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İstanbul, 8 (Telefonla) - Maarif 
Vekili B. Hasan - Ali Yücel yarın 
\nkara'ya hareket edecektir. Maarif 
Vekilimiz bugün Ticaret lisesini zi • 
yaret ettikten sonra vali B. Lutfi Kır
dar'la görüşmüştür. 

Tarihin En Büyük Muharebesi 
' .. 

un Manştan, Chemin des Dames'e kadar 
ıan . an genıs cephe üzerinde cereyan etti 
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~lllsız sözcüsü dünkü harekah şöyf e hülasa ediyor : Dünkü meydan mu.'ıarebelerının cereyan cttığı gen:§ harelliıt sahasını gösterir harita 

t.!ııhar b h ·· d" N · • b"l · V · t k e e enuz devam e ıyor. etıceyı ı mıyoruz. azıye 

~Yarı, l'llernnuniyettir. Rical yoktur. Bahis mevzuu olan Aumale-

O)orı hattı üzerinde stratejik bir geri çekilmedir. 
!la. 
~ a. 8 huiran sabah tebliği : 
~:ı Srcslc'ln yukarı vt\dlsinde bulundukları bildirilen zırhlı unsurlar, 
llllak IU'tltrmı11lardır. İleri mUfre zeler, sivri bir uı; halinde, Forges - Les · 
~. llaına varmışlardır. Cephenin geri kalım kısmında vaziyet aynı olarak 

llıerika 1 Dün öğleden sonıaki oaz.iyet 
Parls, 8 a.a. - Hnvas ajansı askeri va

ziyet hakkında şu mUtaleatı yilrUtmekte -
dir: 

e Avrupa 
Qrbi 

F<tJih Rıfkı ATAY 
r,•d 
•İ)et İken salahiyet sahıbi 
le,· ~enıiıti ki: "- İtalyan 
d 

1 
• adar amerikan müda-

lt e ıhı· l b"l" . . !" 'ly ırna vere ı ırsınız 

İtle~·"e de Amerika harbe 
tr ır; belki de, eğer müt-

arıa•'d .. . • • f l .. a umıtsız vazıye-
•I. erae h" • . ki 
"tt İki .' ıç gırmıyece er-
'rdır ' 1 de bitaraf olmaktan 
·'1et •• Şu fark ile ki ltal-

"' '•:t b" w d, .. ır memleket oldugu 
· lrıııttefiklere müzaharet 

A.. &ea) • • 

Duşman hUcumlnrı bugün öğleden son
ra Parise gelen haberlere istinat edilerek 
umumi bir şekilde şu suretle tesblt edile
bilir. 

Aisne kıyılarında 
Almanlar, diln Alsne nehrini Solsson

sun 11arkından geçmlye teşebbUs etmiı1ler
dir Pek şiddetli muharebelerden sonra ni
hayet bu nehrin mürurundan almanlar me
ncdllmlştir. 

Daha şlm:ılde fransızlar bu sabah Ais
ne nehrının şimal sahtlinl işgal etmekte 
ıdıler Bu 11elırln dvarındaki tepe! r ve 
yııroar.lar Uzcrlnde çok şiddetli muharebe
ler yeniden başlamıştır. 

Ois sahillerinde 

!Müttefikler Amerikaya 
1 8 bin tayyare ısmarladı 

Amerika otomobil f abrikalan silah imaline amade 

vaJyeHe ford günde 1000 tayyare inJa edebilecek mi 1 

Muhalifler de dahil bütün gazeteler 
yardım kararını hararetle karsıladı 

Nevyork, 8 a.a. - Bütün matbuat, muhalif mathuat da dahil olmak tızert' B. 
Ruzveıt'ln mUttcflklere mUmkün olan bit tun malzemenin verilmesine dair olruı ka
rarını hararetle karşılamıştır. B Rıızv<'lt' in karan. hususi ve umumi mütun mektE'P 
ve llnlversltelllerln tezahUratiyle takviy edilmiştir 

MüttJikler 8 hin tayyare 
ısmarlaclrlar 

Londrn., 8 a.a. - MUttefıkler Amerika 
Birleşik devletlerine sekiz bin tayyare ıs
marlamışlardır. Bunlardan lkl bini teslim 
olunmuştur. 

Tank imalatı hakkında tahkikatta bıı
lunmak Uzcre kanadalı mühendisler, pek 
yakında, İnglltcreye geleceklerdir. 

Ford günde 1000 tayyare 
r.ıerecek 

Vaşington. 8 a.a. - Harbiye mllsteşar 
muavini B. Louls Yohnen'nln blldtrdlğne 
göre, B Ford en seri avcı tayyarelerlndcn 

1 
İsvİcre üzerinde ha va ... 

çarpışmaları oldu 

İki Arman ve iki İsvi(re 
tayyaresi düıürilldü 

'«llerik , erını duymuyoruz. 
'rı it~ da ise müdahale ta

'ltıı1 l:k~r aleyhdarlarının da 

Almanların Ola nehri sahi1lcrinde diğer 
mıntakalarda olduğu kadar mllhim gay
retler sarfetmedlklerl görtilmektcdir. Ols
dan Breslc nehrine kadar muharebe hattı, 
mUnhanllerlnl kati bir şekilde tesblt et -
mek kabil olmamakla beraber, Ham'a on 
kilometre kadar bir mesafedeki bir nokta
dan başhyarak Bresi ırmnğını tlı.ktp ettik
ten sonra denize kadar lmtidat ettiği söy
lenebilir. Muharebenin inkişafı itibariyle 
esasen daimi surette fmtldat eden bir cep
he mevzuubahis değildir. Bu muharebeler 

( Sonu 5. ıncı sayfada ) 
Tanklar arasındaki mücadeleyi gösteren temsili bir resim birisini muayene etmek arzusunu lzhru- et- Bern, 8 a.a. _ Bugün İsviçre arazt-

tlğl cihetle ordu dalresı pazartesi gUnU 
bunlardan birisini Ford fabrikasına gön. si üzerinde vukua gelen hava çarpış-

'1t, ıp ediyoruz. 

!'ıG~le~~~e~n rnüdahale tehdidi 
,ili c;ıın bütün kuvet ve 

L" e 'tlı.:P_ cephesinde teksif 
;"'lıj, tr " 1 olmaktadır. Ame· 

~el arısa'da istila tehlikesi 
'k k\' bir takım formülle

~-. k endi ordusunun harp 
~elerı adar, müttefiklere e
f ~ktardırnı yapıyor. Ame
• bir arından dün gelen bir 

lo' 11:ter;'n~ kuveti müstesna 
r,rı._,' !eşik cümhuriyct-

~ Yotra her türlü silah ve 
~"lllekı:nı~~a karar verdiği
~ •• ~elerı hi •dı. Gene Vaşing· 
~ ~iittefi~ telgraf da deniyor
'rılrrıek lere derhal tayya

trı h haberi, umumiyetle 

•, ~ hi,,~r?e doğru yol almak
·~ Op rn "\uyandırmıştır. Tü
~ lere ._ a :temesinin faz lası 

~':t •r, Y 
1~1l'lak kararının yu

~I~ "ıiita~· ından takip etmesi 
!._ "•rı1iı ıdJere göre, amcri-
t ~,, b\ıJ "lll ~on emarelerini 
"~ t, Urırnaktadır." 

11
4 '"'1tan ·· ('Pılrrı ll'luttefiklere kredi 

·~, 'tııın1.1 ama~ hususundaki 
liı,,.' '°earn tadı! edilmemiştir. 

.. 1 en 1 . · lı ' ı,ı.. ' •veç kadar bıta-
a) ıa k d . 

111 >'1' lle k a ar gayrımuha-
'd·'>''lıirıc1 rtdar müttefiklerin 

1~ e RÖ •• ~,,·o,..._ runüvor ve hare-
' .. • A .• ~. l'il\ı 0 L rnerıka da bir al-

K•da •• l 
lıtı r on emeğe ça-

th 
"ıd 1

1tler ı, 
\, U il\ L• 

ı,)t •tıtea-ik aKıne ve motör 
~~"'hı '-relere an kıtalarından 
'\o '~tıa-ı ' tanklara ve top-
• ~ ~ ııır E ~ 
•ıı t '"°'ııı · Ker bu yardım 

' rııı tıırıd 
td "' ·· . a olursa mütte-•ı 11,. lıaı u ı-· ~ • 
~111\o • ~İııf.. " Ugü sürat le te-•. ''ı:I ('~ 5 ., , •!,,.. 1\ 5o b· ll"ıı Yon nüfuslu 

t ~-ı~ış•,r. ı~" !"YY"T'eci ııilah 
.. ,~.... bil' h k•ltere denizler 
'<1\ ~lrt· """l~r h"k" • • ,... •a- rı. ~ a ımıyetı 

~tt lo 
0 

llll d • 
r Q)r ile "· donııınma gı-

aollfı 1 f"Yet meselesidir. 
• Gzı IJ 
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Kanada Başvekili bir nutuk söyledi 1 İtalya ve harp 
dcrecektlr. malarında iki alman ve iki İsviçre tay 

Ortfu dairesi, B. Ford'un evelce ifade yaresi düşmüştür. Üç İsviçreli tayya
etmlş olduğu gibi gi.ınde bin tayyare ve-
rip veremlyeceğlnl anlamak istemektedir. reci yaralanmıştır. Bunların ikisinin 

Kanada'nm zulme karşı 

koyacağmı. tebarüz ettirdi 
Ottawa, 8 a.a. - Millete hitaben radyoda bir nutuk soyliyen başvekil Mackenzie 

King, şimdiye kadnr muhasemata girmemiş veya girmekten kaçınmış olan milletler 
arasında bir ihtilafa müncer olması muhakkak olan harbın yeni safhasına dınleyicıle
rinin dikkatini celbetmiştir. 

Başvekil bilhassa demiştir ki: 
Karşımıza yeni düşmanlar çıkacak olursa eski ve yeni dostlarımızın bize yardım 

için ayaga kalkacakların.dan emin olabiliriz. 
Mackenzie King, kanadalılara Ruzvelt'in insaniyet namına ne büyük bir enerji ve 

şiddetle beyanatta bulundugunu hatırlattıktan sonra şunları ilave etmiştir: 
Biz yeni ve eski diınya arasında bir noktada bulunuyoruz. Memleketimizin erkek ve 

kadınlarının imanlarının ışığı ve hayati, fe

nalığın kuvetlcri tarafından söndürülme • 

den ve hiıriyetleri nazi hoyratlıgınm zul • 

miıne kurban gitmeden evci Kanada'nın her 

kalesinin yeni bir Calais, her limanının ye

ni bir Dunkerque olacağını söylemekle 

memleketin kalbine ve ruhuna terceman o

luyorum. 

Fransa ile KanaJa arasında 
kambiyo itilafı 

Ottawa, 8 a.a. - Diın ögleden sonra a • 
vam kamarasında beyanatta bulunan Mac

kenzie King, harp esnasında ticari mıiba

delelere yem bir hız vermek üzere Fransa 

ile Kanada arasında kambiyo muvazene 

sermayesi hakkında bir itilaf imza edildi

ğini bil.dirmiştir. 

Fransız. gemisinin Kanada'dan 
alacağı tayyareler 

Kanada başvekili 
M ackeinzie King 

gibi bitaraflarca sil!ariş edilmiş olup yeni 

Nevyork, 8 a.a. - Nevyork Times gaze- inşa edilmış bulunan tayyareleri almak ni

tesinin Vaşington muhabiri, bir fransız yetinde bulunduğunu bildirmiştir. İsveç 
tayyare gemisinin bir Kanada limanına ge- devletine ait 200 adet muharebe tayyarC6İ· 

)erek 50 adet Curtisswright bombardıman nin inşaatı ikııınl cdı'm('k uzeredir. Fakat 

tayyaresi yukliyeceı;ini bildirmektedir. bu tayyarelerir. muttefiklere verilmesi.ne 

Birleşik Amerika'daki muttefiklerin İsveç'in rıza gostercceği ~upheli gorünmek

mubayaa komisyonu, evelce mMeli İsv~ tedir. 

Bugünkü şa:tlaı Papamn ~ulh 

teıebbüsüne müsait değil 
Nevyork, 8 a.a. - Amerika'da bakır mu

bayaasına memur olan italyan ajanı, ken • 
disine bu mıı.dc."'11 satan şirketlere, işarı a -
bire değin mal yüklememeleri için emir 
vermiştir. 

San Fransisko, 8 a.a. - İtalyan vapur 
kumpanyalarının memurları dun Tricste'
ye hareket etmes: lazım ıtelen "Lemcme" 
ismin.deki İtalyan yuk vapurunun Oregon 
devletinde kain Astoria'da kalacagını be -
yan etmişlerdir. 

Cenubi Amerika sularında "Fcll" ismin
de bir diger vapur da cenubi Amerika sa -
hillerinin bir limanında kalacaktır. 

Sulh r.ıe papanın teıebbüsü 

24 saatlik <:alışma yaraları mermi yarasıdır. Alman bom-
Vaşington, g a.a. - Amerika ordusu bardıman tayyarelerinin mürettebatı 

emrindeki fabrikalarda cephane lmallltını 1 tevkif olunmuştur. 
arttırmak üzere günde mümkünse 24 saat 
çalııımnln için resmen emir verllmlştlr. 

Tank inşaatı 
Nevyork, 8 a a. - Crysler fabrikasının 

bir mUhcndlsi, yakında, otomobillerin inşa 
edildiği sUratlc, hafif tankların imalinin 
de! mUmkUn olacağını s6ylemlştlr. Diğer 
taraftan General Motora şirketinin reisi 
B Vilson. fabrikalarının kendilerine mim 
mlldafaa lçtn verllceck her tUrltı vazlfeyı 
deruhte etmeğe tınılı.de bulunduklarını bil • 
dlrmloUr 

Nevyork Tlmes gazeteııılnin bildirdiği 
ne göre, diğer bUtUn otomobil fabrıkalan 
da silah imal etmeğe A.mA.de bulunmakta
dır. 

Fransız kabinesi 

vaziyeti tetkik etti 
Paris: 8. a.a. - Fransız naz•rlar mcc 

lisi, saat 17 de toplanmış ve B. Reyna
ud'nun verdiği mufassal mali'ımatı din
ledikten sonra diplomatik ve askeri va
ziyeti inceden inceye tetkik eylemit
tir. 

Dünkü muharebelerde İngiliz 1e 
Fransız tayyarelerinin faaliyeti 

Cephede ve cephe gerisinde 
bombalandı mühim noktalar 

Paris, 8 a.a. - Fransız amirallık dairesinin tebliği: Donanmaya mensuı: 

hava kuvetlerinin bir filosu, 7 haziran gecesi, Berlin varoşlarını ve baz· 

fabrikaları bombardıman etmiştir. Tayyarelerimızin hepsi tlslerine dön· 

müştür. 

Vatikan, 8 a.ıı. - Vatikan, papalık ma -
kamının sulh lehin.de teşebbuste bulundu -
ğuna dair ecnebi me:nleketlerde ve bilhas
sa Amerika'da dolaşan sansasyonel mahi -
yetteki haberlere karşı cfkiirıumumiyenin 
dikkatini celbetmcktedir. Papalık makamı 
sulhun tecssiısü lehinde teşebbuste bulun
mak için hiç bir musait fırsatı kaçırma -
maktadır. İlerde de bu suretle hareket et
miye devam edecektir. Fakat bu gibi te • 
şebbuslerin muessir olabilmesı içın muna- .. 
sip bir zamanda ve asgari bir muvaffakiyet 
ümidi ile yapılması lazımdır. Halihazır • 
daki vaziyet byle bir teşebbüse musait de
ğildir. Bu itibarla bu hususta verilecek ha
berlerin ve dolaşacak şayiaların asılsız ad
dedilmeleri lazımdır. 

Meydan muharebesinde frannz 

I• • ı • G 1 K 1 tayyareler«~ı;n rnlü 
ngı iZ ene urmay 1 Paris. 8 .a.a. -. Havas: fransız. top-

Vatikan, 8 a.a. - Papa on ikinci Pie, 
harp halinde tatbik edilmek ilzere ihtiyat 
tedbirleri alınmaga devam edildiğini bil -
dirmiştir. 

İtalya ile harp halinde bulunabilecek 
memleketlerin diplomatik miımessillerini 

iskan için Sainte - Marthe sarayında dai -
reler hazırlanmıştır. Hava akınlarına kar-
şı sığınak vazir esi gormek uıere bazı ma -
&azalar boşaltılmıştır. Bu magazalar mer
divenler ve dehlizlerle papalık sarayları • 
nın merkezine bağlanmıştır. Kutıiphane ve 
arşivler mutat zamandan daha eve! kapan· 
auıtır 

Ba~kanı Weygand'la 

görü~fü 

çusu ve pıyadesı, Manş'tan Aısne'e 

kadar giden sahada cereyan eden mey 
dan muharebesinde, fransız hava ku -
vetlerinin kütle halinde müessir yar
dımına mazhar olmaktadır. Fransız 

hava kuvetleri, dün, topla tanklara 
hücum etmiş ve asker tahaşşütlerini 

. . . bombardıman etmiştir. Hava kuvetle-
Parıs, 8 a.a. - İngılız ordusu ge • rı· bı"lhassa "tt f'k · ı · , mu e ı tertıp erı arasına 

nel kurmay b~şkanı general Pownal. sızmağa muvaffak olan tanklar ru u-
fransaya gelmış ve general Weygand na hücumlar yapmakt d g p 

ve general Georgeo ile görüşmelerde j Diışmanın gerileri:e, ı~eniden bil. 
bulunmuştur. ( Sonu J. uncu sıyt•d& ) 
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Ucre ı· memurlar ve 
1 

hakk 
as mevk.leri 

konu • a proıesı 
• 

Projenin esaslannı yazıyoruz 
Devlet memurlnn aylıklarının tevhit ve ı Madde 3 - 3656 ve 3659 sayılı kanunlara 

teadulune dair olan kanuıu ek olarak ha - I tabi ucretli veya maaşlı memuriyetlerde 
zırlnnan kanun layihası bütçe encumenın- miıstahdcın olup da mektep ve muesseseler
ce tetkık ve kabul olunarak ruznameye n- de (kurslar dahil) daimi veya muvakkat 
lınmıştır. Yeni proje, 1939 butçe kımununa muallımlik yapanlardan yuksek tahsil ve -
baglı E cetveline dah 1 masraf tertiplerin- ren veya bu derecede tahsıl gorenlerin mes
den alınan kadrolardan daımi mnhıyetı !eki bilgilerini arttırmak maksadiylc kuru
hruz bulunanları ve ihtis:ıs mevkilerıni ih- lan mektep ve miıesseselerde muallimlik 
tiva etmek uzere hazırlanmıştır. Butçe en- yapanl:uır beher ders saati için 10 lirayı ve 
cumenı mazbatasında liyıh::ı hakkında şoy- , Iise veya ortıı derecede bulunan veya mes
le demektedır: !eki bir tahsil için kurulan mektep ve miı-

"Ocretli memurlardan vazifelerinin ehe- esseseler.de munllimlik yapanlara da her 
miyet ve mahiyetine göre icabeden kısmı - ders saati için beş lirayı geçmemek üzere. 
nın maaşlı memuriyetlere nakli hukumetçe n.lô.kalı vekilctlcrde tesbit edilecek mik -
esaslı olarak yapılacak tetkikata b:ıglı ol - darda kadrolarındaki maaş veya iıcrct kar 
du u gibi ucrctlerin intibakına ve ihtisas şılıklannaan tedris ücreti vcrılcbilir. Bu 
me kılcnnc miıteallık hususat da daha e- gibilerin haftalık tedrisatı dort saati ge
ve! hal ve intaç edilmiş olmak lazım gele- çemcz ve bu vazifelere: tayin edılecek me 
ce ndcn layihaya baglı kadrolarda bazı murlara ancak mesleki vazifelerine uygun 
ve :ilctlcri alakadar eden ucrctlı vazıfelc- ve bir nevi ders muallimligi verilebilir. 
rın maaşlı vazifelere nakli hakkındaki tek- 2517, 3007, 3238 ve 3803 sayılı kanunlar 
lıfı bu umumi csasm halline talik etmeyi ahkamı mahfuzdur. 
muvoıfık goren enclimcnimiı bu cetveldeki Madde 4 - Avukatlık kanununa tcvfi -
vazıfelerı şimdiye kadıır oldugu gibi tama- kan, avukatlık veya dava vekaleti ruhsat -
men ucrctli olarak tcsbit etmeyi muvafık namesi istihsal ctmi5 olıınların işbu ruhsat
g ,rmu ve mulhJk butçclere ait bazı teş- name tarihinden itibaren avukatların her 
kıl.iıt kadrolarının müzakeresi sırasındıı uç ve dava vckıllcrinin her dört senelik 
umumi heyette cereyan eden müzakere ve serbest avukatlık müddetleri için bir terfi 
a n n kararlardan da bu tarzı hareketin u- derecesi hesap cdılmek suretiyle dahıl o -
mumi heyet noktai nazarına da uygun ola- lııbilecekleri avukatlık memuriyet derece-
c ı k naatınc varmıştır." 

Encumen, ücretli memuriyetlerden fili 
kadrolara gore b3rem derecesindeki mik -
dara tevafuk etmiycnlcrin ekseriya daha 
iıst dereceye nlındıgı ve bu yuzden husule 
gelecek farkın mlihim mikdarlara baliğ o
lacaı;;ı anlaşılmış oldugu cihetle bu gıbı üc
ret mıkdarlan en yakın nlt dereceye inti -
bak ettirmiş ve ancak 3656 numaralı kanu-' 
nun muvakkat maddesi hlikmünc gore ikti
sap edılcn haklar ve alınan iıcretlcr şahıs
lara munbasır kalmak üzere terfilerine ka
dar bunların muktescp haklarının mahfuz 
tutulacağını muvakkat bir madde ile temin 
etmiştir. 

Encumen, Dahılıyc Vekaletinin taşra 

tcşkılatı hakkındaki layihanın karşılıgı bu
lun mamasından dolayı müzakeresi talik e
dilmış ise de bu sene butçesıııde bu iş için 
en mlistacel ve zaruri gorulen küçlik me
murların maaşlarında ıslahat yapılabilmek 
maksadiylc temin edilen karşılık nisbetin
de lliyıhanın buna taalluk eden kısımlarını 
tefrik etmiş ve 3656 nwnaralı kanuna bağ
lı (1) nurnaraıı cetvelden bu maksatla ica
beden kısmı çıkarmış ve yeniden hazırla -
nan cetveli ikinci madde ile lflyihaya bac
lamı tır. 

Bazı V ek/il etlerde muhtelif namlıırda 
teşkıl cd

0

ilen mektep ve kursların mesleki 
memur yetiştirmek noktasından idamclc -
nn !eki fııyda kabili inkar olmamakla be -
raber mesleki derslerin memurlara tedris 
ettirılmcsi zaruretini de kabul etmiş ve 
ancak gerek asli vazifelerinin haleldar ol
maması ve gerek kendilerine verilecek iıc
retlcrin muayyen bir esasa bağlanması ica
bcttiginden layihaya bir madde eklenmesi 
du unulmuş ve ancak bunun umumi ve şü
mullu hır mahiyette ifadesi zarureti de göz 
onundc tutularak bu maksatla ve maarife 
aıt istısnai hukumlcr de mahfuz tutulmak 
uzerc yeniden bır mııdde yazdığı' gibi bu 
muesscsclcrdc ders alan memurların istih
kaklarının da aynı esasa tabi tutulması 

maksadiyle ayn bir maddeyi layihaya ek " 
lcmlştir. 

Avukat, kaptan ve makinist gibi mesle
ki bazı işleri gordurmek maksadilc kadro
da hariçten alınan yetişmiş meslek erbabı
nın 3656 sayılı kanunun, ilk intisapta yal -
nız tahsili naazrı itibara alan hukmum: ta -
bi tutulması bu memuriyetlere yetiımiş ve 
l •• meslekte ilerlemiş kimselerin münasip 
Lcretlcr ve maaşlarla alınmasına mani ol -
dugunu gorcn encumen, bunun için liyihaya 
iki madde eklemiştir. 

leri tayin ve tesbit olunur. 
Kısmen avukatlık veya dava vekaletin -

de ve kısmen 3656 sayılı kıınunun muvak -
kat ikinci maddesinde yazılı memuriyet -
ierdc geçen hizmetler yekdigcrine zammo -
lwıarak yukarda yazılı esaslar dairesinde 
hesap olunur. 

Bu suretle iktisap edilen derece diğer 
memuriyetler için müktesep hak teşkil et-
mez. 

Madde S - Devlet denizyolları ve 1i -
manları teşkilatına alınacak kaptan ve ge
mi makinistlerinin ücretlerinin tayininde 
bunların resmi ve hususi müesseselerle ha-
kiki ve hiıkmi şahıslar nezdinde aynı iş -
lcrde geçen hizmet mliddctlerinin tahsille
rine gorc beher üç veya dört senesi için bir 
terfi derecesi hesap edilmek suretiyle da • 
bil olabilecekleri dereceler tcsbit edilir. 
Bu dereceler digcr vazifeler için müktesep 
hak teşkil etmez. 

Madde 6 - Maaşlı veya ücretli memur
lardan kurs veya mekteplerde tahsil için 
memuriyet mahallerinden başka mııhııllc -
re naklc<lilenlere yatacak yerleri temin e
dildiği takdirde, yevmiye 150 kuruş ve ya -
tacak yer temin edilmediği takdirde 10 un
cu dereceye kadilr olanla.ro. 200 ve daha 
yiıksek derecede bulunanlara da 300 kuruş 
şu geçmemek· üzere alakad:ı.r vckaletlercc 
harcırah yevmiyesi verilir. Bunlardan iaşe 
edilenlerin iaşe bedeli yevmiyelerinden 
mııhsup edilir. 

Madde 7 - Teşkilat kanunlarına bağlı 

ücretli kadroları ile 2656 sayılı kanunun bu 
kanuna muhalif olan hükümleri mülgadır. 

Muvakkat birinci madde - Bu kıınunla 
dereceleri indirilen ücretli memurlardan 
1 eyini 1939 tarihinde' müstahdem olup da 
3656 sayılı kanun ahkamına göre yapılan 

intibak neticesinde ücretleri ve dereceleri 
tesbit cdilmiı; olanlaar me:ı:kqr kanun hiık
münc göre verilmekte olan ücret mikdarı 
daha yuksck dereceli memuriyete terfi e -
dinccyc kadar müktesep hak olarak verilir. 

3837 sayılı kanunla tasdik edilen Mat -
buat umum mlidurlüğü daimi licrctli me -
murları da bu hiıkme tabidir. 

Muvakkat ikinci madde - Daimi ücret
li kadrolara ııit ihtisas mevkileri kanunla 
tcsbit edilinceye kadar bu kanuna baglı (1) 
sayılı cetvelde yazılı kadrolar içindeki ih -
tisas mevkileri İcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunur. 

Muvakkat üçlincü madde -:- Hatayda 
mlitcmekkin olup 3656 sayılı kanun ile tas-
dik olunan anlaşmanın ikincl ve liçüncü 
maddeleri mucibince hiyar haklarını Suri
ye ve Llibnan lehine kullanmamış olanlar -
dan 3656 sayılı kanuna tabi daire ve mües
seselerde licretli vazifelere tayin edilmiıs 

olanlcırın Suriye ve Hatay hiıkiımetleri za
manında Hatay hudutları dahilinde maaıı 
veya ücretle geçen hizmetlerinden dolayı 
alabilc:cekleri ücretler 3656 sayılı kanunun 
muvakkat ikinci maddesinin A, B ve C fık
raları hUkumlcrinc ve bu kanunun mcriye-

ULUS 1940 

Piyango lalilileri 

Mılli Piyangonun evelki günkü ke
şidesinde yüz bin liranın iki parçası
nın şehrimizdeki talihlilere çıktığını, 
diğer ikramiyelerin de birer ikişer 
parçasının gene şehrimize çıktığını 

yazmıştık. Yukarda gördüğünüz re -
sim, yüz bin liranın bir parçasını ka
zanan Hacıdôğan mahallesinde Övet 
sokakta 4/ 6 numarada oturan B. Hay
dar Korkut'u gösteriyor. Alttaki re
simler soldan itibaren, 15000 liranın 
bir parçasını kazanan kurtuluş mahal
lesinde B. Ahmet Yıldırımı, 10000 li
ranın J,ir parçasını kazanan itfaiye 
meydanında lezzet lokantasında Salim 
Akman'ı, gene 10000 liranın bir parça
sını kazanan itfaiye meydanında lez
zet lokantasında İbrahim Gözün'ü 
göstermektedir. 

Dünkü nüshamızda okurlarımıza 

bir kolaylık olmak üzere hazırladığı -
mız ikramiye cetvelinde maalesef bir 
tashih hatası olmuş, listede üçle niha
yetlenen numaraların hanesinde S bin 
lira kazanan 22523 numara yanlışlıkla 
22532 olarak çıkmıştır. Düzeltir ve ö
zür dileriz. 

ti tarihinden sonra istihdam olunacakların 
bidnci frkradn yazılı hizmetlerinden dola
yı alabilecekleri ücretler de muvnl&at 13 
üncü madde hükümlerine göre tcsblt olu
nur. 

Bunlardan maaşlı memurıiyctlere tayin 
cdilmi& veya edilecek olanlacm alabilecek
leri maaş mlkdarı yukarıki fıkralar muci -
hince tcsbit edilecek ücretin bir derece a
şağısına tekabül eden miktardır. 

Şu kadar ki tahsil derecelerine ve eh -
liyctleriyle cvclce ifa ettikleri vazifelere 
gcire tayin edilecekleri memuriyet iıcret 

veya maaşı, yukarda yazılı esaslara naza -
ran tesbit edilecek dereceden dun oldugu 
takdirde bunların ancak dahil oldukları de
receler kendileri için miıktescp hak sayı -
lır. Bu madde hiıkmli 3659 sayılı kıınwın ta
bi memuriyetler hakkımla dıı tatbik olunur. 

Muvakkat dôrduncu madde - 3656 sayı
lı kanunun muvakkat ikinci ve 3659 sayılı 

kanunun muyakkat birinci m:ıddesi muci -
bincc yapılan ve intibakın ücretli memur
ların Cumhuriyet Halk Partisinde v'c umu
mi menfaatlere hadim müesseselerde geçır
diklcri hizmet müddetleri de hesaba katı
lır. 

Muvakkat beşinci madde - Bu kıınunun 
neşri tarihinden evci dort ve beşinci mad
delerde yazılı mcm\lriyetlcre tayin edıl -
miş olanlar hakkında da mezkur maddeler 
hükümleri tatbik olunur. 

Muvakkat altıncı madde - 3656 snyrlı 
kanunun neşri tarihinde mezkur kanunun 6 
ve l~ ünclİ maddelerinde yazılı maaşlı me
muriyetlerde müstahdem olanların da mez
kur kanunun muvakkat ikinci maddesinde
ki esaslara göre mliktesep haklan tcsbit o
lunur. 

Madde 8 - Bu k.·nun 1 haziran 1940 ta
rihinden muteberdir. 

Madde 9 - Bu kanunun hliklimlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur." 

r .................. ·-···-.............. 1 
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Sahillerimizde 
havalar yağışlı 

Mevsimin en 

gazi koşusu 

büyük koşusu ol ış ~ 
bugün yapılıyor 

Buglin Şehir ipodromu en biıyuk gunlc -j 7 - Kamelya: V Koç. 
rinden birini yaşıyacaktır. Her at sahibi -ı Koşunun mesafesı kı :v.iır. 'l/e 
nin yegane emeli ve gayesi olan Gazi ko- bugun ilk ko5ularını ko rt'Akt 
şusu bugiın yapılacaktır. Bu koşuyu kaza- yapacakları belli ol mı) an bu ' 

Diın şehrimizde hava umumiyetle çok nacak olıın nt sahibi ne kadar gururlansa !arın içinden iyisini bulup cık 
bulutlu geçmiş, ruzgar garp istiknmetin - hakkıdır. Çiınkiı senelerce verdiği cmegin kiıldlir. Bunlardan Subut Y ılt 
den yedi metre hızla csmıştir. Gunlin en hem minen ve hem de maddeten mükafatı- mindcki ik' tay İngıltcre'de'1 
yüksek sıcaklığı 20 derece ko.ydedilmiştir. , nı gornıüş olacaktır. Bundan başka mem - karnında gelenlerdendir. D ı;erlt 

Yurtta hava Kamdeniz'in ş:ırk tarafla • leketimizde yctişmış iki yaşındaki halis ketimizdc yct'şmişti r. 
riyle İ.tmir, Bolu, Kastamonu, Sivas, ve kan İngiliz taylarının ilk imtıhanı bugün 1 İngilterc'dcn gelenler nrasıııd 
E_rzurum çevreleri yağı~lı, E~e ve Akde- yapılacaktır. Tcmel'in Subutay ismindekı t3 
nız kıyılarında kapalı, dıger YC'rlerde çok İki nıuhim koşudan maada bunlar kadar arasında da Bay Saıt Halım' n 1i 
bulutlu geçmi!i, rüzgarlar Karadeniz kıyı- ehemiyctli ve neticeleri merakla beklenen ile Bay Fi-kret Atlı'ntn (UıntıC' 
larındn şimal, Ege, Marmara havzası ve yüksek ikramiyeli birçok yarışların bu- ki tayını digcrlerinc nazaran dt 
orta Aııadolu'da garp, diger yerlerde ce - lunrnası bugunün heyecanını bir kat daha bulmaktayız. 
nup istikametlerinden saniyede en çok 9 
metre hızla esmıştir. 

arttıracaktır. sıJ 
Programa göre bugiın yedi koşu yapıla- Beşinci koşu : Çöl ko§ıl 

Diın sabaha kadar duşen yaı;ışların met
re murabbaına bıraktığı su mikdarı, Trak
ya'da 3 ile 7, Egc'dc 5 ile 16, orta Anadolu

cak ve yarışlara saat (16) da başlanacak- Dört ve daha yukarı ya!iuki SS 

tır. at ve kısraklara mahsustur. tkrt 

da ı ile 17, Akdeniz kıyılarında 1 ile 43, do- Birinci koşu : Çankaya koşusu : 
gu Anadolu'da 2 ile 25, Karadeniz kıyıla - . 
rında 2 ile 40 kilogramdır. 

1 

Üç yaşındakı halıs kan arap erkek ve 
Saat 14 de yapılan rasatlarda tesbit edı- dişı tayl;ırn mahımstur. İkramiyesi 800 lira 

len, gtin<liız sıcaklıkları. Trııbzon'cla 16, mcsafes ı 1400 metredir. koşuya yedi tay 
Kiıt hya'da 18, Zonguldnk'ta 20, :E:dırnc'de kaydedılmıştır. 
21, Bodrum'da 23, İskenderun'da 25, Siirt- 1 - Tuna: İ. H. Tekçe, 
te 26, Adana ve Diyarbakır'da 27, Urfa'da 2 - Sava: 1. H. Tekçe, 
29 derecedir. 3 - Misket: V. Koç, 

32 kaza mevkezinde 
adli teıkilal yapılacak 

Henuz adli teşkilat yapılmamış olan 
mahallerde teşkilat yapılabilmesi iı;;in ba -
rem kanununun Adliye Vekaletine ait kad
rosuna hakim, katip ve mlibaşirlikler ilave
si hakkındaki kanun layihası M celisin alii
knlı encumcnlerindcn geçerek ruznameye 
alınmıştır. Bütçe encümeni 32 kazaya sulh 
hakimi tayinini temin edecek olan 15.yiha
yı hUkümctin teklifi vcçhilc aynen kabul 
etmiş, adliye encümeni de lliyihayı aynen 
kııbul etmekle beraber bu teşkilatın tek 
bir hfi.kimc inhisar cttirilmiyerek adliye 
cihazında beklenilmekte olan fayda ve mak 
sadın tahakkuku için bu kazalarda da tam 
teşckklıllıl birer mahkeme tesisi temenni
sinde bulunmuştur. Kanun layıhası ile ba
remin Adliye Vekaletine ait kadroya 40 li
ra maaşlı 32, 35 lira maaşlı 18 reis, hRkim, 
aza, sulh hakimi, müddeiumumi muavinle
ri, icra bakım muavinleri, lıorgu hakim
leri, hRkim ve muavinleri ve temyiz rapor
törleri, 10 lira maaşlı 50 adet başkatip ve 
muavinleri ve müddeiumumi, sorgu hakim 
ve katipleri zabıt ve icra katipleri, 10 lira 
maıışlı 32 mübaşir, 20 şer lira ücretli 32 o -
dacı ve gardiyan ilave edilmektedir. 

Gümrüklerde bulunan mallar 
çıkarılacak 

Koordinnsyon heyeti, gümrüklcrlmize 
geldici halde kontimcntolan gelmiyen ve
yn •herhruı i bir sebeple gümrüklerden çc • 
kilmiyen bazı malları alfi.lcnlılar nam ve 
hesabına giımrüklerdcn çekmek için Tica -
ret V

0

ekalctlnc salahiyet veren bir karar 
kabul etmiştir. 

Ticaret Vekaletinin hazırladığı 
talimatname 

Ticaret Vekô.lcti, ithalat ve ihracat ta -
cirlerimizi alakadar eden yeni bir talimat
name hazırlamıştır. Talimatnameyi aynen 
yazıyoruz: 

"Maıd<le 1 - 2/12669 sayılı kararname -
nin 2 inci maddesinin tatblkına ait ikinci 
talimatnamenin birinci maddesinde yazılı 

memleketlere Hollanda ilave edilmiştir. 
Muvakkat madde - Giımrüklerimizc gel

miş olup da bedelleri, Türkiye CUmhuriyct 
Merkez Bankasındaki kliring hesaplarına 

yatırılmak suretiyle muamelesi başlamış 

bulunan malların ithal muamelesi yuknrda 
a.dı geçen ikinci talimatname huklimlcri dı
şında, muamelelerinin başladığı tarihte me
ri olan hükümler dahilinde intaç olunur." 

Mesut bir evlenme 
Emekli general Dr. Hüseyin Dora -

nın kızı Cazibe Dora ıle İzmirli tütün 
tüccarı Hasan Şakir Kahyaoğlu'nun 
mahdumu iktısat doktoru Halil Şakir 
K!hyaoğlu'nun evlenme merasimı e -
velki cuma günü Ankara belediyesi ev
lenme dairesinde seçkin zevat hu
zurunda icra edilmiştir. 

Genç evlilere saadetler temenni ede-
riz. 2303 

4 - Şahın: M. Haran 
5 - Efe II.: B. Karaböcek, 
6 - Aysel: G. Arıkol, 
7 - Yılmaz: H. Eren. 
Bu taylar arasında koşusunu görmediği

miz yalnız Aysel'dir. Fakat idmanlardaki 
kuvetini nazarı itibara alarak İsmail Hak
kı Tekce'nin Sava ismindeki tayını diğer -
!erinden daha şanslı buluyoruz. Tuna ile 
Misket pi/ise olurlar zaruıındayız. 

ikinci koşu : Etiler koıu•u : 
Dört ve daha yukarı yaştaki yerli halis

kan İngiliz at ve kısraklara mahsustur. İk
ramiyesi 900 lira mesafesi 2600 metredir. 

Bu koşuya da yedi haliskan kaydedilmiş-
tir. 

1 - Taş pınar: K. Tezer 58 kilo, 
2 - Özdemir: A. Atman 58 kilo, 
3 - Romans: S. Halim 56,5 kilo, 
4 - Sifkap: F. Agan 56 kilo, 
5 - Karanfil: A. Atman 56 kilo, 
6 - Yntacan: F. L. K. Osman 56 kilo, 
7 - Batray: S. Temel 56 kilo. 
Koşunun mesafesine göre en fazla ııınsı 

Bay Ahmet Atnıan'ın hayvanlarına ver
mek biç hata olmaz zannındayız. Yatağan 
ile Batray'ın plase olmaları ihtimali diger
lcrine nazaran fazladır. Romans'ın bu me
safede rakiplerine bir şey yapacağını zan
netmiyoruz. 

Üçüncü ko§u : Gazi koşum : 
Üç yaşındaki yerli halis kan ingiliz er -

kek ve dişi taylara mahsustur. İkramiyesi 
5000 lira, mesafesi 2400 metredir. Bu ko -
şuya sekiz tay kaydedilmiştir. 

1 - Abimepour eux: S. Hnlim, 
2 - Mart 1.: J.'. Atlı, 
3 - Sigctvıı.r: F. Atlı 
4 - Destiyar: S. Halim, 
5 - Gonca: A. Atman, 
6 - Mis: N. Atlı, 
7 - Thııis: F. Karaosman, 
8 - Gürayak: S. Başlangrç. 
Bu koşuda en büylik şansın Bay Sait Ha

lim'in hayvanlarında oldugunu söylemek 
hata olmaz zannındayız. Geçen seneden be
ri bir tanesi müstesna girdiği blitün yarış
ları kazanan Abime'in geçen haftalarda çı
kan rivayetlerin hilafına iyi koııtuğu ısrar
la söylenmektedir. Gene hasta olduğu hak
kında birçok şııyialar dolaşan Destiyar'ın 

da ahır arka.daşından dnha iyi olduğu söy
lenmektedir. 

Maamafih hct koşuda olduğu gibi bun -
da da ylizde yüz bir hakiknt olduğunu iddia 
edecek degiliz. Koşuda ufak bir hatanın 
her zaman netice uzcrindc büyilk tesirleri
ni görmekteyiz. Buna binaen Bay Sait Ha
lim'in hayvanlarıoıı kuvctli rakip olabile
cekler de vardır. Bunlar dn Mart 1. ve 
Thais'dir zannındayız. 

Dördüncü koşu : Bi: :;ıci lnönü 
koşusu : 

İki yaşındaki yerli haliska.n İngiliz erkek 
ve di~i taylara. mahsustur. İkramiyesi 1000 
lira mesafesi 800 metredir. 

Kaydedilen yedi tay ııunlardır: 
1 - Subutay: S. Temel, 
2 - Umacı: F. Atlı, 
3 - Roi: M. Hitit, 
4' - Humahatun: S. Halim, 
5 - Ayfer: Fa. Atlı. 
6 - Yetiş: V. Kıvandık, 

lira mesafesi 24-00 metredir. J{O 
dedılen hayvanlar şunlardır: 

1 - Ünlü: A. Galıp 60, 
2 - Gümliı: H. Erman 60 
3 - Uçar: H. Atlı 60, 
4 - Merzuk: Y. Demiray 6(1, 

5 - Çelenk: F. Simsar 60, 
6 - Vural: F. Özaltınlı 60 
7 - Bozkurt: N. Kurtay SS. 5S 
8 - Tomurcuk: D. Gunda1 
9 - Bora: R. Baysal 58, 

10 - Örnek: H. Güçlli 56,5. dl 
Bu koşudaki hayvanlar arast11 

pnsı Bozkurt'a vermek istiyotıl 
ıkadar gosterdiği kuvctlc diğeri' 
da temayiız eden bu gilzel ha~ 
}erinin geçecegini zannetmiyof1l; 
vetli rakip olarak Örnek ile . 
dlişünüyoruz. İyi koştugu ulcd' 
bunların arasına karışır. 

Altıncı ko§U : lnccsıı kof' 
Üç yaşındaki yerli yarını )cal' I 

kek ve dişi taylara mahsustur·J r 
800 lira mesafesi 1400 mctrcv 
kaydcrlilen taylar §unlardır: 

ı - Pasin: M. A. Yalm, 
2 - Dölol: H. Öztürk, 
3 - Şehnaz: S. Halim, 
4 - Mehlika: F. Karaosm!Lll1 
5 - Tasvir: F. Karaosman. 
6 - Alev: 1. Aksoy, 
7 - Nerimıın: H. :Kuru. 
Bu koşudııki en fazla şaMlı lı 

Bay Sait Halim'in Şehnaz isııı1,~ 
dır. En kuvctli rakibi MchJıltll 
ancak bu ikisinden sonra duş 
bir ihtimaldir. Çok çabuk bir ta'f 

·şıt vin bu koşuda koşmıyacagını ı e1 
!erinin bu saydıklarımıza bir 1 
yacaklarını zannediyoruz. 

Yedinci ko§u: HendiktıP 
Dört ve daha yukarı yaştalcİ 

kan ingiliz at ve kısraklara rn~ 
ramiyesi 240 lira mesafesi 2111'"' 
Kaydedilen beş yarım kıın şun1~3 

1 - Al Ceylan: F. Atlıoı:hl 
2 - Baskın: C. Apayık 54 1' 
3 - Tunca: H. Atalay Sl Jdl0 

4 - Cesur: T. Atcan 49 ki1°·. 
5 - Fru Fru : H. Vaganat 4 ,. 
Bu koıunun en fazla ş:uısl1*1 

taliımasına ragmcn gene Al Ce 
ye dü5ünüyoruz. Baskın kendiS 
vctli rakibidir. 

Bu hafta bu kadar çok ve ı.u 1 
olmasına rağmen bir çifte bah1

; 

miştir ve üçüncü ile dörduneu 
smdadır. 

·ti 
iskele, rıhtım ve gfirel 

müruriye ücret ta~~f" 
İcra Vekıllcri Heyeti, vıl e 

idareleriyle belediyelerin el ~9" 
iskele, rıhtım ve geçitlerden et 
zarfında alınacak mururiye iJCf 

tarife formüllerini tcsbıt ve it' 
tir. İskele resimleri. Knradenıl• 
Ege ve Akdeniz olmak üzere uÇt 

rinc hazırlanmıı;tır. N chir gı:Ç ,) 
resimleri yolcu, hayvan, karıı 11 

,e 
lan ve eşya olarak ayn ayrı dı 
bariylc bir cetvelle tesbit e ıril 
yaşından aşağı çocuklar, geÇ 

ah. .. 11Je 
vasıtalarının s ıp ve suruc ·rJt 
!ar, posta memurları, mu~a~ı #"° 
den sevkolunanlar, zirao.t ıçın , 
halisi, posta taşıyan hayvıınl:ır~, 
vanlar, muhacır hayvanları, 115 

cir ve posta eşyaları mal ın!itıl 
terinden istisna edilmiştir. 

tıt 
Maarif matbaası hafta. 

İhtisas mevkilerine gelince, bütçe en -
cümcnı hukümctçc teklif cdılcn liyihada 
ücretliler için bine yakın ihtisa:. mevkii 
teklif edildiğini gormuş ve ıhtisas mevkii 
meselesinin esası iızcrinde encümeni yeni
den tevakkufa scvkctmiştir. Gerek ihtiyaç
ları tazyık etmemek ve gerek bu işte ba -
rem kanununun kayıtlan dairesinde terfi 
ve tcrakkılerı tanzim edilen memurların 
hariçten getirilecek mumasillerıne daha ge
niş mikyasta aylık vcrılmcsi suretiyle mes
leki alakalarını zayıflatmamak gibi sebep
ler bu işte musbct ve menfi iki esasın göz 
önundc tutulmasını icabcttirmiştır. Bu iti
barla gerek buııa aıt cetvelin ve gerek bu 
hususta konacak esaslnrın enciımence da -
ha etraflıca yapılacak tctkıkata tabı tutul
masını kabul eden iıcretliler layihanın ma
li sene başından ıtibarcn merıycte girme
sı zaruretiyle bu isi layihadnn ayırarak ruz
namcsınde mahfuz tutmulj ve bu hususta u
mumi heyete arzedılecek layihanın kanu -
niyet kcsbctmesınc kadar İcra Vekili eri 
Heyetince ıhtisas mevkilerinin tcsbıtı s:ı. -
lihıyetini mahfuz tutan bir muvakkat mnd
deyı Jliyıhaya cklemıştır. 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

istisna edild:eıı 
Maarif V eklilctincc gösterı d3 

zerine c>nümlizdcki ders yılt11 

lan ders kıtaplarını vaktinde ıer' 

Encumcncc tadilen qazırlanan kanun 
projcsını yazıyoruz: 

"Madde 1 - Umumi muvazeneye dahil 
dairclcrın daimi ücretli memuriyet kadro
ları baglı (1) sayılı cetvelde gosterilmiş -

tir 
3829, 3837 ve 384'8 sayılı kanunlara baglı 

cetvellerdeki ucretlı memuriyetler mah -
fuzdur 

Madde 2 - 3656 sayılı kanuna baglı (1) 
sayılı cetvel ile 3711 snyılı kanuna baglı 
(2) sayılı cetvelden ılışık (2) sayılı cetvel
de derece. unvan, adet ve maaşları gostc -
rilen memuriyetler çıkarılmış ve (3) sayılı 
cetvelde derece, unvan, adet, ve maaşları 
gosterılen mcmurıyetleı 3656 yılı kanunıı 1 
ba lı (1) sayılı cetvelin taalliik ettiği kı • 
ıımlarına cklcnmıştir. 

Bir mütehassıs ! 
(i ütehassrslık iddıa eden bir İn
l1 san. eğer kenaısıni kendi gu

ruru içinde kaybetmemışse garp cep
hesindclci harekat lıakkında belki 
tahmirılcrde bulunabılır; fakat hü -
küm veremez. O ıaman hiıdiseler 
kcndisinı yalanlasa dahı bunu tabii 
bulur. Böyle bir mıi~clı<.ıssısın hanca 
bilmesi hakiki vazı;·ctı bilmesi. de -
mek degildir. Çünkü ne alman ku
vetlerinin tam bir kısmı kulağına 

fısıldanmış. ne de fransızlar ordu
larının mecmuu hakkında kendisine 
rapor vermişlerdir. 

istanbul gazetelerinde bir mute -
llassıs, yeni bir .ılman taarruzu 15 
hazirandan önce, başlamaz. demiş; 

fakat başlamış. Tahminimizde ya -
nılmışız, diyeceği verde, bakınız, 

ne diyor : .. Yakalar, bizim ümidi -
mizle ortmek istedığimiz görüşümü-

iı maatteessüf ifşa ettı. ,. 
Yani, biz bunu biliyorduk ama giz

lı tutuyorduk: htidı:.elerın scyrı de, 
bizim kafamızdakini teyit etmiştir. 

Hakiki düşüncemizi vukuat yalnn -
lamadı. 

Lakin, ne olmuş bilır misiniz ? 
330 bin askeri geri ı.;ektikten sonra 
Dunkerk'te kalan son kıtalar eğer 

burayı müdafaa edebılsclernıiş al -
manlar taarruz edemezlermiş: hatta 
4 haziranda taarruz r.iyetİllde değil
lermiş, buna 5 hazir.:ında karar ver
mişler ! 

Sebeplerden biri de i h t ima 1 ki 
alınan fransız esirlerinin be 1 ki 
henüz mfığneviyatın düzelmediğini 
alman kumandanlığına bildirmiş ol
maları i h ti rn a 1 i imiş. 
Şimdi geliniz de bu üç ihtimalin 

altındaki söylennıiyen, fa.kat hfıdi

çe/er tarafından ifşa edilmek ihti
mali olan hakiki düşü11ccyi keşfedi
niz! 

Hele alman kumandanlığının 4 
haziranda taarruz niyetınde olma -

yıp da, bir anda buna karar vermiş 
olmasına ne dersiniz? Bir günde 
H itler'in neşrettiği iki emrin ede
biyatı bile iycat edilmez! 

Neden uıduruyorl~!....7 

· ita/ya radyosunda türkçe konu
şan, konuşurken de canım dilimizin 
başını, gözünü yararı kadın spikere
ve/ki gece o bozuk düzen telfıffuzu, 
yersiz kullanılan fiilleri ve nıeful
leri ile bir haber, - kendisinin ma
nasını bilmeden söylediği bir keli
meyi kullanalım - bir müjde verdi: 

"Son dakikada alınan haberlere 
nazaran alman/ar, fransız cephesini 
iiç yerden yarmış/ardır." 

Bunu din/iyen/er, tabii, ertesi gii 
nü gazetelere sarıldılar: 
Fransız resmi tebliğinde böyle 

bir şey voktu. 

- Bir de alman tebliğini görelim! 

dediler. Onda da bunun bahsi geç
miyordu. 

O halde telaffuzu bozuk spikerin 

maksadı ne idi? Alman resmi tebli
ğinin bile tekzip edeceği bir yalanı 
neden uydurmuştu? 

Kenclisini din/iyen tek tük türk 

dinleyicilerinin bir gececik uyku
sunu kaçırmak için mi? Onu da kar 
mı sayıyorlar? 

*** 
Uyuyan milletler! 

Arkadaşımız Abidin Daver, çe
kiçli sütununda yazclığı bir fıkraya 

şu baş! ığı koymuş: 

"Mi11etlerin uyumağa hakkı yok
tur." 

Bu yerinde başlığa bir cümle de 
ben ilave etmek istiyorum: 

"Çünkü uyuyan milletlerin bir 
daha uyanamıyacak hale geldikleri 
görülmüştıir." 

T. 1. 

·1et ve ilerde hasıl olacnk vazı bll's 
lışabilmek için Maarif rna~ 'f' 
üç saate kadar fazla mcsııı ıJll 
bu matbanda hafa ta tatılı ktıl' ol' 
bik edilmemesine koordinas1 
karar verilmiştir. 

b,ıl 
Bir şilepte kaçak eşya ftl 
İstanbul, 8 (Telefonla) .,.....j1J 

dan gelen tUrk bandıralı \e 
binde kaçak ipekli ku~a:t y' 
ba bulunmuştur. Tahktk 
tadır. 

Amerika d""niz al~ 
• ı' 

·p"' 
İstanbul, 8 (Telefon~a) 

1
;,\ 

nın yeni deniz ateşesı a ıcl 
Amerika'dan 1stanbuln g~ ı; 
si yirmi sene evel aınırll tııı' 
fakatinde olarak meınlcke 
lunmuştur. 

ı~~ 
le o 

ltalya' dan geleC~ 
ta.lebelerıııt'ı ~ 

-
İstanbul. 8 (Telefonla) ;t 

talya'dan 13 kisı " bir t~~ı 
filesi geleceği haber verı 
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eşik A 

nıerika 
rbiııd 

rbi11 ben farklı olarak bu 
k, •e-aşlangıcında Birle-

d " 11>ar • · • 1914 ha 1 1.tıbarıyle bita-
.\ıner'k rbı ba,ladığı za-
1 hatı:ı a'da bulunduğum 
~ başı8"rıın: Cümhurreisi 
hth adıktan sonra ne~ 
l>aı·1 nbnıı.ıncde Amerika 

e muhare eler 
Fransız İngiliz 

tayyareler· nin faaliyeti 

Dünkü 

~it d• akıınından da bi- (Başı 1. ıncı sayfada) relerimiz, muharebe mıntakası üze -
: avet et . . W'l yük şiddette yüzlerce ton infilak bom rinde enerjik faaliyette bulunmuştur. 
., ınııtı. ı son bası ve birçok yangın bombaları yağ- 17 düşman tayyaresi düşürülmüştür. 

ll'a~'lılar i i dırılmış ve büyük zarar ve tahribat Bizim 12 muharebe tayyaremiz kayıp-
a.'d katına~ ~-Ytlnız •. r. s- ika olunmuştur. tır. 
1. ıt olup b't 1

1 
dcgıldır. Paris etrafına yapılan Bugün gündiiz, aynı tarzda hare • 

h-..ıtltal'dız. 1

8
en e~ karşı bombard?man ketler yapılmıştır. Şimdiye kadar a • 

_·"!la ı_ u mucadele · d"" b'lh j ı h b 1 b"" ··kl'"kt k. bom lilt ~itasını al. k • Alman hava kuvetlerı, un. ~ as- ınan a er er, orta. ~yu .. u e ı 
ll hllkü- • a adar ~ sa ke~ifle uğraşmıştır. Büyük mıktar- bardıman tayyarcmız• duşmanın mo· 
iı · ... etı resmen bı- ,. . · h ı· k 1 · k 'dd" h 'k . Rıbj A • • da tayyare ile keşıfler, bılhassa mu a- tor u uvct erıne ço cı ı asar ı a 
b11 • ""lllerıka mılle- · · d · - · · · kt d · ~ araf kalmalıdır I rebe meydanının hemen gerılerın eve cFttıgını ghostcrme e ır.. • br-. 
llıt.ıha b · fransanın merkez ve garp kısımların- ransrz ava nezaı·etının tc ıgı 

~!>atisi rh ed; Amerika da yapılmıştır. Alman bombardıman Paris, 8 a.a. - Hava nezareti bil-
~~he Yokt ancı tar~.fta ol- tayyareleri, Paris'in şkil ettiği bü- diriyor: 
ı ... ~ l\ıner~~· Ve. Cu~~u~- yük demiryolu merkez noktasını ~hata . S?~ üç giin zarfınd.a hava. kuvetl.~
ı-;'Yıt d' a mılletını bı- eden demiryollarına hücum etmış ve rımızın muharebeye kıtle halınde mu

hıtr-bi:;et et~emişti~. Paris'in garbinde, şarkında ve şima- dahalesi ?ilhassa düş.manın zırhlı kı-
91 harbe de_ resmı Amerı- ]indeki demiryolları ve istasyonlar talarına, ıaşe ve takvıye kollarına ya
d? •ene . ogru kaydığı ve bombardımana tabi tutulmuştur. Bazı pılan taarruzlar şeklinde tezahür et
~fıtkj hıııde İ§tirak ettiği limanların da bombardıman edildiği miştir. Hava kuvetlerimizin son gün
llıtrbe a~~te sempatisi, bildirilmektedir. lerde düşman harekatında husule ge-

~ bir~0k 11:Uriikle~ememiş- Evelki günkü İngiliz. lıava tebliği t~rdikle:i k~rı.şıklı~ kar.a kuvetlerimi-
1~er1ıta• hcplerı vardır: Londra, 8 a.a. _ Hava nezareti teb- zın faalıyetını genış mıkyasta kolay-
ır,.,_ Yı senı t' · 1914 1 ""'etti _Pa ısı liğ ediyor: aştırmıştır. 

ı:3•kın b'?11ek ıçin aradan Dün ve evelisi gün ağır ve vasat Cephe gerisınde 
9 h ır Zatnan geçti · d" . l lltb' b . · bombardıman tayyarelerı, uşmanın Evelkı gece bomabrdıman tayyare-

~"· lltin~· ~tlıyalı .bır se· harp meydanına vasıl olan münakale !erimiz harp sahasının gerilerinde 
la t itil·~'· Amerıka. bu yollarını ve hemen cephe gerilerinde şiddetle faaliyete geçerek iaşe kolla
kıın rrı a 

1
• devletlerıyle bulunan ileri mıntakalarda tazı hedef- rını, yolları ve şimendüfer hatlarını 

~ 1914 ha~· !11ua~ele~er )eri bombardıman etmişlerdir. bombardıman etmişlerdir. Keşif tay
<ttte alak ının netıcesıy- Bütün cephe imtipadınca, demiryol- yarelerimiz gece ve gündüz bir çok u
/' lara.fın~alanmıştı. Har- ları. köprüler, yolların iltisak nokta· çuşlar yaparak kıymetli mallımat ge-
~"ltı b~Yi.ih "n k~zanılma- ları, kıtaat ve tank tecemmu lan. ve tirmişlerdir. 

ı. Lı naddı zararla- ki ı f tl · t t'k b' • • l • rı. ~albuki bu defaki top parboarıbc edaa a sdı~le~t.ı ır Tahrıp edılen vasıta ar 
cııllı ttıcesi 1 surette m ar ıman e ı mış ır. Dün alçaktan uçan hucum tayyare-
.., ıtkı Y e maddeten b l 1 . . b' 'b' . . k' d d lgalar u,h an anı "k 1 l k Almanya'da bom a anan erımız ırı ırını ta ıp e en a 
~ a. b· erı a ı ar a- h 
q' !ıa'lt ır takım sebepler hedefler halinde bombaları ve topları ile mu • 

h._rb~t eıı chemiyetli se- Vasat bombardıman tayyarelerimiz- telif noktalarda düşmanın kollarını, 
1 l~ı lı •ne. İştiraklerinin A· den beşi avdet etmemiştir. Ağır bom- zırhlı kıtalarını, benzi~ kamyonlarını 

'ltll~el'ınde husule getir- bardıman tayyare teşekküllerimiz, e· felce uğratmı~l~r ve hır çok tankları 
~tller·ı_11dur. Aın ·k b . velisi gün, Almanya'nın şimaligarbisi muharebe harıcıne çıkarmışlardır. 
~ •1ta erı n an B"" '"k b" f ı· .. ille. cndüstr' h' 1 • ve cenubi Belçikada düşmanın gaz tas uyu ır aa ıyet gosteren avcı 
t r 1ıta h ı sa ıp erı 1 . . h . ··r 1 · · • 
'"~ı Ükü t' 1914 fiye fabrikalarını, tayyare meydanla- tayyare erımız ta rıp mu reze erımızı 

1 "en me ı, k ·· · h' t · l t~, A ı ne d'" ·· ·· 1 rını istasyonlarını muvasala kolları - pc muessır surette ımaye e mış er· 
c b "'Ilı . uşun ur erse • • , d. 

İt İd erıka milleti, har· nı bombardıman etmiştır. Bütün tay- ır. .. . . . 
&~ ., .. tal ug· d .. ''k yarelerimiz avdet etmiştir. Dun şımal cephesınde fransız avcı 

.ıt.ık run a suru • 1 • d"" 21 · · 
~ • 1 k id l d • Sahil müdafaa tayyarelerimizle or- tayyare erı uşmanın tayyaresını b· tııj \ı. ea e o za . d. .. .. l d. 
ır v~· YVİlson tarafın. dunun takviye tayyareleri, de~ız ve uşurmuş er ır. • • • • 
lar- i ~1:e ile ifade edil • kara üstünde mütemadiyen devrıye ve Alman tayyarelerının laalıyetı 

llı1ı'tıt Çın daha müreffeh keşif uçuşları yapmıştır. Bir tayyare- :r--ondıa, 8 a.a. - DUn akşam Cam-
'rr bir d"' · do'"nmemiştir brıdge, Norflok, Suffolk, Essex, Kent, 

, •ıtıı. h unya yarat· mız · . . b 1 d l) L y k h" 
1 ı.t· • a1Jı: 1 ı914 h b' A )arımız gene faalıyete geçmış- Northem er an , urnam ve or s ı-
o , •ta,L ar ıne vcı . . . • hl"k · · 1 · ·1 t~ d tt et-· · V b • · 15 d"" an tayyaresı ımha edıl- re de hava ·te ı esı ışaret en ven • 
t a 1_ .. ıı§tı. e u ı§- tır. uşm . . A ~ b" 
tı:ı • ttend· k d' • 'd · · o·· t tayyaremiz zayi olmuş- mıştır. larm yarım saatten ır saate k• ı en ını ı a- mıştır. or .. .. .. N fi k'd "k. . d 

td-rı.1 t~.diinyadaki millet· tur. kad~r. su;~~şt~ or o ~ ı ı ş\: 
~ A.llıe 1~ gibi bir pretan- Dünkü İngiliz hava tebliği det~ı ın~ı]a 0 ~ş ve d cen~ u 

1 
~.a; 1 

ır. toıU:~"alılnr, kendileri- Londra, 8 a.a. - İngiliz hava neza· şfehı;lerınden b~zı. arın a mıtra yoz er 
"' b e görd"l . aalıyete geçmıştır. 
'1tıtı~ gıı,"e • u er. re tini ntebliğı: N orflok'da şiddetli bir infilaktan 
1 " 3 nın t · · • · Dün bütün gün ve gece, ingiliz ha· ' · Çok emını ıçı? f sonra bir alman bombardıman tayya-
~ l'~ ?tıa ~ ~ara sarfettı. va kuvetlerinin gayreti yeniden, ran resi yere düşerek parçalanmıştır. Ci-

~I •, •htiy~lup ~~u.~ da ~~: sadaki müttefik ordulara müzaherete vardaki evlerden birinin camları kı • 
~ '41'2ııı.z ç ~orulmedıgı teveccüh eylemiştir. Bir çok ~eşif rılmıştır. Tayyarenin içinde bulunan 
dı~ı )\i:t ç • ~alıp devletler, uçuşları yapılmış ve alınan malumat bir alman pilot esir edilmiştir. 
,. ~i l(b~vırdiler. Sulhu sayesinde bir çok bombardıman uçu.~- * * * 
b.11~a' .. 1n

1 1 tanzim ettiler. tarı icra edilmi~tir. Bir çoK defa, mu-
.. :>' Londra, 8 a.a. - Hava ve dahili em-

'~ t İtlk• Zaferde bir rolü nakale yolları, kıtalar ve zırhlı tan.k niyet nezareti bildiriyor: 
"a~ \ 1- .... adri .ettiler. Birkaç kollarına hücumlar yapılmıştır. Bır D · k" b hah ""• "".. iın gece geç va ıt ve u sa ın 

tııtla.l'l .. sınden borçlan- düşman tayyaresi düşürülmüştür. Or ilk saatlerinde, düşman tayyareleri 
~ lı, alt\ o~eıniyeceklerini ta büyüklükte bir bombardıman tay- sahil üzerinden uçmuştur. Bir kaç 
tr·teairj elrıkalılar için yir- yaremiz kayıptır. Bu harek~ta, gece bomba atmışlarsa da maddi ziyan az 
~ bir-~ tından kurtula· düşman hatları arkasında kilit nok~a- olduğu gibi, insanca hiç bir zayiat ol
)' elik l aya) sukutu ol • !arı üzerinde devam olunmuştur. Hır-
~~~ 1 a ıla. b 1 •• mamıştır. 
~ .. "an l" kendilerini son'daki demiryolu aş angıcına mu- *** '-!' toı-di.it&.kıtnıı, bir millet him hasar ika olunmuş ve bir çok in
\t~d1ııı er-~ ~aferdeki rol- filak ve yangınlar yapılmıştır. Ayni 

tr •ltıa "g lıp devletleri, yerde. asker tahaşşütlerine mitralyöz
. Ye b· c nankörlükle it- le hücum edilmiştir. 

t ,,~deıe'r defa daha Av- Abbcville tayyare meydanı 
~t~~ıler-. ~~ne karışmamı- hasara uğradı 

il 11İtıj h 1rıni snedir A- Abbeville'de bir çok infilak ve yan-
tl'İn· arbe .. "ki" U 1 ar suru ıyen- gın çıkarılmış ve tayyare meydanıı;:a 

~İltrıku haarnaktadır. çok geniş hasar ika ol~n~uşt.~r ... Bu-
bıı ıt'rıın ı başladığı za· tün tayyarelerimiz gerı donm~ştur. 

Londra, 8 a.a. - Dün akşam şark 
sahilinde kain iki şehirde ve. Kent 
kontluğunda tehlike işareti verilmiş
tir. 

Fransa' da 

Paris, 8 a.a. - Merkez garp mınta
kasında saat 1.20 den 2 ye kadar tehli
ke işareti verilmiştir. 

,~~~ltrlte~de"~;_Pa'ya karşı Diğer ağır bombardıman fıloları • 
t b .. ' alıı .ı ı. Bununla mız, Almany;: .ın ~imal garbiisinde as- Samuel Hoare Francoya 

li"-"!ı ar ıd ı· ,. 
tr. './"'" k1 ca ıst ve de- keri hedeflere hücumlar yapmışlar • 
; ~~~· "1a~r~~t veren bir dır. Bu tayyarelerimizin hepsi üsle· 
~~~rcı .. ı dem nıanyasının rine dönmüştür. 
-~btılı~r-. ~=;~i~eri için 17 Alman tayyaresi düşürüldü 
~toru ar,, v...,_i

1
y 8t.n~n b~ • Dün bütün gün, muharebe tayya • 

• ''lı1> lldii. •. · c ını tayın 
, 1 Cl.t"ı • Ru g'ıb· . ·1· . aı d • • ı ıngı ız ve 
\~i ~~1li~ıc;1:ıl, nazi anti • 
l ~. lıbita.r- h·"e fransızlar 
''&. • al· d t t ~. dii a evam edi· 

t~ alcb frnanı • • 
• &. A. Çalın ıgı tedrıcen 
? Ç VrllJ>a h akt~dır. Aca

rt,~ 0 k f" arbıne iştirak 
~i ~ trı_ ha~bPh~li. Fakat A. 
<ıl Cl.fe · e ı•r • k ~re rıııe .... ıra etmese 
lıt f!)jlld rtıani olm k . . ._, . t en a ıçın 

t llırı_ b~aatn ~elen yardımı 
. . n.'la"af 1 arp bnşlıyalı 
'>it •lata.fi ? lllndığı mey
clıı"I aldığı ıınnı korumak 

.~lltf?~lere y tedbirler bile 
t 11ııı b· dcvı:;.dıın edicidir. 

t • .\it) ıtararı ~ er sı\oştıkça 
;ıetıt Crika f~t ~a caripleş
L '>:ra re aile,h rıkaları müt-
"liı-.. "e • ha 
1 '''tit 811.tıy .'1> nınlze-

d ~~ tıı.' kcııd~r. Şınıdi Ame-
~: b1ıı~l'are1:r~~duıunun si

t,l' tıntlt: ~·.&atmak ça
Yareltr ·ı ır takım si

• ı erde 

bilinde yeni ve güya daha modern 
silah ve tayyare almak üzere şirket
lere devrediliyor. Onlar da bu mal
zemeyi müttefik devletlere satıyor
lar. Bu, şüphesiz devletler hukuku
na mugayir bir muvazaadır. Fakat 
ellerinde bir düzine müstakil dev· 
letin kanını taşıyan Almanya'nın, 
devletler hukukunu ileri sürmesi 
gülünç olur. Nazi Almanyası, Ame· 
rika milletinin kendisi hakkında ne 
düşündüğünü bilir. Ve buna vakıf 
olduğu için belki de yardımın bu hu· 
dudu aşmamasını bile bir kar telak
ki eder. Hulasa öyle görünüyor ki 
Amerika, resmen harbe iştirak et· 
memekle beraber, müttefik devlet • 
lcre yardımda devam edecek ve bu 
yardım gün geçtikçe artarak fÜmul
lenecektir. O kadar ki resmi "bita
raflığına" rağmen, Amerika fili su· 
rette harbe müdahale etmiş bulu • 
nacaktır. 

4 • . ESMER 

itimatnamesini verdi 
Madrlt, 8 a.a. - İnglltcrcnln yeni Mad

rlt blıyUk elçisi Samuel l:lonre, bugUn geı 
nernl Franko'ya itlmatnnmcsinl takdim et
miştir . 

Sir Samuel, söyledll\"f nutukta, İngilte
reyi İspanya<l:ı tr.msil etmekten ne derece 
bOyUk şeref duymakta olduğunu l>lldlrmlş 
ve ana.neye hunnet ve medeniyete muhab
bet gibi birçok şeylerin iki millette de aynı 
bulunduğunu tcbarlız ettirmiştir. 

B. Hoarc, iki memleket arasındaki men· 
faat blrliğınln, ispanya ile İngiltere ara· 
sında iyi mllnnsebcllerin gtln geçtikçe daha 
dostane olacağı hakkında kendlsno IU· 
matlı limitler vermekte olduğunu ıırı.vc et
nılş ve kuvetli bir ispanyanın Avrupada, 
tarıhl vaziyetinin kendisine vr.rdlğl nüfu
zu icra edeceğini görmek lımldlnl izhar ile 
sözlerini blUm1iştlr. 

İcabında irlandada mecburi 
hizmet usulü tatbik edilecek 
Dublin, 8 a.a. Milli müdafaa nazırı 

Oscar Traynor, umumi nüfus tahriri 
yapmağa karar verdi ğini ve icap eder
se mecburi hizmet usulünü tatbik e
deceğini beyan etmiştir. Nazır, başka 
yerlerde yapıldığı gibi insanlar ve 
emlak üzerine vazıyet salahiyeti ve
rilmemiş olmasını teessüfle karşıla • 
mıştır. 

Sovyet - Yugoslav 
politik itilôfı 

Bükreş, 8 a.a. - Sovyet - yugoslav 
ticaret muahedesi müzakeratına işti
rak etmiş olan Sofya sovyet elçisi B. 
Lavrentiyev, Moskova'ya gitmek üze
re 6lün Bükreş'ten geçmiştir. 
Bükreş sovyet elçiliği ile rabıtası 

olan mahafilde söylenildiğine göre 
B. Lavrentiyev Moskova'da sovyet • 
yugoslav politik itilafı hakkında gö
rüşmeler yapacaktır. 

Japonya'da bir istifanın 
doğurduğu akisler 

Tokya, 8 a.a. - Kabine müsteşarı 
B. Fusanoenki Kuhara'nın istifası, 
Tokio'da buyük bir tesir yapmıştır. 

B. Kuhara, totaliter meyli olan tek 
bir partinin teşkili için son zamanlar
da bir mücadeleye girişmiş ve başve
kil B. Yonai'ye üç nokta ihtiva eden 
bir hareket planı teklif etmişti. 

1 - İngilız ve Amerikalılara karşı 
fazla ihtiramkar politikaya nihayet 
verilmesi. 

2 - Muharip hakkını ileı-i sürerek 
ecnebilerin Çin'deki garnizonlarının 

geri çekilmesini talep etmek ve Ja -
ponyaya muhalif devletlerin Singa • 
pour'a olan deniz ticaretini kontrol 
etmek. 

3 - Memleketin ekonomik teşkiHi
tını değiştirecek vaziyette, bir miktar 
tayyare, tank ve denizaltı gemisinin 
inşası. 

Bu programın ademi kabulü üzeri
ne dir ki B. Kubara istifasını vermiş
tir. şurasını da hatırlatmak muvafık 
olur ki kabineye aleyhdar olanlar, ka
binenin, bitaraflık hakkındaki telak. 
kilerinin pek dar olduğundan, ve bil
hassa Hollanda hindistanı işinde faz. 
la müteyakkız bir politika takip et -
memekte oldugundan şikayet etmek
tedirler. 

Müttefikler Na rvik 

civarında bir tuneli ve 

istasyonu aldılar 
Stokholm, 8 n.n. - Aftonblo.det gaze

tesine ·Laponya hududundan gelen bir tel
graf, No.rvlk'e on altı Jdlomclro mesatdc 
Slld\'ık tllncll ile tstıuıyonunun olddeUI bir 
bomb:ırdımandan ııonro. mllttcflkler eline 
geçmiş olduğunu bildirmektedir. Almnn
lnrın r.llnde hAIA yalnız Hundal tüneli ile 
Jboernfjcll'ln cenubundakl mUslahkcm 
mevkiler kalmıştır. 

Kırat Karol'un Bükreş'e 
dönüşünün onuncu yıldönümü 

1 

Bükreş, 8 a.a. - Kıra} Karol, bugün 
Bükreş'te, ltr;.ılın memlekete dönüşü
nün onuncu yıldönümüne tahsis edil
miş olan sergiyi açmıştır. Kral, ser
gi binasına geldiği zaman Bükreş şeh 
ri sivil ve askeri makamları tarafın
dan karşılanmıştır. Yapılan dini bir 
ayinden sonra Bükreş belediye reisi, 
bu serginin hususi manasını tebarüz 
ettirerek kralı selamlamış ve kral da 
kısa bir nutukla buna cevap vermiş
tir. 

İngiliz donanmasına verilen 
madalynlar 

Londra, 8 a.a. - Resmi gazete dün 
akşam harp hizmetleri için donanma
ya verilen madalyaların ilk uzun lis
tesini neşretmiştir. 

Douvres üssü kumandanı vis amiral 
Bertrame Rome Ramsay'e Banyo ni
şanının şövalye rütbesi tevcih edil -
miştir. 

Roma·nya mısır ihracatını 
menetti 

Londra; 8. a.a. - Biıkreş'ten alınan 
bir telr.rafa nazaran, Romanya'daki 
mahsul tahminleri meşkuk görülmek· 
tedir. Romen hükümeti dört hafta müd 
detle mısır ihracatını menetmiştir. Va
ziyet düzeldiği takdirde bu memnui -
yet kaldırılacaktır. 

Dük de Windsor istifa etmedi 
Londra, 8 a.a. - İstihbarat nezareti 

bildiriyor : Dük de Windsor'un askeri 
vazifesinden istifa ettiği haberi asıl
sızdır. Dük, halen italyan hududun -
daki fransız kıtalarını ziyaret etmek
tedir. Yakında mensup bulunduğu u
mumi karargaha dönecektir. 

yeni bir propaganda usulü 
Paris, 8 a.a. - Polonya'da tatbik e

dilmekte olan politikayı alman propa
gandasının ne suretle getirildiğini şu 
misal göstermektedir: 

Amerikan salibiahmeri delegeleri 
gelmeden evci, Var ova'da bulunup 
lehçe konuşmak bilen almanlar müsta 
cclen davet edilip kendilerine yüzer 
zilotu dağıtılmış, ve tatil günleri lo
kanta ve dansigleri doldurup lehçe 
konuşarak gülüp eğlenmeleri ve bu 
suretle davetlilere yerlilerin alman re
jimi altında mesut yaşadıklarını gös
termeleri emredilmiştir 
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IST 
Cumhuriyet 

Dünyanın desteği : Muvazene, 
kuvet: 

YUNUS NADİ, bu başlık altında di • 
yor ki: 

"Fransa ve İngiltere kendi mevcudi -
yetleri için ve dıinyada muesses mede -
niyet nizamının hatta daha mutekamil 
şekillerde muhafazası hesabına harp edi· 
yorlar ve bu hnrbi nihni zafere kadar i
dame edeceklerini çok azimli söylemek
te -Oevam ediyorlar. 
Fransız milleti tarihınde biıtun nis • 

betler mahfuz olarak boyle miı•kul an -
tar geçirmiş ve onların içinden muvaffa
kiyetle sıyrılıp çıkmamış bır memleket 
degildir. İngiliz mılletme gelince dun • 
yanın en kuveth cemiyeti olan bu mılle
tin tarihi, icabettigi zaman bilhassa so
nuna kadar, zafere kadar harp 5iariyle 
kuruludur." 

Sozu Almanya'nın vaziyetine getiren 
muharrir diyor ki: 

''Bu yaz harbi bitirmek istirarmda ol
duğu goriılen Almanya'nın şimdiye ka • 
dar devam eden şartlar dahilinde muvaf
fak olması ihtimali, muvazene kanunu 
bakmıından, dlger butun mılletleri ebe • 
miyetle ışgale başlamış olduğunda da 
şuphe yoktur. Fransa ve İngiltere'ye 
yıldırım harbiyle ve yıldırım süratiyle 
gahp ı;elmış bır Almanya'nın Avrupa'dan 
başhyarak bıitün dunya uzerine hegc • 
monyaaını yaymak ve kurmak istıyeceği 
muhakkak oldugundan boyleliklc bozul • 
muş olacak dunya muvazenesinin yeni 

Arap al~minin 

müttefiklere karşı 

gösterdiği sempati 
Kahire, 8 a.a. BlltUn Irak gazeteleri 

ve Iıak mahfilleri, Frans mın mAnevl ku
vetlerinln vtıks kliğini t bartız ettirmek • 
te Vf' bugllnklı çetin lmtlhandn fransır.lıırın 
gösterdi~! so~k kanlılıkla ve kahraman· 
lık kar ısında lstısnasır. hayranlıldıınnı 
blldlrmekt dlr 

Elblft.d gnr.etesl. araplıırın mlltteflklerr. 
karşı tam bir bağlılık ve sadakat hattıha
rf'kell takip <.'ttlkler1ni ynzmııktıı ve ara· 
dakl annnevl dostluğu daho. ziyade Uıkvl· 
yeye c;alıştıklarını tcbru1lz <ıttlrmektcdlr. 

Filistin'de arap tesanüdü 
Kudüs, 8 a.a. Burada Fnıstın arap-

lannın tesanUdlınll gösteren bUyUk bir te
:r.nhlır yapılmıştır. 

nu ntttlngt.e t.n.svJp edilen karar sureti, 
d:ıhlldc dUşmanıı. karşı bUtun vasıtalarla 
mücadele edilmesi, insaniyetin mukaddera
tını tayin edecek olan bu harpte mlıtteflk· 
lere muzaharet olunmıuıı ve yakın şark 
dlktatörll\klerin em(>('r; allst tehditleri al
tında bulunduğu takdirde ölUnclye kadar 
çarpışılması azmini teyit etmektedir. 

Bllttln Filistin efkf'in umumlyesi, Fran· 
ea meydan muharf'bcslnl büyük bir heye
canla takip eylemektedir. 

Yugoslavyada 
gazetesinin 

bir nazi 
yausı 

Belgrad, 8 a.a. - "Dikkat ediniz" 
başlığı altında nazilerin Yugoslavya· 
daki organı olan "Deutscheı> Volkbla
latt'' gazetesi, vatandaşlarını teyaıt • 
vıu:a davet :::terek, devlet aleyhinde 
bu1undukları \in son zamanlaı da al
man ekalliyctinc mensup biı ;n!{ kım
seler.n tevkif t>ciildiğini hilrJir:t'ekte· 
dit. 

Ru gazetenin okuyucularını sükiıta 
deJ'il sadece ihtiyata davet C\mesi 
dikkate şayanc!ır ÇünK~ Yugoslavya
daki dman ~tn;k grupu direktijrünün 
vazifesi hükümetle ihtilaf halinde 
OUlU• C'O alm:tnlar lehin·le manahale • 
den :tııırettir. 

İtalya maslahatgüzarının 
japon hariciy'? nazıriyle 

yaptığı temas 
Tokyo, 8 a.a. - D. N. B. ajansı 

bildiriyor: 
1 tal yan maslahatgüzarı dün Japon

ya hariciye nazır muavinini ziyaret e
derek, Avrupa'daki vaziyet hakkın
da müzakerelerde bulunmuştur. 

Domei ajansının bildirdiğine göre, 
maslahatgüzar, fransızların Changhai
deki imtiyaz mıntakası hakkında J a· 
ponyanın noktainazarından haberdar e 
dilmiş, ve maslahatgüzar da, ltalya'
nın Çin'deki menafii hakkındaki nok
tainazarını bildirmiştir. 

İngiltere yeni Moskova 
sefiri Sofyada 

Sofya, 8 a.a. - Sofya ingiliz elçili· 
ği bildiriyor: 

Moskova'ya sefir olarak tayin edi
len B. Stafford Cripps, Atine'dan ha
reket ederek Moskova'ya gitmek üze
re 6 haziranda Sofya'ya gelmiştir. 

B. Stafford Cripps'in Sofya'da hiç 
bir vazifesi yoktur. Mamafih, bulgar 
merkez hükümetinde bulunduğundan 
bilistifade, heyeti vekile reisi profe
sör Filov'u ve hariciye vekili İvan 
Popov'u ziyaret etmiştir. B. Cripps, 
hafta sonu tatilini Bükreş İngiliz el
çisi nezdinde geçirmek üzere bugün 
mezkur şehre müteveccihen hareket 
etmiştir. 

(a.a.) Matbuat servısı 

kargaşalıklarmı hesap eden milletlcrın 

endişeye duşmeleri ve mumkunse şim • 
diden bu ıhtimali ortadan kaldırıcı ted -
birlerle onlemeleri zaruri bır tabiat ka
nunu icabı bıdiri." 

Amerdık 'nın Avrupa nı7.amı)"lc alli
kasını tebaruz ettıren muharrir, Rusya
nın da bu mevzu ıle şıddetli alakasına i
pretle dıyor ki: 

"Geçen aı:ustosta Almanya ile a.deml 
tecavuz paktı ımza e en Sovyetler n bu 
harp muvaeehesındekı " zıyetlcr ndc ar
tık tavazzuh ctmemı no tıı. kaim mı tır. 

ltıraf etmek :azımdır kı geçen sene. ngi
liz ve fransız murahhaslarıyle ruslar ara
sında çok uzun suren Moskova muzake
relerinin aknmctındeki kusur ve kabahat 
daha zıyade muttcfıklere aıttır." 

Yunus Nadı, hataların daha Münih'ten 
başladıgını ızah ederek Rusya ile mutte
fikler nrasmdıı bir menfaat birligi mev
cut o1dufunu soyluyor ve dıyor ki: 

"İşte tam bu psıkolojık andadır ki, 
müttefiklerle Rusya arasındakı munase
betlcrin yemden tesısıne ve mumkunsc 
takviyesine el atılmış bulunuyor. Geçen 
maceralarda muttcfıklcr goruş ve nıc od 
hatalarını yapmışlardı. Rusya ise h rbın 
muddete ait tahmininde yanılmış olması 
ihtımalıyle karşı karşıya bulunuyor. 

Hulasa bir taraftan harp olanca ş d ": 
detiyle devam ederken diğer yandan bo • 
zulmak t.chlıkesıne maruz muvazene ku
vetinın faaliyete geldigini gormcktey z. 
Tehlikeleri karşılıyncak' mılli kuvctlc • 
rin fevkinde bu muvazene kuvetin·n de 
buyuk bir mevkii bulundugunu unutma
yalım." 

Amerika 
ve vrupa 
harbi 

(Başı 1 inci sayfada) 

imparatorluğun serveti ile, altınsız 
ve ham maddesiz kıtn servetleri re
kabet edemez. 

Bugünkü muharebeler müsbet de 
menfi de netice verse, ne Alman• 
ya, ne de iki İmparatorluk teslim 
olacak değildirler. Bu hnrp, §İmdi 
pek az kimselerin hatırından geçen 
safhalnrn girecektir. Bu safhalarda 
İngiliz, Amerika ve fransız imparn• 
torluğu iı.lcmi ile,kendi kendine ne 
yiyecek maddelerinde, ne de ham 
maddelerde, kafi gclmiyen intanın 
takatleri boy ölçüşecektir. 

Kıtada hiç bir muharebe neticesi, 
müttefiklerin sulh davasını aşağı 

yukarı tatmin edE'n ıınrtlnrdan gay
ri bir aulhu, yani teslimiyeti temin 
edemiyeceğine şüphe yoktur. Al
manlar, Alsas Loren'in bir koyünü 
bile istemediklerini söylüyorlar: fa
k at bu teminat altında azmini gev
~etmck. ve mücadele ruhunu sön
dürmek istedikleri Fransa ile müt
tefiklerinden ne istiyeccklerini söy
lemiyorlar: böyle bir sulhun akibet
leri ne olacağını lngiltere ve Fransa 
kadar Amerika da biliyor. Maruf 
bir İngiliz mecmuasının batmuhar
riri, "bugün bir sulh, diyor, Alman
ya'ya nncak üçüncü bir umumi harp 
için zaman ve fırsat bırakmak de
mektir!" 

Bu harpte. lngiltere kendi tarihi
nin en hayati hadisesini, Frnnsn ha· 
yat memat davnsını, Almanya cer· 
menliğin 1000 senelik taliini, halya 
eski Roma İmparatorluğunun rüya
sını görüyor. Bu kadar esaslı bir 
mukadderat harbının tiimul ve sira· 
yetleri ne olacağı tahmin olunabilir. 
Bu harp, gitgide yalnız kılanın 

memleketlerini değil, bütün kıta
lan içine alacak inkişaflar göstere
bilir. Onu münferit vakaların dar 
ve yakın ölçüleri ile degil, cih nşü
mul buhranlnrın geniş ve uzak ihti
malleri içinde muhfıkeme etmiycn
ler daima aldanacaklar, sık sık ha
yal sukutlarına ve sinir rahatsızlık
larına uğrıyacaklardır. 

Falih Rıfkı ATAY 

Molotof Lifvanya hüktmet 
reisini kabul etti 

Moskova, 8 a.a. - Tass ajansı bildi
riyor: 

B. Molotov dün Lituanya heyeti ve· 
irile reisi B. Merkis'i kabul etmiştir. 
Bu mülakatta Lituanya'nın Moskova 
elçisi B. Matkevicin ile, Lituanya'
mn Sovyet elçisi hazır bulunmuşlar
dır. 

İstanbul' da bir evde bir 
gencin cesedi bulundu 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Tophane
de Hocatahsin sokağında bir evde Ab
dullah adında Artvinli bir gencin ce
sedi bulunmuş ve yapılan tahkikat ne
ticesinde maktulün arkadaşı David ta
rafından öldiırülerek buraya gömül. 
düğü anlaşılmıştır. David şimdi Ba. 
kırkôy akıl hastanesindedir. Tahkika
ta devam olunuyor. 



Yazan: Ne~et Halil ATAY 

San Fransisco sergisinde 
Pasif.k aleminin hakim olduğu bu 

Sergide Avrupa göze bile çarpmıyor 
San Fra~sisko sergisini Nevyork'· ı güzel olan şeylerin eskiye göre gü

takinden aşırı uzak şarklılığı ayın- zel olduklarını mütemadiyen batır -
yor. Renk, dekor, mimari her şey u- 1 !atmak lazımdır. 
zak şarklı veya r,arp amerikalı. Suyun sıhhiliği akıntısının tam ol-

Sergide birinci pl .. nda Pasifik a- masına bağlıdır! 
lem. JaponyJ, Filıpin, Havai, Hindi- - Japonların ve Reno'dan San 
çini, Holanda Hindistanı, Hindistan, Fransisko'ya kadar Kaliforniya top
garp Vt: liitin Amerika devletleri. Av- raklarına yerleşenlerin geride kaldık
rupalılnr göze bile görünmüyorlar. l:ırına yahut geriye bağlanıp kaldık
Fransa ve İtalya en biıyük ikisi olmak !arına mı kaniğsiniz? 
üzere ya yedi, ya sekiz devlet. Bunlar - Hüküm vermek istemem. Bilhas
da burada Nevyork'da yaptıklarının ~a bana daıma bir ucu orta oteki mo
onda birini bile yapmamışlar. Biraz dcrn çağda ve ilerileyi~ halinde bir 
turizm, biraz sanat ve o kadar. kafile hissini veren japonlar hakkın-

N evyork sergisinin San Fransisko dcl 1 (Dr. K. bir kaç sene J aponya'da 
sergisinden bir <aç defa daha büyük bulunmuştu.) Kaliforniya'ya Akdeniz 
ve iıç defa daha bahalı olmasına rag- sahillerinden gelip yerleşen mi1letler 
men ikisi arasında hiç bir türliı tercih ~ıbi japonlar da kelimenin biz.: anlat
mukayesesi yapılamaz. 1ki sergıde de tığı manada modern insanlar degiller
amerikalılar yapmak istediklcrı şeyi 1 dir. Modern vasıta kullanan insanlar
iki ayrı tarzda ve kimsenin daha iyi- dır. Cemiyetleri tarihi müesseseleri 
sini yapamıyacağı bir şekilde yap - geriye, modern teknık iıerıye çeker. ! 
mışlardır. Bütün sergide goze batan, Be!' japonya'da her zaman ve her 
fikir ve şekil vahdetini bozan tek çı- yerde bu iki kuvetin müsaviliğini bis-
kıntı yoktu. settim. 

.-. Modern cemiyetin hayatiyet iktida-
Sergiyi bir kaç gün üst üste bizim rını tarihle münasebet derecesi değil, 

gruptaki arkadaşlarla beraber gezdik. tarihe tesir derecesi tesbit eder. 
Dikkat ettim; hiç birini geçmiş, bil- Dr. K.'nin sözünü bitirdiği yerde, 
hassa başkalarına ait geçmiş alakadar bizim eski Yeniçeri çıplaklarına ben
etmedi. Her türlü eskinin, bina şeklin- ziyen koca kavuklu, göğsü göbeğine, 
de de, kıyafet şeklinde de, eşya şek- bacakları kalçalarına kadar çıplak ka
Jinde de olsa eski damgasını taşıyan lın, esmer bir adam (ya ıraklı ya su
her şeyin alayında ıdiler Bir türlü ı iyeli idi) anlaşılmaz uzun dualardan 
bunları ciddiye alamıyorlardı. sonra uzun ve enli bir kılıcı boğazın. 

Ne harikulade güzel bir ortaçağ şa- dan karnına doğru indiriyor, vücudu· 
tosunun kopyesı olan japon pavyonu- nun şurasına burasına çiviler saplı -
nu, ne bir milyon dolardan fazlaya yor baş örtülü bir fakı kadına çığırt
ma] olduğu söylenen muazzam Çin ganlık yapıyordu. Dr. K. türkler ! De
tamplini (serginin eğlence yerinde o- di. So~ra hatırladı, şaşırdı tatmine ça
lan bu pavyonu San Fransisko'claki lıştı, 
çinliler yaptırmışlardır) ne de fran • - Söylediklerime ehemiyet verme
sızların en küçük parçalarını bile yiniz, ben bunları da seyretmekten 
Hindiçini'de oydurup getirdikleri hoşlanırım 1 
Saygon evini.. ilh.. ilh.. hiç, hiç bir 
şeyi beğenmiyorlardı. 

Fikirde, eşyada her şeyde en bü- İstanbul Müddeiumumisi 
yük kıymet vasfi yenilik!. İstanbul muddeiumumisi B. Hikmet Ona. 

Yeni mimari, yeni resim, yeni de- tın başka bir vazifeye tahvil olunacağı et
kor ,yeni fikir, yeni teknik ve yeni rafında İstanbul gazetelerinde yapılan neş-
alem !.. riyat asılsızdır. 

Dr. K., tasavvur ediniz ki, diyor
du; 

ULUS 
Bugün ___ , 

Sinemasında 

Felaketzedelere 
yapılan 

yardım listesi 

U L U S. 

1 HADİSELERİ TAKİP -----EDERKEN 

Bes'inci kolun silôhı : 
.;;J 

Menfi propaganda 

(_ 
T 0 R g I 

( Rodyo Dt!Uz> 0~ 
TÜRKİYE R ıdyosu 
- l Uillg!I l ıı.l 
l64g m ısı f{cs 
31.7 m 9465 ~es 
lll.74 m lol9rı f{c9

9 
6 

Lira Kr. Verenin ismi___ İster sulh zamanında, isterse harpta anın bir " menfi propaganda ,, olması 1 g·;~ 
269 28 Eğirdir kızılny c. ş den olsun, menfi propagandanın en ku - ihtimalini daima gözönünde bulun - 12:50 

PAZAR: 
Program, ve ıne 
Ajans ,,.e nıeteor~11 Mtizik. Çalan ar: 

111 57 Diyadin kızılay şubesinden vetli silahlarından bid " şayia ., dır. durmak, devlet ve .nemleketin neşir 
15 

OO ~~a~~;Y~rk~~~~~~d~~iyle Rodos- Sinir ve alakanın muayyen hertıangi I vasıtalariyle resmen ilan edilr.ıt.<likçe, 
111 47 Etlmesgut nahlyı:sl tarafından 

1 

bir mesele veya hadise iızerinde top - onu nakletmekten ka~ınmak, mılli bir 
tebcrrtl edılen 5 sığır, 16 koyun, landı gını gören düşmanlar, derhal yı- vazife ve borç teiakki edilmelidir. Zi-
l 7 keçi derisi ve barııaklnrın ı. 1 h 1. · · d M b ·· " ı. · • k 1 <l l d .. satış bedeli olarak gının uu ru l a ını ıstısmar e er. en. ra, ugun ueşıncı o .. a ıy a unya-

1135 00 tlskUp konsolosluğu vasıtası ve fi propagandanın taktıği şudur : nın dört bucağına yayılmış olan bu 
~illi yurdım komitesi eliyle Yıgınca temenni edilen ve her an ta- denaet şebekesi, ön cepheyi tutan cep-
tlskUpte muhtelif hayırsever- h kk k b k · ,_. 1 • h · · · k 'h 
ıerdcn a u u e lenılen uır mese eyı, ta-

1 
e gerısı manevıyatını yı mayı ıstı • 

127 55 Bulg-ıırlstandun gelen kaşar pey hakkuk etmeden, ortaya atmak, olmı- ı <laf etmektedir. Çünkü, biliyor ki, 
nlrlerının UçüncU defa satış be- yan birşeyi, olmuş gıbi göstermektir. milli iman sapsağlam olan bir memle-
dell olarak . . . . . . k k k d d ğ' ff k" 59 21 Bulgarlstandan g-elcn kaşar pey Bırı kışının bu olmıyan şeye ınanması, ete arşı, ay e ece ı muva a ıyet, 

3 94 
34 79 
50 00 
15 00 
39 76 

5 00 
15 00 
65 00 
99 46 

1SS23 06 

nlrJerlnln dördimcü defa satış elektrikli bir havada, " şayia .. nııı mey sıfırdır; ne paraşütçü, ne canavar du-
~e:ze~~ ~11:f:y n::ı~:ıncten dana gelmesine kafirlir. Bu andan iti- düğü ve ne de" misafir ,. ler yekpare 
Pıu:arcık kızılay şubesinden baren, menfi propaganda maksadını olan bir manevi alem ıısinde tesir ya -
Çıçekdağ ku:ılııy şubesinden temin etmiş sayılır. Çünkü, birdenbire pamaz. O ancak, manevi dağınıklığın 
Akçadağ kızılny şubcslnckn 1 . .. 1 b' h b h"' ·· l k 1 k fi 
Taraklıcln Hncımtırııt muhalle- yayı an şayıanın, ası sız ır a er ,. teza uru o an, şaş ·ın ı ·tan, ga etten, 
sinden Bayan Aliye t.nrııt'ıııdnn olduğu anlaşılınca, hayal sukutu, ruhu bedbinlikten kendine yardımcı bula -
muhtcıır hayırseverlerden top· sarsar. Sistemle çal ştığına şüphe ol- cağını bilir, Onun içın mütemadıyen, 
~~:~va'cla oğrctmen Dn. Samıyc mıyan düşmanın menfi propagandası, cephe gerisini şaşırtmağa, ümitsizliğe 
Meriç kızılay şubcsind('n bu ruh sarsıntılarını bıriktirip yığmak düşürmeğe, gafil avlamağa çalışu. 
Ş,avşat kızılay şubesinden suretiyle, ümitsizlik yaratmak ve inan- Bütün bunlar mal(ım ve dolayısiyle 
l nzareık kızılay şubesinden • . .. . . 
İsVl'çto muhtelif firmalar tara- rnak ba~~:::sını zaafa ugratmak ıster. surprızlıkten ç kmış şeyler olmasına 

. ettın Ökte, h 8 

aky. S 
I - Oktıya..ıı: 
1 - Suzınik pe 
2 - Arif bey· 
?nnm-ırlı halA eııı 
3 - H. Yusuf • 5 

d r b.ı cevru te 
4 - Ahmet Ra5 

(Pek Revadır ·~ 
• 5 - Şemsettın Z 

kı: (Cuvenme • ı. 
1 

6 - Hamdı To 3 

kı: (A k nla do/. 
II - O uyan: 
1 - Huzzruıı şar 
gıni sordum). ( 
2 - Rast prkı · 
3 - Halk turJcılS 

1) 

Necip Aşkın) 
1 - Niemann: c;ır 
2 - Hanns Lohr · 
3 - Lcopold: Ç 
4 - 1 tal o Azz:oııl 

tından C. merkez bankasiylc a- Bundan dolayı son derece müteyakkız rağmen, ona karşı her an tetik davran- 18.00 
hnnn, 59,5..50 İsveç kronunun 1 ak ıa udır mak lazımdır. 18.05 

S - Rio Gebhardt 
Program, ve rııe!!I 
Muzik: karışık ıtı 
Muz ik: radyo cıı S: 

tllrk llrueı knrşılığı oluruk 0 m zıı · . . . . 
300 00 EmınönU kızılay şubesinden Harptan evel de, çok şaşırtıcı yol • Ondan, kendı mıllctınden baskası ı- 18.SO 
327 Ol ~ı:.ı~ılay İstanbul satış dt:posun- l.ardan yürümüş olan , menfi propa _ çin " doğru .. ve " hakikat ,. beklene -

28 25 
377 85 

31 69 
19 96 
38 10 
24 70 

:nez: hatta kendi milletınden de bunu Ko.dıkoy kızılny şubesinden ganda" şimdi bir labirenti andırmak- 19.25 
Nilcsar kızılny şubesinden saklar. Ondaki dı>ğru ve hakikat, 
K k 1 b 1 ..ı tadır. Düşman:n bu silahı karşısında 19.45 

eşnıı ızı ııy şı.. t'S n,,cn "onu .. olclu"'·ı gihi görmekten ibaret-
Tavas kızılay şub sinden insanın kendi nefsine karşı alacag" ı ilk . o d • a·· d A l b nurdur kızılay ııubesındl!n tır : nun a ı ' u~!T1'1n " tr. sı u 20.00 
Çonıh kızılay merkczlnilen tedbir, eveıa "sükunet", ondan sonra, hakikat gö-ı:d"n ayrılmatltkı;n. ne menfi 20.45 133 71 

4 25 
1869 19 

Kcmo.lpnşa kızılo.y şubt•slnden akılla, mantıkla muhakeme ve şayiayi propagan a ve ne e esıncı o ,, 21.00 
Ktskln kızıloy şubeflinden ı d d " b · · k 1 

Milli Şefimiz ve Relıılclımhu- ona göre tahlil etmektir. Bu tahlilde, teneffüs edecek hava bulamıvacaktır. 
rumuz dcHUetlerı ve milli yar- j 
dım komitesi eliyle Hindistnn ister lehte, isterse aleyhte olsun, şayi- • II i . Tu. 
Bombay'da Hay Hacı İsmail 
Kerim tarafından g-önderllen 
256/-l/1 sterlin karşılığı 

1131 31 Kudüs konsoloshığtınıuz vnsıta-
sı ve milli yardım lcomitesi e
liyle şarki Urdtin hudut kuvet
Jcri ingillz ve nraıı zabitleri ta
rafından, gönderilen 154/W/6 
eteı·Hn karşılığı olarak 

231 07 Am!riknda Vcirton şC'hrlndC' 
türk giritlllcr cemiyeti tnrııfın
dnn gdndC'rilcn 118,50 dolarlık 
bir t;;t•kin Ulrk pnrnsı ko.rşılığı 

253 00 Amerlkadn Grecnsburg şehrin
de mukim vata.ndaşlnnmızın 
posta ile J!Önderdiklt•ri 130.
doltır karşılığı olarak alınan 

780 00 Am('rllcııda Clnirton şehrinde 
mukim vatandıı.şlnrımızın posta 
ile gondcrdıklcrl 400. - dolar 
karşı lığı olurak alınan 

109 68 Kudlls konsolosluğumuz vıuııtn
sı ve milli yardım komitesi eli 
ile 11nrkl tlrdün'dc muhtelif hn
yırH veri r(I n alınnn 15/-/6 
sterlin karşılıl\"ı olıırok 

7989 12 Kahire elçiliğimiz vıısıtaslylc 
:Mıı;ırdn muhtelif hayır sever· 

Yurddo zelzeleler 
Şehrimize gelen maJiımata göre, e

velki akşam 21.50 ile ~l 55 arasında To
kat ve Giresun'da, hu sabah 1.50 de 
Malazgirt'te, Zara'da saat 20.50 de çok 
şiddetli ve diğerleri bu sabah 2.30 ve 
3 te orta şiddette ve hafif olmak lizere 
üç zelzele olmuştur. Hasar yok -
tur. Zelzele Sivas'ta ve Ordu'da da 

Torbalı'da kahve muhtekirleri 
mahkum oldu 

İzmir, 8 a.a. - Torbalı'da kahve ih
tikarı yapmak suçıınıian mahkemeye 
verilen bakkal Sait G'ir ve Recep Ak
gün, suçları sabit olduğunrlan beşer 
yüz lira para cezasına ve ikişer sene 
sürgün olarak Aydın'da ikamete mah
kum edilmişlerdir. 

hissedilmştir. Gümüşlıane'de dün gece Kızılay reisi Dikili'de 
biri saat 21.40 ta şiddetli diğeri 23.10 . . . 
da hafif olmak üzere ild zelzele olmuş- ! İzmır; 8. a.a. - Kızılay reısı doktor 
tur. Bu sabah da saat 2.40 ta oldukça llüsamettin Kural, dün akşam Ankara 
şiddetli diğer bir sa:.-sıntı kaydolun _ I dan şehrimize gelmiş ve bu sabah Di
muştur. Hasar yoktur. Giresun'da da kili'ye giderek zelz"•eden harap olan 
hafif bir sarsıntı olmuştur. köylerin yeniden kurulması işini tet

kik etmiştir. 
lcrılen alınan l 094/8/- eterlln 11451 
karşılığı olurok 

Kızılay Kurumu tarafından Dikili 
civar:nda yeniden yaptırılacak üç kö
yün kış mevsiminden önce yapılması
na çalışılacaktır. 

730 00 Mllll Şefimiz ve Hclslcümhtını-
muz deli\lctlcrlylc cenubi Afri· 10603 
ko. ittihadı Captnun'da H. Atn· 

21.45 
22.30 

İbrahım Özgür) 
Tuzun'iın ıştırilc1f 
Konuşma 
Mc.'llleket saat ayıf 
oroloji haberleri· 
Muzik: Fasıl l{e~ 
Konuşma (Tarılıl 
Müzik. Çalanlar: 11 

zettin Ökte, Hasa 
kay. i 
1 - Okuyan: Ccl 
1 - Nişaburek Jlt!ı 
2 - Ziya Paşa· 
(Bin zeban soyle ı. 
3 - Ali Rifat • 
(Meyledip bir ii111 

2 - Okuyan: Mc 
1 - Sadettın Ka>'11' 
kı: (Gecemız lt11~ 
2 - •..••..• 
(Bahçelerde aşlar.: 
3 - Okuyan: 'fs 

1 - Tahsın J' 
şnrkr: (Bir guıı ~~ 
2- ...... . 
bu yerden cidel.i>f 
4 - Okuyan: S• 
1 - Karcıgar şar~ 
neşe bu omriin ııe 
2 - Udi Ahınet 
(Varken gonulcfe) 
5 - Okuyan: M ~c 
1 - Sadettin gıı.fl"", 
(Deli gonül geıer 
2 - Halk turkıiS ( 
Muzik: Cazband ~ 
Memleket saat aY 
!eri in tnrnfındun gönderilen 100 

etcrlln karşılığı olo.rnk 
3826 47 Brüksel koruıolosluğı.ımuz vnsı

tıı:ılyle DrUkscJde muhtelif hn
yırscvcrlerdcn toplanan 588G8,80 

48582 

tlskUp ko olosluğumuz vasıtası 
ve milli yardım komitesi eliyle 
tlsküp müelUmanları tarafından 
tlskllp konsolosluğumuz vasıtruıı 
ve milli yardım komitesi eliyle 
tlskllp mUslUmanlo.rı tarnfından 
Bclgrnt elçlll~lmlz vasıtnsi ve 
milli yardım komitesi eliyle Yu
goslavyada mukim muhtelif ha· 
yırscverlerdcn 

--( FRANSIZ RADYOLAR! )--
22.45 Ajans spor se~isl(f 
23.00 Müzik: Cazbancl 
23.25 • 23.30 Yarınki prc ı 

Belçika frangı k1t1Jılığı olaro.k 42900 ' • • • ----

- Amerika'da para sarfetmek ikti
darında olan insanlar büyük babala
rından kalma evlerini değiştirmek iti
yadında değillerdir. Yeni eşyadan, ye· 
ni dekordan hatta otomobilleri başta 
olduğu halde bir çok ihtiyaç eşyaları
nı modayC) göre her altı ayda veya her 
senede bir değiştirmekten hoşlanmaz
lar. Bu türliı halk ile büyük Amerika 
sanayi cihazı ayakta tutulabilir mi, 
fikri ve teknik büyük bir terakki rea· 
lize edilebilir mi? 

Çift Film 
11,30 - 16 - 18,45 ve 21 de 

GİZLİ İZDİVAC 
1 

37685 95 YekQn 
5132381 41 74 numaralı listemiz muhte • 36700 

vlyatı 

tlsktip konsolosluğumuz vasıtam 
ve milli yardım komitesi eliyle 
Manııatır ttirlcıerl tarafından 
Belgrnt elçiliğimiz vasıtası ve 
milli yardım komitesi eliyle Ytı· 
goslavyada mukim muhtelif ha
yırseverlerden 

FRANSIZ Radyosunun TÜRKÇE ne§rl· 
yatı günde iki defa yapılmaktadır Bunla· 
rın saat ve dalga uzunluklarını aşağıda 
bıldirlyoruz : 

l - TÜHKİYE saatiyle 19.46 te: NİS 
- P.T.T. 253M Radlyo - MEDİTERAJl.'E 
227 M. 

--r İNGİLİZ ~~ 
İNGİLİZ Radyo şır~oı: 

Broadcastıng Corpof$t 
!erde haber neşriyatı P

11 Anl<ııt' .. 
Loretta Y oung ve Robert 

Tavlor 
10 - 14,30 ve 17,30 da 

KARA DEV Büyük halk kütlelerinin geride kal
maı'tıalarını veya geriye bağlanıp kal- -.._ 

~ Ayrıca Paramont Jurnal 
mamalarını temin için onlara eskiden 

- Ben mi? Hiç!. .. Korktum da •.• 
- Neden korktun? 
- Geceleri yalnız kalınca hazan korkarım ... Ka-

pıyı kilitlemegi unuttuk gibi geldi ... Onu yoklamag 
geldim ... 

- Sen hiç merak etme madmazel. Ben, her tara
fa bakmadan yatmam. Haydi, git yat. Rahat, raha· 
uyu. Hem, evde yalnız değilsin... Ben, buradayım .. 
lt:tersen ablan gelinceye kadar seni bekliyeyim? 

l 5170067 36 Umumi yekOn 
Hariç mcmlekeUerden gelip henüz tUrk li· 
rasına tahvil edllmlyen ecnebi paralan 

Adet Geldiği adres 
dlnnr 

23460 

13350 

Üskllp konsolosluğUmuz vasıtası 
ve Milli yardım komitesi eliyle 
tlsküp nılıslUmanları tarııt'ından 
tlsküp konsolosluğumuz vasıtası 
ve milli yardım komitesi eliyle 
Üsklıp ıııUslUmnnları tnrnfındo.n 

6900 

193941 
Yen 

Belgrat elçiliğimiz vasıtası ve 
mllll yardım komitesi eliyle Yu
goslo.vyada mukim muhtelif hn· 
yırseverlerden 

3615 Tokyo bliyük elçiliğimiz vasıtası 
ve milli yardım komitesi eliyle 
Tokyoda mukim muhtelif hayır
severlerden 

2 - TÜRKİYE Saatiyle 20.35 te: Kısa 
dalga 41.U M. 

• • • • • 
-----( t R A N )----

Tahran Radyosu 
Tahran radyosu, kıAll dalga ıı~ haberleri 

ııaat 11.30 dan 14 e kadar, 19 m. 87 dalga 
uzunluğU üzerinden. 17.18 den 20.15 kadar 
30 m. 99 dalga uzunluğU üzerinden saat 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 m. 74 dalga u • 
zunluğU üzerinden neşredilmektedir. 

(Yukarıdaki Saatler İRAN saatldlr.ı 

TÜRKÇE 
İNGİLİZCE 

.. 
FRANSIZCA 

saat1Y'1e 
21.10 
815 

11 oo 
13so 
ıs.15 
18()(1 
20 00 
23.45 
14 )11 
2300 

sın, hayatta bazan böyle küçük, eheıniyetS ıJ.I 
ra lüzum vardır. Bundan insana zerre 1'1l4 
gelmez. Agabeyime, senın fakir bir kı.Z 01 

ırahşmak mecburıyetınde bulundugurıtl 
1 il ' .daş><a bir şeyden bahsetmedım. Sen, aı e 

- Teşekkiır ederim, madam Şipoş. Artık, korkum 
geçti. Allah rahatlık versin. 

Gizella, koşarak odasına döndü. Yatağına girdiği 
zaman bütün vucudu tıtriyordu. Kcndı kendinden u
tanıyordu. Bir hizmetçinin karşısında yalan söyle
miş, ve hakıkatı gizlemişti. Yalan söylemek, ne kadar 
çirkin bir hareketti? Onu, bu harekete de Maria 
sevketmişti. Acaba kapının eşiğinde mektup var 
mıydı? Telaş ve heyecaıından iyice bakamamıştı. Ya 
mektup başkasının eline geçerse? O zaman ne ola
caktı? Ah bu Maria durup dururken nıçin böyle 
tehlikeli oyunlara gırıyordu? 

Yaz.an: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: f. Zahir TORUMKUNEY -25-

un hakkıncıa kendısine istediğin gıbı ıafs 
sin. Yalnız, ablana aşık Olduğumu sakırt 11" 

çırma. Zaten, ben bu ışi ablan dolayısiyle 
3 

cinaenaleyh meseleye ablanı karışurıııllı ! 
lüzum yoktur. Ağabeyim, bilmem ki, Jl8~1 
yim ... Bıraz eskı duşunceıı bır adamdı~ .. tı 
kındakı telakkılerı çok serttir... CeınıYe ç 
dıye kabul ettıgi yaşama tarzının haricılleıs 
nı katiyen kabul etmez ... Onun, en biri11C1 

11 
fınclaki insanların ciddı ve çalışkan olııı' ~ 
hususta sana çok güveniyorum Gi.zcIIB- ! ' 

Uyuyamıyordu. Yatağın içinde büzülmüş endişey
le vaktın gc:çmc:ı;ını bcıuıyordu. ~ır toaattcn fazla bu 
vaziyette kaldı. Madam Şıpoş, her halde artık uyu
muştu. Tekrar kalktı. Ayaklarının ucuna basarak so
faya çıktı. Sokak kapısına doğru yürüdü. Kapının al
tını eliyle yokladı. Mektup yoktu. Demek henüz er
kendi. Belkı; gece yarısından sonra gelecekti. Her 
halde Maria ile böyle kararlaştırmış olacaklardı. 

Bir buçuk, ıkı saat geçmişti. Belki de gece yarısı 
olı1ıuştu. Maria neşeyle geldi Dudaklarında tatlı bir 
tebessüm vardı. Islıkla bir tango çalıyordu. GizeUa'
yı kucakladı. Hararetle yanaklarından ôptu. Dirden 

aklına gelmiş gibı ı;ordu · 
- Hediyelerini aidın mı? 
- Ne hediyeleri? 
- Kocaman iki paket. Maksi göndermiş ... İçinde 

dtaplar varmış ... 
Gizella, heyecanla yatağından fırladı· 

- Madam Şipoş, sana haber vermedi mi? 
- Hayır, hiç bir şey söylemedi. 
Salonda, koltuklardan birinin arkasında paketleri 

buldular. Gizella, iki büyük paketi kucakladı. Çıplak 
ayaklariyle yatak odasına koştu. Maria, arkasından 
hayretle bakıyor, onun bu haline kahkahalarla gülü· 

yordu. 
- Küçük budala 1 
Gizella, dehşetle başını çevirdi. Ablasının yüzüne 

baktı. Sarardı. Gözleri yaşlarla doldu. Küçük budala? 
Bu ne demekti? Niçin gülüyordu? Neden onunla alay 
ediyordu? Yoksa, Maksi her şeyi anlatmış mıydı O· 

na? 
Maria da şaşırdı. Telaşla sordu: 
- Gene ne oldu? Ağlıyacak ne var şimdi? 
Biribirlerini süzdüler. Gizella içini çekti: 
- Bana küçük budala dedin. Beni tahkir ettin. 
Maria, bir kahkaha attı: 
- Sen hakikaten budalasın. Kitaplar kucağında, 

çıplak ayaklarla koşman hoşuma gitti. Ablan değil 
miyım? Sana takıldım. Budala, küçük budala. 

Bir türlü kendini tutamıyor katıla katıla gülü
yordu. Arada bir Gizella'nın sırtına vuruyor: 

- Vay budala vay, diye söyleniyordu. 
Birden kaşlarını çattı. Kahkahası kesildi. Gizella

nın omuzlarından tuttu: 
- Bana bak! ..• Kaldır başını! ... Ağlama artık!... 

Yoksa kızdıracaksın beni 1 ... 

... 
Gizella, başlJ1ı kaldırdı Nemli gözlerini ablasının 

gözlerine dikti. Zayıf bir sesle sordu: 
- Mösyö Ravberg, benim için ne söyledi? 
- Senin için mi? Hiç ... Ha sahi aklıma geldi. A-

kıllı, ciddi bir kız dedi. Senin gibi uslu bir kıza en 
münasip hediyenin kitap olacağından bahsetti. Ne 
bileyim, 115.r takım saçma şeyler ... 

- Başka bir şey söylemedi mi? 
- Hayır. Göster bakayım kitaplarını. 
Paketleri açtılar. İçinden bir sürü mektep kitap

ları çıktı. Bir kaç dane de ağır başlı, klasik roman 
vardı. Maria, bir müddet kitaplara baktı. Sonra, ge
ne kahkahayla gülmeğe başladı: 

- Gizuşka 1. .• Benim küçük budalam!. .. 
Gizella, şakın bir halde ablasının yüzüne bakıyor

du. 
Maria, onu tekrar kolları arasına aldı. Öptü, Öp· 

tü. 
VII 

İki gün sonra Gizella, mösyö Maksi Ravberg'i ga
zete idarehanesindeki odasında ziyaret etti. Maksı. 
genç kızı oda kapısından karşıladı. Elinden tutarak 
bir koltuğa oturttu. Kendisi de bir sandalya çekerek 
karşısına oturdu. Sakin, tatlı bir sesle söylemeğe baş· 
ladı: 

- Beni dinle yavrum. Sana iş buldum. Şimdi doğ
ru ağabeyime gideceksin. Fakat, beni ne şekilde ve 
nerede tanıdığını katiyen söylemiyec:eksın. Ne yapar-

. ·ıibS l.ıenı çok, hem de pek çok sever. Bu ı g 
hoş tutacagı muhakkaktır. Yalnız, dedigı(11 f 
eski kafalı ve ihtiyardır. Arasıra sınirJellı:;,ı 
onu idare edersin. Haydı allab muvaf fatcı 
Bıraz bonbon ister misin? 

Portuna matbaasının önüne geldiği zil~ 
diişündu. Ne garip bir tesadüftu bu. Bir t tÔ 
hitten ayrılamıyordu. Şımdi babasının ot~lıl 
dıraşşi caddesinin bir sokak iıstünde b 

1 
, 

Bir sokak otede de Babovski'nın 1oka11tıı~ıı1''ıı 
Jışacağı matbaanın buralara bu derece > eb1 
pek hoşuna gitmedi. Fakat, iş yerin~ seÇııtıl 
mevkide bulunmadığını da takdir ettı· :Mtı· Ç 
ı ısında işçi kıyafetli bir kadınla karşı laf 

bir tavırla kadından sordu: J.Jıı 

- Mösyö Rudolf Ravberg'i nerede bil 

caba? !1"' 
İşçi kıyafetli genç kadın, elindeki e;0ıı 1 

::ioğuk, soğuk Gizella'nın yüzüne baktı· tci ~ 
çevirip, eliyle geniş taşlığın nihayetinde 
gösterdi: 

- lşte oradan yukarı çık 1 

1 



u ı:u ~ 

ın en büyük muharebe.si Alman tebliğine 

tan Chemin des Dam es' e kadar Führcr in umumt karargfıhı, S a.a. 
Ordularımızın hıırekAtı, Somme'un ve Kiralık . 

göre vaziyet 

a 
Alse - Aisne kanalının cenubunda muvaffa-• h • d . tt • klyetıe devanı ediyor. Dil~man, S§al;ı ge JŞ ce e üzerın e ce eyan e 1. Sommeun cenubun:ı ntılmıştır. Kiralık 5 odalı daire - Polis Enr.-

Almıı.n hava kuvctıcri, karada harp c- titüsü civarında vekaletlere beş da-
(& den kıtnlıırın faaliyetini takviye ctmckte, I . f d NAZLI 

aşı ı . Somme'un cenubunda, asker tıı.hnşşlltlerl- kıka mcsa e e apartmanın-
P ıncı sayfada) 1 !inde küçuk bir kopriı başı. tesis .ct~işler - ı dukları sahra tahkimatının, son dere- ne, askeri kollara ve düşman piyade ve da bütün konforu hai:z be§ odalı bir 

ıı .. nı ıstın:ıt eden bir mil- dir. Bu köprü başı, halen ııddetlı bır frnn- ce müessir olduklarını ve muhacim. topçu mevzilerine hücum ederek bunbn d · k' 1 ktır 6081 t 
il "~ilnınııkt d . . hed f k'I 1 ' b b d t i ı l h k aıre ıra ı • n umaraya e-e I' a ıı. sız mukabıl hucumuna c teş ı eye - lere büyük müşkilatla başal'abildikle- ı om ar ıman e m şt r. A man ava uvct- f _ 2 r 'Yen mektedir . • . . • . . . . len, yerde vııkua gelen çarpışmaya karış- le onla muracant. 222 

Zırhlı grubu · . • rı zorluklar meydana getırdıgını ıtı • maktadır. Kıralık daırc - Ycni5ehir'de l&mct lno-
rı olar Hava ve kara kuvetlerının raf etmektedir. 1 Dunkerque'de alınan esirlerin mlkdan nu ca.ddesındc 42 numaralı Eke apanıma _ 

t n ak yukarı 13resle ır- • b' 1..... S . . "'d 88 bine yUkselınlştir. k .. 
aı ırı dcrcceııl hakkında he_ l§ rr ı;rı omme caphesındekı fevkala e tay İngilterenin cenup ve şark sahillerine nının l ıncı daıresı kıralı tıı. Dort buyuk 
2QU~at ahnn.ınıynn bir alman Hava kuvctlcri, kara kuvetleriylc sıkı yare zayiatını tebarüz ettirmek mak- knroı yapılan slltuılı keşif uçuşlıın csnn- oda ve hol vardır. Diger konforu tamamdır. 
a rıe11~:;1ctre kadar fransız surette işbirligi yapmıştır. Hava kuvetle _ sadiyle, bayan Tabouıs Oeuvre gaze- sında, bazı inglliz hava nıeyd:ınları ve ay- Şırndı tamamen boş olup gezmek ıstıyen . 

etı ğru ilerlemiştir. Bu rinin faaliyeti, almahların hemen gerile - t . d 1 1 N h k nı zamanda Douvres limanı bombardıman icnn kapıcıyn muracaatları. 2226 
' il cenup ve cenubu gar- esın e, a man arın orveç ava u- edilmiştir. . N f 
ot blrlikt motörlil piyade rinde çok şiddetli olmuştur. Fransız bom- mandanının, Oslo, Stavanger ve Ber- Alman hava kuvetlerl, düşman mevzi- Kınılık - Işıklar caddcsı a ız ııpartı • 
h r n bir tank koludur kl bardıman tayyareleri, İngiliz bombardıman g .. 1 • d b 1 b"t"' b b lerlne hücum edcrk .Narvlk civanndaki or- manı 4 oda, kalorıfcr, su, çamaşırlık, san -
ı urp c<lebllecck bır kuvet: tayyarelcriyle srkı irtibat halinde, bulut en us erın c u unan u un om ar- du teşekkUllcrlne yardım <'lmiııtır. Sıımıç- dık odası Görmek için kapıcıya telefon: 

kgaı clccek ve orada uzun dıman tayyarelerinin Somme cephe - !arda yangınlar çıkarılmış ve bir dllşman 2452 2231 
ıı rı bir iktidarda değildir. halinde avcı tayyarelerinin himayesinde sine go"·tu"ru""lmesı' emrı'nı' almış oldu - kruvnzörUnc iki bomba isabet etml"tir. 

n k l50 l ' k r·ı ı h l' d ı k 1 " Kıralık konforlu bir oda - Ulus mey-lec ,. 0 lainauınna göre bu tayyare ı ı o ar a ın c. a man o - • k N 'k b"l . .. Bir alman denizaltı gemisi, irlandanın 
Yetı, "'/ noktalar her ne olursa lan, insan ve tank dal&'aları üzerine muaz- gu~u ya~ma ta v~ . ~rvı 0 gesı ~- şimali şarkisinde, 14 bin tonluk bir dlışman danında aılc nezdinde müstakil bir oda 
l he.z l'ansız kumandanlığının zam infilak bombaları yncdırmışlardır. zerındekı akınlar ıştırak etmek az mık muavın kruvazörilnll hatırmıştır. 3470 den Enver Goktiırk'c miıracaat. 2239 

Ye lehı~~liği tedbirlere nazaran darda tayyare alıkonulduğunu yaz - Dllşmanın Almanya <lahllinf' }aptığ"ı Kırahlt mobılyell oda - Bir tıny !çın 
clldır. Ricat yoktur gece havn hücumları, biiylık tahribata sc- mobllyell ,.;izci blr oda kıralıktır. Ycniııe-

rı la11h1 Paris, 8 a.a. - Fransız askeri sözcusj, maktadır. bebiyet vermemiııtlr. Bir alman şehrinin hlr lnönU c;ıddesl Emeller sokak No. 71 
at aruıın üçte ikisi bu akşam Royter muhabirıne !iU beyanatta Bayan Tabouıs şunu ilave ediyor: bir mahallesinde on slvıl ölmilştllr. 2240 
eş hattmda Hltler tek cephede hareket etmek Dllşmanın umumi hava zayiatı, din, 71 Kıra/ık - Yenişehir. Mımar Kemal mek-

bulunınuştur: . ~. . tayyareye baliğ olmuştur. Bunların 29 ta- tcbı karşısı, Onovluk sokak, No: 11 kat 2, 

~ 
edilen tanklar 

11~k zayiatı çok bllytlk nls
ecı 11.rtnulktndır. ilk safta 

t lııı buçukluk toplanınız al-
<lır \Utı('lcrınde blıylık rnhne

gij alnız bir yedi buçukluk 
:Yl n zarfında 25 tank tah-

1.rıı~:ın k bunun en büyllk de-
S tcdir 

Qqt 14 
\a. 

teki vaziyet 
Havas, saat 14 te blldi-

llıaıırıı ı erd söylC'ndığıne göre, 
~tılnrının frnnsır. tertibatı 
~ bir nıuhar bede daima 

thlı fıdı ı rtlLn biridir. 
tınk ı::rupu, müttefik is -

hır a ından. anc::ı.k sızmıştır. 
li c Phe yarılı ı bahis nıev

tı k r tarntta, bınbınnl takip 
~taları hatl nmız, tanı ola
ltııt. Almanı r h r iki taraf -
ı;- 1tldan, sı mn a ınuvnffo.k 

il.im llkat tankların ı;c:çtiğ1 nok -
ilk,~ kurıınndnnlı{:ının tlmldi 

tıı Unlara rrfnknt etıneğe ve 
arı ar eyı mcğ memur olmuş 

abu tankları takip ('yllye -
batııı llacnalc,> h, zırhlı fırkalar 

tml k doğru olmaz. Mev
eı~alnız tank gnıplarıdır ve 

~ ~ 0lrııaJda bember, plynde 
lltı llhrumdur. Fransız kuman-
lıı.nıtl!reşle vfldisindc faaliyette 

~-'lrrı1 t ~Punu tahrip için bUtün 
~ ır. 

. ! .~ 22·30 daki vaziyet 
- liavas, uat 22,30 dn bil-

'ı~erı 
~ıı dea bhıahfillcri, bugi.ın deniz -
. ·~ıı lll aıncs'a kadar sah o.da ya

ıı Cıı Uharebesinin bu harbin ve 
t~ buyuk meydan muharebe

t , ~:~duğunu söylemektedir -
~ a ıı aurctte iyi müdafaa e
t liıtrresıe cephesini ihmal ede-

I ~Oıı'a ınde Aumale'dcn O ise ü -
llıaııı 1~a.dar olan sahada, fran -
trı b· erinin ''muazzam" sıfatı

ır h' 
t ~:Yı ucum yapmışlardır. Bu, 
~lı it lllara bakmadan, büyük bir 

taaaC:1esinin ileri atılışıdır. Bu 
1r1ı,.. . bulunan ve ezcümle ye -
f "1 ıht' •rıta ı~a eden alman kı tala-

t lır Ytnı takriben 300 bin ki5i 
trıc b~ı:-ne uzerlnde de, bir çok 

Yuk bir tazyık icra olun-

~ bu 
r ter· CUtn karşısında, fransız 

t 
1 

Çekilme hareketine baş-
s 
·~ 24 t k' . , _ e ı vazıyet 

liavas saat 24 t e bilcliri
So ~il 

ı:le boınetre genişliğinde bir 
• u 

'ıt ~at . &abah, dort bin tank ve 
trıl':ri ınsan hucuma kalkmıştır. 

~ > 'i. ite' , ecdatları totonlnr gibi 
~de la rt l'l.ıtumcktc ve tehlike -

ı, fra ıiıoş olanlar, en ziyade a
':ı at n 12 makineli tuf eklerinin 

' 'tba;ı 1 altında ilerletmektedir. 
dıı.ıı a:a.fakla beraber, fransız 
oıd ~a:n istinat noktalarını 

1 ıı:ı111~ ları An•ien~ ve Royc'in 
le llth .kadan ileri atılmışlar ve 
t./0y

0 
rıııc dayanmak suretiyle 

t llıt"ııı 11 arasında tesis edilmiş 
t tre 
Qıe aç 

1 
Çarpmışlardır. Bu in -

~"ı 1, arı seri otoma tık siUih -
~ "Slyl 

Muharebe devam ediyor. Neticeyi hcnuz takdıgıne sadık kalarak, nevmıdane nesi hava ç:ırpışmalnrındıı, 25 tanesi hava beş od:ı, muşamba, konfor. ayn garaj T: 
bilmiyoruz, fakat vaziyet şayanı memnu - gayretlerini fransanın hayati nokta - dafl toplan tarafından dll.şiırUlmli!'I, geri 6520 2244 
niyettir. Ricat yoktur, yalnız mevzuubahıs lan üzerine taksif ediyor. kalanı yerde tahrip edilmiştir. 5 alman Kir lık oda - Güzel, bUyllk ve her tUr

tayyaresi kayıptır. 
olan Aumale _ Noyon hattı üzerine strate- IU konforlu. Atatürk bulvarında. MUrncaat 
jik bir geri çekilmedir. posta kutusu 1046 22~ 

Fran•ız akşam teblig~ i rr M il k h Kiralık - Bir oda. Mobilyalı. Bir bay 
0 ı• "ı orunma u'' k.. 1 8 d 1 

• lçın Adliye sarayı arkasında Kınacı kar-
Pnris, 8 a.a. - 8 haziran akşam tebliği: ff um erı ıresın e deşler npartımanı üçUncU kat 12 numarn-
Muharebe, deniz ile Cheınin des Dames \'tl mtlrncaat 2269 

arasında cephenin heyeti umumiyesinde, Kiralık - Jandarma mektebi ctvarın-

Fl•at mu·· rakabesı· hakkınd 
1
• da V<'ktlktlere 5 dakika mesafede Koçak bütun gün devanı etmiştir. Ap da tam konforlu ucuz bir daire. İçin-

dr ktl r nılırıı.cnat 2272 
Kiralık garaj ve ev - Bakn.nlıklara 

Oise'un garbindc, duşman, aşağı Brcsle 
üzerine tazyiki hafifleterek, bayretini Au
male ile Noyon arasındaki geniş cephe üze
rine teksıf etmiştir. Arkada kalmış olan 
piyade fırkaları, hatta girmiştir. Kuvetli 
bir topçu ile takviye edilmiş bulun:ın bu 

kara 4 yu• • ksek tasdı.kten çıktı ~:f.ı: s~:~~IJ~:. ~~~!i;~~!r~~ :,~~esi, Y2e2~iS 
Kiralık ev - Adliye sarayı ctvıınnda 

Anknrn c<'znhanesl ynmndaki arsanın al
tında 8 No iki oda hol ı;eniıı tara.sa. Gör
mek için alt kata görUşmek için sabahla
n 9 a kadar telefon 84&5 ten 6 numaraya 

fırkalar, ateş vasıtalarını, evelce muhare - Fiyat murakabesinin milli korunma kanunu hükümleri dairesinde teşki-
bcye sokulmuş olan zırhlı fırkaların ateş tatlandırılması hakkındaki koordinasyon heyeti kararı yüksek tasdika ik-
vıı.&ıtalarına ilave eylemişlerdir. Diin har- tiran etmiştir. Bu mühim kararı aynen yazıyoruz. 
be sokulmuş yedi zırhlı fırkanın yanında, ' 
yirmiden fazla ıazc fırka mücadeleye gir- "Madd• 1 Ticaret VekAletl, mlllt ko- inci maddesinin l inci fılmısı mucibince 
miştir. Fı rkalarımız, kendi mikdarlariylc . runmıı knnunuı_ıun 3~ inci maddeslnin .. l in- tesbit edilmlg fiyat hlıkmUndcdir. 

. .. . . ı cJ fıkrası huklımlerıne mlisteııiden. !uzum Madd 6 
ga. y.rı. mutenası~ bul~nan. b~ gayrctın tera.k 1 gördilğtı eşya ve m:ıddelerln Azami satııı e - Tkıırct VckO.leti umumi 
kısını, ancak gosterılen ıstıkametler uzerı- fi}•ntınnnı tcsblt -'tnı<'"'e salflhiyetlidir. mahiyette olmanıalt llzcre, milli korunma 

~ "' kıı.nununun 31 inci maddesinin 2 inci fık -
ne geri çekilme manevresi yaparak, tahdit Madde 2 Bilumum vilAyet merkezle- rasınıı. nıllstenldcn her nevi eşya ve mad _ 
edebilmişlerdir. Fırkalarımız düşmana çok rinde birer (fiyat murakabe komisyonu) deler nıevcuUannın blldirllmesıni Uızum-
büyuk zayiat verdirnıişlerdir. ku~~~~~uristanbul ve İzmir fiyat mura- lu görccetl her DC\"I malfimatın v~rllm<'si-
Duşman tnzyikı, Oise'un şarkın.da da faz- knb<' konıi~onları, valinin veya tevl<il e _ ~~~·~~::;ı~:ı\a;~:ı\~r. gösterilmcslnl allıka

lıı.laşmıştır. Diı$man, burada, muharebeye deccğl zatın reisliği altında olmak üzere, FJyat murakabe komisyonları da, aynı 
yeni fırkalar ve zırhlı tanklar sokmuştur. mıntakn ticaret mllclllrU r Ankarada Tica- kanuni hUkünılero milstenLC1an, bulunduk -

. .. 0 . , c u ret VekAletlncc tavzif edilecek bir nıc- lan vllA'-'et veya kazn hudutlar dahili 
Bu yem kuvctlcr, dusmana,, ıse un en - ınur), mıntnkn lktısat ınlldilrll, belediye .. ., 1 ne k b nıilnhnsır ve münferit mahiyette olmnk ii-
bundaki tepeler üzerine gcnışçc aya as - iktısat mlldUrU (İzmlrcle belediyece tavzif zere, vazifelerinin ifasında Jüztımlu g!lre-
mıık imkanını vermiştir. Cı.izütamlarımız, edilecek bir memur) ticaret ve sanayi o - cekleri bilumum mahımııtın verilmesini ve 
araziyi, ıı.dım adım müdafaa etmektedir. elası umumi katibi ile birisi sanayi crb:ıbın vesikalarının lbrasını ve her nevi eşya ve 

H k tl . . bil '"k bir şiddetle dan olmak üzere tacir sıfatını haiz şahıs- maddeler stoklarının beyan edilmesini altı-
ava .uve erımız, en yu . . . lar ar ısından seçilecek iki tızadan mürek-

dı.işmanı ızaçta devam ederek buyuk bır fa- keptlr. kadarlardnn talep edebilirler. 
.Madde 7 - Fiyat murakabe komlsyon

aliyet göstermiştir. Avcı hava kuvctleri - Bu lltl tacir tıza, birer asıl birer yedek lan Ticaret VekAletine bağlı olup veklUct 
mizin himayesinde 150 den fazla tayyare, olmak üzere ~e altı ay mUddeUe, :fiyat mu- bu komisyonlar tızerlnde tefti§ ve mura
k f"I l · bo bardımnn etmiştir Kafilele- rakabe k?nıısyonunun diğer Azası tara- kabe hakkını haizdir. 

a 
1 

e erı m ' fındnn SC'çıllr. FJyat murnknbc komisyonları, , .arlt'cle-
rc isabetler olmuı ve dağıtılmıı;tır. Sair v1lllycllrı·dckl k omisyonlar bizzat r lnln ifasında, T icaret VeldUctlnln tesblt 

Donanmaya mensup bir hava filosu, 7 valinin Chastulığı veya gaybubeti halinde edeceği esaslara riayetle mllkelle!Urlcr.,, 
haziran gecesi, Beri in varoşlarındaki fab- tevkil edeceı;;-1 zatın) reisliği altında ola -

1 rak, mıntnkn ticaret mUdUrlerl, mıntaka 
rikalan bombardıman etmiştir. Tayyare c- llttıeat mlldilr veya Amirleri, viltıyet şube 
rimizin hepsi, üslerine dönmüştür. tımirlcrl, Ticaret ve 1ktısat VekO.letleri- Bir lngiliz muavin 

kruvazörü batı rıldı 

nıilracant 2289 
Kiralık daireler - Yenişchir'de İş Ban

kası arkası Sclanik caddesinde Kugu apar
tımanında uçcr dörder odalı konforlu. Tel. 
2406. 2282 

Kiralık daire - Yenifiehir Bakanlıklar 

Akay cad. Fethi B. ko$kü ilerisinde İncesu 
Kavaklıdere yolu 3 oda, hol, banyo. Tel: 
1452 Kaplana. 2287 

Kiralrk daire - Üç oda bir hol, Yenişe
hir tren koprusü yanında Tolgaz'a giderken 
İlkiz sokak No. 20 Mahir Esen apartuna-
nına müracaat. 2292 

Kiralık odalar İtfaiye meydanı hu-
kuk fakültesi arkasında Soy881 Ap. No. 4 

2295 

Satıll k : 
Satılık piyano - Yenıoehlr Atatürk 

bulvarı 43 numaraya müracaat edilmesi. 
2207 

Aceıo satılık ev - İtfaiye meydanı ti
caret mektebi yanında 11 odalı 300 metre 
arsalı irııtlı. Bayram caddesi No. 1 Ti. 1255 

2212 
Satılık - Yenişehlr'in irat getirir mUh-

tclif yerlerinde ~ 40 borçlu 300, 400 lira 
iro.tlı müsait fiyatlı apartımanlar, Sanayi 
Cad. No. 86 Ti: 1953 2216 

Satılık arsalar - Jandarma mektebi el 
varında lmarca pnrselenmtıı cepheleri , -

Son vaziyet hakkında Fransız 
gazetelerinin mütaleaları 

Paris, 8 a.a. - Matbuat hulasaları: 

nin sair menıuı·lnn, belediye reisleri, tica
ret odası b~kfı.tıplerl, ticaret ve zahire 
borsası komiser veya umumi kAtlpleri ve 
yalnız bir {ıznsı da tacirler arasından se
çilmek ve asgari Uç ve Azamı yedi Azadan 
mürekkep olmak Uzcrc ticaret vektlleti ta
rafından kurulur. 

Londrn, 8 a.a. - Amlro.llık dairesi, mU- niş ehven fiyatla satılacak sanayi Cad 
selll'lh muavin kruvazör Carinthla vapunı- No. 86. Ti. 19l'i3 2217 Fransa'nın büyük muharebesi anu

dane bir surette devam ediyor. Cer -
men savletine karşı fransız ve ingiliz
lerin mukavemeti, bütün gazetelerin 
başlıca mevzuunu teşkil etmektedir. 
Bu muazzam muharebe gene tank ve 
tayyare faaliyetinin hakimiyeti altın
da inkişaf ediyor. 

Epoque gazetesinde B. Henri Ke
rilliş. denizden Aisne'e kadar inkişaf 
etmekte olan muharebeyi şöyle tasvir 

ediyor: 
Motorize kıtaların sademelerine kar 

şı, mükemmel piyademiz mukavemet 
etmektedir. Şüphesiz ki bazı noktalar
da hafif gerilemeler oluyor, şüphesiz 
ki kasırganın dehşeti ve bu kasırga
nın yüz metreden fazla önünde gel -
mekte olan alev dalgaları karşısında 
kısa bir müddet için duralıyor, fakat 
piyadcmiz, tankların arkasında tecem
mil etmeği, bunların piyadesiyle irti
batı kesmeği, iaşe sahrınçlarını pat -
tatmayı, hulfısa bu tankları tecrit et
meği ve parçalamayı artık öğrenmiş 
bulunuyor. Topçu da bunları miikcm
melen kırbaçlamayı öğrendi. 

Taktikte ve muharebe sevk ve ida
resinde, şu on gün zarfında hakiki bir 
inkılfıp husule gelmiştir. 

Excelsior gazetesinde askeri mu
harrir. düşmanın harbe sevk ettiği iki 
bin tanktan dört yüzden fazlasını kay 
betmiş bulunduğunu hatırlatıyor ve 
diyor ki: 

İthaHl.t veya tevzi merkezi olmak gibi 
ticari ehmiyetl dolayısiyle lUzum görllle
cek kaza merkezlerinde de, kaymakamın 
reisliği altında olmak tızcre yukarıdaki e
saslar dııireslndc Ticnret VekAletlnce bi -
rer (fiyat murakabe komisyonu) teşkil e
dilehilir. 

nun iblr denizaltı gemisi tıırafındıın torpil- Satılık sayfiyeler - Etlik ve Keçiöre
lendiği ve bıl ö.hnre battığını bildirmckt(' - nln en mutena yeı ler1nde bakımlı. ağaçlı, 
dir. Gemiye torpil isabet ettiği zrun:ın iki evli bağlar sanayi cad. No. 86. Ti. 1958 
subay ve iki er ölmllştlir. Bunların ailele- ı 2218 
ri haberdar edilmiştir. Geminin geri kalan Satılık - İç ve 6ncebecide ~ 40 borç· 
mürettebatı kurtarılmıııtır. lu ayda 150, 200 lira ırath mUaalt fiyatla 

~ l l llll 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 l!:. 
Madde 3 - Flynt murakabe komisyon

larının vıızifc ve salil.hlycUeri şunlardır: = 
al Ticaret Vekfdetince tayin edilecek = 

eşya ve maddelerin mahalli toptan ve pe- = 
rakcnde satış fiyatlarını tesblt etmek, = 

b) Alelumum mahalli fiyatları nezaret = 
altında bulundurmak, = 

c) İşbu kararname do.lresinde tcsblt e- = 
dilmiş fiyatlara l'iayetslzllktcn veya nıllU = 
korunma kanununun 32 ve 35 inci madde- = 
lcrine muhalefetten dolayı yapılan adıt = 
tahkikatın herhılngl bir safhasında mlld- E: 
dchımumilerle surgu hAkimleri ve mahke- = 
melerce sorulacak hususlar hııkkında res- -
nıl ehlihibre sıfatlylc mUtalea beyan et- E: 
mek. -

.Atndde 4 - 3 Uncu maddenin a ve b =: 
bentlerinde ynzıh vazife ve salahiyetler :: 
fiyat n1urakabc komisyonlarının bulun... E: 
dukları vllftyet veya kaza merkezleriyle = 
mahduttur. -

VtHiyet mctkczlerlndekl fiyat mural<a- = 
l komisyonları, vllAyetlerl dnhlllnde bu - = 
lunan sair şehir ve krumbnlar iç in d<', top- = 
tan ve perakende fiyat tcsbltlne ve alelu- = 
mum flyatlıırı neznrct altında bulundur - = 
mağa Ticaret VekAletlnee mezun kılınabl- = 
llrh•r. = 

Madde 5 - Fiyat murakabe komisyon- = 
lan tarofından teshil edilen fiyatlar işbu = 
kararname ile hilkümctçe verilen mezun!- = 
yete binaen, milli korunma kanununun 81 = ---Zayi evrak (anlası -----------------

-
TÜRKİYE CÜMHURİYETI -----

ZİRAAT BANKASI= 
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk 
Şube ve ajans adedi: 265 

lirası 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para lira 

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

- S-

apartımıınlıı.r sanııyı Cad No. S6 Ti. 1958 
2219 

Satılık kelepir arsa - Maltepe Ekin: 
sokagında 585 M2 ars3 ucuz fıyatla veri . 
ıecek. Tel: 1538 2232 

Satılık ev - Yenışehıı Natıa Vekaleti 
karşısında ıkı katlı on bıı odalı beton ev 
satılıktır Tel: 1538 2233 

Satılık ıpartıman - Ycnişehır'ın ncr 
semtinde bol iratlı '1ı 40 borçlu, beton a • 
partımanlar Tel: 1538 2234 

Satılık arsalar - Y cnişchir ve Cebecınin 
ncr scmtıylc Ayrancı, istasyon arkasında 
kuçuk çapta arsa lar. Tel: 1538 2235 

Satılık otomobil - 936 hususi Ford çok 
mukemmel muhendıs, muteııhhit, taşra ıçın 
fcvkallide elverişlı Tel!: 2414 Sarıkııla 
karşısında Hyv Hst Bnb. $ahin. 2245 
SaUlık - Çok temız kullanıımı§ 37 mo -

del Fort. Görmek ıstlyenlerlo Ulus mat -
bansı knrşısınd:ı Klı.mıl ustaya mUracant -
lo.n. 2247 

Satılık _. ZUndapp mnrka az 1tullanılm11 
motör. Jsmetpıışa mahallesi Uzunyol, Ak
oehır sokak 18 numarada 8 Uncil kata mü-
racaat. 2249 

Satılık ıı.pnrtıman - Demirtcpe ıı1Iı ha -
vadnr yerinde 3 daırell her katında 6 er o.. 
dalı tanı konforlu bahçeli ktl§e ba§t acele 
satılık. Bayram Cıı.d. No. ı Ti: 1255 2257 

Satılık IUk& ev - Sencvı kirası 3000 li
ra kaloriferli 12 odalı bUyOk bahçeU ça -
mıışırlık ve ı;arajlı <;O 80 borçlu Tel: 2181 

2259 
Satılık arsa - BUyUk M. M. yapısı ya.o 

nında .M2 325 kuruoa çift partıman ınşa

sına yarar Yeni Sinema UstU. ~. Tel: 21~1 
2260 

Satılık Ap. - Cebecıdc senevı !860 lira 
kiralı 4 daireli beton yeni % 85 borçlu. Uy
ı;Un fiyat. Yeni Sinema UstU 5. Tel: 2181 

2261 
Acele satılık ev - EUlk'te astaıtta 2200 

M. arsalı 6 odalı beton ev çok uygun fiyat. 
Yenı sinema üstü No. 5 Tel: 2181. 22ö2 

Satılık - 2000 - 3000 - 4500 liralık evler 
su, elektrikli, bahçeli muhtelif semtlerde 
Yeni sinema UatU No. ~Tel: 21 ı 2268 

Acele devren satılık - Bakkal dUkka.
nı. Günlük sall§ı 90 -100 lıra. Tabakhane 
caddesinde No. 75 Tl. 1544 2267 

Satılık mobllye - Oda, yatak ve ye
mek odası takımlan, ve saırcden mürek
kep eşya satılıktır. Saat 11-13, 17-19 ara
sı Karanfil sokak No. 8 üst kata müracast. 

2270 
Satılık - Motosiklet D. K. V. marka 

az kullanılmıo iki kl§illk motör acele sa
tılık. Doğanbey İbadullAh caddesi No. 92 
Ali Atalay 2274 

Satılık - Az kulla.ııdmıı buz dolabı, 6 
ayak. Adres İsmctpa53 M. Cimken sokak 
No. 8. Telefon: 1217 2283 

Satılık - 38 model Şevrole kamyonu, 1s.
mctpaşa mahallesi Dibekoniı sokak No. 3-5 
bakkal Hiisniıyc murncaat. 2268 

Satılık ev - 3 od3.lı tapulu ve bahçeal 
var. Atıfbey mahallesi No. 17-5 Ulus mat
baasında kayeerlll Mehmed mUnıeaat. 

2293 
110 liraya. acele satılık moto&klet -

Saclı& motorıu Dlamant marka çok ldar 11 
az kullanılmış AUllD. caddesi 33 foto Gı· 
yas. NUmune h.'Ultancsl ka.rııı sırası. 2297 

Satılık kıymetli halı - (Gôrup beğen • 
meınek mümkıin değil) yazılı ~ok kıymetli 

bir h:ılı Bankalar caddesinde Tan tcrzicvı
ne bırakılmıştır. Bedeli 200 lira. 2300 

iş verenler : 

Satış memuru aranıyor - Bıiy{ik bir 
müessesenin bir reyonunda catı~ları tedvir 
edecek iş adamı bir ıenç aranıyor, Müm
kün olduğu kadar yliksek tahsili olanlarla 
dil ve muhasebe bilenler tercih edilecek
tir. Ankara Posta kutusu 139 (L) adre-
sine vazılması. 2258 

İ ş araya nlar 

lş arryor - Fransızca, Almanca ve bi
lumum İslav lisanlarına aşina muhasebe, 
muzaııf ve defter usullerine vakıf yedek 
subay bir Tıirk genci i& arıyor. Ulus'ta 
"Balkan" rümuzuna mektupla müracaat. 

2243 
h arıyor - TUrkçe ve rusça bilen da.k -

Ulo yaz.an orta derecede tahsilli bir bayan 
tş arıyor. HnmamönO Akbaş mahallesi Ak-
dam sokllk No. 5 : 7 Bayan Jale 2246 

1ıı arıyor - 17 sene mali mUesses lerde 
çatııımış, Ucaret, banka ve muhas be tle 
franııızca, ltalyanca, Ulrkc;e tlcarl muhabe
rat ve tercüme işlerine c;ok iyi vakıf mu -
haslp ve mütercim akşamlan müsait oera-
1 tle iş arıyor Uluıı'ta W rumuzuna mck -
tupla mllracaat. 221'16 

Bir mürebbiye iş anyor - Turkçe, fran
sızca, ingilizce, almanca bilen ecnebi bir 
mürebbiye bir buyuk çocuğa bakmak ısti -
yor. Ulus'tn A. A. rumuzuna mektupla mü· 
racan t. 2280 

Aranıyor · 
Aranıyor - 3 veya dört odalı, kolari • 

ferli veya knlorifersiz, banyolu, Yenışehir
de veya Kavaklıdcre'de bir apartrman ve -
ya küçük bir ev kiralık isteniyor. Telefon: 
6347 2281 

t)d e ve aynı zamanda, 
tıı llırı.a 

tı ta 15-20 metre yuksek -

Tankların geçtiği yerlerden, zırhlı 
fırkaların diğer unsurlariyle motori
ze toplara malik teşekküller geçeme
mektedir. 

Şüphesiz ki düşman. tankları için, 
karşısında her türlü teşkillittarı mah
rum bir arazi ümit ediyordu. Fakat 
bunu bulamadı. Buna mukabil düş
man, piyadenin yakından takip ede -
mediği veya topçunun muhafaza mın
takası haricinde bulundukları zaman, 
tankların pek zayıf bir alet olduğunu 
öğrendi. 

İçinde bir zimmet defteri bulunan siyah 
renkte bir evrak çantası dün Y cnişehlr 1nö
nı.i caddesi ile Hıfzıssıhha müeascseı;i ara
sında kaybedilmiştir. Bulanların insaniyet 
namına yalnız zimmet defterini Yenişehir 

Memurlar Kooperatif kahvesine gönderme-
si insaniyet namına rica olunur. 2305 - biriktirenlere 28.800 

ikramiye veriyor = Zayi - Kayseri nüfus mtid ırlllğllnd"n 

' da~ tııii.nasiyle hakim olan. 
ta hıı Kalannı mitralyözliycn, 
•taıı~ın eden ve kollar üzerı

ttı lııtıc tıınsız ve ıngiliz h~va 
~ t~ ka;ı tııudahalesi dohıyısiy
v l."ılar 'llları muazzamdır. 
tt ''llı;J;;1adetçc azlıklarına rağ-
llttar ... kı mukabıl hucumlarla 
ı ... a .• 

~ Çıltl"tıakt ıçın istinat noktala-
t, aı.,. a tercddut etmemiş -

' it ·~aın t ı lcyl a dogru, alman kuvet-
~ Çc1t11 anı karşısında, kuman -

ıne em . e ta rını vermi5tır. 
• ın b• 

ır intizamla yapıl 
4• 

''11e .. 
• ~ttı llZcrinde 
<'\ c bır 

~ c Uz !:ok taze fırkalar ve 
'ııışle.rı:ıerınde de şiddetli bir ta

ır Çarpışmalar, burada 
Ve b "a azı noktnlarJ:ı, ı 
rınışlar ve cenup ı;ahi-

Zürih'te Jurnal gazetesinin muha 
biri B. Georges Sum, pek kısalan ve 
teknik sebepler dolayısiyle ekseriya 
gecikmekte o lan alman tebliğlerinin 

de, bilhassa, Somme üzerinde, Hitler 
taarruzunun fransız kumanda heyeti
ni hiç süriprize düşürmediğini itiraf 
ettiğini yazıyor. 
Almanların bizzat kendileri d~. Ge

neral weygand kumandayı ele ald ı k · 
tan s on r a, fransızların yap makta ol -

M. M. V. Hava Müsteşa,lığı 

F otin alınacak 
M.M. Vekaleti Hava Satın Alma Komis

vonundıın: 
ı - 1200 çift fotln pazo.rhklo. satın alı

nacaktır. Muhammen bedeli l 7320) lira o· 
lup kati teminatı ( 1098 ı liradır. Pazarlığı 
10. 6. 9-10 pazartesi glinü sant 10 da hıwa 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 1-
dart ve fennt şartname her gün komisyonda 
görUleblllr. İsteklilerin munyyen gün ve 
santlc katı teminat ve kanuni belı;:elrlyle 
komisyonda bulunmalnn. (2713) 12709 

Zayi - Mtllga harbiye ne:r.aretl levazı
matı umumiye dairesinden mlltnrekede a l
dığını terhis tezkeresini kaybettim. Yenisi
ni c; ı kartacağımdnn hUkmU olmadığ'tnı f • 
llın ederim. 12997 kayıt numaralı levazım 
ycdt it teymm Mehmet Nebil oğlu Ali F u-
at Ertolc 2290 

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

Z i raat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarındö 

en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 

daki ptana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 Ade t 1.000 Liralık 4.000 Llrı 

4 " 500 " 2.000 .. 
4 " 

250 " 
ı .ooo ., 

40 " 
100 " 

4.000 
" 100 

" 
50 " 

5.000 .. 
120 ,, 40 ,, 4.800 

" 160 ., 20 u 3.200 
" 

Kur'alar senede 4 defa. ı Eylill, 1 Birincikanun, 1 Mart v~ 

Haziran tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT: Hesaplarındaki parala r bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı ta kdirde o/o 20 
fa.,lasivle verilecektir . 

= aldığım nllfus kil.ğ"ldımla İstanbul Gtlnıuş= 1 suyu hastanesinden aldığım sakat raporu= 1 mu ve Maltepe piyade atış m kt b nd~n = aldığım terhis tczkcremı ka'·~ttlm. Yeni= leıini alacağımdan eskilerinin htlkmU ~ek= tur. Kays~ri l\1Ukrlmin mahaJleslnd n E-n= mez oğullarından Nuh Mehmet oğltı 32~ = doğumlu Salih Karabulut 22 6 --
=ı İ dare hu' ukunda 

~ emprevi ziyon nozar:ye~i -
~I ------------

Yazan : Maliye Vekaleti Huku• 
Mü,avirlerinden Vahap Bucak 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi=' 

Bu eserde, harbin mukavele v" tc.ahbüt
ler uzerindekı iktısadi ve hukuki tesırl~ri 
izah edilmi$tİr. (Mücbir sebep) ve (kaza) 
naazriyelcri açıkça ve misallerle anlatıl -
mı5tır. Eser, bütün hukukçuları ve mute • 
ahhitleri alakadar eden guniln nıevzuunu 
taııımnktadır zıgr 
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Kapalı zarf usulile münakasa 4 kamyon alınacak 

Yenişehir Demirtepe Urunc sokak ANKARA BELEDiYESi ==.===============::-::===- __ } O 
(3) numaralı evin dbrt geniş oda ve 1 G • L İ z =--

ilanı Ankara Valiliğinden : 
bir geniş holden ibaret olan ikinci katı Kiralık dt-polar İ ! .......,,_______ liAzı 
kiralıktır. Telefon No. 6334. Ankara Belediyesınden: ~~===~ 

Edırne iskan Mudurlüğünden: Nafıa dairesi için alınacak 4 adet kam-
ı - Edırneyc 15 kilometre mesafede bu- Y~nun mubayaası kapalı zarf usuliyle ek

lunan ve Sırpsındı~ı nahiye merkezi olan sıltmeye çıkarılmıştır 
Sarayakpınarında 25 ve 12 kilometre me-ı İhalesi 10 6 1940 pazartesı gunü saat on 
aafedtı Ekmekçi köytınde 25 ve Uzunköp- beş buçuktıı Ankara daımi encumende ya
ru kazasının Kurtbey köyünde 40 ve Ço- pılacn!>tır. Keşıf bedelı (14000) liradan i
b ınpınar köyünde 15 ve Hıımldlye köyllndc bnrettır. 
20 ve Uzunkl.iprti kasabasında 75 ve İpsa- ı . İsteklilerin teklif mektuplarını, (1050) 
in kazasının İbrıktepc köyunde 50 c n an lıralık muvakkat teminat mektup veya mak-
250 göçmen evinin inşaatı, yalnız kerestesı buz, tıcaret odası vesikasiyle birlikte sozil 
hUklımet tarafından verilmek üzere loptan ı geçen gunde saat 14 buçuga kadar da·m· 
;~:,a grup hallnd eksiltmeye konulmuş· ! cnciıme~ reisliğJne vermeleri liizımdır. ı 

1 

1steklıler keşıf ve şartnameyi her gün 
2 - Umumt keşif tutarı Edirne merkez Ankara ve İstanbul nafıa müdı.irhiklerinde 

kazasına bağlı köylerdeki evler için 14910 gorebılirler. {2466) 12461 
lira 16 kuruş ve Uzunköprü kazası merke-
ziyle koylerindekl evler için 546 4 lira {l 

kunıştan ve İpsala k112ruıının İbrlktepe ev
lrrı ıçin 132i lira 36 ktıruş olmak Uzcre 
ceman 87293 lira 35 kunıştan ibarettir. 

3 Eksıltrne 20 haziran lD40 perşen,be 
gilnU saat 15 te Edirne lskfln mlldUrlliğtin
dc müteşekktl komısyon tarafından vapıla
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı zart usulıyledlr. 
5 - :Münakasa ş::ırtnamesl pllln ve sair 

evrak 436 ktıruş mukabilinde Edirne lsktuı 
mUdürluğtind n nlımıblllr. 

6 - Muvakkat teminat akçesi Edirne 
merkez kazasının Sarayakpınar ve Ekmek
çi köylerinde yapılncu.k 50 ev için 1 ııs nı·a 
26 kuruş Uzunköpru ka.sabsında 75 ev için 
1812 lira 7 kuruş ve UzunltöprU Kurtbcy 
köyünde 38 ev lr.ln 11R5 lira 37 kuruş ve 
Uzunköprü Çalı köyünde 22 ev için 640 li· 
ra 46 kuruş, Uzunköprü Çobanpınıır kö-
yünde 15 ev için 463 lira 42 kuruş ve İpsa
la kazası ibrlktepc evleri için de 1327 lira 
36 kuruıı olup 250 ev için teklif verecek • 
ler için de 6M7 hra - kuruştur. 

7 - Teklif mcktuplnn eksiltme santln • 
den bır saat evellne kadar komisyon baş
kanlığın.ı tevdi edilmiş bulunacaktır. 

8 - Eksiltmeye talip olanların ehliyet 
vesıkalarlyle birlikte müracaaUarı llızumu 
mın olunur. (4602 26721 12Cl73 

Kapalı zarf usuliyle eksiltme 
ilam 

Tekırdağ Nafıa Mudurluğünden : 
1 - Ekslltmeye konulan iş: Tekirdağ -

Malkara yolunun 11+100-52+500 kilo -
metrell'ri arasında 8100 ınetrelil~ kısım şoııe 
esaslı trunlrntı. 

KAZALAR 

Harita yaptırılacak 
V czırkopriı Beledıye Riyasetınden: 
( 80 ı hektar meskCın 130 ı hektar gayrl

meskıln vüsatlnde tahmin edilen kasaba
mız hll.l~hnzır hartası nlımı 28 5. 940 tar!: 
hinden ılibaren bir ay mliddetle pazarlığa 
konulmıı tur. 

Muhammen keşif bedeli (2360) liradır. 
Muvakkat teminatı (177) liradır. 

Bu ıııe alt şartnameler parasız olarak 
verıllr. ihtıs lSı musaddak taliplerin gU· 
nünden evci ihaleyi yapacak olan Vezir
koprll belediyesi encümenine müracaatla-
n. 12600 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Sakızkabağ ıalınacak 
Ankara Levazım Amırliğı Satm Alma. 

Komısyonundan : 
1 - 50.000 kilo sakız kabağının açık ek· 

slllmesı 11-G-Hl40 snnt 15 de Ankara L V 
Ciınırlığı satın alma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 4000 Jıra ilk te
mlnau 300 liradır. Şartnamesı komisyonda 
gorillUr. İsteklilerin kanuni vesikalarla 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(2514) 12511 

MAARiF VEKALETi 

Zayi - Maarif Vekaletinden aldığım 

8-9-1939 tarih 2/1649 numııralı vesikayı za
yi ettim. Yenisini alacagımdan eskisinin 
hiıkmli kalmamıştır. P . Kocamaz. 2294 

Ankara 
Ko. na 

Lv. Amirliği Sa. Al. 
gönderilen hariç askeri 
kıtaat ilanları 

Sığır eti alınacak 
Cntalca TümPn Satın Alma Komısyo

nundan: 
Çatalca tümen birliklerinin 940 mnll 

yılı ihtiyacı için şerait ve evsafı dahilinde 
( 75.000) kilo sığır etinin 24 6. 040 salı gU. 
nll saat 15 te kaplı zarfla ekslltmesl Ça
talcada lümen satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Muhammen bedeli (253421 li
ra (50 ı kuruştur. İlk teminatı <1000) lira 
( 69 ı kuruştur. Kanuni şekilde tanzim e
dilecektir. Teklif znrflıırının ihale saatin
den bir sa.at evellnı:ı kadıır Çatalcadaki tli· 
f!:len satın alma komisyonuna vermeleri. 
bvsat ve ııcraltl her glln komisyonda gö. 
reblllrler. (2673) 12674 

Et alınacak 

ı - Haplsane civarında bulunan 6 adet 
enkaz deposu tnrlhl ihaleden itibaren 30.5. 
941 tarihine kııdar ayrı ayrı kiraya verıl 
mek Uzcre on beş ~n milddctlo açık art· 
tırmaya konulmuştur 

2 - Bl'herlnln mııhınnmen kıymeti 
(120 ı liradır 

3 Behcrıııln teminatı • U ı liradır. 
4 - Şartnamesınl ı;:-örmck lsliycnlertn 

her gün enciimen kalemine ve isteklilerin 
de 25. 6. 1140 sah A"flnll saat 10.30 da bele· 1 
diye encllmenlne nıUracantıarı ı 27081 

1270i 

OKULLAR 

Ekmek ve yemek artıkları 
Siyasal Bılgiler Okulu Alım Satım Ko

misyonundan: 
Siyasal bilgiler okulunda mayıs 1941 

gaye.sine kadar gılnd!' nlt-ıcak "itmek kı- 1 
rıntıları ile tabak sıyrıkları p •arlık su
retiyle satıloC'aktır. Bunların s n lılt ola
rak tahmin edilen b dr lı 20J liradır İlk 
teminat 15 lirnrlır Satış ş:ı.rtnam \ h r 
giln mektepte görllleblllr Pazarlık ve lha· ı 
le 14 hazlrnn 1!!40 C'•ıma g{lnıı ımnt 15 te 
Ankara mektepler mı 'ıaseb~cillğı bınusın-
da ynpılıı.caktıı·. ı 2i30 ı 12737 

Adana Askeri Satın Alma Komisyonun-
dan: GUMRUK VE lNHlSARLAR V 

1 - Adana garnizonu ihtiyacı için 

Benzin almacak 
Gumruk ve inhisarlar Vekaletınden 

(1321 ton sığır veya keçi eli kapalı zarf
la eksiltmeye konulmuştur. :\Iuhammcn 
bedeli (33 000) liradır. Muvakkat teminatı 
2475 liradır. 

2 - Eksiltmesi 21 haziran !MO cuma gti- 1 - Vekalet makam otomobılıyle moto. 
nü snnt 10 da Adana asken satın alma ko· sikleti için 940 mali yılı içınde 4500 litre 
mtsyonuncla yapılacaktır. 1 benzin açık eksiltme usuliyle alınacaktır. 

3 - Şartnamesi Ankara, İstanbul Lv. I 2 B h ı· b · · · 2c k · 
amirlikleri Kays.•rl ve Adana askeri satın - e er ıtre cnzın ıçın " uruş fı-
alma komi~yonlıu-ında görillebillr. yat tahmin edilmiş olup muvakkat temına-

4 - İstcklierln kanunun 2, 3 Uncu mad- tı 84 lira 37 kuruştur. 
dPlerlndcki şeraiti lıa~z olduklarına dair 3 - Bu işe ait şartname her gün V eka • 
vesaik havi, sığır eti ıçln ayn ve keçi eti Jet levazım ud · ı d · "I b'I' 
için ayrı olmak üzere aynı zarf içinde tek- m ur ucun e goru c ı ır. 
lif mektuplarını belli edilen saatten en az 4 - İhale 26-6-940 çarşamba gıinıi saat 
bir saat evelinekadar komisyon riyasetine 15 de levazım mudürlüglinde kurulu satın 
vermiş olmalnn lüzımdır. (2Gi4) 12675 alma komısyonun<la yapılacagından kanu -

Buğday kırdırılacak 
Erzurum Levazım Amirlıği Satın Alma 

Komisyonundan: 

ni vasıflan haız isteklılerin muvakkat te • 

KC' if bedell: (50704) Ura (50) kuruştur. 
!! - Eksiltme 19·6-1040 tarihine rnııtlı • 

yan çarşamba glinU saat 15 te Tekirdağ na
fıa mUdlirltiği.lnde eksiltme komisyonu o -
dasında kapalı zart usullyle yapılacaktır. 

" - Eksiltme şartnamesi ve buna mlıte
f erri diğer evrak 255 kunııı bedel mukn -
bilinde Nafıa mUdUrlilğfuıden alınabilir. 

Elektrojen grupu alınacak 
Maarif Vekilliği Arttırma, Eksiltme 

!hale Komisyonundan : 

1 - Kor birlikleri için un haline getlril
mt•k llzere 1.000 000 kilo buj'tdayın kırdırıl

ve ma.sı kapalı zarfla mllnaknsayn çıkarıl
mıştır. İhalesi 21. 6. 040 cuma günli saat 
16 da yamlacalttır. 

2 - Toplu tutarı 24700 liradır. İlk te
minatı 1853 liradır 

minatlarını Vekalet veznesıne yatırarak a
lacaklan makbuzlarla belli gün ve saatte 
komisyonda hazır bulunmaları lian olunur. 

(2722) 12736 

A.Sl<.ERI FABtHK.Al.AR 

4 Eksiltmeye girmek için taliplerin 
en a: nğı 20 bin 11,rahk bu gibi şose işleri 
yapmış olmalıırı ve (37 5) lire (23) kuruş
luk muvakkat teminat vermesi ve ihale 
gününden en ıız sekiz gl.ın eve! Teklrdaf, 
valiliğine mllracaatıa ibraz edeceği diğer 
vesika ve refcronslo.rn göre (Ehliyet vesi· 
kası) almaları ve 940 yılına ait ticaret o· 
dası vesikası göstermeleri şarttır. 

5 - isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rı! tı dairesinde hıızırlıyacaklan teklif 
mektuplarını 2 inci maddede yazılı saatten 
bır saat evellne kndar komisyon reisliğine 
makbuz mukabllinde vermeleri H'ızımdır. 

Muhammen bedeli (7.000) lira olan bır 
takım elektrojen grupu ve teferruatı ma
arif vekilliği arttırma, eksıltme ve ihale 
komisyonunca 17. hazırıuı 1940 pazartesı 
gunu snat 16 da kapalı zarf usulu ile An. 
karada vekillik binasında ihale edilecektir. 

Taliplerin (525) liralık muvakkat temi· 
natlan ile 2490 sayılı kanunun tayin ettiği 
vesikaları ve tekliflerini aynı gun saat ıs 
e kadar komisyon reisliğine vermeleri la
zımdır. 
Şartnameler Ankara'da m:ıarif vekilliği 

levazıf miıdürlügü ile İstanbul'da Sultan
ahmet'te bolge sanıı.t okulu mudı.irliıgiın
den parasız olarnk alınabilir {2599) 12606 

3 - İsteklilerin ihale saatinden bir saat 
evci teklit mektuplarını Erzurum levazım 
amirliği satın alma komisyonuna vermiş 
ve yahut posUı ile aynı zamanda komis
yonda buhındurmuş olat':ıktır. 

4 - llu işlere ait şartnameler satın al
ma komisyonunda görülebilir. t2675) 

12676 

Sadeyağı alınacak 
lzmir Levaum Amirliği Sat.in Alma. Ko

misyonundan : 

"'O f o ... 1'/!ii1;elles soda alınacak 
Askeri Fabrıkalar Umum Müdürliığİl 

Merkez Satın Alma. Komısyonuııdan: 

RADYOSUNU~ . 
Kıymetinden çok fazla değer' 

FERRANTİ ish~ini taŞ:e 
a ıze ve 

h, dünyada bulunan en has5j5
1 

ve sağlam maddelerden yaP1 1 

yada bunlardan daha hass35
' 

ve sağlam maddeler bulunlfl~ 
kün olduğu zaman, bunları 
hazlarında ilk kullanacak t11 
süphesiz ki FERRANTl'dir· 

FERRANTI AHIZELERIN1N işçiliği ise, en yüksek (t ı;c1Ö 
işçiliktir 11 

Ankara satış yeri: Anaf artalar caddesi No. 1 ( 

HAL.L NACİ MIHÇIOGL ~h,, 
.~;__ ___________________________________ s~~ı::~ 

• he Ilı 

K N PİYANGO GİSESI -~e 
. b'd 

~Ilı Büyük ikramiye tevziinde rekor kırdı. 
100.000 Lira kazanan 9559 

10.000 ., 8607 
Numaralı Biletleri Müzeyyen Abla uğurlu eliyle müşterile 
miştir ve ikramiyeler derhal ödenmiştir.. 23()4 

'm;m;ımm---.mm1------------
Zayi - İstanbul Sanatlar okulundan 1933 Zayi - Ankara bırincı of! 

lttı " ~ 
t de 
Ui~ 
ı, ... 

~ 
)'a.h 

~de 
6 - Postada olan gecikmeler kabul edil· 

me7~ (4384-2576) 12575 

Kiralık Plaj gazino ve tef erruab 
lıtaıı:brıl ~ltdiyuiıulen : 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

ı - İzmir Mst. Mv. merkez birlikleri
nin 33300 kilo sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 12/haziran/940 çarşamba gü
nü saat 16 dıı lzmirde kışlada lzmir Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

Tahmin edilen bedeli ( 15000) lira olan 
60 ton mıikelles soda askeri fabrıkalar u 
mum müdürlliğü merkez satın alma kom•s· 
yonuncu 21 6 1940 cuma gunıi saat 15 te 
kapalı ıarfla ihale edilecektir. Şartname 
pa~asız olarak komisyondan verilir. Talip· 
lerın muvakkat teminat olan (1125) lirayı 
havi teklif mektuplarını mezkur giinde sa
at 14 de kadar komisyona vermeleri ve ken
dilerinin de 2490 numııralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarını ve bu işle aUikadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkQr gün ve &aatte komisyona mliraca-

yılında aldığım elektrikçilik diplomamı uncu sınıfından 1939 • 1940 ıs: 
kaybettım. Yenisini alacagımdan eskisinin gım tasdıknameyi kaybcttııtı 
hıikmu olmadıgı ilan olunur. cağım.dan eskisinin hıikJllU ~~ 

t 
t bi 

Floryıı plajl1rı yeni yapılan ıuino Ye müıtcmi
litı da clalıil olduiıı lıalde ilıi sene müddetle kira• 
fil nrılmek iizerc kapalı zarf uıuliyle artırmaya 
konulaıuıtur. Senelik kira muhaııımcni 23000 lira ve 
ilk temınatı 3450 liradır. Şartname 115 kurıaı ııu:ıka· 
lıılinde lıelediye cmlilı mudıirlüiunden alınacaktır. 
Ilı.le ZO haziran 940 perımıbe cımü nat 15 de 
daimi eacumcnde yapılacaktır. T aliplcrin ilk temi
nat makbıız nya mektupları 940 yılma ait ticaret 
odası Yeıikaları n ~rtııameıi ııu:ıcibincc ibrazı li
zım cclcn diicr nnikle Z490 numaralı kaınımın la· 
rifatı çevresinde Lazırlıyıcakları teklif mektupları· 
nı ıhala ıiinü nal 14 de kadar daimi encumcne VH• 

meleri lanmdır. (4623/Z666) IZ669 

Elektrik tesisatı 
Elazığ Nafıa Müdıirlüğunden: 

1 - 17197 lira 95 kuruş İıedelikeşltll 
memleket hastanesinin elektrik tesisatı 
1. 6. 940 tarihinden itibaren 20 gtin mild • 
detle 20. G. 940 pcrııembe günü saat 15 te 
ih!lesl yapılmak üzere kapalı zarf usully
le eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak §Unlardır: 
A - HUldsalkc it 
B - Fenni şartname 
C - Eksiltme şartnamesi 
D - Mukavele projesi 
:E - Bayındırlık lıılerl genl şartnamesi 
isteklllcr bu evrakı EI!ızığ nafıa mü· 

dllrltiğünde her gün görebilirler. 
3 - Eksiltmeye gireceklerin 1289 lira 

84 kı.ıru:;luk muvakkat teminat akçesiyle 
nıı.rıa müdiırlUğünden 8 gUn cvcl alınmış 
ehliyet vesikası, ticaret odası veslkıuılyle 
birlikte müracaatları ilin olunur. 

(4646/2685) 126 3 

Su tesisatı malzemesi alınacak 
Urla Beledıyesindcn: 
1 - Eksiltmeye konulan la Urfa ııehri 

tçme su tesısatı abonman malzemesidir. 
2 - .Muhammen keşif bedeli 5401 lira -

dır 

3 - .Muvakkat teminat mlkdarı 405 lira 
8 kuruııtur. 

4 - Keşli ve şartnameler: Urfa beledi· 
yeslnden bil~ bedel verilir. Ve gönderilir. 

5 - Eksiltme gl.ınü l haziran 1940 tari
hinden itibaren 15 gün müddetle açık ek • 
slltmeye konulmuştur İhale gUnU 17-6-940 
pıu:artesl @nü saat onda Urfa belediye 
encümeni huzurtyle yapılacağı llfın olunur 

(4598 • 2687) 12691 

D DENIZYOLLARI 

Kereste alınacak 
D. Denızyollan işletme Umum Müdur

Jutunden : 
Muhammen bedeli 25700 lira olan muhte

lif ebadda 500 metre mikabı çıralı batıl 40 
metre mikabı lambalı kereste 17- haziran-
940 pazartesi giınü saat 15 de umum mü • 
durliık alım satım komisyonunda kapalı 

zarf usuliyle satın alınacaktır. 
Bu i5e girmek istiyenlerin 1927 lira 50 

kuruşluk muvakkat teminatlariyle kanu • 
nun tayin ettigi vesaikle birlikte eksiltme 
gtinü muayyen saatten bır saat eveline ka. 
dar muhürlü kapalı zarflarını makbuz mu
kabilinde komisyon reisliğine tevdi etme 

lcrı liızımdır. 
Bu işe ait şartname komisyondan parasız 

olarak verilmektedir. 
İşbu ilin 10 . hazıranda yapılacağı ilan 

olunan munakasa ilanının yerine kaim olup 
onu iptal eder. (4369...2534) 12539 

Tahmil ve tahliye münakasası 
D. D. Yollan Satm Alma Komısyonu~

dan: 

Derince limanının 11 ameliyeden ibaret 
olan ve 32907 lira 90 kuruş muhammen be
delli ve 226404 ton muhammen maniplas
yon tonajlı tahmil ve tahliye işi bir sene 
muddetle ve kapalı zarf usuliyle münaka
saya konmuştur, Her ameliyenin beher to
nu kaçar kuruşa yapılabilececi şartnameye 
merbut fiat listesinde gosterilmiştir. 

Münakasa 21 6 940 tarihine rastlayan 
cuma gıimi saat 11 de Haydarpaşada gar 
binası dahilinde birinci işletme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. Taliplerin 2468 li
ra 9 kuruş muvakkat teminat ile aynı gün 
saat 10 n kadar komisyon kalemine teklif 
~ektuplarını vermeleri ltızımdır. nu işe 
aıt şartnameler Ankarada 2 inci işletme 
mü.durlüğündcn, lzmirdc 8. inci işletme 
mudurlıiğıinden, Haydarpaşa'da liman baş 
miıfettişliginden parasız olarak alınır. 

("4345 2523) 12591 

Memur alınacak 
D. D. Yolları Umum Müdürlıitünden: 

1 - Devlet demlryollan istasyon B1DI· 

fında fstlhdam edilmek üzf're müsabaka 
ile orta mektep mezunlarından hareket 
memur namzedi ve askerliklerini yapmış 
lise mezunlanndan işletme ve hareket me
muru stajyeri alınacaktır. 

2 Mllsabakada kazanan orta mektep 
mezunlannn 60, lise mezunlarına 74 lira 
ücret verilecektir. 

3 Mllsabaka imtihanı lise mezunlıırı 
için 2 haziran cuma ve orta mektep me
zunları için 1 temmuz pazartesi gtınlerl 
saat 14 te Haydarpaşa, Sirkeci, Ankara, 
Bnlıkeslr, Kayseri, Malatya, Adana, Afyon, 
İzmir ve Erzurum işletme merkezlerinde 
yapılacaktır. Müracaatlar bu işletme mü
dürlllklerl ve istasyon şefliklerince kabul 
olunur. 

4 - Miısabakaya lştlrılk şeraiti şunlar. 
dır: 

A - Türk olmak, 
B - Ecnebi bir kimse ile evli olmamak. 
C - 18 yaşını bltrmlş ve otuzu geçme ., 

m!ş olmak ( 80 yaş dahil ı 
D Orta mektep mezunları için asker-

liğini yapmamış {ilanların askerliğini yap
mnsın::ı, en az bir sene zaman kalmış ve ll· 
se mezunları için de ask .. rliklcrlnl yapmış 
olmak 

5 Mllsabakada muvaffak olanların 
bllı\hııre idare doktorları tarafından yapı
lacak muayenede sıhl durumları demiryol 
işlerinde vazife görmeğe elverişli bulun. 
mıık. 

6 - Muracaat lstldalarına bağlanacak 
vesikalar şunlardır: Nüfus cüzdanı, dlplo
mıı veya tasdıkname, askerlik vesikası, 
polisten tasdikli iyi huy kAğıdı. çiçek aşı 
kAğıdı, evli olanların evlenme cUzdanı G 
adet vesikalık fotograf. 

7 - Daha fazla malOmat almak lstlyen
lerın işletme mlıdiırlliklerıne veya istasyon 
şerllklerinc bizzat müracaat etmelidirler. 

8 İstldalar, lise mezunları için 25 ha-
ziran salı ve orta mektep mczunlan için 
de 29 haziran cumartesi günü snnt 12 ye 
kadar kabul olunur (2554) 12734 

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

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

olduklarına dair vesika göstermek mecbu
riyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. cü maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikaları teminat 
teklif mektuplnnnın ihale saatinden en az 
bir saat eve! komisyona vermiş buluna -
caklardır. (2529) 12523 

Sığıreti alınacak 
Eskişehir Kor Satın Alma Komisyonun

dan : 

Eskişehir garnizonundaki birlikler ih -
tiyacı için 140 bin kilo sığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. Kapalı zarf 
usuliyle eksiltmesi 20- haz. • 940 perşembe ',1 

günü sııat 16 da Eskişehir kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Şartnamesi ko
misyonda görülebilir. Tahmin bedeli 38500 
liradır. Mu\•akkat teminatı 2887 lira 50 ku
ruştur. İstekliler kanunda yazılı vesaik ve 
teminat makbuzlarını havi teklif mektupla
rını belli günde saat 15 e kadar komisyon 
riyasetine vermiş bulunacaklardır. (2649) 

12652 

inşaat. münakasası 
Eskişehir Kolordu Satın Alma Komisyo

nundan : 
Eskişehir garnizonunda bir muesscsede 

yapılmakta olan erbaş yatakhanesin:n yüz
de yirmi harici noksanlarının ikm~ li kapa
lı zarf usuliyle eksiltmesi 27. Haz. 9'f0 per
şembe günü saat 16 da Eskişehir kolordu 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. Ke
şif ve şartnamesi komisyonda görlilebilir. 
Keşif bedeli 24853 lira 15 kuruştur. Mu -
vakkat teminatı 1864 liradır. İsteklilerin 
kanunda yazılı vesaik ve teminat makbuz· 
larını havi teklif mektuplarını belli günde 
saat 15 e kadar komisyon riyasetine vermiş 
bulunacaklardır. (2681) 12735 

Kuru ot alınacak 
Söke Askeri Satın Alma Komisyonundan : 

1 - 528000 kilo kuru ot satın alınacak
tır. Tahmin bedeli 19800 liradır. 

2 - Ot evsafiyle teslim mahalli ve şart· 
ları şartnamede yazılıdır. Şartnamesi Sö· 
ke'de sıivari alayında ve Ankara Lv. imir
ligile Jzmir himen satın alma komisyonun
da parasız olarak görülür. 

3 - Eksiltme 20/haziran/940 perşembe 
günü Söke postane saatiyle alay kışlasın
daki satın alma komisyonluğunda yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltme kapalı' zarf usuliyle ya
pılacaktır. 

5 - Muvakkat teminatı 1485 liradır. 20/ 
haziran/940 perşembe gıinü saat 9 dan ona 
kadar {dahil) satın alma komi<1yonluğuna 
makbuz mukabilinde verilmiş olacaktır. Bu 
saatten sonra makbuzların kabul edilmiye-
cegi ilin olunur. (2562) 12572 

atlan. (2662) 12667 

20 Ton üstüpii alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli (7600) lira olan 

20 ton üstüpü askeri fabrikalar umum mü
dUrlUğü merkez satın alma komisyonunca 
24. 6. 1940 pazartesi g{lnU saat 15 te kapalı 
zarfla ihale edilecektir. Şart.name parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (!170) lirayı hnvl tek
lif mektuplarını mezkflr günde saat 14 e 
kadar komisyona vPrmekıi ve kendileri • 
nln de 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 madde· 
terindeki vesalkle komisyoncu olmndıklan
na ve bu işle alllkadar tticcardan oldukta· 
rına dair tlcarPt odası vesikaslyle mezkOr 
ı;:1ln ve saatte komisyona müracaatları. 

(27031 12706 --------... 
Dr. 

birinci 
sınıf 

SITKI 

GÖZ 

FIRAT 
Hsı:ıtalıkları 
mütehassısı 

Istanbul Haydarpaşa nastanesi sabık 
göz mütehassısı ve Gülhane hasta 
nesi sabık göz baş muavini Muaye 
ne: sabah: 9 dan 19 a kadaı Beledı 
ve sırası Talas Ap kat: 1 Tel 3'\92 

\. , 
KiREÇ .. KUM •• ÇAKIL 

.MOZAYİK 
Kütahya namındaki kaymak kireçleri, 

sedef parlakhğl veren yı ldı z marka moza
yık. topraksız en temız MALIKÖY kum 
ve çakılları. 

.Sanayi caddesi Ali Rıza Ap. No: 6 HU· 
seyin Orak ticarethanesinde bulunur Ti. 
2078 2158 

U L U S - 21. inci yıl 
İmtiyaz sahibi 
lskender Artun 

No. 6770 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İ şleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese Müdürü: Naşlt ULUG J 
ULUS Baıımevi ANKARA 

Un ah nacak 
Midyatın bır senelik ihtiyacı olan 200 ton fabrika unu a,ağıda yazılı şekil ve za

manda ihalesi icra edilecektir. Taliplerin 2400 sayılı kanunun bu husus için istedi
ği şeraitte ve ihale saatinden bir saat eve l zarfları vermiş bulunmaları lllln olunur. 

(2743) 

Cinsi 
}i'abrlk& unu 

Mlkdan 
kilo §ekli 

200.000 K. zarf 

Teminatı 
Lira Kr. 
1500 00 

M. bC'dell 
Lira Kr. 
20.000 

İhale tarihi 
2/7/940 

12738 

saat 
10 

142 Seyfullah Işık r·/ 

~------------....------------------__.,, 
11-:=== LOKANTA İCARI 

Çiftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliple)(. 
yasada tanınmış ve bu tipte bir lokantayı muvaffıı. 
işletmiş olmaları lazımdır. 10-6-1940 tarihine kad~ 
düriyetimize müracaat edilmesi. Orman Çift ~ 

~================5/ &ıı~ 
.................... SAKARYA ECZANESİ 

i İlfıçlarının ucuz ve tazeliği ile tanılan eczanemizde Avf\lpıı t 
: llfı.çlıırının hemen ckscrlsinl bula bilirsiniz. Mücssesatı resmiye ~1' 
: yeye dzaml tcshllı\t gösterilir. P as!f korunma llstelcrlnl en ~f:"' 
i yatla tedarik edebilirsiniz. 

..................... Ulus meydanı İş Bıınknsı karoısında Tl. 201 

TELEFON 1847 6 ay 
Taksitle bisi~ıe 

Jı 
muamelesine ba§lafl 

. t e~ 
Yıldız tıcare 

M. B l L Mı\~ 
" Ulus meydanı No : 6 ~ 

ıı' 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 11 . --- . ~ 
Meşhur Si NGER saatlerinin en son çe ----

---------------- rJ ~ Bilhassa kadınlara ait elmas ve pırlantalı fevl<d.r 
: zel çeşitleri 4 - 5 gün için bir sergi halinde teşhire ~~ 
: dir. Bu müstesna fırsatı kaçırmamaları sayın 89~1 
- menfaatleri iktizasındandır. 

~ Anafarlalar caddesi ~eref Kuyumcu magaıa~', 
- ıı•1 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 11 

t;==================-==-~~ 
YENİ SİNEMA HALK SINEMASI SUS Sİ~f 

Buglln bu gece 
En son dünya haberleri 

Matmazelin Bebeği 
Ba!i rolde: 

Ginger Roggers 
J<~hkahn filmi 

Seanslar: 
14,30 - 16,30 - 18,80 

ve 21 de 
Sııat 10 ve ;t2 de 
ucuz halk matinesi 

Bu gece saat 21 de 
İki filim birden 

l - Korkunç h:ı.ne 
2 Mr. 1\latanu•ı son 

ihtarı 

Baş rolde: Petcr Lorre 
.Macera ve heyecan filmi 

Saat 14 30 • 16.30 
18,30 da 

Asi kahraman 
Snnt 10 ve 12 de 
ucuz halk matinesi 

En 

l 
d 

Qtdq 

~ Qı., 
~i 

d11t 


