 
hepsini esir edeceğini müjdeliyen 
dü§mana kartı, 30 bin zayiat verdik
ten sonra 330 bin kiıiyi, ümitsiz bir 
vaziyet içinden çekip, tayyare ve top 
ate§leri altında, bin gemi ile lngil· 
tere'ye taııyor. 

Cesaret ve İymanr kırmak jstiyen 
her &Özü, her hareketi, her telkini. 
hudutlardaki iııtihkamlan berhava 
etmek, ordunun mühimmat depola· 
nnı yaltmak kadar, ondan daha ~e· 
niğ bir suykasd telakki edelim. En 
C$kİ zamanlarda olduğu gibi, en ye
ni zamanlarda dahi, ancak cesur ve 
fedakar milletlerin vatanlan, ıeref
leri ve hüriyetleri olacaktır. Kor
kaklar yurtsuz, ,er fsiz ve esir ol
mağa mahkumdurlar. 

Tek siyaset lazımdır: milli ae1a· 
met! Tek karar lazımdır: vatan mü
dafaası! Tek iyman lazımdır: za
fer! 

Bu üç katlı zırh, iptidai y im 
kılıçtan son tanka kadnr, bütün sİ· 
liı.h ve iycatlara kar§ı asil milletleri 
esir olmaktan korumuıtur. Ruhtan 
ölmüt olanların maddeleri ise, çok· 
tan koktu, çürüdü ve fenn buldu. 

Falih Rılkı AT AY. 

Y g slavya 
manya'd 

tu~y nlar ol 

e 

Belgrad, 7 a.a. - D.N.B. ajansı bil
diriyor: 

Tuna nehrinin ve bu nehre akan 
suların feyezanı devam etmektedir. 
Öğle iizeri Belgrad civarında sul '"tn 

irtifaı, normal irtifadan yukarı 
beş metre 55 santimetre bir fazlalık 
kaydetmiştir. 

Yugoslavyanın su altında kahın böl 
gelerinde vaziyet ciddile"mektedir. 

Romanya' da 
Belgrad, 7 a.a. - D.N.B. ajansı bil

diriyor: 
Tufanı andıran yağmurlu Roman

yanın muhtelif kısımlarında tu~yan
lara sebep olmuştur. Küçük Valaşi'de 
vaziyet bilhassa vahimdir. B irçok 
köyler su altında bulunmaktadır. 

. 
ispanya' da CebelCffarılt 

i~in veni nfünav~~ier 
Madrid, 7 a.a. - D.N.B. aj ns bil

diriyor: 
Cebelüttarık'ın İspanyaya iadesi le

hindeki tezahürat devam etmektedır. 
Madrid, Valansiya ve Salamanka da 
yapılan büyük tezahürattan sonra 
Albacete'de de 600 falanjist ve talebe 
tezahüratta bulunmuştur. Jaen'<l " • e 
Crense'de de buna benzer tezah rler 
vuku bulmuştur. 

Ccbelüttarık lspany.ol 
makamlarımn c.mri 

siparis imal etmekte bulunduğunu, ve Sofya, 7 a.a. - İngilterenin yeni 
bu ayın nihayetinde aynı kıymettt Moskova büyük elçisi Cripps, vazife
bir sipariş testim edeceklerini ilave jıine gitmek üzere Atina'dan Sofya'ya 
etmiftir. 1 ielmiıtir. 

Cbelüttarık; 7. a.a. - Cebclüttarık 

mıntakası ispanyol makamları, her tür
ıu ingiliz aleyhtarı tezahürleri men -
etmek emrini vcrmi terdir. 
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Yazan: Nqet Halil ATAY 

Amerika ve harp 
Amerika harbe girebilir 

fakat, reyle asla ! 
1914 - 1918 harbı başladığı zaman 

birleşik Amerika'da ecnebi sermayesi, 
Amerika'nın yabancı memleketlerde 
işlettiği sermayeden (ki bunlar Kü -
ba'da, Kanada'da, Meksika'da ve di
ğer Amerika memleketlerindedir) 
dört buçuk milyar dolar fazla imiş. 

Amerika her yıl yüksek miktarda faiz 
ödermiı. Harbın sonuna kadar Ame
rika'daki ecnebi sermayesi üç milyara 
düpnüJ, Amerika'nın yabancı memle
ketlerdeki sermaye ve alacağı da on 
iki milyarı muharip devletlerde harp 
alacağı olmak üzere yirmi bir milyar 
dolara çıkmıJ. 

Avrupa'da harp sarsıntılarının de -
vam ettiği ilk altı sene (1935 birinci
kinUM kadar) içinde Amerika'nın 

harice verdiği borç (hususi krediler) 
yelrdnu ise, Amerika'nın harp başlan
gıcında yabancı memleketlerdeki ser
mayesinden iki misli fazla olarak altı 
milyar dolar' imiı. 

Gene birletik Amerika umumi harp
ten önce dünya mübadelesine yliz:de 
azami 9,5 idhalit ve 13,4 ihracat ile 
iıtirlk ederken bu niabetler harpten 
sonra yüzde 13,6 ve 16,0 ya kadar 
(1929) çıkını§. 1929 dan sonra da tek
rar 9,3 ve 11,8 e inmiş (1933). 

Biraz daha devam etse ve biraz da
ha yayılsa yeni Avrupa harbı birle
tik Amerika'nın iktısadi inkiıafında 
ikinci bir merhale olamaz mı? 

.-. 
Sokaklarda ıırtlarında ve otomobil

lerinin camlarında büyük harflerle, 
- Keep U. S. Out of Warl 
yazılı amerikalılar dolaııyorlar. 

... Hayyam'da (San Fransisko'nun tür 
kiyeli bir ermeni tarafından iıletilen 
birinci sınıf lokantalarından biri) K. 
B.'nin eski dostlarından bir ~enç ya
nımızı geldi. 

- Harpten ne haber? 
Ağzı bitti diyecekmiı gibi sevinçle 

açıldı. 
- Ruslar da karııtılır .. 
Bunu biz de biliyorduk. 

- Baıka? 
Oturdu. Harbı hal tercemesiyle ka

rııtırarak anlatmağa başladı: üniver
ıiteyi elektrik mühendisi olarak bitir
dikten ancak bir buçuk sene sonra 
aergide polis olarak (tamamen hususi 
teıkilit) it bulabilmiı. Harptenbcri 
yavaı yavaş işler açılıyormll§. Eğer 

kongre bitaraflık kanununun tadiline 
karar verirse tayyare fabrikasına gi
recekmi§ ..• 

Bu sırada radyo, Kaliforniya üni -
versitelilerinin yüzde altmıJ totaliter 
devletlere tarafdar olduğunu söyledi. 

Lokantayı ağzına kadar dolduran 

çoğu esmer, italyan ispanyol fakat 
hepsi amerikah kalabalığa bakıyoruz. 

- Ya bunlar! ... 
Bizim küçük gruptaki arkadaılara 

(hepsi üniversiteli) sorduk, 
- Ya siz? 
Ceplerinden beşer sentlik nikeller 

çıkardılar. Bunları avuçları içinde bir 
kaç defa evirip çevirdikten sonra ma
sanın üzerine kapattılar, 

- Polonyalılara ... Almanlara .. Müt
tefiklere ... 
K'JŞularda tecrübeli oyuncular nasıl 

çok kazanmak için muvaffakiyet ihti
mali az atlar üzerine oynarlarsa bizim 
arkadaşlar da alınanlar üzerine oynu
yorlar. 

İçlerinden bir teki bile Avrupa 
devletlerinin askeri, siyasi, ekonomik 
iktidarları ve bu iktidarların Ameri
ka iktidarına, Amerika'nın siyasi em
niyetine tesirleri hakkında vazıh şey
ler ıöylemiyor. 
- Amerika harbe girer mi dersiniz? 
Düşünmeden ve bir ağızdan, 

- Aslal 
- Müttefikler de kaybederlerse? 
Gene düşünmeden, 
- Müttefikler de kaybederlerse .. 
- O zaman Amerika'yı nasıl müda-

faa edersiniz? 
Şaşırdılar. 

- Amerika'yı nasıl mı müdafaa e-
deriz! .• 

Biraz sonra ciddileıtiler, 
- Kime karşı? . 
- Ne bileyim, mesela alınanlara ya-

hut japonlara karıı ... 
Dünyaya o kadar yüksekten bakı

yorlar, kendileriyle o kadar mağrur
lar ki cevap bile vermediler. 

.-. 
Karııık kalabalıkla temasımız art -

tıkça fikirler, bir kaç dil ile yapıl
mıı cümleler gibi gittikçe vuzuhsuz
laJıyor. Birleşik Amerika'nın kendi 
emniyeti ve Avrupa sulhu için almak 
mecburiyetinde olduğu tedbirleri İn
giliz amerikalılar bir türlü, alman, i
talyan, ispanyol, rus hatta zenci a
merikalılar başka türlü anlatıyorlar. 

- Birleşik Amerika harbe girer mi 
girmez mi? 

Dr. K. ( evelki yazılardan birinde 
kendisinden bahsetmiştim) nın izahı 
şeyle: 

1916 intihabında hatta 1917 başında 
amerikalılar harp harici kalmak ta -
rafdarı idiler. İngilizleri bir çok ae -
beplerle almanlara tercih ediyorlar, 
hatta alınanların mesuliyetlerine ina
nıyorlar fakat harbe girmek de iste
miyorlardı. Harbe iştirak kararını, de-

kapılmak doğru değildi. Çalışmak istiyen bir kimse
nin it bulamamasına imkan yoktu. Kalbi yeniden ü
mitlerle doldu. Her halde emeline erişecekti. 

Saat sekizde neıeli olarak eve döndü. Madam Şi· 
Pot onu güler yüzle karııladı Yemek hazırdı. Hemen 
masanın batına geçti. Karnını doyurdu. Bir aralık 
madam Şipofdan ıordu: 

- Ablam gitti mi? 
- Evet madmazel. 

lstanbul'da ihtikôrla 
mücadele devam ediyor 
İstanbul, 7 (Telefonla) - Sultanah 

met sulh ceza hakimi bugün ihtikar 
yaptığı iddia edilen Rabena isminde
ki bir ıtriyat ve baharat tacirini tev
kif etmiştir. Bu tüccar şubat, mart, 
nisan ve mayıs aylarında İzmir piya
sasından 280 - 300 kuruşa topladığı 

kalayları, 310 - 400 kuruş arasında sa
tarak ihtikar yapmıştır. 'Hakkında ad
li tahkikat yapılıyor. 

İhtikar yaptığı iddiasiyle iki gün 
evel tevkif edilen manifatura taciri 
Mustafa Bilalin muhakemesi bugün 
bitti. Tüccarın ihtikar yapmadığı sa
bit oldu ve beraat etti. 

mokrat ve ebediyen harpsiz ideal 
dünya nizamını Amerika harbe iştirak 
ettiği takdirde şahsen tesis edebile • 
ceğine inanan Vilson verdi, amerika
lıların bu karara iştirakleri için de, al
manların harp yıllarında inkişafa baş
lıyan Amerika harp ticaretini imkan
sızlaştırmak teşebbüsleri (tahtelbahir 
harpleri) kafi geldi. 

1914 - 1918 harbındanberi dünyada 
bilhassa Amerika'da bir çok şeylerin 
cieği~miş. Amerika ingilizliğinin bu 
müddet zarfında bir haylı zafa uğra · 
mış (Dr. K. bir kaç ncsildenberi Ame
rika'da yerleşmiş almandır.) harp 
bo: çlarını ödemi yen müttefikler aley
hine Amerika efkarıumumiyesinin 
kafi derecede hazırlanmış olmasına 

ragmen karar vaziyeti ha15 eskiden ol
duJ';'.1 gibidir. 

Vilson gibi Amerika menfaatlerini 
Amerika'mn harbe iştirak mecburiye
tiyfo telif iktidarında bir devlet reisi, 
hadiselerin önüne çıkaracağı fırsat -
/ardan zamanında istifade şartiyle, 

Amerika'yı her zaman harbe sürükli
yebilir. Reyle asla! 

Dr. K. Amerika'da milli cephelerin 
teşekkülü şartlarını bundan önceki 
yazılardan birinde işaret ettiğim tarz
da anlatıyordu. Misal olarak kendin -
den bahsetti ; 

- Çocuğum almancayı benden iyi 
konuşuyor, babam benden kötü konu
şurdu. Şimdi münevver bir amerika
lının anavatanı ile teması Kaliforni
yalı bir amerikalının arizonalı (bitişik 
devlet) bir amerikalı ile temasından 
daha güç degildir. Radyo, tayyare, o
tomobil, transatlantik..... Biltün bun
lar gittikçe eski amerikalılık terkibi
ni bozuyor, yeni milli terkipler yapı
yor ... 

.-. 
Vaziyet rakamla 8yle vutuhlarntı

rılabilir: 

19 uncu asrın başında Birleşik Ame
rika nüfusu beş buçuk milyon. Bu ta
rihten sonra gelen muhacirler 37,9 
milyon. Ve bunların, 8,8 milyonu Bri
tanya adalarından, 5,9 milyonu Alman 
ya'dan, 4.2 milyonu eski Avusturya 
Macaristan'dan, 4,2 milyonu Rusya' -
dan, 4,6 milyonu İtalya'dan .. ilh .. ilh ... 
gelmişler. 

Yalnız San Fransisko'ya ait bir 
grup rakam daha var: 

Yerli beyazlar 441,S bin kişi. Hariç
te doğan beyazlar 153,3 kişi. Hariçte 
doğan beyazlardan, 18,3 bini İngiliz 
13,9 bini irlandalı, 18,6 bini alman, 
27,3 bini İtalyan .. ilh .. ilh ... 

Ve nüfusun kahir bir ekseriyeti ro
men katolik olmak üzere 30 mustakil 
kilise l 

1 HADİSELER! TAKİP EDER.\{EN 

Meydan muharebesini, meydan 
edecek .... muharebesi takip 

Milletlerin mukadderatı, bir tek 1 ketine girişmiş olsun. Müstevli vazi
meydan muharebesine bağlı hulundu- 1 yetine girmiş olan millet, ya şahıs ve
ğu devirler çoktan kapanmıştır. o ele- ya politika ihtirasına alet olmuştur. 
virlerde, harp, yalnız cephelerdeki or- Ve bu gaye uğrunda girişilen müca
dular arasında yapılan muharebelere deleyi, o millet, ancalt "kerhen,, yap
münhasır kalmıştır. Bugünün harbi, mıştır. Milletler, yalnız hür olmak i
sadece ordular harbi değildir: millet- çin mücadeleye giriştikleri zaman, da
ler harbidir. Şimdiki harpte, bir mey- vayı benimsemişler, içten, canla ve 
dan muharebesini bir diğeri takip e- başla savaşmışlardır. Çünkü, yalnız 

decek ve belki de 1914 - 18 cihan har- hiir millet hak sahibi olmuştur. Bun
binde olcluğıı gibi, l>u muazzam boğaz- dan dolayıdır ki. milletlerin vicdan 
laşma, bir "siper harbi" n<le karar kı- 've hiiriyet miicaıleleleri dışında kalan 
lacaktır. Dava, me}•dan muharebesini 1 savaşları, sahtedir. 
değil, nihai zaferi kazanrmıktır. Ilugünkii haiJeyi tertip edenlerin 

Nihai zaferi, gerek ruh, gerek m:td- muazzam iddiaları var: dünyanın ni -
de ile en çok mukavemet eden taraf zamını yıkmak, bunun yerine yeni i
kazanacaktır. Hasılı, "harp" haksız o- deoloji ve doktrinlere dayanan yeni 
lan millet yıkılıncıya kadar devam e- bir nizam kurmak ... 
decektir. Fakat, bu "kuruculuk" iddiasında 

Millet ise, ne sehirlcrinin bombar- bulıınaıılıır. her şeyden evel. neleri 
dıman edilmesiyle, ne şu veya bu mey- ' yıktıklarını acaba biliyorlar mı? 
dan muharebesinin kaybolmasiyle yı- Biliyorlar mı ki, fertlerin, milletle-
kı lmaz. rin, bugüne kadar girişmiş oldukları 

Evela, şu iki nokta. harbe tutuşmuş hakiki mücadelelerin abidesini. yani 
olan tarafların ruh hali üzerinde çok kültürii de yıkıyorlar. Tefekkürü, mü
miihim bir rol oynamaktadır. Biri. mil tefekl:iri imha ediyorlar. Binlerce. on 
Jetin, mütecaviz ve mii~tcvli vaziye- binlerce yıllık medeniyeti, onun abi
tine düşmüş olması: ölıürü de. müte- eklerini. mamurclerini harabeye çevi
caviz ve miistevliye karşı müdafaa va- rİ\•orlrır. 
ziyetinde bulunması keyfiyetidir. Yeni nizam. dehşet ve tethişle dün-

Birinci vaziyet, bir milleti güden vayı istilfi etmek istiyor. 
politika için büyiik bir zaftır. İkincisi "Tcthiş ve zorl1alıkla milletleri ha
ise, ruhlarda vahdet ve tükenmez bir kiki hüviyet/erinden uzaklaştırmakla 
kuveti, haksızlığa mağHip olmamak ruhlarını ~·alabileceğini sananın vay 
azmini yaratır. Bu ruh halinden do- haline! 
ğan azimle mücadeleye girişen bir j O, iıısanfara endiş~ ve ümitsizliği 
millet, mağliip edilemez. 1 muı:;;ıl/at cdccehtir fakat neticede, fe-

Saniyen, tarihin seyri içinde tebel-
1 
ci bir şckildr maiflıip olacaktır." 

lür etmiş olan hakikatleri inkar eden Führer, kendi hakkındaki bu hük -
"politika" da milleti yıkan amiller. mü. 1 mart ı 935 tarihinde Sarbrlik'te 
dendir. Çünkü, böyle bir politika, hem söylediği nutukta vermiştir. 
kendini ve hem de milletini inkar et-ı Onun için, meydan muharebesini, 
miş olur. meydan muharebesi takip edecektir. 

Tarihte hiç bir "yerleşmiş" millet 

1 

Ta ki "tethiş'' mahvoluncıya kadar. 
yoktur ki, kendiliğinden istilŞ. hare- Hi _ Tu 

Yeni müskirat kanun 1 Bina vergisi taksit müddefferi 
lôyihası son şeklini aldı 

Gümriik ve İnhisarlar Vekaleti ta -
rasından bir müddettenberi üzerinde 
son etüdler yapılmakta olan yeni müs
kirat kanun projesi mütaleaları alın-

Maliye Vekaleti, '1er vilayete göre, 
bina vergisi taksit mudcietlerini t('sbit 
etmiş ve viHi.yctlere bildirmiştir. Bina 
vergisi taksitleri vi15.yetin hususiye -
tine göre iki ve yahut dört taksitte a
lınacaktır. 

mak üzere alakalı Vekaletlere gönde - Taıdı"k olunan .1• b"" l . 
·ı · · y · · . vı ayet utçe erı 

rı mıştır. enı proJe mevcut ve mcrı ı v k·ıı · H i t 
kanunıın ~bikatında gBı-Ulen noksan- cra .. e 1 erı eyet atanbul. Sam-

.. sun, Kutahya, Antalya, Yozgat Sey -
!arını tamamlamakta ve bugune uygun han Rı· e v B d ·ı· ı' · h 
h .. k.. ı · "h · k d' . · z , e ur ur vı ayet erı u-

u um erı ı tıva etme te ır. ProJe • susi idare! · •t 1 9~0 bil · . ..h. f .. k d . erıne aı ., tçe pro1e -
~ıkn. 1en mu ım tar~ ı .yu1 .ks~k. erec~lı }erini tasdik etmiştir. 
ıç ı er sat·şını ve ıstım a ını tahdıt, 

alçak dereceli iç.kiler satış ve istimla-
kini teşvik edici hükümleri ihtiva et- J••••• Bugün ___ ._ 

mcsidir. 

Şehrimize gelen valiler 
Kastamonu valisi BB. Avni Doğan, 

Bolu valisi Naci Kıcıınan, Muğla va -
lisi İbrahim Ethem Akıncı, Antalya 
valisi Haşım İşcan viUlyctlerine ait 
muhtelif işler etrafında temasta bu -
lunmak üzere şehrimize gelmişlerdir. 
Bugünlerde memuriyetleri başına ha
reket edeceklerdir. 

ULUS Sinemasında 
Çift Film 

16- 18.45 ve 21 de 

GİZLİ İZDİVAÇ 
Loretta Y oung ve Robert 

TavJor 
14.30 ve 17.30 da 

KARA DEV 
Ayrıca Paramont JurnaJ .. 

( ___ 
TtlRKtf 

--( Rodyo DıfuzyoD ~ 
TÜRKİYE Hadyosu Afufl 

( Dnlga Uzun 
1648 m. lb2 Kes tl•>Q 
31.7 m. D4.65 Kes I 20 
19.74 m. lfil!i5 Kes./ 20 

CUMARTESİ: s6. 
13.vO Program, ve mcnılee• 
13.35 Ajans ve metcorı.ıl J 
13.50 Muzık: fasıl heyeti~ 
14.30 MUz k: Rıyasctı<-U 

(şef: İhsan I'uııçef) 
1 - Sousa: §anlı s 
2 - J. Strauss: gu 
(vals). 
3 - Suppc: !ıııfıf sıı, 
4 - Ması;. 111: J{• 
ka:ıa operasından r~ 
5 - Laparra: sp3n d 

15.15/ 15 30 Muzık: c~zblll\ 
18.00 Muz ık, ve mcmlckC ( 
ıs.as Muzık: hafıf muıık 
18.30 M uzık radyo taı 0 

Jbrahım Ors.ır). ite 
19.00 Konuşma. ~ ' 
19.15 Muzık. Çalanlar: ~" l 

İzzcttın Öktc, Haıo- 11 

Tokay. rlo ~d 
1- Okuyan: Meflı• • • 

ı - Şarkı: (Var ırıı ~ "" ıt 
2 - Udi Ahmet • t' Gll 
fı - nazar). 'd 
3 - Udi Ahmet - be 
kı: (Gorunce ben 5% 
4 - Bcyatıaraban şı 
ler). e 
Il - Okuyan: SafıY 
1 - Biınen Şen • 
(Sukunda geçer). 
2 - Udi Mehmet • 
(Açmam açamam). le. 
3 - Sadettin Kam' 
ku: (Çıkar yucdc:rdeO 
rım). 

19.-45 Memleket saat ayarı. 
tcorolojı habcrlerı. . 

20.00 .Muzik: halk ıurkulef 
vaları. 3 baı;lama. et 
Tanıtan: Sadi Y•"' 

20.30 Konuşma (gunUn ırı 
20.50 Mtiıik: fasıl heyeti. ı 
21.20 Mtizik: küçük orkestr 

Aşkın). 
ı - W. Ganglbcrger: 6 
2 - Fritz Reckten""' 
de. ~ 
3 - Jac Grit: 1' 
(val s). 
4 - Beethoven: Jdoııil 
jor). J1 
5 - Wılly Koester: 
6 - Jac Grit: marl· 
7 - Alo!ı Pacherneı• 
cazibesi. 

n.20 Serbest saat. " 
ZZ.30 Memleket r.aat ayart• 

!eri; :ı:iraat, esham • 
biyo - nukut borsası 

Z2.SO Konuşma (ecnebi dı 
kısa - dalga postası1lt 

22.50 Mu:ı:ık: cazhand (Pi). 
kaclar yalnız u:ı:un • 

23.25/ 23.30 a Yrınki progralfl• 
• • • 

-ı FRANSIZ RADYO 
FRANSIZ Rndyosunun 'I' 

yatı gtlnde iki dcta yapılı?lal' 
nn saıı.t ve dalga uzunıtlld 
bildlrlyonııı: : 

l - TÜRKİYE saatiyle ıf. 
- P.T.T. 253M. Radlyo - 'Jl 
221 M. 'fJI 

2 "rtlnKt-rp eaauyı• 
dalga 41.'U M. 

• • • • • 
--c İNGİLtZ RADYO 
İNGİLlZ Radyo Şlrketuıl0 

Broadcıuıtıng Corporatton >~'!, 
lerde haber ne§rlyau pro.ıı-r

Ankara 

TURKÇE 
İNGİLİZCE 

" 
" 

.. 
FRANSIZCA .. 

Saatiyle 
21.10 

8.15 
11.00 
13.30 
l{i.15 
18.00 
20.00 
23.45 
14.15 
23.00 

• • • • • 
-----( İ R A ~ ) 

Tahran Rad)'o.P 
Tnlırnn radyos u, kısıı dıııır, '-

saat 11.30 dan 14 e kadnr. , 
uzunluğtı UzerJndcn. 17.13 d9 

30 m. 99 dalga uzunluğU US 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 11'
zunluğu üzerinden neşrcd~1!'1111 

(Yukarıdaki SaaUer ı~-

- Bu kadarcık şeyle hiç doyulur mu .~ 
Kuşlar bile senden daha çok yirler. 

- Canım istemiyor madam Şipoş. \'ora,~ 
kum da var. 

- Yatağın hazır. Hemen uzanıver. 

Gi.ıella ,birden kızardı. Dudaklarını ısırdı. Hiz· 
metçi kadından ablası hakkında mallımat almağa te
ıebbüs ettiğinden utandı. Lakırdıyı değiştirmek iç.in: 

- Sen yemeğini yedin mi madam Şipoı? dedi. 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKONEY -24-

Gizella, kalktı. Yatak. odasına geçti. 
eöndürüp, yatağına girdi. Aradan beş dakik• jıJ 
den birdenbire doğruldu. Vücudu titriyordu· 
kikada Vilmoş Loşonsi'nin, kapının altındaki ı• 
tan içeriye mektup attığını hissediyordu. f;\tl 
hissin bir kuruntudan ibaret olduğunu düşüııdil
ra, ihtiyatlı davranmak lazım geldiğini hatırladı· 
ki; mösyö Maksi Ravberg, ablasını eve kadar ı' 
di. Kapıyı açtıkları zaman, antredeki mektub\J c 
ve büyük bi rmesele çıkardı. En doğru harele' il 
kıp, mektubu almaktı. Hem, bu mektubu 14ıt 

- Yidim, güzelim. Neredeyse tekrar acıkmak Ü-

.zereyim. 
- Senin kocan yok mu madam Şipoı? 
Kadın ,derin derin içini çekti: 
- Altı ıenedenberi dul olarak yaşıyorum, mad

mazel. Zavallı kocam, bu şubatta gdzlerini hayata 

yumalı tam altı sene olacaktır. 

Madam Şipof, kısaca boylu, §işman bir kadındı. 

Ustü baıı tertemiz vücudundan mis gibi sabun koku· 

ıu yayılıyordu. Dolgun penbe yanakları, daima gülen 

yeşil gözleriyle sevimli ve cana yakın bir insandı 

Gizella, onu annesine benzetiyordu. Zaten son za

manlarda, her kısa boylu, §İ~man, güler yüzlü kadın

da annesinin hayalini görüyordu. 

- Hastalığı neydi? 

- Pek iyi bilmiyorum ama, doktorların ıöyledik-

lerine göre ciğerlerinde ve böbrekleriade derdi var

mıı. Zavallıyı tedavi ettirmek için Budapeşte'ye ka

dar getirdik ... Fakat, hepsi bof .•• Kurtulmadı. 

- Demek eskiden taırada yaşıyordunuz? 

- Evet güzelim. Pecel'de oturuyarduk. Kocam, o-
rada demiryollarında çalışıyordu. 

Gizella, ıustu. Şimdi madam Şipof'un. m~syö 

Jılakıi Ravber(i nereden ve nuıl tanıdılını merak 

ediyordu. Gülümsiyerek sordu: 
- Neresini daha çok beğeniyorsun, Madam Şi

poı? Peıte mi, yoksa Pecel'i mi? 
- İnsan nerede oturursa, nerey alıııraa, orasını 

ıeviyor madmazel. Artık Budapeşte'ye de alıştım. 
- O halde, buradaki hayatından memnunsun ma

dam Şipoş? 

Kadın, ıüpheli bakışlarını Gizella'nın gözlerine 

dikti. Sonra ihtiyatlı bir lisanla cevap verdi: 

- Tabii, çok memnunum! Madmazel Maria, çok 

iyi kalpli bir kızdır. Mösyöye gelince, onu eskidenbe· 

ri tanıyorum. 

- Nereden tanıyorsun? 

Bu sual, istemiyerek Gizella'nın ağzından kaçtı. 

Kadın, genç kızın geçirdiği tereddüdün farkına 

varmadan izah etti: 

- Kocam öldükten ıonra kimıeıiz kaldım. Haya

tımı kurtarmaklığım için çalışmam icap ediyordu. İ

yi çamaıır yıkamasını, güzel ütü yapmasını ve mü

kemmel yemek piıirmesini biliyordum. İş aradım. 

- Hemen bulabildin mi? 

- Derhal güzelim. Çalıımak istiyen veişe yarı-

yacak olan bir kimıeyi herkes ister, Tenbeller, itten 

kaçınanlar, it yoklufundan bahsederler. Hem, ben 

fula bir para da iıtemcdim. Beni lAf&tabilecek ka-

dar bir kazanç aradım. Yalnız, madam Ravberg'den 
çok çektim. Madam Ravberg, viyanalıdır. Macarları 
hiç sevmez. Macarlara karşı olan kin ve nefretini 
meydana vurmak için bahane arar ve her işime bir 
kusur bulurdu. Macarlar hakkında ağır ıözler söy
lediği zamanlar, kendimi tutamaz karşı gelirdim. 
Madam, büsbütün kızar, ceza olarak aylığımdan pa

ralar kesmeğe kalkardı. Bereket versin mösyö Mak

si Ravberg'e. O, beni birkenara çeker, madamın ay

lığımdan kestiği paraları fazlasiyle iade eder ve 

gönlümü alırdı. Onun hatırı için madamın fena mu

amelelerine katlanırdım. Zaten almanların kendi 

milletlerinden gayri milletlere karıı merhametsiz 

olduklarını çocukluğumdan beri işitirdim. 

- Sözlerinden mösyö Maksi Ravberg'i fazla ıev

diğin anlaşılıyor madam Şipo§. 

- Mösyöyü hakikaten çok severim. Onun bir eşi 

bütün dünyada bulunmaz. Melek gibi bir adamdır. 

Allah mesut etsin. 

Kadıncağızın gözleri yaşarmııtı. Gizella'nın, ye

meli bırakıp kendisini dinlediğini görünce, bir anne 

şefkatiyle genç kızın baıını okıadı: 

- Aç kaldın ilizelim, dedi. Haydi, karnını doyur. 

- Doy'dum. madam &ipoı. Daha fula yiyemiye~ 

tim-

okuması da muvafık değildi. Çünkü; abJaıınıs1d' 
kanlıya yazdığı mektubu onun haberi olmadan 

tirnıişti. Şimdi Vilmoş'un verdiği cevaptan ô 
belki; hakikati anlıyacaktı. Bu takdirde ke"ır 
darılacağı ve kızacağı muhakkaktı. Yataktan 

r•• I Usulca dışarı çıktı. Ayaklarının ucuna basa ııt 

den geçti. Holün antreye açılan kapısına Y' 1 f 
Gürültü etmemeğe çalışarak, kapının tokrnd~ 
virdi. Teliiş ve heyecanından madam Şipoş'un .. 

. d'" 
dan hole ışık sızdığının farkına varmadı. sır f' 
dam Şipofun oda kapısı açıldı. Sert bir sel dıJ 

- Kimdir o? 
Jcatd' 

~ 
Gizella, şaşırdı. Olduğu yerde dondu, , 

üzerinde yakalanmış bir insan gibi sararnııŞ· tı'dD( 
du. Madam Şipoı elinde lamba ile kendi•1"e 

geliyordu. Kekeliyerek cevap verdi: 

- Ben... Benim, madam Şipoı·- • . 

M d Ş. k "b" b. 1 .,.,rdı.I· a am ıpoı, çı ııır gı ı ır ses e ,.... 

- Burada ne arıyorsun madmazel? 



ephede ve politikada 
aad' nun havadisleri 
p r•ııaa-' ---------

Ilı nın §İmalinde Som· 
' deve "e Aisne nehirleri üze-

arn ed b .. .. k d ttbt} • en uyu mey an 
.•ld1; erıne dair, §İmdiye ka· 
il' ~llrıı:ı: l. fikir nın umat, bize ka-
deiild· "erecek derecede va

bu ·~· Faknt buna rağmen 
le~:ııe • areketlerin müttefik
tler "•nki§af ettiğine dair 
~ ıöyı~rdır. Daima hakikati 
aeYn •Yen fransız baıvekili 

Lb~ r,;ud, franıız milletine 
"ll he.r :.oda yaptığı beyanat
tİi:ıd .e atı İzah ederken, on 
· ıır h f İUr f cp ena haberler ver• 
"Bıııu a ettikten sonra dedi 
eden~ vahim olmakta de-

'l "ak 
1 
u •natte, sözle değil 

tfiın a arla sizlere ümitler .,, 
'111 R 
iter YeYnaud'nun sözleri dai-

tıı-. ,.. .. erde itimatla kar•ılan-
'l "'\tnk" " 1~\i U fransız baıvekili 

ll 0. &aklıyan, hakikatten 
••ileu· adanı değildir. De

h,kiL r :ı:atcn en büyük kuveltt "alte ~lld n almazlar mı? Pa-
fd,~ ih Belçika kıralı Leo• 
tti &a ~netini haber verdiği 
letiııi at. erde bütün fransız 
ıl ha.1t~ıll~ birliğe, davet için 
!tıy._ atı hun bir çıplaklıkla 
1 °"trd'i~~Ugfuı de fransızlara 
ıılılıutt gı anda aynı gekilde 
hıtııd• 'llr. Bundan dolayı, 
'llıeı:ı~~ &Özlerini ve müsbet 
'ile it 1 havadislerini aynı em• 

ar§ıtayabiliriz. 

ü harekat 

l} ~•• telgrafl.,a 
t tore b h .. b . qtrp b" • sa a tan ıtı a· 

1 lİdd Utün cephe boyunca 
lıt, ~l etiyle tekrar ba§la
"~erhı:anlar, Somme ve Aiı· 
kaydet e? nıuhtelif ilerleme• 
•
1 
ıo kit:11§lerdir. Bu ilerleyit· 
' o)tıı metre ve hazan daha 
ta.t't>t'll§lur. Alman kuvetleri
'rı S: Ahbeville'in cenu• 

'it alt lllttıe hattına muvazi 
hlıtı•lllt Bresle ırmağına ka· 

}ı'dir I§ Zoldukları haber veril
tl'j~i ·.. •ten alınanlar, taz• 
~~elt~ç .nokta üzerinde tek-
1ieri edırler: Birisi, Abbevil-
de ,:11•da Amiens, ve üçün

~etıerj rlcta Ailette ırmağıdır. 
~ lltUı:ı h "e _niyetleri bu suret
~~ at Uzerinde üç çıkıntı 
1~lii'~r:k ~unları birbirleriyle 
A.bh 1 ılerlemektir. 

~ille · . 
~tı?t b'l 1•tıkametindeki hü-
1' old 

1 ~asaa Ha.vre'a müte· 
til llltr, ~gu tahmin edilebilir. 
~;te İle u auretle Fransa'nın 

ll'L lt hale nı~vaaalasını daha 
~. ietırmek arzusunda-
A.~ 
t~ 'Ilı t 
\it lıııı:ı laı ll~afrndan yapılmak 
~ \i~erj Yık, §arkta Ailette ır• 

.ı datdı nden yapılan tazyikle 
t lltf r, Bu 1 1 1 ~ ~ ı. A.nı. suret e a man ar, 
" rarıa , ıens • Laon olan ve 
·~ '- lt~a müteveccih bir mü
'~li&tlleıi ak İstemektedirler. 

"dır il ucu Paris•e bak-, 

halinde harp 
~ t '"•t b" 
qlt, li S>l&.rı Utün bunlar, alman 
~~\f tltil(at ~.a dair emareler
~4. ttltıerrıi 1~ de bu tekilde in
~~)iltrll\ bu Itır. Fransızlar, al
~l~ tloltta.ı taarruzlarına kar§ı 
~~~ .\.?nı atını tutmu§ bulunu
l~ • ••ıtıd~nla~, dün Ailette 
~ld 'ei Aısne nehrine ka· 
~~ı,;1 t"el~j muvaffak olduklıt.rı 
·" ıı:ı llltdt ak§anı burada fran
\4rrı-. \.J ahit bir hücumu bat
'~ı'rıı:ı b.trıuıni harpte de al
~'t~ll A.it;ok taaruzlnrına sııh
~'tııd d, '1tctte kanalı ile Aisne 

ll\.ı '\i "h llnıı.rı 200 metre irti-
b. . 14t '- eın· • 
"il~· fİtııd· •n des Damcs mev-
~ı.._ .. ııı 1 Yİ- · · 
~~ "e en · .. ııncı asrın en 
~ t, lıtdır, B~a..~lı muharebeleri 
'lt~ hllltt,., Ulun c"phe boyun-

t t. İr'b • tayy 1 • 1 Qı ı İrJ . are er, ve pıya-
ı l~ t Çllıi~t· erıne Adeta bir nesiç 
<ı~ ıı~: Y ır, C h 

ip ·'le d ~. ep ede sade en-
''d4 ~ı?tı,k,~k•l h&lki irtifaına da 

oi •l\d H t h ır. l\l'p sahası bu-
~~L iltılll halindedir. 

1ıe "' .. 
~r 
Ş lllıdiye 

>~d ttıaı~ kadar aldığımız 
~bht 'l~ ~tnat fransızların her 
~, l~ 11 &1-ttı cep yapma te

~'"lt,;İlld 'lıı:~ete uğrattıkla
lııııııııı.. ~ b' edır. Bütün cephe 

ır nıa · d' e ır. 

Yalnız bu cephenin içinde hele• 
zonlar vardır. Helezonlar, hazan 
bir nokta Üzerinde, hazan biribir
leri üzerinde dönmektedirler. 
Cephe adeta bir hortum bir sik
lon manzarası arzcdiyor. Netice
yi almak için fırtınanın dinmesi 
lazımdır. 

Tank harbi 
A lmanlann motörlü kuvet-

lerle ve tanklarla yap
mak istedikleri ilerleme, bu kuv
veimaneviye yüksekliği sayesinde 
kendi aleyhlerine dönmüştür. 
Sürpriz harbi bitmigtir. Çünkü pi
yadeler istinat noktaları etrafın· 
da bir yelpaze gibi açılıp kapana
rak tankları tuzağa dÜ§Ürmekte 
ve onları benzinsiz bırakmakta
dır. Tayyareler, bu harekete bü
yük bir faaliyet göstererek yar
dım etmişlerdir. Almanların mü
nakale yolları, menzilleri, müte
madiyen bombardıman cdilmiı
tir. Abbcvillc ve St. Quentin bile, 
Hnmburg gibi bombardımana ta· 
bi tutulmuıtur. Bu meyanda Badic
he-Anilin kimya endüııtrisi fabri
kası tamame11> imha olunmu~tur. 
Bütün bunlan müttefiklerin hesa
bına aktif kaydetnıek icabeder. 
Arkadan yardım görmiyen tank
lar ve motörlü kuvetler, bu suret
le baygın bir halde oldukları yer
de mıhl&nacakl&rdır. 

italya'ntn vaziyeti 
s özlerimizi bitirirken Ital-

ya'nın vaziyetinden de 
biraz bahsetmek muvafıktır. ltal
ya'da müttefikler aleyhinde iki 
türlü düpnanlık alô.meti görül
mektedir. Bunlardan birincisi: 

- Sivil dÜ§manlık, yani gaze
telerle yapılan küfürler, üniverai
telilerin, itçilerin organize teza
hürleri ... 

lkinciai: 
- Pasif dütmanlık, yani muh

telif tedbirler, nümnyiDler, göste
riler ... Meseli bu meyanda İtalya 
ve müstemleke hudutlarının ma
ynlanmasını, tayyarelerle pike u
çu§lannı, alçaktan yapılan teza· 
hürleri zikredebiliriz. Fakat bun· 
lar daha ziyade kendi kendine 
söylenilmit bir monolog mahiye· 
tindedir. 

Resmi ve en mühil1} dÜ§manlı
ğa gelince, o henüz ilan edilme· 
mittir. ltalya, tıpkı 1914 - 1915 a
raııında olduğu gibi bir sav.sakla· 
ma devrindedir. Bugün, yarın, Ö· 
bürgün harbe girileceği bildirilir
ken, nihayet bir gün denilmiıtir 
ki: ltalya istediği zaman harbe 
girecektir. Onun tarihini tespit 
etmenin imkanı yoktur l 

Bu teırif al ni(in 1 
j talya niçin harbe derhal 

girmiyor? Bu teırifat ni· 
çin? Bunun acbepleri bir çoktur. 
Eveti Amerika meselesi vardır. 
Amerika hıılya'nın harbe girme
sine ıiddctle nleyhtardır. Welles•
in bile Amcrika'dan gelir gelmez 
evela Musolini ile konu§tuğunu, 
ve dönÜ§te en şan gene Musolini'
ye allahısmarladık dediğini unut
mıyalım. Ruzvelt'le İtalyan hükü
met reisi telefonla adeta daimi te
mas halindedir. Papa'nın ayrıca 
katoliklik iılcmiyle alakadar ola
rak bir tazyikı \•ardır. Ve Ameri
ka §İmdi ltalya'yı yalnız bitaraf
lık kanununun tatbikı ile tehdit 
etmemektedir. Nihayet Ameri
ka'da efkar müttefikler lehinde 
harbe girmeğe doğru bir cere
yan bile almııtır. 

Dün aldığımız bir Vaıington 
telgrafında §U ifade dikkate ıa· 
yandır: 

"Birle§ik Amerika'nm mütte
fiklere derhal tayyare vereceği 
haberi, umumiyetle Amerika'nın 
harbe doğru yürümekte olduğu 
hiasini vermiıtir. Tüf~nk, ve top
çu malzemesinin fazlasını mütte· 
fiklere satmak kararınm yukarı· 
ki kararı yakinen takip etmesi, 
bazı mÜ§ahitlere nazaran Ameri· 
ka bitaraflığınm aon kalan ema· 
relerini de parçalamıf bulunmak· 
tadır.,, 

Bu bir tehdit telgrafı değildir. 
Bu hakikatin ifadesidir. Nitekim 
dünkü Giornale d'ltalia gazetesi 
de, Amerika'nm bitaraf değil 
artık müttefiklerin müttefiki ol
duğ'unu yazmıftır. lıte bundan 
dolayıdır ki İtalya iti savsaklıyor. 
ltalya•nm bu ıavaaklamaar, müt-

·u~us -S-
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MİLLİ PİYANGO 
Dünkü keşidede 

kazanan ·numaralar 
Biletin 

&011 Kazanan İkramiye mikdan 
No. au numaralar Lfn. 

o 60 60 

1 32.801 20.000 

2 

3 
22.532 5.000 
39.743 5.000 

4 

5 

6 646 1.000 
36 40 

Küçük bir çocuk diığmeye baııyo r .• Biraz sonra 100.000 liralık ikramiye çıkacak •• , 

Stadyomda onbinlerce kişinin önünde dün 08.607 10.000 
16.507 5.000 7 32.997 5.000 
12.367 5.000 

8 Mili Pi (ekildi n 
09.559 100.000 

Büyük ikramiyelerden ikisinin seyircilere 
çıkışı stadyomdaki neşeyi birkat daha arttırdı 

9 45.359 15.000 
9 10 

Yukandakt liste sizi yormadan n~ 
ranızı en kıu bir zamanda aramak lmldl· 
ı:ıını vern:.t:k tçhı tertip cdllmi§tlr. Evclft. 
blletlnlzn son numarasına bakınız. Sonra 

Dün, 19 Mayıs Stadyomunda Ankara 
neıeli &ünlerinden birini daha geçırdi. 
7 haziran keşidesi Milli Piyango'nun 
yeni dönen küreleriyle Ankara Stad • 
yomunda saat altıda on binlerce kişi • 
nin önünde yapıldı. 

Daha saat 17 den itibaren geniş is
tasyon caddelerinden bir insan seli 
Stadyoma doğru akıyordu. 

Ancak, mühim maç günle • 
rinde görillen bu kalabalık istasyona 
doğru neşe içinde kayıp gidiyordu. 
Havanın sümbüli olmasına rağmen 
Stadyom tribünlerini on binlerce: kişi 
doldurmuştu. Stadyom, ve Stadyom 
tribünleri şans uğultularına nhşkındır. 
En mühim maçlarda bile ıansın oyna. 
dığı rolü kim inkfir eder. Bugünkü ma
çın neticesini de halk sabırsızlıkla 

bekliyordu. Kim kazanacak ? Günün 
kahramanı kim olacak ? Tribünleri 
dolduran on binlerin arasında kim bi· 
lir kaç tane talihli duruyordu ? 

Bugün burada da maç var ama, fut
bol maçı değil. Şans maçı .•• Oyuncu
lar da sahada tribünlerin önüne dizil
mi~ olan beş tane dönen küre .•• Kü
relerin içindeki onar ~ı.>pun mücadelesi 
ne olacak kim bilir, kimlere neler, ne
ler kazandıracak ? .. Maçın seyircile
rinin heyecanı saat altıya yaklaştık -
ça artıyor. Hatta sab·rsızlanıp alkışlı
yanlar bile var. Bugünkü maçın seyir
cilerinin hepsi -sporcu tabiriyle- beda
vacı .•. Milli Piyango Stadyomun ka· 
pılarını biltün Ankara halkına açmış .. 
Tribünler hıncahınç dolu • • Günün 
mevzuu piyango . • . Şu esnada herkes 
kendini günün zengini farzediyor. İd
diaya tutu~lar bile \'ar : 

- Büyük ikramiye vallahi bana çı-
kacak .•• 

- Nereden biliyorsun ? 

- Bilirim işte .•. 
Ne iddialar ... Ne hülyalar . • Ne 

bol keseden vadlar •.. Ne teselliler 
Nihayet saat altıya geldi. İstiklal 

margı ayakta saygı ile dinlendi. Ho • 
par lorda konuşan Kat andaş Mahmut, 
keşidenin başladığını ilan etti. Ve o
tomatik kürelerle keşidenin nasıl ya
pılacağını kısaca halka izah etti. 
Şu anda herkesin gözü sahaya dizi • 

len beş küreye dikilmişti. Küreler pı
rıl pırıl parlıyordu. 

Kürelerin önünde üç kız ve iki er -
kek çocuk beyaz krepsatenden elbise
leriyle mevkilerini aldılar. B!rer ku • 
manda ile O dan 9 a kadar olan on nu
marayı ihtiva eden l!stik yuvarlakları 
kürelere koymağa başladılar. 

- Üç numarayı koy! 
Kumandası verilince beş çocuk bir· 

den üç numaralı toplarını alıyorlar 
kaldırıyorlar, halka gosteriyorlar, on
dan sonra kürenin içine atıyorlardı. 

- Yedi numarayı koy 1 
Yine ayni hareket . . . Böylece bü

tün numaralar birer birer halka göste
rildikten sonra kürelere atıldı. 

Stadyomu dolduran on binlerde sa
bırsızlık son haddini bulmuştu. Bu 
merasim adeta futbolda hakemlerin sa
ha ortasına çıkıp para atışları gibi bir 
şeydi. 

Artık maçın ba~lamasına birıey kal
mamı§tı. 

ı Millt Piyangoya tahsis :d~ tri -

tefiklerin nihai zaferine onun da 
inandığını ıösterir. Fakat ne yap

sın ki bir çelik pakt vardır. V • 
Almanya bu çelik paktla onu mü

temadiyen tazyik etmektedir. 

Mümta Faili FENiK 

1 
o numaranın bulundugu hanenin hlzasın • 

yilzünü bile göremedi. dakt numaraltırı arnyınız. Eğer numaranı-
Sıra en büyu .. k ikramiyelere gelmi~ti zı ornda görccelt olursanız, karşı&1ndaki 

:ı • ikramiyeyi kaznnmı§sınızdır. MeselA bile.-
Kalabalık arasında dönen kürelerin tınlzln son rakamı 9 mudur? O halde 9 
basılacak düğmesini herkes göremi • numaranın bulunduğu haneye bakınız. E -

d S ·k h d "' ter orndıı. 095~9 numarayı görürseniz kar-
yor u. pı er sa aya uğmeye bas • §lsındnld 100.000 Hrııyı kaznndımz demek-
mak istiyenleri davet etti. Yüzlerce tir. EğC'r biletinizin son rakamı 2, 4, 5, 8 
talipten birkaçı şanslı sahaya girdi. numaralardan bili ise, bu haneler listede 

S 
'k d .. v ba k 1 l b<>§ olduğu için, bu bilete amorti bile ıııa.-

pı er, ugmeye saca o an arın bet etmcmlııtır. 
adlarını soruyor ve halka ilan ediyor- ikramiyeler nereye çıktı ? 
du : 100.000 liralık lkrnmlyeyt kazana.n bile-

100.000 lir.a çekiliyor : Bize 
bir§ey var mı ? 

5000 lira dedi ••• Numara yanlq 
olmaıın? •• 

bünde maliye ve bankalar erkanı otu
ruyorlar, Milli Piyangoyu yepyeni bir 
hale getiren genç ve iaal idare heyeti 
reisi Nihat Ali Üçüncü mütemadiyen 
direktifler veriyordu. 

Nihat Ali Üçüncü'nün yüzUnde, 
kendi eserinin vereceği imtihanın ne
ticesini bekliyenlerde görülen mem • 
nuniyet ve heyecan vardı. 

En sağdaki küre işl~meğe başlad~. 
Birdenbire bütün başlar Stadyomun 

sol tribününe dönmUstü. Stadyomdaki 
dönen kürelerin baflı olduğu !:istik 
kordon bu tribüne kadar uzanmıştı. 

Halk arasında bir kaynaşma vardı. 
Herkes düğmeye ben basacağım, sen 
basacaksın diye itişip kakışıyordu. Ni
hayet bir açıkgöz düğmeye bastı. En 
sağdaki küre yani birler hanesindeki 
küreden bir yuvarlak düştü. Herkes 
merak ve heyecanla bakıyardu. 

İlan levhasında koskoca bir dokuz 
rakkamı göründü. Bıından sonra iki 
küre işlemcğe başladı. " Dönen küre -
ler ,, mütemadiyen dönüyor, onlar dön 
dükçe ikramiyeler dağılıyorau. Arada 
sırada tribünlerde bir haykırma olu -
yor, yeni talihliyi görmek üzere her
kes ayağa kalkıyordu. Elektrik dilğ -
mesi biraz da Stadyomun ıo! tribünü
ne götürüldü. 

20 bin lira çıktılı zaman tribünde mü 
him bir kaynaıma ve haykırışma oldu .. 
İkramiye vurmuştu. Yeni zengin bu 
kaynaşma arasında adını hUviyetini 
belli etmeden sıvışıp çıktı. Kimse kim 
olduğunu anlıyamadı, hatta bir çoklan 

- Adınız ne ? tın parçıı.lıı.n Snmsun, lzmlr, iki parça.
&ı Ankara'da, Elflzığ ve İsta.nbul'dadır. 20 

- Nedim Yeniçeri .• • bin liralık biletin parçalan Kayseri. tz-
y · · · ? G.. 1 H · mir, Adana, Tosya, Ankara ve İııtanbulda.-

- enıçen mı uıe · • • aydı dır. 16 bin liralık biletin parçalan Muğla. 
bakalım §U düğmeye ycniçerivari bir İzmir, Adana, Tosya, iki parçn.Sl Ankar~ 
bas bakalım. da, 1ııtn.nbuldadır. 10 bin liralık biletin 

p3rçalıı.rı da Sivas, İzmir, Edremit, Cey. 
hıı.n. .Ankara, İBt.ruıbuldndır. Kalabalığın heyecanı son haddini 

bulmuştu. On binlerin talihi şimdi Ye
niçerl'nin parmakları aratıında idi. Ni
hayet Yeniçeri dilğmeye bastı. Kır -
mızı elektrik lambası yandı ve be§ kü
reden binbir mücadeleden sonra beş 
yuvarlak düştü. Levhalar kalktı, nu -
mara tcgekkül etti. 

Düğmeye basma taliplerinden biri 
de şişmanca, yusyuvarlak bir çocuktu. 

- Adın ne yavrum ? 
- Sedat Çoban •• , 

- Çoban mı ? İnşallah sen de, Ço-
ban Mehmet olurı;un •• 

Çocuk gülüyor, seviniyordu. Spiker 
devam etti : 

- Aman gözünU seveyim. Pek Ço -
ban Mehmetvari basma, düğmeyi falan 
kırarsın •.•• 

Küçük Çoban düğmeye münasip şe
kilde basmasını bildi, beş küreden bir
den yine talih yuvarlakları düştU ve 
yine numara teşekkill etti. 

Piyangonun çekilişi bitti. Tribiln -
leri dolduran halk sonsuz bir neşe için 
de idi. Kazananların sevinci sonsuz bir 
halde idi. 

Kazanmayanlar da : 
- Bir lira verdim ama, on liralık eğ

lendim doğrusu ..• 
- Şu kürelere bayıldım . • . İnsan 

şansına eyice güvenebilir artık .•. 
- lştihamı gelece:.C piyangoya sak

lıyacağım .•• 
- Şurada on binlerce kişi hem eğ • 

tendik, hem de bir vatan vazifesi yap
tık .•.• 

Piyango biter bitmez, kara kaplı bü
yük defterler açıldı. Piyangonun han
gi tehirlere çıktığı araştırıldı. Ve iki 
dakika içinde netice öğrenildi. Bu ke
şidede Ankara talihli şehirlerin eıı ba
§ında geliyordu. (100.000) liralık ikra
miyelerin iki parçası Ankara'da idi. 
Diğer parçaları lstanbul'da, Samsun
da, İzmir'de, Elazıg'da idi. Şu talihin 
cilvesine bakın ki, bu billetin bir par
çası da geçen ke idede Edirne'de sa -
tılmış. Fakat Edirne'd<-ki zat, ayağına 
gelen şansı adeta tepmiş, bu keşidede 
biletini almamış ve bilet Piyango ida
resine iade edilmiş, ı.alihine küsmüş 
bir köşede duruyormuş 1 . .• 

lkrami)'eyi kazandıktan sonra 
/ce)'il yerind • ••• 

Kom§USUnun kazandığı 
il~ramiyeye sevinenler de var 

Kaç numarayı s6yledi ? lyi 
duyamadım ki •.• 

Sondan iki nıımara~a ikramiye 
pktt m1 ~ Berilri•ıM bgkalım 
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Ame~ ·ka müttefiklere Yeni Fransız harp usulü parlak neticeler veriyor KÜÇÜK Dl~ HA.BERL 1ER i l
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__ ............................ ---' Ankara Bors 
7 Haziran 1940 f iy 

ÇEKLER yar ınıa karar verdi Alman lazyikı her 
yerde durduruldu 

x Bale - Bale'de mUnteıılr Natlonal 
Zeitung gazetesine Berllnden gelen bir 
telgrafa nazaran Prens Fredrlc Gulllaume 
de Schleswlg - Holsteln Gluckeburg, mu -
harebe esno.ııında alman ordusunda almıı 
olduğu yaralardan dolayı 10 mayısta öl
mUştUr. 

(Başı 1 inci sayfada) 

yea heyetleri ile aliikadar olan mah -
fillerde beyan edildıiine göre, esruı 
plana tevfikan yapılan mühayeat Do
we jones ajansının V.ışıngton'dan ver
di~i bir habere rnre, Hr milyar 20 mil 
yon dolar kıymetinde tayyare motö -
runden ibaret bulunmakta idi. Şimdi
ye kadar 2.300 amerikan tayyaresı tes
lim edilmiştir. Miıttchklerin 24 saat 
içinde Amcrika'daki la.zla harp m:ıl • 
zemesinin teslimini sarahaten iı;tiye • 
cekleri tahmin edilme;ktedir. 

Amerika'da mecbun askeri talim 
Nevyork; 7. a.a. - İstisnai ahvalin 

icap ettirdigi tedbir meyanında, Nev
york Times gazetesi, Birleşik Ameri
ka'da mecburi askeri talim sisteminin 
ikamesini tavsiye ediyor. 

Ayni gazete, Fransa'dan bahsederek, 
"mevkii iktidarda bulunanların bi
dayetteki hataları her ne olursa oısun 
Fransa'nın bugünkü vaziyetine hay ~ 
ran olmmıak mümkün değildir • di -
yor. Düşman kapılarına saldırdığı za
man, Fransa çelik ruhunu göstermiş -
tir. Hiçbir zaman bu ruhu son 48 sa -
atta olduğu kadar göstermemiştir. 

ltfunzarntahsisatcncürnende 
kabul edildi 

Va§ington, 7 a.a. - Mümessiller 
meclisinin tali maliye encümeni ge -
çende ordu ve donanma için ve bilhas
sa pek geni bir mikyasta tank ve 
tayyare inşaatı için Ruzvclt tarafın -
dan talep edilmiş olan 1,277 milyon 
dolarlık munzam tahsisatı kabul et -
miştir. Ordu topçu kuvetleri komitesi
nin şefi, Amerika'nın bUtUn fabrikala
rına cephane imalatını arttırmak için 
haftada altı gün ve günde 24 saat ça -
lışmalarını cmrebniştir. 

Beyaz saraydan bildirildiğine göre, 
Amerikanın Londra ve Faris sefaret
leri başlıca harp malzemesi imalinin 
tacili için elden ne gelirse yapılma
sını telgraf ve telefonla talep etmiş
lerdir. 

"Bitler esasen bizimle harp 
halincleclir ! ,. 

Vaşington, 7 a.a. - Ayan· meclisin
de, mUttefiklerc harp malzemesi gön
derildiği için Hitler Amerika'ya harp 
ilin ettiği takdirde Amcrika'nın ne 
gibi bir vaziyette bulunacağını soran 
bir arkadatına ayandan Pepper de -
miştir ki: 

Bu takdirde Amerika'nın vaziyetin-
de bUyük bir değişiklik husule gelmiı 
olmıyacaktır. • Hitler esasen bizimle 
harp halindedir. Şimdiden onun be -
tinci kolu Amerika'da bulunuyor. Bu 
hal bir müdahale mahiyetindedir. 

Reynaud Amerika ıef irini kabul 
etti 

Faris, 7 a.a. - Başvekil Reynaud, 
dün Amerika sefiri Bullitt'i kabul et

mittir. 

Nazilere kar§t harp tara/tarlan 
artıyor 

Nevyork, 7 a.a. - Gallup efkanu

mumiye enstitüsilnün yaptığı son 
sondaj neticesine göre, Amerika va
tandaşlarının yüzde sekseni, Avrupa
da bir alman zaferinden sonra, nazi
ler, Panama kanalı civarındaki fran
sız, ingiliz ve Hollanda müstemleke
lerini almıya kalkarlarsa Amerika 
Birleşik devletinin harp etmesi U.
zım geleceği fikrindedir. 

Panama kanalmda alman 
ıabotajı mı 1 

Londra, 7 a.a. - Daily Herald ga
zetesinin diplomatik muharriri, mer
kezi Amerikadaki alman ajanlarının, 
bir ihtilal çıkararak. Panama kanalın
da sabotaj yapmak üzere memur edil
miş olduklarını yazıyor. Alman elçi
ligi de cenubi Amerikaya nazi un
surları sokmak suretiyle bu ihtilali 
tcşkiliitlandırmıığa memur edilmiştir. 
Costa Rica'da, şüpheli şahısların ev· 
!erinde silahlar bulunduğu ve birçok 
tevkifatın yapılacağı söylenmektedir. 

B Reynauil'nun nutku ve 
Amcril a basını 

Nevyork, 7 a.a. - Amerika gazete· 
leri Paul Reynaud'nun nutkundan ve 
fransız kıtalarının mukavemetinden 
stayişle bahı:etmektcdirler. 

Nevyork Hcrald Tribune ve Nev
yo:.-k Tiıııes gazeteleri, müttefiklere 
süratle tayyare verihnesini istemekte 
ve müttefiklerin bugünkü harp cep
hesinde Amerikayı daha iyi müdafaa 
ettiklerini, zira Avrupa nazi barbar
lığı altında kaldığı takdirde ne kadar 
mühim olursa olsun hiç bir ihtiyat 
tedbirinin Amerikayı tehlikeden ko
ruyamıyacağını bildirmektedirler. 

aliyctinin Panama kanalına ve kom1u 
memleketlere yayıldığı hakkında ya
pı lan beyanat ve gazetelerde beşinci 
kol hakkında yapılan neşriyat Birle
şik Amerikada ve cenup Amerikasın
da fevkalade bir asabiyet uyandır

maktadır. 
(Başı 1 inci aaylada) 

muharebeden ıonra general Weygand, e -
mirlerini azimle tuttuktan için muharip or
duyu tebrik etmiıtir. 

Tanklar oldukları yerde 
mıhlanıp kalıyorlar 

bombardıman yapmıştır. Soissons'ım şar

kında nehri geçmek iç.in bir teıebbüs icca 
edilmiştir. Fakat ıol sahile giren düıman 
unsurları imha olunmuştur. 

X -fdosko,•a, - D. N. B. bildiriyor: Llt
vauya başvekili ve maiyeti, evelcc bildiri
len ziyarctıcrlot yapınn.k Uzere Moskovaya 
muvasalat etmııııcrdir. 

x Roma - MarC§al Bono, cenup ordu
ları · grupu kuııuındıını tayln edllmlrıtlr. 

x Sydney - Avuoturalya bQ.!Jvekltl B. 
Mcuztes, bir ınllhlmmat nezareti ihdas e
dildiğini ve nazırlı •ını bizzat kendisi de
ruhte elliğini blldlrml§tlr. 

Londra 
Nevyork 
Parla 
Mil an o 
Cenevre 
ı.Ameterdam 
Berlln 
BrUksel 
Atına 

5.2• 
1'8.:SO 

2.9675 
8.3175 

29.2725 

0.9976 
2.--

Vaşington'da ikamet eden alman ai
leleri sıkı bir nezaret altındadır. He -
defi şüpheli şahısları gızli polise bil
dirmek için basiret kulüpleri ihdas e
dilmiştir. Dün kanlı bir kavga çıkmıı 
ve aslan alman olan bir amerikalı bı -
çakla ağır surette yaralanmıştır. 

Par"iı, 7 a.a. - Havaıı ajansının aaat 14 
de verdıği harekat bülteni: 

Havo. kuvetlerimlz, düşman kıtalarını 

bomba ve topla durmadan baca devam et
miştir. Son 24 saat zarfında tanklara, ka· 
filelere ve münakale yollarına yilz tondan 
fazla bomba atılmııtır. Avcı tayyareleri -
miz, durmadan düşman hava kuvetlerinin 
tahribine devam etmi& ve aynı zamanda ka
ra kıtalarımızı himaye eylemlıtir. Son 24 
saat zarfında 21 dıiıman tayylU'esi diişürül
müştür. 

x Parla - Fransız akademisi, bUyUk 
edebiyat millttlfntını B. Edmond Pllon'a, 
lılkAye ınükfl.fatını ll. Edounrd Pel88on'a 
ve Loula llnrthou müktı.fatını da V. Vlc
tor Glraud'ya vennlı,ıllr. 

x Londra - Kln.ı;aley Wood avam ka
marasında yaptığı beyanatta lngillz has -
tanelerinde tedavi edilmekte olnn yaralı 
o.ııkerlerln bundıın böyle tenzllAtlı fiyatla 
tUtun ıı:ıtın alnblleeeklerlnl söylemlııtlr. 

Sof ya 
Prag 
Madrtd 
Varııova 
Budape~te 
BUkreıı 
Belgrad 
Yoka.hama 
Stokholm 
Moskova 

1U550 

29.9425 
0.625 

3.8525 
88.7850 
31.0050 

Hitler'e iade edilen nİ§an 
Nevyork; 7. a.a. - Beynelmilel tica

ret odası reisi ve C<'.rnegie beynelmilel 
barış mUessesesi idare müdürü B. Tho
mas Watson, sulh ıçın sarf etmiş 

old11ğu gayretler için 1937 de Alman
y.a'dan alm ş olduğu ı11şanı Hitlcr'e ge
ri iade etmiştir. 

Gece umumi vazlyette hiç bir de&iıik -
lik olmamıştır. Bu nlsbt siikünettcn fran -
sızlar başlıa istinat noktalarının iaıesi i
çin istifade etmişlerdir. Bu a:.ıbah şafakla 
beraber muhnrebelerin dunkü cephe üze
rinde ve aynı şiddetle tel:rar baı;lı:ıdıgı za -
man, meıo:ki'ır istinat noktııları yeniden mu
azzam nıuhımmata m;ılik bulunuyordu. 

Saat 23 teki vaziyet 
Paris, 7 a.a. - Havas saat 23 de askeri 

vaziyet h;ıkkıncl;ı ııu he.beri vermiştir: 

x Nevyork - Max Bcar tık ravuntta 
Arjıı.ntln ıın.mplyonu Cn.mpolo'yu nakavt 
etmiştir. 

x Londrn - Kıra!, yanında dük Glou
cester olduğU hahlc Aldershot'dakl kıta
larda \'e kıglalardo. Uç saat tettlııte bulun
muştur. 

x Velllngtıın - Yeni Zelnnda par!A
mentosunuıı gizli bir celsesinde baovckll 
Fmzer, mcmlt!kulln harp gayretleri hak
kında uzun uzadıya izahat vermiştir. 

\. 

ESHAM VE TAHVILA 

1038 ~ lkramlyell 

NOT. - Hizalarında rı 
lunmıyan dövizler için I 
çil edilmemiştir. 

Hitler'e yazmış oldu~u mektupta B. 
Watson, bu iadenin sebeplerini izah 
etmiş ve " hükümetinizın bugiinkıi po
litikası, uğrunda çatıvtığım ve nişanı 
almaklığıma sebep olan davalara mu
gayir bu}unmaktadır .• , demi tir. 

Amerika lngiltere'Jcki tebeasını 
geri ~ağmyor 

Londra; 7. a.a. - Arnc:rika Birteyik 
devletleri bUyilk elçilıgı, tngiltere'de
ki Amerika vatandaşlarının Amerika -
ya dönmeleri hakkında aşa~ıdaki dek
larasyonu neşretmiştir • 

" Amerika Birleşik <lcvletleri büyült 
elçiliği şu fikirdedir ki, lııgilteıe'tle 
daha fazla kalmalanna mUstaccl hiçbir 
sebep bulunmıyan Amerika vatandaş
ları, derhal Amerika Bırleşik devlet -
lerine dönmelidirler. Uu, belki de, har
bin &onuna kadar memlekete dönmek 
hususunda son fırsattır ve bu fırsattan 
istifade etmiyenlcr bundan doğacak 
riskleri kendi Üzerlerine almaktadır. 
Amerika vatandaşlarına şu ciheti bil -
diririz ki muharip ıı:r millet vapuru i
le seyahat etmek, runedkan kanunları
na muhaliftir. Amerilra bliyük elçiliği 
bu gibi seyahntlere müsaade veremez:. 
Vaşington vapuru, amerikalıların tah
liyesine yardım için İrlanda'ya gel -
mektedir. Vaşington vapuru Lizbon -
dan Bordaux ve oradan da 12 haziran
da İrlanda'da Galvay Hır.anına gelecek 
ve bir iki gün kaldıktan sonra hareket 
eyliyecektir. ,. 

B. Rur.velt yeni •clahiyetler 
istedi 

Vaşington, 7 a.a. - B. Ruzvelt, kon 
grcden, ordu ve donanmadaki fazla 
silahların magazalara gönderilmesi 
hakkında hükümete selahiyet veren 
bir kanun çıkarmasını istiyeccğini 
bildirmiştir. B. Ruzvelt, halen tayya
re ve mühimmatı mağazalara sevk se
lahiyetini haiz bulunduğunu, fakat 
7,5 lıklar gibi toplar hakkında böyle 
seliihiyeti bul11.,madığ1nı ilave eyle-
mi~tir. Bu .. eti almak içindir 
ki B. Ruzvc., ı.ı içtima devresinde 
kabul edilmek ı.izere kongreye bir ta
lep göndermiştir. 

B. Ruzvelt, bu talebinin hangi he

defi güttüğünü bildirmemiştir. Fa

kat selahiyettar mahfillerin kanaati
ne göre, böyle bir kanun projesinin 
tasvibi, derhal, müttefikler emrine 
mühim bir harp malzemesi stoku ver
mek neticesini verecektir. Bu stoklar, 
hususi firmalar tarafından müttefik
lere satılacaktır. 

Alman tebliğine 

göre vaziyet 
Bcrlln, 7 a.L - Alman b~kumandıınlı· 
lı:bllğ ediyor: 
ı<ara vchavn ordularının harekAtı Som

nıt nehrinin ve Alsne ile Olsc nehirleri 
arıı.!ındnkl kanulın cenubunda d~rplş edil
diği tarzda ve mu\'ııffakiyctle devam et -
mrkh•dir. Wey~nd hattı bütUn ceplıe U • 
zerinde geçi lml§tlr. 

Almıın tayyareler! bu gece İngiltere 
tayyare meydanlarını muvaf! klyetlc 
bombardıman etmişler ve üslerine dönmilş
lerdlr. Almnn sahil ml\da.to.a topçusu, 
Fnuısıının ,,ımal snhlllerlndo sUratll bir 
dilşms.n motörbotunu tahrip etnılştir. 6 ba
zlrnn tarihinde dtlşmn.n ayintı 74 tayyare 
• ıo bunun 64 ü hava muharebelrlyle ve 
QJ ı topçu ateşiyle dilşUrlllmUştUr. Alman 
tayyare zayiatı dokuz t.nneden ibarettir. 

Askeri ma.hCillcr, bu sabah ııon iki gün 
zarfında ccreywı e<lcn harekattan :ve bil • 
hassa tanklnrla miicadeleye .nemur olan 
hususi gruplarmıızın elde ettikleri neti -
ceden mem ıuu olduklarını bildiriyorlardı. 
Filhakıka almanlnrın t:ı.nrrıızun bidayetin
denbcri ileri surdukleri 2.000 tanktan 400 
ünün tahrip edıldıgine muhakkak gözü ile 
bakılmaktadır. 

Muharebe, denizden Soissons'uıı e:ı.rkma 
kadar, büti.ın g!in çok şiddetli olarak de -
vam ctmİ!ilİr. A iman tazyikı, her yerde. ez
cümle alnıanlarm geçmemiş oldukları Ais
ne üzerinde durdc.n !muştur. Bir çok yeni 
tank tahrip edı1miı;tir. 

x Londra Dllk de Kent tngllterenln 
şlmı.ıltgarblıılnde lns;lllz tayyarelerinin 
merkezini 7.lynret etmiştir. 

x Loııdra İzlanda'nın işgallndenberl 

Zayi - 5/5/928 tarihli ve 
jandarma alayındwı almıı o 
tezkeremi zayi ettim. Yenisini 
dan eskisinin hükmii yoktur. 
zaııının Sagırlı köyünden Meh 
doğumlu Yusuf Kutlu. 8. Rcynaud'nun izahatı 

Şunısı ltayde lıi.yıktır ki, kuvetli istinat 
noktaları mevcut olmıyan mahallerde hat
larımızı geçmeye muvaHak olan dü:ıman -
tankbrmı hiçbir noktada bunların peşi sı
ra gelmesi icabcdcn almnn motörlü piyade 
kıtalnrı takip edenıemi§tir. Bu tıı.nkt::.r, is
timıt ııoktalarııııı::dan yapılın sürekli ate
!iimiz altında olduklıırı yerde tamamen 
mıhlanıp kalmışlardır. 

Paris, 7 a.a. - Havas: B. Reynaud, bu
gün oglcdcn sonra, ayan meclisinın ordu 
cncıimeni huzurunda beyanatta bulunmuş -
tur. Bu içtiman hariciye encUınenlnden bir 
heyet de iştirik eylemiıtir. 

lnglllzler tarafından esir edilmiş olan al
manlar. garp sahillerindeki Umanlardan 
blrielne gönderilerek kamplara yerlt.Jtlrlle
cektlr. 

x Tunus - Tunus beyinin emri üzerine 
dUn ~ytuıın camiinde mUttcflklcrin zaterl 
için dua edilmiştir. ----

Dört milyon zarf al 
Türk Hava Kurumu Genel 

kanlığrndın : 
1) 14000 lira fiyat biçilen 

z:arfın satın alınması, kapalı 
ekııiltmeye konulmu&tur. 

Tank muharebeıi 
Pariı, 7 a.a. - Aisne ile Ailette arasm

dakı alman taarruzu şiddet itıbariyle ge -
çeıılerde M"ııı;e üzerine yapıl:.uı taarruza 
benzemcktcdır. Bununla beraber, halen 
tarıklarn karı;ı yeni t&biye kullanmakta o
lan frnmıı:ı: kıtaatının mukavemeti harıi -
cinde de iki taarruz arasında muhim bir 
fark mevcuttur. Şimdi yeni muharebe bil -
hassa bir tank nıuharebcsidır. Almanlar bu 
tankları topçunun müı:ahareti ve piyade -
nin refakatiyle ileri si.ırilyorlar. Bu defa 
alınan tayyareleri, m!ihim bir rol oynadık· 
!arı ıinıal muharebelerinde olduğu gibi pi
ke hilcumlnrda pek bulunmıyorlar. Tayya
reler bilha&1a muharebe bölge&inin yakın 
ve u:ı:ak gerilerinde çalııımaktadırlar. Al -
man faaliyeti ezcü.mle merkez ve batı böl
beleriıv.le mükerrer istlkıııflarla tebarüz 
etmektedir. Alman bombardıman tayyare -
!erinin faaliyeti evelki günlere naz:aran da
ha z:ayıf görünüyor. Bombardımanlar bil -
haasıı dcmiryolları, garlar, limanlar ve ha

va meydanlarına yapılm15tır. Bu sabah Fa
ris fi:ı:erinden uçan 200 tayyareden mürek
kep hava filosunun yeni bir tecavüzde bu
lunup bulwımıdığı hakkında öğleye kadar 
henüz: bir maUlmat almamamııtır. 

Franıız lcsyyarelerinin faaliyeti 
Alman hava kuvctlerinin toplu bir hal

<le muharebe meydanına gelmesine muka -
bil frnnsrz hava kuvetleri harekata ıiddet
le iştirak etmektedir. Tahrip edildici bil -
dirilen alman tanklarından çoğu fransız 

tayyareleri tarafından tahrip edilmiştir. 
Bunclan baıka, tayyarelerimiz düıman re
rilerine de hücum ctmiıtlr. Bu taarruzlar 
Almanya arazlairıde çok uzaklara kadar 
gôtUrUlmüıtür. Fransız pilottan, İngiliz 
pilotlarının da müuharetiyle, batı Al -
manyasmda ve ıimalde alman tahaniitleri
ni bombardıman etmiııle~dir. 

Muharebe Rethel bölgeıine doftu ya -
yılmamı§tır. Fakat alınanlar kolayca püs -
kürtülcn birkaç hücum yapmı151ardır. 

Rhin llzerinde düıman topçusu ağır mer
milerle fransız kaz:amatlarına ateı etmiı -
tir. 

Almanlar ilerliyemiyorlar 
Parlıı, 7 a.a. - Akşama doğru, aalA.hl

yetıl askeri mahtlllcrden Royter muhabiri
nin aldım malumata göre, Fraruıa meydan 
muharebesinin btuiz vası!lan aynı olarak 
devam etmlıı ve hücumlarının şiddetine 
rağmen, almıınlnr, bllha.ıısa tazyiklcrlnln 
c;ok §lddetll olduğu transız tertibinin sağ 
cenahında, milhlm llerleylılere muvaffak o 
lamrunııılnrdır. Bataryalarla ve tank dtı.fi 
terttbatlyle dolu franııız istinat noktalo.n
na ltaroı. piyadelerin Hnünde giden tankla
nn nynı hücumlo.n vardır. Fraruıız letınıı.t 
noktalan, muhnrcbenln llçUııcU gUnU, he
yeti umumiyesiyle, mükemmel surette mu
kavemet etmiştir. Yeniden, topçu ateşi, 
tank dı'\fl tertibatı ve tayyarelerle birçok 
tank tııhrlı> edllnılııtır. 

iki mıntaka 
MuhıırebP.nln tnkioa.tı bakımından iki 

mıııtaka ayırt etmek icap eylenıektedlr: 
Denizden Urun civarına kadar olan yu

karı Somme üzerinde, ai<gama doğru, biç 
bir yeni alman llerleylııl kıı.ydcdllmemlıı • 
ti. 

İngiltere' nin 4atacağı 
Türk mallan 

2) Muvakkat teminatı 1050 
namesi her gün komlıyonda 

B. Reynaud, Flandrcs muharebesi ile 
buı;liııkü taarruz hakkıııtla ve mukavcme -
tin ori:aııize edilmesi bahsinde tam izahat 
vcrnıi' ve hnlen yapılmakta alan harekA -
tın inkişafına itiın:ıt oluııınası sebeplerini 
bildirıniı:ıtir. 

Ordu cnciimeni reisi, müttefik kuvet -
lerin daima dah:ı faal iebirh&ine itınıat 
hislerıne candan i;tir!ik etıniı, alman ted -
birlerden dolayı B. Heynaud'yu tebrik ey
lemi& ve her sahada milli kuvetlcrin kal -
kınmasına, lü:ı:umlu bUtün enerji ile de -
vc.m için tesanüdünü gô&tercıı teminat ver
miştir. 

İstanbul, 7 (Telefonla) - Balkan 
ve Türkiycde mal satın almak için tc
şekkiil eden İngiliz şirketinin mümes
sili B. Krep İstanbula geldi. Teşkila
ta dahil mütehassıslar bugünlerde ge
leceklerdir. 

3) Ekslltme, 22 haz:iran 94 
günü ıaat 11 de T. H. K. Genel 
nasında yapılacaktır. 

4) İsteklilerin, kanunun 
ma.ddelerlnde yazılı vesika ve 
nı havi olan mühürlü zarfla 
bir gaat evet komisyona teslllll 

Londra mahfillerinin fikri 
Londra, 7 a.a. - Havas: Seltıhlyetu 

mnhlllkr, o.skcrl vaziyet, heyeti umumi -
yesl ltlbarl:,•le, oldukça iyi olarak kalmak
ta bulunduğu kanıuıtlndcdirlcr. Fakat bu 
mahClller, fnzln nlkblulll[te bulıınma.mo.k 
ltiwmunu da tebnrliz ettirmektedirler. 

Alınan lıabcrlerıı göre Amtens·ın gar
bındakl iııglliz kuvcUeri llresle ırmağına 
doğı·u geri çeldlmlşlcruir. Diğer tnraflnr
da vaziyet, umumi lıntlıırı ile a,ııağı yukarı 
değl11nıcmi11 olarak kalmaktadır. 

Gene tebarüz ettirildiğine göre, alman
lar, yeni teşkil edilmiş bulunan ve evelce 
sıkı muharebelere glrml§ olan askerlerden 
mürekkep fırkalardan bazılarını kullaıı
mağa b~lnınışlnrdır. 

Londra IUllll.hlycllRl' mnhflllert, buglln-
kil harekAttn. milttc!lklcr lehine bulunan 
unırurlnnn bllllnçosunu yaparken, bilhaıs -
ea ııu iki ciheti tebarüz ettirmektedirler. 

Ordulanmızın hareka.tı, Flandreıı mey
dan muharebesinde olduğU gibi, muhacir 
akınları He mUşkUlleşmemektedir. Diğer 
taraftan şuraııı da teeyyllt eylemektedir ki 
soğukkanlılıklarını kaybeden alman bom
bardıman tayyareleri pilotları, pike halin
de fazla hücumlar yapmamaktadır. 

Askeri vaziyetin inki§afı 
Londra. 7 a.a. - Roytcr'ln askert mu -

hablrl bildiriyor: 
Frruısn: ordusu, yeni Somme - Alane 

muharebeelnde, yeni unullerlni §imdiden 
parlak bir surette gösterml§ bulunuyor. 
Üç haftadan kısn bir milddct zarfında ih
zar edilen müdafaa mevzileri, ekseri nok
talarda dll§manın motörlze kıto..atını dur
durmU§tur. Bu muharebenin gimdiye kadar 
nıU§tıhedc edilen btıriz noktasını da bu 
keyfiyet teşkil etınektcdlr. 

Hattın bazı noktalarında, kullanılan 
malzemenin sıldeti dolayıslylc, düımana 
arazi terketmelc mecburiyeti he.eıl olmuı -
tur. Keyfiyet, uzun bir derinlik Uzerlne 
mevzu bulunan mlidafa.a tertibatının hiç 
bir zaman delindiğini ifade etmez. 

Bu ycrıl hat llzerlnde sabit kaleler yok
tur. düşman arazı Iınzanınak fı,;ln ısrar et
tiği zaman, frllIIBız mUdatnruıı da onunla 
beraber harekete geçiyor ve dilşman eski 
vazlyctlude kalmış oluyor. 

Fakat tar.in nikbinlik yapmak lçln va
ziyet henüz erlcend!r. Tanklarını geçirmek 
ümidiyle almıınların muayyen noktalarda. 
ne derece mtlthlıı darbeler vurmak kabili
yetinde olduklarını blllrlz. Bugllnkll ııera
ıtte, arazi parçaları kaybetmek eskiden ol
duğu kadar ehemlyetl halz değildir. Her 
iki tarafın büyUk piyade ihtiyatları var -
dır. Şunu da kaydetmek ıazımdır ki, 
fransızların da birçok zırhlı fırkaları mev
cuttur. 

Amienı'in garbindeki hat 
Londra, 7 a.a. - Londranın ıın.Uı.htyetli 

mn.hafllinde, garp cephesindeki mul•et'ebe
nln heyeti ummlycslnden ba.heederck "va
ziyetin oldukça Jyl,. olduğu ııöylenlyor. A
mlens'in garbında, hat ıılmdl l3resle çayı
nın boyundadır. Diğer taraflarda vaziyet 
dUnküne nıügablhtlr. 

Bu muhnrebede mUttefik orduları, mu
hacir mcııeleslyle tııgal edilmemekte, ve 
dilJrnan tankları da mahallinde benzin ih
tiyaçlarını temin edememektedirler. 

Tahrip edilen alman tankları 
800 Ü buldu 

Emlôk Eytam Bankasından : 

951 

9152 

953 

1090 

1091 

1092 

1093 

1104 

1105 

11152 

Peıin para ve acık arthrma ile 21 -6 -1940 

cuma günü safllacak emlak: 
Muk 

Mevkii ve nevi kıymet& 
Etlik Yukan tnclrllk mevkii kadastronun 178 ada 1 
parselinde kayıtlı 7160 M2. bıı,!1: yeri D. Şeratettin ba· 
ğının şarkındadır. 
Hocapafa Mah. kııdaatronun 118 ada 19 p8l'llellnde 
kayıtlı 16 M2. arsa (bu 8.l'li& Zevk lokant.luıınm yanın· 
dakl G-13 taj No. ıu evlerin ortaaındadır.) 
Kavaldıdcrcdc, kadastronun 1122 ada 26 parselinde 
kayıUı 2 40 M2. harap bağ (Kavaklıdere yolu Uze
rlndedlr.) 
Kavakhdcrcd!l kadıı.cıtronWl 1122 ada 36 parselinde 
kayıtlı 1200 M2. tarla (Yukan Çılganın üzerindedir.) 
Kavnklıderede kadMtronun 1122 ada 37 parselinde 
kayıtlı 6520 '.M2. tarla (KtlçUk Eııat yolWlda Çanka
ya'ya J;lden çılganın Uzerlndedlr.l 
Kavaklıderede kadastronun 1122 ada 80 parselinde 
kayıtlı 1180 M2. tıırla (715 taj No. lu İsmail lle 78 taj 
No. lu Atiye bağları civarındadır.) 

Peıin para ve a~ık a(ık arttmna ile 25 -6 -19 

<uma günü sahlacak emlak: 
Maltepe, Zeyrek cad. kad.wıtronun 1182 eda 14 panıe
llnde kayıtlı 675 M2. arsa (Yaltırak köprU.sü ile 
1 No. lu parsel arasındadır.) 
Maltepe, Zeyrek Cad.. kadastronun 1182 ada 15 par
selinde kayıtlı 676 M2. arsa (Yal tınk kl:lprUııU ile ı 
No. lu pıı.nıcl anısındadır.) 
Maltepe, Zeyrek cad.. kadastronun 1183 ada 1 parse
llnde knyıtlı 835 M2. arsa (jandarma mektebi civarın
da Kurunlnr sokağı kaı'gısındadır.) 
Mnltcpcdc,, kad:ustronun 1100 ada ıs parselinde ka· 
yıtlı 500 :M2. arsa (Akıncılar ve Onur sokağının blr
leetııtl köı;cdc S taj No. hı apartıman yanındadır.) 
Maltepe civarı, Çl!Ulk aııfaltı üzerinde 1219 ad.o. 2 par
selde kayıtlı arsanın 1013 hlesede 686 hissesi (ÇitUt-
ğe giden nsfolt tlzcrlnde tayyare meydanı kartıııında
dır. Tamamı 1013 M2. dır.) 
Maltepe elvnrındıı., kad11Stronun 1219 ada 1 parselin
de kayıtlı 832 M2. arsa (Çiftliğe giden a.ııfalt Uzerln
dekl 2 pnnıel No. lu an;anın arkasındadır.! 
Cebeci, Yeni Acun sokak, kadastronun 1825 ada 26 
parselinde kayıtlı arsanın 721 hissede 70 hissesi (ta-
mamı 721 M2. dır. üzerinde his.sedan B. Mahmut Ce-
1!1.ettlnin 21 taj No. lu bir evi vardır.) ss.-

1 - Yukanda mevkileri ve me.sahalan yazılı emlı\k, peııln para ve 
ile satılıktır. 

2 - Arttırmaya lıttlrlık edecekler içinde, mUhUr kullananlann mllh 
den tasdik ctllrm"lerl ve mUzayede ınrasında verilen bedel mukadder 
ğl takdirde, talipler.in depozltolarını mabet dairesinde tezyit cylemele 

3 - İhale, yukarıda gösterildiği Uzere, birinci kısım için 21. 6. 1 
saat H te, ikinci kısım için 25. 6. 1040 sah gtınU aaat H te bankamı 
yonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gUn depozito akçe.si, hUvlyet cUz 
alka fotoğrafı ile emllık servisine müracaatları. (2746) 

Kirahk dükôn, daire ve 
Va/uflar Umum Müdiirlülünden : 

Senelik Vakıf 
kirMı No. 
L. K. 

tSO 1/M 

61/S 

SemU ve )ı{. 8. 

Mfııakımllll mahalleııt Sulu
han yanında 
Altınt~ mahalleııl Aııa!arta
ıar caddesinde 

DUkkln 

Norveç'te tayyn.relcrtmlz Hammerfest 
civarında inı::oy Norveç radyosunun stüd
yosunu to.hrlp etmlıılerdlr. 

İkinci mıntnka.da, yani Olse mıntakaııı 
ile Solssons'un garbında, cılmallnde biraz 
da şarkında aşağı Aisne mıntakasında. al
manlnr, Allette'I geçmcğe muvııffak ol
muşlar ve bazı noktalnrdrı Alane'e varmııı
lardır. Fakat Afsne'ln geçldinl zorlamak 
bah.!!lndekl bUtUn tccıebbUsler akim ka11t111-
tır. 

Bundan başka. orta ve yukarı Atsne'de 
yani Hethel ve Atttgny mıntakalnrında, 
llğleden sonrn. frnnaız mevzilerine kar~ı 
çok ıtddetll topçu ate~! açılmıııtır. 

Londra radyosu ıabaha kar§ı 
yaptığı ne§riyatta Fransız Paris
Mondial radyosunun neıriyatına 
atfen dün de 400 alman tankı 
tahrip edildiğini ve bu ıuretle üç 
sün zarfında imha olunan al
man tanklan yekununun 800 ü 
bulduğunu haber vermiıtir. 

265 

252 

•2 
298/7 

291 

221 

Hocapau mahallesi Zincirli 
cami arkASında 
Bostanı mahallesinde Boğuk· 
kuyuda 

DUkk!n 

(Arııa) odun 

Be1grad' daki ekonömi 
heyetimiz dönüyor 

nelgrad, 7 a.a. - Hariciye tzırı 

F ran.ız ak§am tebliği 
Parla, 7 a.a. - Frnnaız akııam tebliği: 

Deniz ile ebemin des Dame.s ara.ııında, 
tllllharebe, blltün gUn, aynı •lddetle devam Müddeiumumilik Satye 
etmı~tır. Kıtalarımız. kayıplarına balana. 
dan ileriye daha yeni kUUeler atan dilşma
ııa etddetıl surette mukavemet ediyor. 
Cephenin heyeti umumlyeslnde, ileri un-

dôvasını temyiz etti 
-urlanmız, dllşmanın tanklarına ve piyade- tıtanbul, 7 (Telefonla) _ Müddei-
sine karıı vazifelerini ifa ettikten aonrn, 
emirle geri çekllmlolcrdlr. Yukan Brealr Umumi Satye davbı dolayısiyle veri-

60 

650 

200 
60 
80 
~ 

2276 
1900 

220 

İsmetpa.ea ma.ballest Bent
dcreslnde 
Kızılcahamamda Gövem na
hiyesinde 
Polatlı: BeyllkköprU tata.a
yonu civarında 
Arıılanhs.ne: Atpazarında 
Atpa:ı:arında 
Atpazannda 
A tpıı.urı nd.a 
Gökçeoğlu mahallesinde 
Gökçeoğlu mahallesinde 

(Sey) Hatn

Muhatlı çlf~ 
Dllkk&.n 
Baraka 
Buaka 
Baraka 

2 tnel vaıot 
1/3 No. lu f 
müııtemlltıtı t 
2 inci vakı 

Alman ajansının bir haberi 
Vaşington, 7 a.a. - D.N.B. ajansı 

bildirıyor: 

Reisicümhur Ruzvelt tarafından 

B. Cincar Markoviç dün akşalD Bal
kan antantı ekonomik konaeyinın 8 
inci toplantısına iştirlk eden Ti.irk, 
Romen ve Yunan delegeleri tcrefine 
bir akşam ziyafeti vermi§tir. 

Heyetimiz dönüyor 
İatanbul, 7 (Telefonla) - Bel&rad 

Balkan konseyine iştir~k edocı heye
timizin yarın avdeti beklcni:r.or. 

mınt.Akasında. zırhlı unsurlar, istinat nok :en karan temyiz etti. Temyiz edilen 
talarımızı tahrip edemeden haUanmız ,. • • 
ramna sızmııtardır. İstinat nokt&larıtrıli ı nokta MUddeıumumtnın bazı maznun-

11• No. ıu • 
mUştemııtıtı 

gizli polis teşkilatı için milyonlarca 
munzam tahsisat istenmesi, ordu şef
leri tarafındın beşinci kolun tetkil et 
tiği tehlike etrafında ve bu kolun fa-

mukııvemet etmektedir. \ {ar hakkında iddia ettiği sahtekarlık 
imha olur.an alı ,,nlar ve vu!feyi ihmal suçlarını mahkeme 

Alan• ilıcrlnde dliıman, tiddetli bir nin p.lfi varit ıörmcsldir. 

Yukanda mevki, cına ve eufl!llk kira mlkdarlan yazılı vakıf gıı. 
rer sene mllMcUe ve pazarlıkla kiraya 'H rlleceğlnden talip olan! 
natlyle birlikte 11dncl vakıf apartımaııın ikinci katında vakıflar uJ11 
.uıl&k ve uuı mü4UrlutUne mUraca.atlan Uln olunur. (27•5> 
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VJLAYEnER 

iden k .. ------orn" .. 1 
1 

ı-4111,1 uru a ınacak 
Okat lıırJen : 

llleınıek t na IUz e hastanest lc;in ea-
' lıöınurıı urn hasıl olan 100 • 150 
lııı~ı 12.s açık eksiltmeye konul

lltl~nu •aa ·l940 tarihine rasUıyı:uı 
t llUtıda t 15 de vil!yet umumi 
·~ lirıııı beYaııılacııktır. 
Jl\ı lfr&dır. her tonunun muhammen 

~tıat tıan (281) Ura (25) kuruş-
r Ucretı 
~ı' dellAllye rcsmı mukavc-

ltıı ar Uzerine ihale olunaca-
ı.. a tııaırı 
" tauye rnat almak, oartname • 

1 tııCU:1erfn her gün Tokat vı
iitı.ııııu u:: knlemlne mUracaat 

(25791 olunur. 

~ '" 
12~9 

11111 1 1: Yaptırılacak 
lfLı_ ı lrı ltfu·d . 1 .. ,,. -l~"'relind ur u6 unden : 
~te llab'cn ıs kilometre mesafede 
ılt e l?ıes~ie nıerkczindc 21 kcrpic;, 

lld 2g ltlr .ede Pınarhisar nRhıye 
7~ 10() eı:r ev ve Babaeski kauı5r 

!lld \'c 13 . ':'e Burı:az kazası mer
a, e 27 it UYUk Kanljtıran nahiye 
ter~'tir ~'J>it ev ki ceman 221 kcr-

1 1~elt İiı kerestesi hUkünıet taıa
-.ıt)c kere toptan veya crup ha

lt~ifonulınuştur. 

1 
tutarı 78700 lira 46 ku· 

l lıııe lg h 
dlııba lt!i .~ziran 940 tarihine ras· 
11rluııUıı~u saat 16 da Kırklaıell 
,taDılacak ınütcşekkll komisyon 
~ q tır. 

tıj ~•ıa fia~ah zarf usQliledir. 
'1ıı llluJc tn:ı~esi, plan ve sair ev. 

ııt~~ aı.~bıl!ı~e Kırklareli iskan 
""(a.t t . ılır. 
1 21 C\' .'~ınat akc;csi İnece na .' 
~! 211 1ıaı:'1!- 460 lira 76 kuruo, Pı
~~sınd tg!r ev iı;ın 888 lira 6 K. 
• ıı1•ıııda1t~~ ıoo ev ic;in 2145 lira, 
ili ~l'Ulı: l{ı 3 ev için 174S lira 49 

lttzı6SJ lir arıııtıran nahiyesindeki 
r \'e:C:ı 26. kuru, olup hepııine 

~if er ıçinde 5ı85 lira 2 inı-
tttı· llıe\tu 1 
er,ı iııe kal arı eksiltme saatinden 
11:·, butr koınisyon ba$kan!ığı. 

u, '>-c t 1~nınatıdır. birlilıt 1 ıp olanların ehliyet vc
(4557 j

2 
rnUraeaatları. 

k - 639) 12646 
~."'ita y 
ıu!elfti · aptırılacak 
~ ~ ı:e Ri:nsetinden : 
h~ ~ ledfyesının 1923 de yapıl-

• ~bıyıeır hartnsı ikmali tol (150 > 
~~ltııı ~aııalı zarf usullyle ek· 

~Uh il ır. 
'r~ lllıunen bedeli ( 6900) llra-
~ ~t t 
t lt lrııe gUeınıuat (517,50) liradır. 

1 de !{ nu H-6-1040 cuma gO -
beıed~Y•eri belediye binasında 

~ Ye encUnıenlnde yapıla • 
~lltney • 
~ he e letırak edeceklerin be· 
~ bııııtı Yetinden l§lfrnk vesikası 

llıııır ~ekıır mektuplarına kov
ıı 'le. 1 artnıuneıer Kayseri be
~llraıı 61.anbuı belediyesi ren 
~ eıı I> a beledlyer imar heyeti 

ııı ta araaız alınabilir. Tekllt 
)e 1ta.y9e;{n edilen gtlnde saat H 

~llıtıt belediye reisli ğ'lne ve
bıııu:0ata ile bu saatten evel 
(~rn2 ıısı IAzımdır. 
~ 577) 12576 

._ 1't1 e tamiratı 
>h:'. "'tı a aru"du" 1 "ğ.. d ,:~?ile r u un en: 
~lOı~ fo~ konuJM ııı: Sıva.a - Er· 
~ 'raa1 + ooo : 209 + roo ki· 
llt~lra lltfa fi500 metre tulUnde 

q : a9 ıtı:~~~r. Bu iııln keııtr bede
~· Dio -:- "lltur. 

U "at~hine tesadilf eden pa
~lı 5 te vllt'lyct daimi en· 

~ 1 &atl usullyle yapılacak· 
Ilı le "-t . 
het.ra.j c evrak IUtllardır: Keşif 
t ltul'ııbtetveu fiyat silsilesi, gra· 
t ·~t le ve oose ve könrlller 
~~cennt ~rtnnme, bayındır· 
l ı~tllıeye si, ve mukavele sureti. 

\' 7s k girebilmek için taliple· 
)~ \>llrı Uruş muvakknt teminat 
b•'\aııırı~e~ nıaknmındıın alınmış 
·~ ltaır lca.ret odnsına kayıtlı 

'l'\J "lttır teaclli hUvlyet varakası 
~ler t 
~ ~ ~~f mektuplannı eksilt· 
~" "ernı.ı 11 bir saat evel encU-

lı lır ııı mukablllnde makbuz 
r lıı~ 

'I ı.t tlııııı~hliyet vealkMt alabll· 
~ t1a ile c .R'llnUnd"n • az 8 

tleı-ı 1~11Ayet makamına mu -
llldır. (4582/ 2647) 

'~ 12650 

t-, lrf Uauliyle eksiltme 
b_~~, ili.nı 
\~! • Af·· .. 
s~eye Udurlüğünden : 
~ ~ 1 llııı konulan ıu: Yo:ı:gat hU· 

'tt llt&.atıfJ31805) lira (81) kun.ıaı· 
&.lt ır, 

~llJ,ı •a.rtnanıe ve evraklar fUD· 

>.~\'eı: 19.rtnıunesı 
) ~a tııe~roJeai 
~~lııeri genel aıartnamest 
"t\'ttlt ı •art!ennı ıartı:ıameal 

'lJe ctt\'eJ arnc 
'!' i 1• taııım fiyat metrajı 
ltı, Ozgat 

'~ ıı!llreı ıı~:[uunnda bu evrak ve 
.,.,~ ... ile 17 er .. 
·Q b \!ı llı{i-6·1940 paznrteııl gUnU 
ı.;·t~~lld dtirlUtunde toplanacak 
~llt a kapalı zart uaullylc 
~lııeye .. 
ı,.tnu"~rebllmek lc;ln istekli· 

ıı._ li;'lta ııt teminat vermeleri 
~ ~llıdırllo<ıkıdakt vesaiki hal:ı: 
t lltıı 2500o 
~\~t~&.sı; llraıık yapı ln~aatı 

1 ttl hız. :;;ı~ullyetı fennlyealnl te· 
~lt~e endız taahhütnamesi 
11.;")tt!-arıhırıd 
~ " lı!n ek ı:-rı 8 gf.ln evci mUra· 
-..!\Jıı'-llto. n~lltrneye ı;-lrl'bllccek • 
·"'lltıı ?tıeıtıu lllaları şnrltır. 

ıı~ bır s:a,1arı liçUııcU maddede 
• ~ ltetırııe t eveıtnc kadar Na· 
~~ tnuıta1'e"k komisyon reisli • 
lh~~"l'll bilinde verilecektir S: ~"'lldetj~Cı:-k mektupların nlha· 

t 'tıı!.~ıv ~ılı aante kadar gel· 

1 lııti""' oıın ın mllhUr mumu ile 
itı~ ı>r ke.~1 Şarttır. Postada 

2:sa1 > edilmez. , s,t 1 12577 
~ ıı o 1 •k " 
t~ı 'ıııaıı ç llgaçlar 

~~Oı>ru \9"irıe Mudiırlüğünden: 
't-:daıı .~zesınrn Çiğdcmgüneyi 
ç

1 
bir 279" ınetre mikjp di-

~rııına:tne zarfında kt1ilip 
l~lrılcri ~.artiyle ve 2490 sayı

t lç !140 ı. dsıreıinde 20-S.940 ta
td11~~ "1.tı/ihiue kadar 20 gün 
~e 1ı lıe drnaya vazedildiği evel

llıilttb e dikili ı;am ağacının 
ltıııı nıuhammeıı tarife 

bedeli 4 lira 01m11ma ve mezt:Qr emvalin 
muhammen tutar bedelinin 5116 lira bulun 
ma11na binaen 2'490 sayılı kanun gereğine 
kapalı zarf uıuliyle u.tılmn11 li:ıım geldi 
Aindcn evelki Hinın nıefsulh addile mezkQ 
ormandan 1279 metre mikip gayri mamQ 
ı;am ağacmm 27-S-940 tarihinden itibaren 
12-6-940 tarihinde kapalı zarf usullyle iha 
leyi eveliyesi yapılmak fizere yeniden ve 
16 g{ln müddetle satıp ı;ıkarılması tekarru 

. 
e 

-
r 
l 

. 

r 
etmiıtir. 

2 - İlk ihalesi 12-6-940 tarihine müsııdi 
çarıamba günü aaat 14 de Samsun'da Ban 
!talar caddesinde orman Ç. müdürlüğü.ı:ıd 
müte§ckkil orman satıı komisyonu buzu 

f 
. 
e 

-
nında yıı,pılacaktır. 

3 - Teldi! zarfları 12-6-940 çaroamba 
günü ıaat 14 de 1&tı1 komiayonunca açıla -
eaktır. 

4 - Çam ağacmm gayri mamul beher 
metre mikabının muhammen bedeli dört 11 . 
radır. 

5 - % 7,S hesabiyle muvakkat teminat 1 

"383" Hra 70 kuruştur. 
. 15 - Alıcıların kanuni ikametgah göıter 

mesi ve ticaret odası vesikası ibraz ctmca i 
ljarttır. 

7 - Teklif mektupları, teminatı mu -
vakkate makbuzlariyle birlikte ihale saa -
tinden bir saat evetine kadar orman satıı 
komisyonu riyasetine sıra numaralı makbuz 
mukabilinde verllmiı olacaktır. 

8 - Alıcıların mektuplarında ıartname 
ve mukavelename formüllerini okuyup ka
bul ettiklerini yazıp imza etmeleri ıarttır 

9 - Şartname ve mukavelename formül
leri Samsun orman çevirıe müdürlüi:iln • 
de olup her zaman cörUlebilir. 

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

Yol inıaatı 
!stanbul Belediyesinden : 

ı2629 

19. 6. 940 c;arııamba g{lnü ıut 15 de latan
bul umumi meclisi daimi encümen oda~ıııda 
422.358 lira 95 kuruş ke•if bedelli, İıtnnbul 
belediyeıi sınırları icinde muhtelif yerlerde 
yrptınlacak asfalt, parke ve aair cins rol
lnrın insaatı kapalı zarf uı!Uile eksiltmeye 
konulmustur. 

Mukavele, eksiltme, bayındırlık h;lerl Ge
nel. hususi ve fennt ıartnameleri proje ve 
kesif hülbasile buna müteferri diıier evrak 
21 lira 12 kurut mukabilinde fen iı;leri mıi
dürlu~Uııden verilecektir. . İsteklilerin, bu işe benzer is yaptığına da 
ir vesikalarına istinaden ihale tarihinden 8 
gün evci İstanbul belediyesi fen işleri mü
dürlüf,üne müracaatla alacakları fenni dılı· 
yet ve 940 yılıM ait ticaret odaaı vcsik:ıla· 
rile 20644 lira 36 kuru,luk ilk teminat mak
buz veya mektuplarıyle 2490 numaralı ka· 
nunun tarifatı çerçev"inde hazırhyacak • 
tarı teklif mektuplarmı ihale g{lnli aaat 
14 de kadar daimt encümene vermeleri li· 
zımdır. ( 4472/2586) 12649 

Şose inıaatı 
Sivas Nafıa Müdürlülünden : 
ı - Eksiltmeye konulan iı: Sıvaı Erzin

can yolunun 96 + 300 - ıos + 88S kilo • 
metreleri arasında 7Sı<4 metre tul üzerinde 
mevcut taıın ferliİ ve ıilindirajı işi kapalı 

.zarf uauliyle eksiltmeye ,rkanlmııtır. Bu 
iıin keıif bedeli 13317 lira 59 kuruıtur. 

2 - Eksiltme 24-6-940 tarihine milsadif 
pazartesi günü saat ıs de vilayet daimi en
cümeninde yapılacaktır. 

3 - Eksiltme prtnameıi ve buna milte· 
ferri evrak her g{ln nafıa müdürlüğünde 
görülebilir. 

4 - Eksiltmeye rirmek iırtiycnler 998 li
ra 82 kuruı muvakkat teminat vermeleri 
ve bu gibi itleri yapabileceklerine dair vi
liyet makamından alınmıı ehliyet vcsikala. 
rı ile ticaret odasına ikayıth olduklarma da
ir tescili hüviyet varakaları ibraz eyleme • 
leri llzıındır. İsteklilerin teklif mektup • 
!arını 2 inci maddede yazılı .akitten bir 
ıaat eveliııe kadar makbuz mukabilinde vl
llyet daimi encümenine vermeleri llzımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. 
"4583-2648" 1265ı 

Muhtelif in,aat münakasası 
BalJlıesir B11lediye Reisliğinden : 

1 - Bahkcsir.de yeniden inıa edilecek 
mezbaha binası, ahır; sakatat, garaj, tecrit 
ahırlan ve mecra tesisatı inıtaatının yapı
lan kapalı zarf ilAnında talip çıkmadığın
dan 18/5/940 tarihinden itibaren bir a:p 
müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 

2 - M uhamen bedeli 28226 lira elli Jnı. 

ru~tur. 
3 - Teminatı muvakkate 2117 liradır. 
4 - Taliplerin ve fazla maliımat almak 

lstiyenlerin her gUn belediye reiıllfine 
müracaatları illn olunur. (2484) 12483 

Ekmek alınacak 
!stanbul Cümbudyet Müddeiumumili-

linden: • 
İstanbul ceza ve tevkif evinın blr sene

lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf uıuliyle ek
siltmeye konulmulitur. 

Muhammen bedel "2S625" lira olup mu. 
vııkkat teminatı ı921 lira 90 kuruştur. Ek
siltme 21/6/940 cuma günü w.at ıs de Sir
keci Aoir efendi aokak 13 numarada a~liye 
levazım dairesinde yapılacaktır. Talıpler 
ljartnamesini tııtil günlerinden maada her 
giln c;alıışma saatleri dahilinde mezkur da
irede görebilirler. 

İstekliler kanuni vesikaları havi kapalı 
zarflarını eksiltme ıaatindcn bir saat eve
line kadar mezkur dairede toplanacak ko
misyon reisliğine makbuz mukabilinde ver
meleri taşradan gönderilecek taahhütlü 
mektupların posta gecikmesinden dolayı 
mesuliyet kabul edilemiyecdi ve ilıi.n Uc
retinin müteahhide ait olduğu ilan olunur. 

(4S70/2641) 12665 

Göçmen evleri inşa ettirilec!!'k 
lzmir l!kin Müdürlülünden: 

l - VilAyet dahilinde keresteal iskAn 
dairesince ver!lmek ve aalr malzeme ve 
blıtıln lgçlllğ'I müteahhide ait olmak üzere 
Urla kazesı merkezinde JOO, Bergamanın 
Kınık nahiyesi merkezinde 40, Kınık na
hiyesine merbut Dündarlı köyllnde 40, 
Zeytlndnğ nahiyesi merkezinde 16. Sı(tan· 
cı kövllnde 26 ve Dikili kazası merkezinde 
80 ı;tÖtmen evinin ln3ası 2490 sayılı arttır
ma ve eksiltme kanunu mucibince ti. 6. 940 
tarihinden itibaren 15 gUn mllddeUe ve 
kapalı zart usuUyle mUnakaaaya çıkarıl· 
mıştır. 

2 - Yaptırılacak e\'ler 8 No. h kArglr 
tıptır. Urlada yapılacak 100 evin beheri 
n93 lira 48 kuruştan muhammen ke11ff be
deli mecmuu 59948 lira ve diğerlerinin be
heri 476 '1ira 78 kuruştan ceman 71842 lira 
78 kUTU!Jtur. 

3 - Bu ınıaatın umumu birden ihale e
dllece~I lfibl ayn ayn da verlleblllr. An· 
cak gerek umumuna birden gerek birkaç 
mevkle talip oluıların yukarıda mevki H 

ULUS 

adetleri yazılı inşaat yerlerinde yapılacak 
evlerin mecmuu üzerinden her yer lı;I 
ayn ayrı tekllf'lerde bulunmaları 'arttır. 

4 - İhale 21. 6. 9t0 gUnU saat 10 da tz 
mir lskfı.n nılldilrlligUnde miltc3ckkll ko 

n 

. . 
misyon tarufından yaııılacaktır. 

6 - İsteklilerin re 7,6 dan muvakka 
temlnatıarlyle ::?<HJO sayılı kanun hUküm 
!erine göre icap eden vesaik ihale gt1ıı 
muayyen saatten cvf'l komisyon rclsllğln 
makbuz mukabilinde verilecektir. Postn 
ile gönderilmesi h!llndo vukua gelebile 
cck tealthur nııznn fUbarıı ahnmıyacaktır 

t . 
u 
e 

. 
6 - 1ııbu inşaata alt plAn ve evrakı sa 

ircaı her g!ln İzmir lska.n mlldürllig-Uxıd 
. 
e 

görUleblllr. (20S7/2718) 12719 

MiLLi MODAF AA VEKALET t 

. ilaç şiıesi alınacak 
M. M. Vek§leti Satın Alma Komisyo 

nundın : 

. 
-. 
. 

Hepsine 42'00 lira fiyat tahmin edilerek 
müteahhit nam ve hesabına eksiltmeye ko 
nulan on iki bin adet cam kapaklı ilaç 11i 
oesinin eksiltmesine istekli bulunmadığın 
dan iııbu ihtiyaç pazarlıkla eksiltmeye ko
nulmuştur, İsteklilerin pazarlık günü olan 
14/haziran/940 cuma. günll saat 10 da An 
karada M. M. V. satın alma KO. da 325 
liralık teminattan ile birlikte hazır bulun-
maları. (2422\ 124S1 

Satılık Piyano 
M. M. VeUleti Sat.in Almı Komi:s7onurı

dan : 
Muhammen bedeli (25) yirmi beı lira o

lan bir adet müstamel piyano satılacaktır. 
Pazarlığı ı0/6/940 pazartesi giinü saat on
dadır. Piyanoyu gormek iıtiycnler Ankııra 
levazım eşya ve teçhizat anbanna müraca. 
at edeceklerdir. (27.24) 12723 

M. M. V. Hava Müsteşatlığı 

Muhtelif tesisat yaptırılacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma Ko • 

misyonundan : 
l - İnşaaıı bitmek üzere olan bir han

garın kalörifcr, su, telefon, elektrik, ve 
tazyikli hava tesisatının yaptırılmasına lü
zum hasıl olmuştur. Bu tesisatlarlR allka
dar isteklilerin mufassal tekliflerini havi 
zarflarını en geç 17/6/940 pazartesi günü. 
ne kadar M. M. V. hava müsteşarlığı $b. 
6. Md. nine vermeleri. (2S60) 12S70 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

inşaat münakasası . 
Deniz Levazım Satın A/11.IJI. Komısyoaun-

dan: 
1 - 3.15.940 pa:ı:artcsi günü saat 11 de 

kapalı zarfla eksiltmeye konan ve talip çrk
mıyan mevcut keşif plAn, şartname ve hu -
ıusi, fenni prtnameleri mucibince tahmin 
olunan bedeli (126,386,70) lira olan Heybe. 
liada deniz harp okulu ve lisesi aahasında 
yapılacak yemekhane ve yatakhane binası 
npsının pazarlık eksiltmesi 10·6-940 tarii 

hine raatlıyan pazartesi günü saat 14.30 da 
Kasımpa!il'da deniz levazım aatın alına 

komisyonunda yapılacaktır. 
2 - İlk teminat miktan "7S69,33" lira

dır. 

3 - Mevcut keşif plin ve şartnamesi her 
gün 632 kunıı bedel mukabilinde me.zk(lr 
komiıyondan alınabilir. 

4 - İstekliler.in 2490 sayılı kanunun ta • 
Hatı dahilinde icab~en vcsaikle birlikte 

belli güri ve saatte mezkilr lromisyona mü-
r 

acaatlan. ( 4624-2709) 12716 r 

HARTA G. D1REKTÖRLOCO 

8 adet dolap alınacak 
Harita Genel Direktorlüğünden : 
Harita Genel Direktörlüğü iç.in lSOx50:ıc 

50 ebadında S tane çekmeli madeni dolap 
pazarlıkla aatm alınacaktır. Rcaınl ve evlll· 
ı komisyonda görülebilir. Mecmu tutan r 

t ahminen (1280) liradır. İhalesi 17-6-940 
pazartesi rünU saat ıs de yapılacaktır. 

96 liralık muvakkat teminatlarını maliye 
veznesine yatırdıklarına dalr makbuzları i· 
e Cebeci'de Harita aatm alma komisyonu· 1 

na nrllracaatlan. (2720) 1'2720 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı yaptırılacak 
Turgutlu Bclediy• Reislilinden : 
Evelce kapalı zarfla münakasaya konula· 

rak talibi zuhur etmiyen Naha Veklletin
dcn mu11addak projeler mucibince Turgut· 
u kasabuı elektrik tesisatı aşağıdaki ıe· 1 

rait tahtında açık cksil~ye konulmuş
t U1'. Eksiltme müddeti 30 mayıs 940 tari· 
hinden 13 haziran 940 tarihine kadar ıs 
cündGr. thale 13 haziran 940 tarihine mü· 
aadif perşembe ıünü ıaat 14 de Turrutlu 
belediye binasında müteıekltil daiml en
cümende yapılacaktır. 

1 - 31600 lira keşifli lokomobil ft tefer
r uatı, 

t 
2 - 2748S llra bedeli Jı:e~ifll ıantral elek

rik teçhizatı, n )'{ikııek tevettür ıebekdi 
ve muhavvlleler, 

t 
3 - 20S07 lira bedeli keşifli alçak tevet· 

ürlU ıebeke malzemesi ve montajı, 
4 - 180!)8 lira bedeli keıifli 14930 kilo 

bakır tel. 
5 - 315SO lira bedeli keşifli konsol demir 

ve civata, 
Yukarda bet maddede yazılı itlere ait 

proje eksiltme ıartnamesi ve mukavelen& • 
meler belediyemizden U~er lira mukabili~ 
de alınabilir. Talipler yukardaki işlere ay
n ayrı talip olabilecekleri cibi heyeti u • 
mumiyesine veya islerden bir kaçına da 
t 

t 

alip olabilirler. Bu huıuıta teklif dahi ve· 
~bilirler. Taliplerin 2490 numaralı art
ırma ve eksiltme kanunu hükümlerine rl· 

ayet etmek prtiyle taleplerini dermeyan 

ADLiYE VEKALETi 

Ekmek münaka.sası 
Ankara Cezaevi Direktörluğunden : 
1 

das 
Jik 

- Ankara cezaevinın hıızırıut 940 ipti
ıııdan mayıa 941 &on1111a kadar bir ıene
ihtiyacı olan beheri (960) gram itiba· 
e şartnamesinde yazılı şartlar dahilin· 
birinci nevi ekmek (21) gün müddetle 
kapalı zarf usuliyle münakasaya çıka

riyl 
de 
ve 
rıl mıljtır. 

2 
rast 

- İhale (21) haziran 940 tarihine 
lya.n cuma günü saat ıs de Ankara cüın
iyet müddeiumumiliğinde toplanan ko
yonda ynplacaktr. 

hur 
ınis 

- İstekliler muhammen bedelin % 7,5 
olan (1379) lira (70) kuru&luk muvak 

3 
ğu . 
kat teminat verecektir. 

4 
kili 
dd 

- Eksiltmeden mlitevellit rüsum te 
f ve damga resmi ilAn ı.lcretleri ve in 
hace ekmeğin tahlil iicret masarifi v 

. . 
e 

ıair bilcümle masarıf miıteahhide aittir. 
- Teklif mektuplar 2i haziran 940 cu 
cünu uat 14 de kadar ııra No. lu mak 
mukabilinde ikinci maddede yazılı ko 

5 
ma 
buz 
mis yon reisligine verilecektir. 

6 

. 

. 

. 
t 

alm 
- Şartnameyi cörmek ve fazla izaha 
ak istiyenler mesai saati zarfında Ce 
de ceza evi direktörlüğün" müracaa 
eleri il&n olunur. (.2412) 12602 

. 
beci t 
etm 

Bir memur alınacak 
A 4li,. VtHlrliıulu : 
Zo npldak ıııadrn :rrni ceuni 3S lira aıaaılı be . .... -mulofa münhaldir • 
M~ 

flrl 
lıirlil. 

11111rİ• !.aa.nanun 4 lincv madı!esicde rnıl 
ları lıaiz olan tıliplerin evrılıı ınwlıiteltri7I 

le Adlire nkiltti cru Ye tevkif nleri umum 

1 

e 

müdii rlafiiııe •Ür1eı:ıtları ili.n olanur. 
(2671) 12672 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Satılık Çam tomruğu 
D ursunbey Devlet Orman lşletmesi Re . 

vir imirlif,indcn : 

1 - Dursunbey devlet orman iıletmcs i 
Ka 
lan . 

radere bölgeııinin Mursal alanı, Akça a. 
ve Sırtyol mevkileri rampların.da mev 
'1141" adet muadili "741" metre mikap 
" desimetre mikip çam tomdugu açık 

cut • 
"668 
arttı nna ile aatılı~a çıkarılmıştır. 

2 
lan 

- Tomrukların ayrıca baş kesme pay • 
mevcut olup haclm kabuksuz orta ltu . 

tur üzerinden hesaplanmıştır. 
3 ı 

Ank 
- Tomruklara ait satış oartnames 
ana, İstanbul, Balıkesir orman çevirge 
tlrlüklcrinde ve Dursunbey Revir imir müd . 

lifi nde görülebilir. 
4 l 

met 
- Tomrukların beher gayri mamu 
re mikibınm muhammen bedeli "11" 

Lira dır. 
5 - Muhammen bedel üzerinden % 7 ,5 

akkat teminatı "612" liradır. muv 
6 1 - İsteklilerin muvakkat teminatların 

ilen 12-6-940 çarşamba rünü saat 15 de ham 
Du raunbey revlr lmlrliğine müracaatları 

illn olunur. (4S22..2635) 12630 

A 
1 

AN KARA BELEDiYESi 

Satılık yer 
nkara Belediyesinden : 
- Yenlıehlr'de 1166 ada, 6 panelde 
naD 809 nı•U. murabbaı yerin satıl -btilu 

muı 1.'.I gUn mUddeUe açık artırmaya ko
DUi mUftur. 

2 - Muhammen bedeli 4854 liradır. 

s - Teminat 364,01 liradır. 

' - Şartnameıılnl görmek lstlyenlerin 
her g1ln encümen kalemine ve isteklilerin 

1-6-940 cuma gUnU eneUmene mUraca· de 2 
atı arı. (2699) 12698 

Satılık Bi~ikletler 
A nkara Belediyesinden : 
N 

dıtı 
umaruız ve ehliyetsiz olarak kullanıl· 
cörülen ve muameleleri ikmal ettiril • 
üzere zabıtai belediye dordiincü şube 

ürlilgünce alakonularak emaneten le • 
mek 
müd' 
vazı 

mar 
m anbarmda bulunan zirdeki cetvelde 
kalan ve numaralan yazılı 18 adet bi -

sik le tin oimdiye kadar sahipleri tarafından 
aca.atla muameleleri ikmal ettlrilme
ır. M ez.k<lr bisiklet aahiplerinin 
940 tarihine kadar zabıtai belediye 
üncü şube müdürlüğüne mliracaatları, 
takdirde 11-6-940 aalı günll saat 12.30 
el~iye müzayede ıalonunda aleni mü

mUr 
miıt' 

11-6· 
dörd 
akıi 

da b 
zay cıde He aatılaralı: parasının emanete alı· 
naca ğı ilin olu.nur. (2723) 
Slra No. Markası 

1 Apollon 
2 Alsyon 
3 Bila 
4 
5 
6 
7 
g 

.. .. 
Hercule 
Gaıct 
Eı\\'ece 

Bila 
ı 

9 
o 
ı 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Nauınann 
ı Bila 
1 
1 Bilefclt 
1 Bila 
1 Geııot 
1 .. 
1 Santchen 
ı Bila 

Kadro No. 
71S718 

Bila .. .. 
" XN 11587 

Bila 
818296 

Bila 
12ı6734 

Bila .. 
,, 
" ,, .. .. .. 

12722 

Za yi - Ankara eritek lisesinden 17.10.939 
dıfım 4ı6S No. lu tasdiknameyi kay • 
m. Yenisini alacağımdan eskisinin 

da al 
betti 
hü kmü yoktur. Muharrem Yılgı 

Za 
tebi 
meyi 

yi - 935 senesi Ankara Ticaret mek
birinci ımnından aldığım tasdikna -
kaybettim, Yenisini çıkartaeağımdan 

inin hükmü olmadığı ilan olunur. eşki& 

Ali Sarıkavun 2279 

edeceklerdir. (4S915-26SS) 126S7 -
Çam ağaç direk ahnacak 

Turgutlu Belediye Riyasetinden : 
Elektrik ocbckcmlz ic;ln aııağıda vuıfl an yazılı 4 tip Uzerlnden 1100 adet çam 

ağaç direk 15 gtln mllddetle mUnakua.ya vazedllmiutır. MUııakaııa 80 mayıa 940 t&· 
rlhlnden 13. 6. 940 Uırihlne kadar 115 gUn dür. İhale 13. 6. 940 tarihine mllsndlt per· 
şembe gUnU ıaat 14 te belediye blnaaında mUteııekkil daimi encümende icra edile· 
cektlr. 

Nevi Adet Tul metre Dip kutru metre Tepe kutru metre 

Cam 150 MO 0,28 0,20 
.. 600 9 0,25 0,18 
.. 800 9 0,22 0,15 
.. 150 8,15() p,22 0,15 

Taliplerin 2490 numaralı kanun hllkUml eri dalrealnde müracaatları llA.n olunur. 
,((1597/26156). ll6ti8 

BAŞVEKALET 

Matbaacılara 
Başvekalet istatistik Umum Müdürlü 

tu Eksiltme ve !bale Komısyonundan: 
. 

. ı - Ac;ık eksiltme ve lhllle uııullyle 
1939 sencııl ikinci, UtUncU ve dördUncU kı 
sım harici tlcnret istatistik yıllıklarından 

M nUB'1'l hn..'ltırılacaktır. . 
r 
t 

2 - 60 forma ve 16 sayfalık beher for 
maaı için 3fi lira tahmin olunan bu eserle 
ıcın r:. 7,6 hesabiyle 158 liralık muvakka 
teminat vesikası verilmek l!zımdır. 

3 - İhale 1040 ııenesl haziran ayının . 
. 
. 

18 inci sah gUnll saat 15,80 da umum mil 
dDrllik blntıaında toplanacak olı:uı komls 
yonda aı:ılacaktır. Nllmune dairede görlllUr 
ve şartname komisyon k!tlpllğlnd<'n iste 
nebllfr. (2597) 12641 

Matbaacılara 
Başvekilet !statistilc Umum Müdirrlü 

lü Eksıltme ve lhııle Komisyonundan: 
. 
. 
. 
. 

l - Kapalı zarf ul!llllyle ekslltme ve f 
hal"si yapılacak olar 353 forma tahmin e 
dilen ıo nylık hnrlct ticaret istatistik mec 
muaları bMtıı ılacaktır. 

. . 

2 - 16 sayfalık beher formasına 30 lira 
fiyat tnhmtn edllmlgtlr. Eksiltmeye lştlrflk 
ed klcr 'C 7,5 hesabiyle 705 liralık mu 
vakkat teminat ıe.slkası vermeleri Jbam 
dır. 

3 - Eksillmet ha:ı:lran 1940 ayın.ıL 18 
inci ııaJı gllnü ııaat 15 tet lst.atlııtlk umum 
mlıd lrlll@ blnnsrnda toplıınacal< olan ko
misyonda '..tpılcıcaktır. Eksiltmenin ac;ıl . 

1 
ııı.sınd:ın bir saat evci ?.artların :. omisyon 

l'f'l:ıllğ'lne verilmesi llzımdH Bu baptıık 
'Sıı.rt:nıım,, kom•s· ::ı kdtlpllğinden l"t nl'bl· 
lir. (2506) 12642 

Matbaacılara 
Başvelr.llet lstatistik Umum Müdürlü 

iü Eksiltme vet l hale Komisyonundan: 
. 

1 - Açık ekstltmc ve ihale usullyJe 
1940 senesi umumi nUfus sayımı tc;ln 
25 • 200 sayfalık 6 x 100 1/ 16 cbndında 
274600 adet sayım d eteri bastınlııcaktır 

2 - Tahmin olun:ın bl'del :rooo liradır 
Muvakkat teminat olarak 'C 7,5 kuruş 
hesabiyle 375 llrahk banka mektubu veya 
hazine makbuzu v rllmesi IA7.ımdır. 

1 ıı - İhale 1940 haziran ayının 18 ine 
salı günü sata 14,30 da istatistik umum 
rnUdUrlllğli bin!ISlnda toplanacak olan ko
misyonda yapılacalttır. NUmune ve ıınrtna
me bedelsiz olarak komisyon klı.tlpJlğlnden 
istenebilir. (2:i9S) 12640 

Benzin alınacak 
Başvekalet Evrak ve Levazım Müdürlü

ğünden : 
ı - Aı;ık eksiltmeye konulan ia, 15000 

litre benzin, 
2 - lhale açık eksiltme suretiyle yapı

lacaktır. 

3 - Tahmin edilen bedeli 3750 liradır. 
4 - Eksiltme 24 haziran 940 pazartesi 

günü saat ıs te Ba5vekilet evrak ve le • 
vazım müdurlüğündcki eksiltme komisyo
nunda yapılacaktır. 

5 - Muvakkat teminat akçesi 28ı lira 
25 kuruştur. Eksiluneye gireceklcı- eksilt
meden evci muvakkat teminat akçesini ma
liye merkez muhasebeciliği veznesine yatı
rarak alacakları makbu.z ile birlikte komis
yona müracaat edeceklerdir. 

6 - Eksiltme şartnamesi, evrak ve le • 
vazım mUdurlü&iinde her rün görülebilir. 

(2748) 12733 

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

kıtaat ilanları 

Sığır eti alınacak 
lzmit Tümen Satın Alma Komisyonun

dan : 
1 - Tümenin İzmit garnizonunun dl!rt 

aylık ihtiyacı itin 72000 kilo ııığır eti ka • 
palı zarf ('kslltmesl ile alınacaktır. 

2 - Kapalı 7.arf ekıılltmeal 13·6·19t0 gll. 
nU saat 15 de tUmcn aatın alma komlayo • 
nunda yapılacaktır. 

3 - 72000 kilo etin beher kilosu itin talı 
mln edilen fiyat 25 kuruııtan tutarı 18.000 
lira muvakkat temlnıı.tı 135-0 liradır. 

4 - İateklllerln tıelll ~Un ve saatinden 
bir 11a.at evel tik teminatlarını ihtiva eden 
kapalı zarflarını İzmltte tUmen satın alma 
komlııyonuı:ıa venne1erl. (2515) 12512 

Et, yağ ve un alınacak 
Mardin Satın Almı Komisyonundan : 

1 - Senelik münakasaya konulan 10.000 
kilo sadeyağı ile 7000 kilo sığır etinin mü
nakasalan 24 • haziran • 940 saat 10 ve 
11 de kapalı; 900 ton odun ile 60 ton kunı 
otun 2S/ 6/ 940 ve saat 14 ve ıs de birinciıi 
kapalı ikincisi açık olmak üzere yapılacak
ur. 

2 - Bunlardan sade yağının 825 sığır eti
nin llSS odunun 743 kunı otun da muvak
kat teminatı 315 liradır. 

3 - İsteklilerin ve münakasaya iştirak 

edeceklerin 2490 sayılı kanunun isteklerine 
göre teminatlarını huırlıyarak aynı gün ve 
saatte münakasaya iotirlik edeceklerini ve 

' artnameyi görmek ve okumak istiycnlerln 
de Mardin'de satın alma komisyonuna mü
acaatla billbedel alabileceklerdir. r 

(26SO) 126S3 

• -7-

Un alınacak 
Adana Askeri Satrn Alma Komısyonun· 

dan : 
l - Adana g1ll111:ı:onu iı;ln 210 ton uD 

kapalı zıı.rfla eksiltmeye konulmuştur. ?ııllı· 
hammeD bedeli 20400 liradır. J.lk t mınau 
2205 lirndır. 

2 - Eksiltmesi 10. Ha.ziran • 1040 pa • 
zarteal as.:ıt 10 da Ad!Ulada askeri satın al· 
m.a komisyonunda yapılaC'aktır. 

S - Şnrtnnmesi Ankara, İBtanbul, leva
zım Amirlikleri ve Kaya rl, Adana salın 
alma komisyonlarında her gUn ı;l:ırlll cbU r. 

4 - Talipler kanunun 2.3 tıncü madde • 
!erindeki şeraiti haiz olduklnrımı dn.lr ve· 
saiki hamil olıırak t.nyln edilen s:uıtten en 
az bir ıı:ıat evci zarflarını vcrmlo olma • 
lan l!zımdır. 

(2517) 12514 

200 Araba :l.lınacak 
ı - Kor birlikleri ihtiyacı içhı 200 adet 

ı;ift atlı yük arabası pazarlıkla alınacaktır • 
2 - İhaleye 1 ı/6/940 salı büntl saat 15 

te ba&lan.acnktır. 
3 - Arabalann evsafı çift atla çekilir, 

dort tekerlekli yaylı veya yaysız ordu tipi 
veya buna benzeri muceddet veya saclam· 
lığmı kaybetmemiş derecede az kullanıl • 
mış olanlardan bulunacaktır. 

4 - Arabaların grup srup veya toptaıı 
satm alınması mümkündur. 

5 - Fiyatı maahlU rayiç ve piyasaya go
re mahalli satın alma ve muayene konus
yonları tarafından tekarriir ettirilece~tir. 

6 - İstekli olanlar Bursa, B n.d.ımıa, 
Susurluk, Kütahya, Balıkesır ve Edrem.ıt 
satın alma k:omisyonlanna müracaat ~e -
bilirler. 

7 :.._ İbalcde:ı itibaren ıs gwı içinde mii
racaat edenlerin müracaatları kabul edıliz. 
(2742) ı2730 

Koyun eti alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
Kırklareli askeri hastanesinin 940 m.aU 

yılı için 40.000 kilo koyun eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuıtur. lhaleti 
29. haz.940 cumartesi günu &aat ı 1,30 da 
Kırklareli tiımen satın alma komisyonun -
da yapılacaktır. Muhammen tutan 21600 
liradır. İlk tcmin:ıtı 1620 liradır. Şart ve 
evsafı her gün komisyonda gdriilebilir. Ta. 
!iplerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 maddc
ıi.ndcki vesikalar ile birlikte muayyen 1run
de ihale saatinden bir saat evcline kadar 
teklif mektuplanru sözü geçen komisyona 
vermeleri. Postanedeki gecikmeler kabul e-
dilmez. (2741) 1.2729 

Sade yağı alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Komisyo

nund11n : 
Kırklareli tümen birliklerinin 940 mali 

yılı sade yağı ihtiyacı 72 ton kapalı zarfla 
eksiltmeye konulmuştur. Muhammen tuta
n. 92160 liradır. İlk teminatı 5030 liradır. 
İhalesi 26/61940 çarşamba günü saat ı8 de 
Kırklareli tlimen satın alma komisyonu bi
nasında yapılacaktır. Taliplerin muayyen 
gün ve saatinden bir saat evcline kadar a
ım satım ih:ıle kanununun 2 ve S maddelel 

rindeki istenilen vesikalariyle teklif mdt • 
tuplannı ve ilk teminatlarını birlikte sozii 
geçen komisyona teslim etmeleri IJ.zımdır • 
Postadaki gecikmeler kabul değildir. Ewaf 
ve ıerait her gün mczk\lr komisyonda ~orü-
l ebilir. (2739) 12727 

Sığır eti alınacak 
Kırllar~Ii Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
Kır.idareli tümeninin 1940 mali yılı ısıtır 

eti ihtiyacı 500.000 kilodur. Muhammen fi
yatı 190.000 liradır. Teminatı 10750 liradrr. 
İhalesi 26. haz. 940 çarı;amba günü &aat 17 
de Kırklareli tümen satın alına komisyo -
nu binumda kapalı zarf u&uliyle yapı -
1 acaktır. Taliplerin 2490 sayılı ka -

1 

1 

1 

nunun 2 ve 3 maddelerinde istenilen 
vesikalarla birlikte teklif mektuplannı iha
e saatinden bir 68.at eveline kadar sözü ge

çen tümen satm a:ıma komisyonuna verme
eri lbımdır. Postanedeki gedkmcler b -

bul değildir. Şerait ve evsafı her gün Kırk
areli tümen satın alma komisyonunda gö -

r ebilirler. (2740) 12728 

HARiCiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Hariciye Vekiletinden: 
l - Satın alınacak 11150 teneke benzin 

aı;ık ekslltml'ğC konulmu§lur. 

t 
2 - Tahmin edilen 5232,50 ve muvakkat 

emlnat 392,44 liradır. 

8 
S - Münakasa 24. 6. 940 pazarte!I gllnU 

aat lG da Ankarnda Vekllet satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

b 
e 
"li 

4 - Talipler teminat mektup veya mak
uzlarını me:ı:kilr tarihle komisyona tevdi 
tmelerl ve şartnameyi almak istıyenlerin 
'"ltMct levazım mUdürll!gtine mürac::ı.atla-

n. (2788) 12726 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

T Su tesisatı yaptırılacak 
ereyağı alınacak Ankara Levazım Amırliği Satın Alma 

lstanbul Leva.zım A.mir:liği Satın A.lmı Komısyonundan: 
Komisyonundan : l - Ankara garnizonu dahilinde yaptı-

l 
16330 kilo tereyağı alınacaktır. Kapalı nlacak su tesisatı J>!l:ı:arhğı 10. 6. 040 saat 

zarfla eksııtmesl l0-6-l94o pazartesi gU • 4 te Ankara Lv. Amirliği salın alma ko· 
nil saat 16 de Tophanede İstanbul LV. A. • misyonunda yapılacaktır. 
mirliği ııatın alma komisyonunda yapıla • 2 - Keşif bedeli 1::?13 lira 4.8 kunııı kati 
caktır. Tahmin bedeli 17063 ilk teminatı temi.nalı 182 Jlra 3 k~ruııtur. Yapılacak yer 

., komısyondan öğrenllır ve şartname J.:" ra-l 347 lira 2. kııru§tur. Şartnamesi komla • ıur. İateklllcrln bu gibi i§lcrdeki ehllyeti
yonda görUIUr. isteklilerin kanuni vesika- nl gösterir vcslkalnrlyle belli gUnd mtira-
1 arlyle teklif mektuplarını lhnlc saatından ı caatııın. ,2717) 1r 12 bh saat evel komisyona vermeleri. 4 

(2516) 12513 ----- --·----- ~----

Muhtelif yiyecek alınacak 
!stanbul Komutanlılı Satm Alma Komisyonundan : 

latanbul komutanlıiı Gümüı suyu hastanesinin senelik ihtiyacı için aşaf,tda yUıb 
beş kalem yiyecek maddesi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye kon.almu tur. Eksilt • 
me 14 • haziran • 940 günü saat lS dedir. Şartnamesi her giıq İstanbul koınutanlıgı 
satın alma komisyonunda cörülebilir. Bu mevaddı toptan verecek bir talıp bulunma
dığı takdirde iaıe ayrı ayrı taliplere de ihale edilebilir. 1steklilerin belli günde mü
nakasa saatinden bir saat onceye kadar teklif mektuplarını Fındıklı'da komutanlık &a· 

tın alma komisyonuna makbuz karşılıiında teslim etmeleri. (254S) ı2547 

Cinsi 
Yoturt 
Pastörize ıüt 
Çiy siit 

Tavuk 
Pilis 

kilo Muhammen B. Muvakkat teminatı 
Mikdarı Lr. Kr. Lr. Kr. 
40.000 10.000 750 00 
40.000 12.000 90() 00 
20.000 4.000 300 00 
2.000 Ad. 
1.000 Ad. 

1.500 
500 

28.000 

112 50 
S7 SO 

2100 00 
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Kiralık · 
Kiralık S odalı daire - Polia Enı· 

titüıü civannda vekaletlere bet da
kika mesafede N AZLi apartmanın· 
da bütün konforu haiz bet odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te-
lefonla müracaat. 2222 

Satılık otomobıl - 936 hususi Ford çok 
mükemmel muhendis, milteııhhit, taşra için 
fevkalade elveri$li Telf: 2414 Sarıkışla 
karşısında Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2245 

Saulık - Ço'k temlz kullanılmıe 87 mo • 
del Fort. Görmek lstlyenlerin Ulus mııt • 
baası kllJ'fJısında KAmll ustaya müracaat • 
lan 22o&7 

Satılık - ZUndapp marka az kullanılmtf 
motör tıımetpaşa mahallesi Uz:unyol, Ak· 
§"bir sokak 18 numarada 3 Uncu kata mU· 
racaat. 2249 

ur us 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Talik halkası alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

l - Tnnhhlidlln ademi lfruıındıuı dolayı 
(100.000) yüz bin adet talik halkası açık 
ekıılltmete çıknnlmıştır. 

2 - Muhnmmcn bedel (3000) Uç bin, mu
\'llkkat temimıt (22~) iki yUz yirmi bP.ş 
lira olup eksiltmesi 24 temmuz 940 çar
şamba gilnll snat rıı) de .Ankıırada 1'~\'kaf 
apartımanının llçllncli kapısından girilen 
birinci katındaki !'. T. 1'. Batın alma ko • 
misyoııundıı yapılncııktır. 

S - İsteklilerin muvnkknt l<'mlnnt mak
buz ve banka teminat mektubiyle kanuni 
veslkıılarıru lıAnıllcn mc?.kQr giln ve snat
te o komlııyonn müracaat edeceklerdir. 

4 - Şl\l'tnnmcler, Aııkııradn P. T. T. le
vazım, İııtanbulda Valide hanında ikinci 
katta P. T. T. levazım ayniyat şube mil
dür!Uklerlndcn bedelsiz olnrnlt verilir. 

~2711) 12717 

Posta pulu bastırılacak 
P. T. T. l.evaum Mudurlüğündcn : 

1 - İngiltere'<le bastırılmak şartiyle i
dare ihtiyııeı izin 18 kıymette 200 milyon 
posta pulu pazıırlı(:ıı çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedel 73500, muvııkkııt 
teminat 5512,5 lira olup pazarlık 22 • tem
muz • 940 paınrtcsi eiınü saat 16 da Anka-

, ra'da evkaf ııpnrtıınanıııııı iıçiindi kapısın· 

dan girilen birinci katında, P. T. T. umu
mi miıdiirhigü satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

3 - Talipler muvakkat teminat mek • 
buzu veya banka teminat mektupları ve di
ğer kanuni vesnikle birlikte mezkür tarihe 
kııdar o komisyona milracaat edeceklerdir. 

4 - 1hale. pazarlığa i&tirak edecekler -
den ıı.ınat ve işçiliı:ine emniyet edilecek 
firmaya yııpılacnktır. 

5 - İstekliler bastırılacak pullann şart
name ve sair evrakını 367 kuruş mukabilin
de Anknra'da P. T. T. levazım müdurlu
funden lstMbul'dn Valide hanının ikinci 
l:atında P. T. T. ayniyat şubesinden ala -

Kapah zarfla eksiltme ilanı 

Zonguldak 
den: 

Amele Birliğin 

1 - Eksiltmeye konulan icş : 
Zonguldakta Amdcbirliği hasta
nesi binasının şark tarafında mut 
balı ve c.;am:ışırhk binasiyle hasta 
ne bina.'I nın zemin katının pc· lı

kinlik h:ılinc ifragıdır. 

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

3 - İlk teminat akçası (2038) 
liradır . 

4 - Eksiltme müddeti 20.5.940 
tarihinden itibaren (21) giindüi=: 

5 - Eksiltme, 10.6.940 pazarte
si günü sat onaltıda Zongııldakta 
Amclcbirliği faal heyeti huzı:nın
da kapalı ?.ad usuliyle yapılacak
tır. 

6 - Talipler ('ksıJtme şartna
mesi, mukavele rrujesi ve bu işe 
at diğer bütün evrakı beş lira be
del mukabilinde AıncJebirliğin • 
den alahilirler. 2208 

..11ıı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı•1 
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GUMRÜK VE iNHİSARLAR V. 

Arpa satış ilam 
A nkar:ı 1 nhisarlar Başnıiıdurlügündcn: 

.Anknı a blrn fnbrllctısıml:ı mcvçut cinsi 
ve t..lhmlnl mlJ,dıın 1111nğıdn yazılı arpalar 
ım:ı:nrlıltl ı;atıl ıcııkttr .. Muvalcknt teminat 
param hi:ı:ıılarımla s<l!ıteı ilmiştir. 

l'rızarlıl< 26·(i·940 tıu"ihinde ıınat 15 de 
tnhhmrlnr Bnşmlıdllrlllğ'i.l binl\Sınd:ı topla -
nacıık komisyonda lem f'dlleceğiııdcn istek-
lilcrııı ınc?.kOr glln ve s:ı11tte trnılnrıt pnra
lnr1'•1c birlikti' ntlı seçen komisyona gel • 
mclrrl. t2i00 J 12699 

Tahmini ~n 7,5 
mlkdnrı Teminat parıı.cıı 

rlnden ve 1'~rz.lncan mUdürl 
ruşa alınabilır. ~ 

c; - .MUnnknsnya gircce 
teklif mC'ktuplnrını kantıııl 
gllvı nmc parrun makbuzu 
minat melctuplarını ve ş 

0 fıkraAıudn .> :ı.zıh ve ikalfll' t 
cltslltnııı aııtındC'n b r ttııll 
(Saat l 4 de kadarı ErzıncaJI 
dllrlüğllnc makbuz mukabi 
ICızımdır. 

( 4342-:?52•) 

Çene suyu ah 
Cuınrulı u /nlıiıorlor l'tkıilılı~ 
Vrkıilrt ihliyıcı ıçin !MO aıoli 

800 damacana tıhmi1t rdilra ,,., 
l.:onmuıtur, Buna ait muvakkat 
İhale ız. 8. 9 rn çar~amba ıuııD .. 
iri lna:um mııdurlu.unde yapıla 
mavalıkat tcmiııatlarmı nkald 
ı.~m ıun n uattc 11tın alma lı 

" 
Cinsi , l İkinel arpa 

--------------------------------- Kavuz 
--~~~~~~~~----~--~~--- Kıırnmuk 

J<:ilo Lira Kuruş 

57,000 2.'l3 S4 
9,000 19 91 
2,600 
4,000 

4 
10 

02 
50 

caallarL (2667) 

Matbaacı larf 
Gümrük ve inhisarlar f 

1 - 940 mail yılındıı nr 
minen 70 formalılt gcn"I 
tınlnııı:n açık eksiltmf'ye ıco 

2 - Bu iş için (1610) llrtl 
cclilmlş olup muvakkat tcıtl 
75 lmnıstur. 

MAHKEMELER 

Ankara birinci sulh hukuk 
lakimliğinden : 

Ht\cll Hıza U11rg11: Anlmrn Hııcıhayram 
Ayıntnp sokağı numara .,ı l te. 

Cılız 

Flllz 15,000 2 

inşaat münakasası 
inhisarlar Umum Müdıirluf;unden 

81 

1 - KC'şlf, vıırtnamc ve pl!!.nı mucibince 3 - thnle 13 hazll'ftn 940 

Ktralrk daire - Yenışehir'de ismet lnö
nü caddesinde 42 numaralı Eke apa.rtnna -
nınm 1 inci dalresı kiralıktır. Dört bilytik 
oda ve hol vardır. Diğer konforu tamamdır. 
Şımdi tamamen boı olup rezmelr iıtiyen · 
lerin kapıcıya müracaatları. 2226 

Satılık apartıman - Demlrtepe·nın ha · 
vadar yP.rlode 3 daırell her katında f'ı "r o
dalı tam konforlu bahçeli köşe baııı acele 
ııatıhlt. Uayram Cad. No. 1 Ti: 12:5:'> 2257 

caklardır. (2712) 127.18 Ank1tra dC'flcrdarlığı vekili ııvııkııt Tur
gut Gl'nya tnrnfınd:ın al<'yhlnl:ı:e 24 llrn 
G5 kııruı1ıın lnhRlll hııklunıln mnhkemcmi:ı:c 
açılan alacak arwn.'lının yapılmnktıı olnn 
clurtışmnsında, llAnen ynııılan dt\vc-Uycye 
icabet clınc-dl.':lnlzd('n J:'Cne usulün 141 in· 
el maddesi mucibince 20 giln müddellc 
iltıncn gıyap lmrnn çıluı.rılmn.cıına karnr 
verilmiş oldıığımdnn duruşması bırakılan 

10. 7. 940 çnrşanıbn gllııti saat llolmz bu· 
çukt.a mnhktmcdc, biz?.nt hazır bıılunına· 
dığ"ınız \'eya bir vekil ı;-öndermedlğlnlz 

takdirde mnhkcmı>yc gıynbmızdn bakıln

catı tebliğ mnkrınıına imim olmak tlzcre 

lı1rırcmh:ln ı<:rzlncnndn yaııtıracağı nhşnp nil sant 14 te vekfllct ıcvazırıt 
idare hin tııı ve tcft•rnıatı işi kııpıılı ?.arf u- cin yapılacaktır. 
.suliyie t.•ksiltnıeye koııınuştur. 4 - İsteldllcrin ihale ~ıı 

2 - Kı•şif bedeli 1778:1,16 Ura muvnk • evci muvakkııt temlnatıarttıl 

Kıralık - Ioıklar caddesi Nafi:ı: ııpartı • 
manı 4 oda, kalorifer, ıu, çamasırbk, san • 
dık odası. Görmek için kapıcıya telefon: 
2452 2231 

Kıralık konforlu btr oda - Ulus mey
danında aile ne:ı:dinde müstakil bir oda 
S470 den Enver Göktürk'e müracaat. 2239 

Kiralık mobUyelt oda - Blr bay için 
mobllyell gilul b1r oda kiralıktır. Yentıe
htr tnöııU caddesi Emciler sokak No. 71 

2240 

Kırslllc - Yeniıehir. Mimar Kemal mek
tebı kaqııı, Onovluk ıokak, No: 11 kat 2, 
beş oda, mupmba, konfor, ayrı garaj T: 
6520 224-4 

SaUlık lüks ev - Senevi klra.'lı 8000 li
ra kalonferll 12 odalı bUyijk bahçeli ça • 
m&.§ırlık ve garajlı 70 30 borclu Tel: 2181 

2259 

Satılık arsa - Büyük 'M. M. yapıııı ya
nında M2 325 kunıııa çift n.paruman inşa
sına yarar Yen~ Sinema UstU. 6. Tel: 2181 

2260 
Satılık Ap. - Cebecide ııenevı 1860 lira 

kiralı • daireli beton yeni ı;iı 35 borçlu. Uy· 
gUn fiyat. Yeni Sinema UstU 5. Tel: 2181 

2261 

Acele satılık ev - Etllk'te asfaltta 2200 
M. araalı 6 odalı beton ev cok uygun f\yaL 

Kiralık oda - Gllz:el, bilyllk ve her tUr- Yeni ıılnema Ustu No. :1. Tel: 2181. 2262 
ili konforlu. Atatllrk bulvarında. Müracaat 
potıta kutusu 1046 2255 

Kiralık - Bir oda. Mobilyalı. Bir bay 
için Adliye ura>'l arkıuıında Kınacı kar
deıler apartımanı UçtlncU kat 12 numara· 
ya müracaat. 2269 

Kiralık - .Jandarma mektebi civarın
da veklleUere 5 dakika mesafede Koçak 
.Ap da tam konforlu ucuz bir daire. İçin· 
dekllı>re mllracaaL 2272 

Kiralık ıtaraj ve ev - Bakanlıklara 
yakın. Yenııehir Meşrutiyet caddesi, Yenl
Jr&lık sokak No. 10. Teleton 6032 2273 

Kiralık ev - Adliye sarayı civarında 
.Ankara eczahanesi yanındaki arsanın al
tında 8 No. iki oda hol genlı tarasa. Gör
wıek için alt katıı. g6rtıımek için ııabııhla
n 9 a kadar telefon 3485 ten 6 numaraya 
müracaat. 2289 

Kiralık daireler - Yeniıehlr'de h Ban
lruı arkası Selinlk caddeainde Kugu apar
tımanında ıiçer dorder odalı konforlu. Tel. 
24-06. 2282 

Kiralrk - İımetpap mahallesinde Beı
tepeler ıokaiında Kocatepe mektebinin 
lrarııımda yeni yapılan evin alt katı kira • 
lılı:tır. Manzaralı, havadar iıç oda, banyo, 
elektrik ve suyu vardır. Ust kata ve yahut 
2316, 2326 telefonlara müracaat. 

Kiralık daire - Yenişehir Bakanlıklar 

Akay cad. Fethi B. köıkü ilerisinde İncesu 
Kavaklıdere yolu S oda, hol, banyo. Tel: 
1452 Kaplana. ?287 

Satılık : 
Satılık piyano - Yenişehir Atatfirk 

bulvarı 43 numaraya müracaat edllmeııt. 
2207 

Acele aatılık ev - İtfaiye meydanı ti· 
caret mektebi yanında ıı odalı 300 me~ 
arwı ırath. Bayram caddul No. l Tl 12M 

2212 

Satılık - Yeniş.ehir'!n Irat getirir muh· 
t~lif yerlerinde % 4-0 borçlu 300, 400 lira 
frııtlı müsait fiyatlı apartımanlar, Sanayi 
Cııc!. No. 86 Ti: 1953 2216 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi el 
vıırındA \marea parııelt"nml~ Cf'pheleıi 0 e 
Dit thvıın ttyatlı aatılar~'\.k sanayi r.ıtd 
No 86 Ti. 19~ 2217 

Satılık sayfiyeler - l!:Utk ve Kı>çlllre 
rıln cn mtıtenıı V"'rl•r nd hııl(ımlı. afıı.C'lı 
evli 'b&A'lsr eanayl cad. No 86 T1 19!\3 

2218 

Ratılılt - tc: ve ön«'ebeclde '7C> 40 borç
hı ııyda ll\O 200 ıtrıı lratlı mllaalt rıyetla 
apa.rtıma.:ılnr ıanıcyt Cad No. SS Ti llll\~ 

2219 

Sıtılık - Oda tadımı , mutfak dolabı, ma. 
'"- kUçıik merdiven tekne. et makinesi 
manto, ltfalye meydanı thsanbey apartı 
manı kat 2. Numara 5. 2230 

Satılık kelepir arsa - Maltepe Ekim 
sokağında 585 M2 arsa ucuz fiyatla veri • 
!ecele. Tel: 1538 2232 

Satılık " - Yeni,eh!r Naha Vekileti 
karsısında ilci katlı on bir odah beton ev 
satılıktır Tel: 1538 2233 

Satılık apartıman - Y eniıehir'in heı 
semtinde bol iratlı % 40 borçlu, beton ı 
p&rtıınanlar. Tel: 1538 2234 

Satılık arsalar - Yenitehir ve Cebecinın 
her semti7h Ayrancı, İstasyon arkasında 

Jı:I~ pptıa u.lu'. Tel: 153&. 2235 

Satılık - 2000 - 3000 • 4500 llralılt evler 
su, elektrlkll, bahçeli muhtelif ııemUerde 

Yeni sinema llstll No. ti Tel: 2181 2263 

Acele devren satılık - Bakkal dU'kkA· 
nı. GUnlllk saUısı 90 • 100 lira. Tabakhane 
caddesinde Na. 75 Ti. 1544 2267 

Balılık mobllye - Oda. yatak ve ye
mek odası takımları, ve salreden mUrek· 
kep eşya .satılıktır. Saat 11·13, l i-19 ara
sı Karanfil ııokak No. 8 Ust kata mllracaat. 

2270 

Satılık - Motoıılklet D. K. V. marka 
az: kullıınılmış iki kl§lllk mot6r acele ııa
tılık. Doğanbey İbadullAh caddesi No. 92 
Ali Atalay 227' 

Satılık - 38 model ŞevroJe kamyonu, İs
metptı.ta mahallesi Dibelcönü sokak No. 3-5 
bakkal Hüsnüye müracaat. 2268 

Satılık - Az kullanılmıı buz dolabı, 6 
ayak. Adres İımetpap M. Çimkcn sokak 
No. 8. Telefon: 1217 2283 

iş verenler : 
Sauı memuru aranıyor - Büyiik b!r 

muessesenin bir reyonunda tatııları tedvır 
edecek iı adamı bir genç aranıyor. Mum· 
kün olduğu kadar yiiksek tahsili olanlarlı 
dil ve muhasebe bilenler tercih edilecek
tir. Ankara Posta kutusu 139 CL) adre-
sıne yaz:rlmaııı. 2258 

iş arayanlar : 
!ş arzyor - Fransızca, Almanca ve bi

Ulmum lsliv lisanlarına aıina muhasebe, 
muzaaf ve defter usullerine vakıf yedek 
ıubay bir Türk genci iı arıyor. Ulus'ta 
"Balkan" rümu:ı:una mektupla müracaat. 

?243 

tıı anyor - Türkçe ve nısça bilen dal< • 
tııo yazan orta derecede tahsllll b!r bayan 
tı arıyor. Hamaml>nU Akbaı mahallesi Ak· 
dam ıokak No. 6 : 7 Bayan Jale 22•6 

h arıyor - 17 sene malt müesseselerde 
çahvmıı. ticaret, banka ve muhaaebe ile 
fraııaızca, ltalyanca, tllrkçe ticari muhabe
rat ve tercllme tılerine çok lyl vakıf mu • 
hM!p ve mütercim ~amları müsait ıera
ltle lı ıı.rıyor. Ulua'ta W rumuzuna mek • 
tupla mUracaaL 2256 

Bir m!lrebbiye iı arıyor - Türkçe, fran
sr.zea, incillzee, almanca bilen ecnebi bir 
mürebbiye bir büyıik çoeuta bakmak isti • 
yor. Ulus'u A. A. rumu:ı:una mektupla mü-
racaat. 2280 

Aranıyor : 
------

Aranıyor - 3 veya dört odalı, kolari • 
ferli veya kalorifersiz, banyolu, Yeniıehir
de veya Kavalclıdere'de bir apartıman ve -
ya küçilk bir ev kiralık isteniyor. Telefon: 
6347 2281 

KAMP ELBİSELERi . 
Gayet ucuz ve güzel elbise iati

yenler Anafartalar caddesi Bele
diye karııaı Kınacı han 8 numa • 
ralı Terzi evine timdiden fiparit-

lerini vermeleri. 2288 

Kablo alınacak 

P. T. T. Levıızım Mıidurlüğiinden : 

1 - TeahhUdün ademi ifasından dolayı 
(5000) beş bin metre uç nakilli kurııunlu 

kablo açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (1250) bin iki yüz 

elli, muvakkat teminat (93.75) doksan üç 
lira yetmış bes kuru& olup eksiltmesi 24 • 
temmuz • 940 çarşamba gıinıi saat (16) on 
altıda Ankara'•Ja Evkaf apartıntanının Ü • 
çıineü kapısından girilen birinci katındaki 
P.T.T. satın alma komisyonunda yapıla

caktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat mak • 
buz veya banka teminat mektubiyle kanu
ni vesikalarını hamilen mezkur g\in ve sa
atte o komisyona müracaat e.dect>klerdir. 

4 - Şartnameler Aııkara'da P. T. T. le
vazım, İstnnbul'da Valida hanında ikinci 
katta P. T. T. levazım ayniyat şube mü -
diırlüklerinden bedelsiz olarak verilir 

(2721) 12721 

llAn olunur. (2720 ı 12724 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

2 Emekli levazım subayı alınacak 
Gümrük Muhafaza Genel Komutanlığın

dan: 
GUmrlık Muhafazn teşklll'ıtında ve Anka

ra dt§ındakl bölgelerde birisi 140 lira üc -
retli, diğerl formalı yüzbaşı veya rütbesi 
mıı.qıııa muadil 120 lira ilcreUi llivil olarak 

NAFIA VEKALETi - l&tihdam edilmek üzere iki emekli leva
zım subayına ihtiyaç vardır. 

Çadır diktirilecek 
Nafıa Vekaletinden : 

14-6-1940 cuma glinll ııaat 15 de Ankara
da Nafıa V eklllcti binası içinde malzemtı 
mlidUrlllğli odasında toplanan mıılzeme ek· 
slltme komisyonunda 3500 lira muham -
men b<·ılelll y11inız bezi vcltdlet tarafından 
verilmek ııair malzeme VI! işçiliği yapı<'! -
ya ait olmak aıırtlyle 70 adet gllncşıtkli 
mahnıU çadırın !maliyesi açıl< eksiltme u
sulU ile cksiltmr.sl y11pılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı bedel
siz olarak mnlzeme mUdlirlUğUndC'n alma· 
bilir. 

:Muvakkat teminat 262 lira 50 kunıştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat ve ıınrt -

namesinde yazılı vesaik ile birlikte ayııı 
gün snat 15 de mezktll' komlsyouda hazır 
bulunmalan lılzımdır. (2ü03) 12530 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Üstüpü alınacak 
D. D. YoIIarı Satın Alma Komisyonun • 

dan: 
Muhammen bedeli 70.000 lira olnn 200 

ton renkli veya bey;u üstiıpü 21/6/94-0 cu
ma ırıinü saat 15.30 da kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alına
caktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (4750} liralık 
muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği 
vesıkalarını ve tekliflerini aynı gün saat 
14.30 a kadar komisyon reislitine verme
leri lhımdır. 
Şartnameler (350} kunı:Ja Ankara ve 

Haydarpaşa veznelerinde satılııcnktır. 
(2613) 12686 

Kiralık büfe 
D. D. Yollırz Satın Almı Komisyonun • 

dan : 
Sen~lik muhammen kira bedeli 180 lira 

olan Irmak istasyonu bilfesi üç sene müd • 
detle ve par.arlıkla kiraya verilecektir. 

istekli olanların açık kllnyelerl ve sicil 
numaraları yazılı dilekçeleriyle doğruca 
ADkara'da Gümriik Muhafaza Genci komu-
tanlığına mllracııatıarı. (2693) 12693 

Ortakların 
Nazarı dikkatine 

7. 6. 940 tarihli Ulus gazetesinin ilan 
tar sütununda Ankara Küçük Evler 
Yapı Kooperatif Şirketi idare mccli -
sine atfen ilan edilen ve 9. 6. 940 tari
hinde aktedilecck heyeti umumiye iç
tima ruznamesine ilave olunduğu bil • 
dirilen madde hakkında mecJisi idare
nin muayyen celselerinde ve usül ve 
kanun dairesinde yapılmış bir teklif -
ten ve bu hususta isdar edilmiş ve def
teri mahsusuna geçirilmiş bir kararın
da.o malümatım olmadığ:nı ilan ve or-; 
takların 9. 6. 940 tarihıne müsadif pa- , 
zar günü şirket haklcında çok mühim 
meselelere karar verecek olan heyeti 
umumiye içtimaına behemehal gelme • 
lcrini tekrar rica ederim. 2284 

Ankara Küçük Evler Kooperatif 
§irketi İrade Meclisi Reisi 

Rifat Taşkın 

18. 6. 940 tarihine rasthyan salı giinü sa- u L us - 21. inci yıl. - No. 6769 
at ıs de Ankara istasyonunda 2 inci islet- İmtiyaz sahihi 
me l:iinasında toplanacak komisyonda pa - lakender Artun 
zarlık neticesinde tekar[Ür edecek bedel Ü· 
zerinden % 15 nisbetinde kati teminatı a - Umumi Neşriyatı İdare Eden 
lınmak suretiyle ihale edileceğinden istek- Yazı İ§leri Müdürü 
lilerin kanun ve prtnamenin tayin ettiii Mümtaz Faik FENiK 
veııaiki himilen muayyen gün ve saatte ko-

1 

Mllcssesc MUdUrU: Nı:ışlt PLUG 

misyonda hazır bulunınalan lazımdır. ULUS Basımevi ANKARA 
Şartname ve mukavele projesi ikinci is- L:: 

!etme komisyonunda ve Irmak istasyonun- ============'=-' 
da paarsız veril nektedir. (2631) 12637 

3 gurup tezgôh ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedeli ve isimleri apğıda yazılı 3 ırup ahıap tezgahı 2317/ 940 sah 
ıdnü ıaat 15,30 da kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe ıirmeR: istiyenlerin her te7.gih hizasında yuılı muvakkat teminatları ile 
kanunun tnyin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar komisyon 
reisliiine vermeleri lizımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden Haydarpasa'da tesel· 
,um ve ıevk şefliğinden datıtılaeaktu. 2668) 12715 

TezgUıın lııml 
Elektrik motörlU llhfap için tepsi testere
li keııme ve delme tezglbı 
Elektrik motörlU ah§ap için bir bıçaklı 
pllnya tezglhı 
Elektrik motörlfi ahfap için kanal ve oluk 
açın.,. mahlul f~ teqt.b& 

Muhammen bedel 
Lira 

Muvakkat teminat 
Lira 

206,25 

187,l>O 

uıo,-

knt temlwıtı 1333,73 llrndır. nf'slne yııtırmalan ve aıııcsl<1 
8 - Eksiltme 12.G-Hl40 çarşamba gllnll belli gUn ve snatte vckAJet ıe 

saat 15 de Er:ı:incnn rnlistı\kll nıildUrlil • Ui~Unde kunılnn alım satını 
ğUnde yaılllacaktır. mlıracnl\tlnrı lldıı olunur. 

4 - Şnrtmuneler her glln !stıınbulda :1 - Bu ıoe ait oartnarneıet 
l{abataşta levazım ve mlibayııat ııubesi vez-1 klllet lcvnzım mUdilrlUğ(IIlde 
nesinden, Anlmrıı, İzmir bnşmlldürllikle (2540) 

Mantar ve kapsül ahnacak 
1rıhisarlar Umum Mudurlüşünden : 

Cinsi 
Bira ıişesi kapsUlU 
Bira :fıçısı mantar 

Mlkdan 
10.000.000 A. S if 

100,000 A. Sif 

Muhammen 
bedeli 

Lira Kr. 
35.000.-
2333 -

I - Şart~ame ve nümuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları 
malzeme hizalarında gösterilen usullerle satın alınacaktır. ..ı 
il - Muhammen bedelleri, muvakkat teminatlarJ, eksiltme ıaatle-r• 

yazılıdır. 

III - Eksiltme ve pazarlık 17/Vl/940 paıarteııl gtlnü lstıınbul'da JC• 
zım ve mubayaat 6Ubcsindeki alım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Kapsül, şartnamesi levazım şubesi veznesinden, Ankara, lzmlr 
!erinden 17 5 kuruşa alınabileceği gibi mn.ntar tartnamesi mezkQr ,ubed,ıı 
lınabilir. 

V - İsteklilerin eksiltme ve pazarlık için tayin olunan rün ve ~~n.l 
ı::üvenme paralariyle birlikte mezkiır komisyona müracaatları. (4299/V'" 

TELEFON 1847 6 6 
Taksitle 

muamelesine baılandı' 
• 

Yıldız ticaret eti 
M. BILMAN 

Ulus meydanı No : 6 

260 göçmen • 
evı yaptı rı laca~ 

Kay11eri 1&A:in Müdürlülünden :-

Mevkii 

Potuklu 
Kılıç Mehmet 
Boran 
Karag6z 
Ualltbey viran 
Bcscrck 

Ev 
adedi 

4• kA.rglr 
21 
50 
25 
90 
30 

" 
" .. 

kerpiç 

Keşti 
beheri 
L . K. 
832 40 
832 -tO 
832 40 
812 47 
832 40 
811 16 

Tutan 

L. K. 
36625 60 
17480 40 
41620 00 
20810 00 
'H916 00 
24334 80 

% 7,5 
Teminatı -"" 

L. !hale~ 
2747 23 6~.;4! 
1812 23/6'.:JO 
3122 2-' 6~ 
lll61 24 6 94! 
:5619 25/6 ,;.o 
1826 25 6 

YelcO.n 260 2Ui78G 80 
1 - Pınarba$ı kazası merkezine 3 kilometre mesafede Potuklu. JCıl1;,, 

5 kilometre mesafede Karagöz ve 15 kilometre mesafede Boran ve Halit 
40 kilometre mesafede Beserek köylerinde yukarda miktarları beherirı111 ~ 
ve umumunun tutarı, teminatı ve ihale günleri yazılı ceman 260 go!;rrıell 
lacaktır. 

2 - Mezkur 260 evden 230 göçmen evi tip VIII tek, kirıir ve yalıl1' 
30 ev tip IX alışap iskeletli kerpiç olacaktır. .,,ıJ. 

3 - Evlerin keresteleri kısmen ınecut olup isliindan verilecek ve ı:ı.0 

ler in15aııt müteııhhidi tarafından temin edilecektir. İskandan verılee~ 
bedelleri keşifte gösterilen bedel üzerinden tenzil edilecektir. İskind,.ıl 
restelerden maada <liı:er inşant malzemesi ve işçiliği muteahhlde aıt 
anahtar teslimi şartiyle 7-6-940 tarihinden itibaren 15 cün muddetle ~· 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. 

4 - İhale yukarda tayin edilen gün ve saatlerde Kayserl'de iıkln 6'' 
şekkill eden komisyonu marifetiyle yapılacaktır. fJ 

5 - Talipler ihale gününe kadar ticaret odası vesikası <nı 7,5 temirı•t, 
ya makbuzları ve teklif mektuplnrını ihzar ve arttırma, eksiltme kaııı.JJ' .. 
kanunun tarifatı dairesin.de zarflar derununa konmnk ve adresler muva''• 
retiyle eksiltme znınanından bir saat eve! makbuz mukabilinde kapalı '• 
misyona tevdi edeceklerdir. Ahar mahallerden posta ile gönderilecek te 
siltmeden bir saat eve! komisyona gelmiş olması lazımdır. Postada vu~ 
meden mütevellit mazeret kabule şayan degildir. , ti 

6 - P!Snlarla fenni ve idari şartnameleri görmek ve iznhııt almak 19 

gün iskan müdıirliığüne müracaat edebilirler. İn.şaat mahallerini ve t•5
1 

malzeme durumlannı mahallerinde inceleme yapmak istiyenler de yo ,,1 
kendilerine ait olmak üzere in,nat mahallerine kadar cidilerek ieabedt~) 
Talip olanların iskan müdürlügüne müracaaUarı ilin olunur. (2735·47 

~==================================:::::::::~ 

HALK SİNEMASI SUS siNE~ YENİ SİNEMA 
Bugün bu gece 

En son dlinya haberleri 
Matmazelin Bebetl 

Baş rolde: 
Ginger Roggers 
K:ıohkııha filmi 

Seanslar: 
14,30 - 16.30 - 18,30 

ve 21 de 
Saat 10 ve 12 de 
ucwı halk matineat 

Bu gün bu ı;rece IJ1I I', 
En ııon dlinya haberleri Busrüıı ıı' 

ti)'• .ASİ KAllRAMAN En son dil ~ 
Karar G Heyecan • Kahrıı.manlık 

Bas rollerde 
Varner Baxter • 

Freddle Bartholomev 
Seanslar 

Saat : 14.30-16.30-18 30 
.,e 21 de 

Saat 10 ve 12 de 
ucwı halk matineat 

Baş rold'' ~ 
poıa ~t 

Senası ar: 1e 
Saat: 14 • ~ 

20SO -
1
, !i 

Saat 10 .,. ;,!' ~ 
ucus )lalJl 


