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ACIM .. JZ. . ANCIM.l~DIR. 

YENİ ROMANIMIZ 

Macar edebiyatının phe5c:rlcrınden olan 
bllyilk aşk ve ihtiras romanı 

ASRIN KADINI 
Meşhur macar ~ibi Mipay Földi'nin bu 

eseri arlta.daıımu F. Zahir Törllmkün9)"ln 
kalcmıfyle türkı;eye ~evrilmiştir. Bugtin_J 
4 ilncfi sayfamızda• okuyunuz. 

imanların ilerleyişi durduruldu 
"'' Şiddetli Alman hücumlarına ragmen 

Fransız kılaları Bel(ika'da 
.ı-..-: ....... :~.. . <!i". ~· ; , ' 

Almanlann paraşütçüler~le Hollanda'da 
İşğa[ ettikleri hrtva meydanları geri alındı 

\ 

Fransız tayyareleri Alman 
hava üslerini bombaladı 

1 

ALMAN TAHAKKÜMÜ VE AMERİKA 
Ruzvelt, son saldırışı nefretle karşılıyor ve 
bir meydan okuyuş telôkki ederek diyor ki : 

Buna Amerika'nın derhal 
karşı koyması lôzımdır 

Cümhuriyetçilerimizin elbirliği ile 

harekete geçme zamanı gelmiştir 
Vqington, 11 a.a. - Cil~urrcisi Ruz

vclt 8 incl panamerikan Umt lı:onır;resinde 
şu beyanatta bulunmu&tur: 

Ben bir &ulhcuyum. Sizler de, yurttae -
!arım, 21 inci Amerika cilmhurlyetçl yurt. 
tasları, ılzler de aulhcusunuz. Fakat zan-

Parlı, 11 a.a. - Havas ajansı asker! -Ya- \ 
ziyet hak1anda bugün atıe tiıerl aptıdaJd 
tafsH!tt vermektedir: 

neclerlm k1 bir çoğunuz ve bizzat ben esı 
sonünda ve icap ederse, ilmimizi, kültilrll
milzü, hüriyetimizi ve medeniyetimizi, her 
vasıta ile müdafaa etmek için elele vere· 

1 
ceiiz. Şu istikrah verici neticeye T&rmıı 

~ bulunuyoruz. Bu mütemadi mUsellih 
tehditler, biz Qç Amerika halkının alıştı
ğımız medeniyetin terakkisine karsı katı 
bir meydan okuyuıtur. 

Fransu: hava lcuvetleri, almanlarrn fran
sız halkma yaptıktan hilcumlara, alrnan a
razitılnde bir~k alman hava meydanlarını 
bombardıman etmek suretiyle mukabele 
etmittlr. 

Hollanda müdafaa hqttına 
çekücli 

Hollanda'da, muk8vemct pllnr mucibin
ce, hollandahlar, bütiln tahrip harekltını 
yaptrktan ve tahliye edilen araziyi ıu altm
da bıraktrktan aonra, hudut mmtakauq,m 
arkumda1d müdafaa hattına ~ckilmiıler • 
dlr. Birinci Hollanda mUdafaa hattı, Yasel 
ırmağı üzerindedir, Almanlar, henüı:, hiç 
bir noktada Hollanda müdafaa battı ile te
masa gelmcmi~lcrdir. Yalnız Orhcne'de ge
ce n bu sabah erken bir sızma hareketine 

j\L .. ,.., teşebbil! etmi~lcrdir. 

<#11Q11 tavyareleri tarafından bombalanan Hollandanm dahllınde, alinanıar blrçok 
of " parq{ltg(l indirme hareketinde bulunmut-

....__ bir görünüf ( Sona J. Baca •ay/ada ) 

---------~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~--~-~-
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taarruz 
Yeni lngiliz kabinesi 

Muhalefet partileri yeni 
kabinede temsil P,dildiler 
Çemberleyn konsey reisi Lordu, Attlee mührühas 
Lordu Sinclair hava nazırı, Eden harbiye nazırı oldu 

Romen kabinesi 
Yeni kabineyi yine 
Tataresko kurdu 

Parlı, 11 a.a. - Başvekil Reyno bu sa -
bah Belçika'nm Pariı ıefirl Letellier ile 
Sir Ronald Cainpbell ve yunan Kİirl Me -
ıaksaı'ı kabul etmiıtir, 

Dün Anka~a'da atletizm teşvik müsabakaları yapıldı. Demirspor'la Şişli 
arasındaki maçı 7 • 3 Demirspor kazandı. İrmir'de de millt kUme maçlarına 
devam edildi. Neticeler dördüncü aayfamızdadır. Resmimiz Şişli • Demir
•P.Or takımlarını bir arada &öatermektedir. 

Bitaraf memleketlere son yapılan taar
ruzun Amerika halkına dehset ve nefret 
telkin etmlt olmasiyle müftehirim. 

Cümhurreisi Ruzvclt, garp medeniyeti. 
.nf bahismevzuu ederek demistlr ki: 

Bütün dünya milletleriyle paylısmalh t!· 
mit ettiğimiz mirasm bUyilk bir kıımr, 
şimdilik bize emanet edilmistir. Bu mira
sı muhafaza etmek ve çoğaltmak, bug{ln. 
kü felaketin külleri &ltmdan yüksclecelr 
olan dünya itin ıaklıı.malı: bizlere bir va-
zife, bir mecburiyettir. 

Orta Avrupa ile Santlago ve 8Ul arum
( Sonu 5. inci •aylada ) Amerika C iimharrei.l Ra%Velf 

Milyonlarca İtalyan son 

tecavüzü nefretle karşıladı 

Papa Belçika ve 

reislerine derin 

Hollônda devletlerinin 

heyecanını bildirdi 

Holland~ krali(eslnln ltalya kralına hitabı. 
Roma, 11 a.a. - Reuter muhabiri bildiriyor: Yeniden Belçika· 

yı harp af etine boğan alman hareketini, milyonlarca İtalyan nef
retle kartılamıştır. İtalyan hükümetinin, vaziyetin bu yeni inkişa· 
fmdan haberdar edilmemi§ olduğu sanılmaktadır. Yalnız, hadise 
olduktan ıonra alman büyük elçisi, vaziyeti Kont Ciano'ya bildir· 
miştir. Hatta hükümetle doğrudan doğruya teması olan zevat bile, 
tecavüz haberini alınca, hayretlerini gizliyememitlerdir. 

Taarruza uğrıyan devletlere 
takdiılerini gönderen Papa 

Belçika kralı Leopold'un kız karde
şi olan ve ltalya'da halk tarafından 
çok sevilen veliahdın zevcesi prense• 
Di Piemonte'nin yakınlan, tam bir sU
kQt muhafaza etmektedirler. Binlerce 
İtalyan müstakbel kraliçenin ıstırabı· 
nı anlamakta ve bu ıstırabı paylaımak· 
tadır. 

Papanın kabulleri 

Vatikan, 11 a.a. - Papa, bugün bir
biri ardına, B. Ruzveltin hususi mü
messili B. Tayloru, Belçika'nın Vati
kan nezdindeki elçisi ve İngiliz bü
yük elçisini lfabul etmiştir. 

Papa derin heyecanı bildirdi 

Vatikan, 11 a.a. - Papa, Belçika 
kralına, Hollanda kraliçesine ve LUk· 
scmburg grandüşesine, memleketleri
nin uğradığı taarruz karşısında hisset
tiği derin heyecanı bildiren telgraflar 
göndermiştir. 

Papa, Belçika kralına gönderdip 
telgrafta ezcümle diyor ki: 

İkinci defa olarak Belçika milleti, 
haksız yere, arazisinin harp fecayiine 
sahne olduğunu gördüğü bu anda, bu 
harbin, Belçika hüriyeti ve istiklali
nin yeniden tesisi ile bitmesi içn Al-

i laha dua ediyorum. 

Bulgar OJ0 ansının tekzibi Papa, taarruza u~r~ış. ol~n her ~ç 
memlekete de takdıslerını gondermıt-

Sofya, 11 a.a. - Bulgar ajansı bildi- tir. 
riyor : 

İngiliz elçisinin misafiri olarak bir
kaç gün Sofya'da kalmış olan lngilte
re'nin Ankara büyük elçisi Sir Hughe 
Knatchbull Hugessenin bu esnada, Bul 
gar nazırları, genel kurmak başkanı, 
yabancı elçiler ve sair zevat ile konfe· 
ranslar yaptığı ve Bulgar hükümetine 
tekliflerde bulunduğu hakkında bazı 
yabancı ajanlar ve gazeteler tarafın
dan verilen haberler, tamamiyle asıl
.~. 

ltalyan gazetelerinin yazıları 
Roma, 11 a.a. - Havas: 
İtalyan gazeteleri, müttefiklerin rea 

mi teblfğleri ile tecavüze uğramıı 
memleketlerden gelen resmi telgrafla. 
ra mühim yer ayırmaktadır. Gazetele
rin Paris ve Londra muhabirleri 'de, 
Fransız ve İngiliz kabinelerindeki de
ğişiklikler hakkında yazılar gönder
mişlerdiı. Heyeti umumiyesi itibariy· 

(Sonu s. inci s~ada) 
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H A V A .................................................... 
Sıcakhk 18 derece 
DUn §ehrlmlzde hava umumiyetle bu -

ıuuu geçmltı. rUzgtır cenubugnrblden sani
yede en çok 7 metro hızla camlatır. GU -
nlln en yUksek aıcnklıtı 18 derece kayde
dilmiştir. Yurtta hava orta Anadoluda ve 
Karndenlzln §ark taraflarında kapalı ve 

BiivUk ve kanlı haile başladı. Mil-ıling Arca) sahasını geniı:.letmeğe yağmurlu, diğer yerlerde umumiyetle bu-
~ lutıu geçmiştir. RUzgt\rlar Karar\cnizln 

Jetlerin mukadderatını tayin edecek mcc:burd!lrlar. kıyıları ne Kocaeli ve Egede elmal, diğer 
olan muharebe meydanlarına doğru Geçen harpte de böyle oldu. Avru- verlcrdc ekBerlyctıe cenup lstıkametıcrln-

h 
• . den saniyede en çok 7 metre hızla esmlıı-

ord ular yürüyüş alındcdır. pa'da harp patlayınca, Amerika'yı tir. saat 14 te ynpılan rasatlarda, gündUz 
İhtirasın, cinnetin sardığı, sarstığı derhal samimi bir sulh aşk ve heyeca- sıcaklıkları Vanda 4, Trabzonda ıı, Mer

bedbaht kıtamızdan bir an hayalen u- nı kaplıyor ve muhitten muhite yayı- zl!onda 12, Karsta 14, .Mardlnde 15, 'Kır -
eehlrdc 16, Uııakta 17, Jstanbulda 18, Bl

:zaklaşalım. Amerika'dan, amerikalı- larak bütün memleketi sarıyor. Harp, ıeclkte 19, isHlhlyede 20, tsltenderunıJıı. 
tarın arasından ve onların zihniyetiy- Avrupa'da şiddetlenmiye, bilhassa vü- 21, Bodrumda 22, llnlıkeslr ve Ado.nada 
le Avrupa'ya bakalım. sat kesbctmiye ba11.layınca, amerikan 28, Nazillide 24 derece knydedllmlşllr. 

:r Dün sabahn kadıır dügen faydalı ynğı§lar 
Her yüksek ve medeni milletin ba- diplomasisi, bidayette muhterlz nasi- metre murabbaına bıraktıkları Bu mlk-

riz bir hususiyeti vardır. İngiltere, dün hatler, tavsiyelerle işe girişiyor. Bu darları Trakyada 6-9, :Marmara havzasın-
y a hadiselerini daha ziyade deni'zcile- da kar etmeyince, rica ve istirhamlar, da 2-4, Egt!de 2•22• orta Anndoluda l-lT, 

Akdeniz kıyılarınd:ı 1-24, cenup doğuaun-
rinin gözü ile görmeğe alışkındır. nasihat ve tavsiyelerle birlikte sunu- da 7-8, doğı.ı Anadoluda 2-5, Karadeniz 

Fransa, münevverlerinin ve fran- luyor. Bu da tesir etmeyince: muaha- kıyılarında 1-9 kilogram arasındadır. 

aız milletinin ta kendisi olan halkçı zeler, ağır tenkitler başlıyor. Niha- Tokafta çocuk aayımı 
ordusunun bir sentez halinde verdiği yet, dünya muvazenesi allak bullak ol- Tokat, 11 a.a. _ Biltün vlUl.yetimiz için-

~ hükümlere uyar. - mak tehlikesine maruz kalınca, Ame- de 7 ile 115 yaş arasındaki çocuk miktarını 
Amerika, dünyanın en muazzam rika da tarihi ve milli rolünü ifa et - teıbit için yapılan 51yım neticesine ~öre 

donanmalarından birine sahiptir. Fa- mek üzere sahneye atılıyor.. vllbetiınizde 38.383 il erkek ve Sl.4-46 sı 
kat onunla hiç bir zaman iftihar et- Ruzvelt'in mümessili Sumner Wel- kız olmak üzere 69.839 çocuk bulunmak-
mez. Medeniyete büyük hizmetler ifa les'ten bahsederken, Wilson'un hu- tadır. .. 
etmiş olan ilim ve fen adamları yetiş- susi elçisi Kolonel (House) 1 hatırla- Bunlardan 7123 ü erkek ve 2998 kız ol
tirmiştir. Bunların hatıralariyle ö- mamak mümkün müdür? İtalya nez. mak üz~re 10121 1 mekteplere devam eyle-
vünmez. dindeki teşebbüsün, geçen umumi 1 mektedır. 

Amerika dünya milletleri arasın- harpte benzerlerine tesadüf olunmaz 
da, en ileri ve modern bir ticaret mı? 
memleketi olmakla seviııç ve gurur Amerika'da siyasi anane, hiç şüp
duyar. Hakiki sulhun. "iktısadi sulh., he yok ki (isolationiste) tir. J•~ııkat 
ile mümkün olabileceğine iyman et - dünya muvazenesİJ•lc, dünya niza
mi~tir. miyle Amerika'nın hiç mi allıkası 

ReisicUmhur Ruzvelt ve onun de- yoktur? Demokrasi ve hüriyeıc daya
ferli arkada~ı hariciye nazırı Kordel nan Anglosaxon medeniyetiyle, tefek
Hul, son seneler zarfında, bu gaye uğ- kür ve yaşayış tarziyle hiç bir miimı -
rund~ çok emek sarfettiler. Karşıla - sebeti yok mudur? • 
rına dikilen manilerden yılmadılar. M. Ruzvelt, dünya efkarıumu-
1934 te, kongreden aldıkları sal5.hi- miyesini çok sabırsızlatmadan, bu ha
yetleri, kiyasetle, anlayışla, kullandı- yati mevzulara, son nutkunda temas 
lar. Muhataplarının vaziyetini, zaru - etmiş bulunuyor .. 
retlerini ölçmekten çekinmediler'. Bu "En sonunda ve icabederse, ilmimi
ıuretle, dünyada, iktısadt sulh ve in- zi, kültürümüzü, hüriyetimizi ve me
ki§afı kollayan, karşılıklı tavizlere deniyetimizi, her vasıta ile müdafaa 
dayanan ticaret anlaşmaları akdetti- etmek için clele vereceğiz. Şu istikrah 
Jer. verici neticeye varmış bulunuyoruz 

Avrupa kıtasında, Amerika ile sa- Bu mütemadi müselliih tehditler, biz 
mimi elbirliği yapmalr hususunda te- üç amerikan halkının alıştığımız me
reddilt göstermemi~ olan memleketle- deniyetin terakkisine karşı kati bir 
ri ıBylece aıral•yabilid.t:: meydan okuyuştur. 

İngiltere, Fransa ,Türkiye, Belçi- Bitaraf memleketlere son yapılan 
ka (müstemlekeleri dahil), Holanda taarruzun Amerika halkına dehşet ve 
( mUstemlekeleri dahil ), İsveç, Nor - nefret telkin etmiş olmasiyle müftehi
veç, Finlandiya, Çokoslovakya, İsviç- rim. 
re.. Bütün dünya milletleriyle paylaş-

Bu realist siyaset amerikan ibra- mağı ümit ettiğimiz mirasın büyük bir 
catını gereği gibi hızlandırmağa mu- kısmı, §imdilik bize emanet edilmiştir. 
vaffak olmuştu: Bu mirası muhafaza etmek ve çoğalt-

Amerikanın Amerikanın mak, bugünkü felaketin külleri altın-

Ecnebilerin gayrimenkul 
tasarrufları 

Türki•nde tcnrlıilerin gayri menkullrr tuarrııJla
rmııı h .. dadunu rôıtrren lapa kanWtVırun otnz !.ttin· 
ci •nddesinde yuılı lıulan.on "karıılıklı olmtk .. kay
c!ıı:m '"' ıekilde tatbik edilecr§i hakkmda bir karar 
ver-k üzere Harid1~. Dahiliye, Adliye n M•liye 
vekaletleri m:ımeuiilerinden oııirrlıkep hir komiıyon 
kurolmıııta. lrra Vekilleri ff•ycti, bıı knmisyonan ka
rarına da7anaralı lıir kararname kabııl rımiıtir. Bu 
k•rar latbikıttalci müıkmiı •• lımtıi imkinmlık na
zara alınarak ıim.Jilik lıahıi geçen ""karıılıklı olr.ııok,. 
k!ı1dınm •cntlıll~re ıayri menkal tanrrafa hakkı l.l· 
nıyan •• ıürk ıalıa11na lıarıı lıu:ısl kaJrt ve tahditl•r 
vazehnİyrn ecnelıt de•letler tabuma, Tıirkiyede lııitıin 
ecnelıilere nahaı •e tahditlere riayet ı t1i7le n ay
rıcr. her iuııri bir ıııretle hhdidıh talıi lnta!ııııfur. 
zrn, cayri mrnklıller temlik ve lraarnıf lı..kkrnın da 
lanıımıuı ve yabancı lıir dnlet üllı. ıindt balııııan la· 

lıanının o mrmlekttte almalı. iıtedıfi ıayri DIC'nkal 
hekkındı nıedilen takyidat •e tabdidatıan mıılntl
lit lıir m:iracaatı halinde o devlet tabuı. bakkınd3 
&Jlll Heyi! ve tahdiılerin konması ıeklincle tatlıik 
cdilecekt:r. • 

B. Abidin Özmen Siirtte 
Siird, 11 a.a. - Umumi müfetti5 Abidin 

Özmen Müfettişlik maliye müsaviri ile bir
likte buraya gelmiştir. 

Umumi müfettiş ıehrlmizde birkaç ıün 
kalacaktır. 

Hukukcufarın yemeği 
Ankara Hukuk Fakültesi mc:zunlarmın 

her yıl verdikleri öğle yemeği bugUn Or
man Çiftliğinde tekrar edilecektir. Bu ye

• 

lnönü ıehilliğinde 

bugünkü fören 
A~iz oehitlerln hStıraaını tebcil h;ln tn-

6nU §ehltllğlnde. bugün yapılacak mera
simde bulunacak Ankara vllllyctl mUmes
sllltırl d.'ln §ehrlmlzden hareket etmişler· 
dlr. 

C. H. Partisi Ankara vllbet idare he
yeti basından B. Rauf Baykan ve Ankara 
belediye mecllsl basından B Mecdi Sad· 
rettin merasimde Ankara vilayetini tem
sil edeceklerdir. Sehitliğe Ankara namına 
ı:mıteaddit çelenkler konacak ve merasim
de Ankarıı'nın ıükran sesini vükseltecek 
bir hitabe irat olunacaktır. 

Hava şehitleri ihtifôli 
15 Mayısta yapılacak 
Her ıenc olduflı ıllıi hu seııe de 15 m&JU çarıam• 

ba ıllnü lına ırhi:füri ihtifali yapılacoktır. Tören 
ıaat 11 de Uluı mryclanrnda J&pılıcak Yı töreni aılİ· 
ıukip bir heyet ıchitiire cidcuk ~rlenk koyuaktır. 
Şehitlikte çtleıılı koyma u~unda bir lıliliilı. 1anı ••· 
zifesi yapacak. bando muzika ıııstem lııınu çalacak· 
tır. 

Donanmamızın 

lalim e i 

Hakim ve müddeiumumi 
değişik· 

• 
arasında e 

Adliye Yekaleti, hakim ve müddeiumumiler arasında geniş mik} 

ğişiklikler yapmıştır. Bunları sırasiyle yazıyoruz: 

Temyiz mahkemesi ikinci relBll(:lnc kim namzedi .Mehmet Vı:cdl Y 
terfian temyiz mahkemesi tızası BB. Cc- d:ığmnğdcnl lı!l.klm muı.vh:l ın 
vat GllcUn, temyiz mahkemesi tızalı~na namzedı Afet Kob:ık, Er h ıı1 

terfian raportör İzzet Ça.kır, Klltahyn llğln hAklm namzedı 1. tıa 
mllddelunmmlllğtnc Urta ınUddelumumlııl rık, He!ahlye hAklm mü v nl 
Burhanettin Eneralp, CebeObcreket ceza nrunzedl Hasan Orbatu • ın 
hl\klmllğlne Bahçe htıklml Besim Yılmıız, mua\'fnllS:lnc h!lklm n • dl : 
Samsun milddelumunıt muavinliğine Göy- ra. Develi MI.kim muı.v.ıı n 
nUk eski mUddelumumlsl Asım Çelllt, zedl- Mediha Sayıır, K kud ı 1 
Ncvııehlr nıUddclumuml muavinllğne Araç avınllğine hiklın n mz dı 
mUddeiumunıisl ZUhtU Salta, Kemah müd- Turgutlu h1ldnı muııVinlığlıı t 
deiumuml muavinliğine Kemah Borı;u M.- zedl Mustafa ör k, Uu l:ı h ld 
kimi İhsan Yllcel, 'PlltUrge sorgU ht\klm- ll(;inc hlüdm mımz dl M ll:>a S 
llğine Göltsun sorgu hlüdml Emin Tepe- Isparta hfiltım mu -vlnlı n h!lk 
ba§lı, Garımn mfl<lde!umuml muavinliğine dl Sabri GüçlU, Kadlrh , im u 
Erclo mUddeiumumı muavhıl Ram! Ozan, ne hA.klm namzedi Ş. B dıa ı,aı 
Osmaneli hfıklm muavlnllğinıı Fatsa mUd- §Chlr hftltlm muavlnllğin hftl:.lJll 
delumuml muavini Nlzmı\I Kat-agozoğlu, Milat Eraydın, lig • hA.klm mtı ' 
Söğüt hı\klın muavinliğine St.ferlhlsar hll.ldm nwnzedi Hayr •ttin Nurha 
mliddolumuml muavini Envor H&.l(taııır, lıtıklm muavinliğine h kim nal'l 
Tortum mUddehımumı munvlnllğlne 14.ııç- hıı o;;unan, Ezine h kim muavınl 
kn mUddclumumt muavini Hllscyin Özdtı:, itin. namzedi I·~kr m I~dg1.1, J{ 
l\Iut sorgu ht\klmllğlnc Turgutlu sorgU . muavinliğine. hflklm n nı "dl Z&lt 
htıklmı Rıza Alparslan, Mardin htıklın t'>eriç, llıç Jıttklm ımınvlnliğlne 
munvlnllğne lCadınho.n Borgu htıklm Ktı- nnırw.ı:ıdl Hakkı Yeten, Ardahan hAlt 
mil GUndeç, Kııatamonu sorgu hAklmllğl- nvlnlf1"zıe htlkim nrunz dl Nazım 
ne Tokat sorgu htıklml Hnmdl J{aııtilrk, Ardahan \tikim mu vinliğiue htılt 
Salihli mUddclumunıt muııvlnllğne ht\klm zcdl Hnmch K:ırabalm, Havza bA 
namzedi Nejat Öztilrk, Adıyamnu müdd I· ııvlnllğlnc lt:l.\Qm mım .. edl saııı1ıı 
umumı muavinliğine hılltlm namzedi Ta- kan, Çlçckd.,"lğı \ıA cim muavinliği t 
hlr Tllrköz, Dozcnnda nıUddı.>iumuml mu- namzedi Safıye Çtr r n, Savur h 
avinllğlne hl'Lklm nıımzcdi Ferit Sözen, avinllğtne h Uı:ltll n .. .ınzcdl li'ct.ııl 

t 1 lı 1 11 (T 1 f -'-) _ ı ,_ b 1 1• • ı·ı· SUrUç ınllclclelumuml muavlnllğine hrıttlm Kelkit lıfıklm muıwınlm hMdlll 
1 u u • et oma ı ... n u uun r~ıs 1 1 namzedi Milat Etem, ıtcşadlye mllddclu- dl Ahmet Erdem, lt!!i"ld l<> hA.kl 

tarafından dnııanmıeı::ııı llt•rıııuada m11hd ıalımlue 1 1 lllH hül 1 dl Sed~t vlnll"'ine h kim nnm• dl S n·-"ıı.t 
bıı 1 d • l'k ı ı. ·ı· ı 1 T ı· ı ·~ mum nıua\' rı t>.ne cm namzc: ~ ı; ~ ...... 
'~ •r~ ada adr ra 1 ad~ okıı?aıullı ıır. Udda 1111 ~r. '""d 1 Nalçacı, Orhangazi müddclumumt mutı.- Kıı.dınhan ho.kim muavinli~ııe hıt\d 

1:11~ıs~ "
8 ar e~ııı • ece tir.. 11 m . et . ıçın 1 viniığine h!klm namzedi Zat er Gök<;cr, zedl Sedat Kıs::ı.l;Ur k, Ta\'D~lı 

lıakıkı top ~ıe,lcrı de yapılau~ından lıır blım u· Çerkeş nıüddclu:numı muavinliğine hlıldm ınuavlnllgtne h11.klm namzedi Itf t 
hası ela hspıt olnnmıııtur. Mınnra sahasından geçen dl ... 1 t H 1 k Ma,.ka miid· mıuı, Dersim hlüdm muavınıı.r.ıne 
ı· t ·ı . . d'kk ti' b l 1 l"k 11 namze ... e ıme aaça ı , .. b' 
·~·~·. ~·"?' •rının. 1 8 1 

• u ::"!"?arı • • a 1 ~ra dciumumı mmı.vinllğlnc htıkim namzedi namzedi Hakkı İçli, Ağrı h!lkiın 
lı~l~ır~lmııtır ~enızaltı cemılerr.nızın m nc~ruı. •çın ~llr;:hruı Kuterıgin. Nazımiye mliddclumu- ll~lne htıkim namzedi Fahaınettin 
S~ı:rı ve Bllyuk. Çel<mece~cıı. geçen tııl .dıırelerı ile ml muııvlnlll'.l'inc hlUdm namzedi Mustnta Oltu htıldm muavinliğine hlUdm 
Buruk Celmıeceıun arı ~3ır.~ 11 aruı,da~ı 1 !ı• •rrıl- Kıray, Tavu müddelumuml muavinllğine Yusuf Damınıan, B hlsnl bAldm 
ınııtır Saradan da cemılt!ın ı~çnıem sı ve ıeç"!•i• hı\klın namzedi Muzatfrr Toprak, Ardn - llğine bı\kim namzedi Nihat öne. 
meclııır .ol~n.lar!° .da çok dıkkatlı dnranmaları alaka- han mUddelumuml muııvlnllğlne hfllum Bcrg-nma hfıklm munvinll(;ine htıld 
lılara lııldırılmııtır. namzedi Hnsan Çiç koğlu, I!ı;az mllddcl • zedı P.mlne Nimet Bisen, Arnç hlU' 

umumi muavlnllğlne hliklm namzedi Mah- avlnllğine htıklm nanv. dl Kru..ııt1 

Demirci' de petrol 
ve asfalt b ılundu 

İzmir, 11 a.a. - Gazetelere ı::öre De -
mirci kazasında dağlar arasında genio bir 
sahada petrol ve tahaccür etmiş asfalt bu
lunmuştur. 

Maden Tetkik ve Arama Enstitüsil mü -

mut Atalıı.y Erdoğ'Ul, Osmancık müddei· Terme lıl\khn mua'lilnllğlne hA.klrtı 
umumi nıuavlnll~ne hAklm namzedi Ah· dl AbdUllındlr Eryurt, Şarklflıı 
met Kırmacı, Gllmllşhacıklly mllddelumu- muavinliğine hfıluın nrunzedl şc 
mt muavinliğine hllkm nam7.cdl Ertuıtnıl Erdinç, Tokat hı'lkll'l mu::n inli ıı: 
Bayındır, Orhaneli mllddelumumı muavin- namzedi Nezihe Beydıığı, nar nde 
llğine htıklm nnmzedl Abdülnıuttallp Tun- muavinliğine Mklm namz dl Nııl 
en. Koyulhisar milddeiumnml muavlnllğ - oen, Dh rlğl hllklm muavinliğine 
ne hAklm namzedi Hamdi :tncceroğlu, Er- namzedi Huruı Şener, ~~rzlncruı 
cıo müddeiumumi muavinliğine Mklm vlnllğlnc hfı.klm namzedi ,Rrşat B 
namzedi Sabri Htı.ksever, Fatsa mUddetu- H ııı'.\ Jıllklm muııvlnllt,lne ııru.1111 
mumı muavinliğine ht\klm nam7.edl Hay- dı Akif Kop, Arapsun Mkim muıı 
rl Özbek, PU1Umür mUddehımumı muavin· ne htıldnı namzedi Necatı KaraJl 
llğtnc htıklm nnmzedi Ekr~m Aysal, Palo lCflhtn htıklm muavinll(\'nc htıklm 
mUddclumuınl muavlnllj'tln"' htıklm namze- dl Cemil Değı.>r, Çapakçur htıklm V 
dl Atıf Aköner, Araç mtlddelunnıml mua- llğlnc hfıklm namz dl Nuri SU r, 

dürü yak'ında Demirci'ye gelerek bu saha- vlnllğine h~lm namzedi Mustafa Bayta§, hlr htıklm muavinliğine ho.klm 
da tetkikatia bulunacaktır. Seferihisar mlldd<.'lumuınt nıuıwinllğlne Fatma Semahat Berker, Göksun 

Kıral Karol köyü 
Erıi:ıtan vilayetiade kurıılatak o:aa Kıni Karol 

kô~nun kanuni formAlitesi ikmal edilıııek Üzeredir. 
Xıral Karol kliyii, Yalnızbtıf, Haıh•ı. Sarıcbl, Çıı
kıırlı.01 lılrleıtirilmek ıurrliyle meydana ıetirilecek· 
tir. 

Yeni zelzeleler 

Mkim namzedi Urumn Kl\mll Özkcnt, ınunvlnllğlne hA.klm nrunzedl Mu t 
Bayramiç hllktm muavlnllğlnr ht\klm nam- im Ünscv, ICüre hlıklm ınuavlnl 4 

zedl Yaşar Turnn. Malkarn hl'Lklm mua- kim namzedi Mehmet Kıırtalo 1 
vlnllğne hflklm nam?. dl Refik Ulusoy, Si- nimnğdr.nl hAklm muavinliğine 
lrt htıkim munvlnllğnr. lıllklm namzedi nwnzedi Muhsin Ergilney, Foçıı. 
Fevzi Oakay, Kemah hflklın muııvlnllA'fne muavlnllğine htlldm~ nrunzcdl 

ithalatı ihracatı dan yükselecek olan dilnya için sakla-
milyon dolar milyon dolar mak bizlere bir vazife, bir mecburiyet-

metc Ankara'da bulunan mezwılarla Fa- Şehrimize gelen malUmata göre dün 
klilte dekan, direktör ve profesörleri i~-t~-··-ve-'"-e-v'e·-·ıKi gtin l3ergama, artın:-Xars 

hfıklm namzedi Mustatn Gökşln, Tunceli Tilrkmen. Akseki htıktm muııvlnll 
hAklm muavlnlljı'lne hllklm namzedi Azmi kim namzedi Yaşar Eğin, Bozkır 
Cankııya, Akçakoca htıklm muavinliğine mlla\'fnllğlnc hflklm namzedi Sıd 
htıklm namzedi Ahmet Neşlm Selçcn, A- rndcnlz, Çarşamba lıı\klm mu ,. 
cıpayam hl'lklın muavinliğine hl\klm nnm- hll.ldm namzedi Münir GlimU,bay 
zedl Hamdi Sancar, Sa!rnmbolu h!ıldm mu- lıtıklm muavinliğine hll.klm. nam 
avtnllğine hllklm namzedi Veyal Snml nılr Dnt, Cide Mklht mua\rlnllğln 
tlnaer. Kırkaaıtıu;: hhklm muavinliğine hA.- namzedi Peorlhnn E'd nlz, :M ı 

e Fa m z ın, • lm m vt 1 "!t!J'ır-ı:ntrnT.c:aı-uı. 

hlr Mkim muavinllğlnt1 hAldm n'lmzedl fa Tarkan, Derik hı\klm muııvlnU 
Samime Cent. Siirt hllklm muavlnllğlne ltlm namzedi Kf.'mal Haksal, İı>r t 
hı'lklm nam:ı:edl Şllkrnn Akman, Sinop Aza muavinliğine hflklm naınz dl u~-tl 
mua\'lnllf.lne hllklm nıımzrdl Hüseyin sal, Kırşehir hAltlm mu:ı.\1nllğln 
Erdem, F.:rgo.niosmnrıiyc hll.ldm nrnavinll- namzı.>di Rızn Nerat, Saimbeyli htıı: 
ğlnP. hO.klm namzedi Necdet GUzelçam, avlnllğlne htıklm namzedi Tahs n 
Bltlla htıklm ımıavlnll[ttne h!lklm namze- Nuseybln htıklm muavinliğine 
dl Emine Nlgltr Haltsun, Derik hllltlm mu- nnmzedl Meliha Baya, Posof hAkiı!l 
avlnllğhıc hl\ldm nnm7.Pdl Adnan J)amcı, vlnllğlne hfıklm nrunzPdl Ferllı!lD 
Aydın h1klm muavinliğine hAklm nnmzc- BUnynn hA.klm mua-.. inliğine hlıkilll 

1936 2.424. 2.419 tir,, 
1938 1.950. 3.057 Dünya siyasetinde, maddi ve mane-

İthalatı 100 addedersek amerikan vi muazzam bir kqveti temsil eden A
ihracatı kısa bir devre içinde: 156,8 i merika, 1917 de, kendi milli şuur ve 
buldu. İşte tam bu aırada, Avrupa'da vicdanının emriyle harekete geçmiş
ceberut bir siyaset, pervasız olarak ti. GörülUyor ki, icabederse. gene tari
harekete geçti. hi kararını vermekten çekinmiyecek-

Ulkeler hartadan silindi. Bir kı- tir. • 
ıım medent milletler, müstakil hayat Amerika gibi en yüksek bir mede
ıürmek ve çalışmak hakkını kaybetti- ni seviyeye kavuşmu§ ileri bir cemi
ler. Kuvetten başka kanun tanımıyan yet, harici tesir ve kuvetlerin ibramiy
bir istila makinesinin altında kaldı- le hiç hiç harbe sürüklenebilir mi? 
lar .. Eğer Amerika hariciye nazırı Akıl ve izan sahibi olanlar böyle bir 
M. Kordel Hul, iktisadi sulh yo - faraziyeyi bir an düşünebilirler mi? 
lunda, Amerika He mesai birliği yap- Amerika'yı, 1917 de, Avrupa mücade
rnış olan milletlerin cetveline bir göz lesine iştirak ettiren, her şeyden ön
atarııa, feci bir netice ile karşılaşacak- ce Amerika'nın yilksek ve milli menfa-
tır. atleridir. 

Hadiseler bu seyri takip eder, bu Kabul etmelidir ki, bugünkü vazi-
tempoda yürürse, Amerika'nın hangi yet, 1917 de olduğu gibi Amerika'nın 
memleketlerle ticaret yapabileceği dü- yüksek menfaatlerini aynı derecede il-
ş h nülmeğe değer.. gilendimıektedir. 

Amerika hariciye nazırının aşağı - Hadiselerin, bu bakımdan inkipfı, 
daki beyanatı (21 mayıs 1938) hafıza- olsa olsa bir zaman meselesidir •• 
mıza nokşolmuştu. Tekrarlıyahm : 

"Dünyanın herhangi bir noktasın
"da muhasamat başladı mı, alemin ni
"zamı hep birden bozuluyor, kürenin 
"diğer kısımlarında derin intizamsız-

"' "lıklar, teşevvüşler oluyor. Bunların 
"kati inikaslarını derhal ölçmeğe im
.,kan yoktur. Bu haller, bütün millet
"lere, bilaistisna, hesapsız zararlar 
"tahmil etmektedir . ., ' 

Zelzele mıntakas1ndaki erlerin 
taksit bedelleri aff olunacak 

Bir taksit lıedeliııl nnrek talim içiıı ukerı alm· 
dıklıırı halde ulula feUketindea doları ilıiııci taksit 
lıedelini nmni,ecelı derecede urara afradılıları ma• 
lıalli idare lıeyetlerince taıdilı edilenlerla ilı.ind tak· 
ıil lıedelleriniıı affedilmesi lıalı.kında Milli Müdafaa 
nkilıti bir kanun proje1i hzırlanıııtır. 

riik edeceklerdir. Bazı vekillerimizin de ve Yozgat'ta zelzele olmuıtur. Kars'ta 
yemeğe ıeref vermek lutfunda bulunacak- yalnız Kenarbcl gümrük muhafaıa me 
lan haber chnmııtır. murluğu bina!lı çatlamış, Yozgat'ta ise 

İzmir limanının ihracatı 
İzmir, 11 a.a. - Dün İzmir limanından 

İniiltereye mühim miktarda yumurta ve 
İtalya'ya zeytinyatJ ihraç edilmiıtir. Bu 
hafta içinde ihracat •faaliyeti pek hara -
retli idi. 

bir ev yıkılmıştır. Enkaz altında kalan 
iki kişi hafif yaralı olarak kurtarılmış 
tır. Diğer zelzele olan yerlerde bir za
rar olmamıştır. 

19 Mayıs piyango biletleri 
dl Nnclye Kızıltan, Klgl hAklm munvlnll- dl Ali Karaca, İslAhlyc hliklm ıtı 

Şakir Kınacının 

cenazesi dün kaldırıldı 

ğlne hAklm namzedi Süleyman YUcel, Bal- "ine Mklm namzedi Kllmil öz r, 
ya Mklm muavlnllğlnc Mklm nıunzedl A- htıklm muavinliğine h~lm namze 
il Ertunga, Çermik hıtklm muavinliğine fullah Ertı.ıcn, Lice h!\klm muıı~ 
hllklm unmzedl Halil ı-::rtem, Ovacık hA • htıklm namzedi Sabri Baykan, S 

bu"yu'"k bı'r rag""belle ka"tılandı kim mu:ıvinllğne htıklm namzedi Hikmet ldm muavinliğine hl\klm namz dl 
~ r Bilgin, Hafik Mklm muavinliğine Mkhn Aynta, Pazru-cık hl\klm muavlnll 

dl F t s ı s -• • k kim namzf.'di Hn1uk Balrunlr, D 111 

lıtanlıııl'da nfat ettifini dllnldi aarıauıda leeulir· 
le Mlıer Yfrdifiıııiz Ankara Mebıısa B. Şakir Kına· 
cınm crnazesi dün Ankarı'ya ıetirilıni1 n namazı 
Hacılıayranı unıiinde lı.ılmdıktan sonra Celıecide me· 
zarlıfn drinolunmuıtur. 

Cenue t:ireniııda lıaıta BüJii]ı Millet Mediıi Rei
ıinıia B. Abdiillıalik Reıula oldııiıı lıalde birçok ae
lı111lar, Ankara tüccarları •e aıerlı111D1ö• lıirçok dost
lan btılummıılardır. Mıılıtelif aıüe1111el11 çelenkler 
ıöodermiılerdir. 

Teşekkür 
Ailemizin reisi, ııevglll babamız Anka

ra mebuııu Şakir Kınacı'nıo elim zıyaı do
layıslyle cenaze merasimine lştlrtık eden 
veya telgraf ve mektup göndermek sure
tiyle derin acımı7.ı Jlll.Ylaşan aziz dostla -
nmıza ayn ayrı tetııekkilr etmeğe btlyilk 
teessürilmilz mani olduğundan minnettar
lık duygularımızın kendilerine lbltığına 
değerli gazetenizin tavMsutunu dileriz. 
Fatma Kınacı, Mehmet Kınacı, Mustafa 
Kınacı, Ziya Kınacı, Hazım Kınacı, Bah
ri Kınacı, Arif Çubukçu. 

Milli piyangonun 19 mayıs bayramı i
çin tertip ettiği fevkalAde piyango, oehrl
mlzde ve yurdumuzun her köııeslnde bü
yük bir alA.kn ile kargılanmıotır. Dört gUıi 
evel piyasaya çıkarılan 19 mayııı piyango 
blletlerl dlln öğle Uzer! bltmlo bulunuyor
du. Ellerinde bllet kalmıyaI} piyango btı
yllerlnln, ziraat bankası ııubelerlnln ve 
post& glııelerlnln dilnkü talepleri bu rağ -
bet yüzilndeo karşılanıı.mamıııtır. B~ı 
bAyllerln ellerinde bulunduğu tahmin edi
len biletler de §U bir iki gUn içinde Batıl
mıg olacaktır. -----

Çağn 
• Adliye encümeni 13. 6. 1940 pazartesi 

gUnU saat 10 buçukta toplanacaktır. 
x Dahiliye encümeni 13-V ·940 pazarte

si günü heyeti umumlyeden ıonra toplana
caktır. 

x Milli müdafaa encUmcnl 13-V-940 pa. 
zartesl gUnü heyeti umumlyedcn ıonra top. 
lanacaktır. · 

x tktısat cncüıneni pazartesi günil umu
mt heyet l~timaından sonra ~oplanacaktır. 

nnmze a ma cm re oyB ...... , .,.,yvacı kim muavlnll""lne 11hklm namz dl 
Jıruum muavinliğine htıklm namzedi Şev- ., 
ket Ökten. Bitlis hflkim muavinliğine htı- dun YaBMcver, Karapınar lıAklm 
kim namzedi Hllııcyln Özgüre!, Sarıkamış llğlne Mkim nnm::edl Ş vkl Ö 
hAklm muavinliğine hı\klm namzedi Mus- rcfilkoçhlsar hlüdm muavlnllğln 
tafa Gllrkan, Boyabat Mklm muavinliği • n ımzcdi Ali Sezen, Devrek h ki 
ne htıklm namzedi Huriye l{aynnrkan, Kn- vlnlltliı.e htıklm namzedi Rıt'kı r: t1 
ğıznuuı hiklm munvlıılltlne lıAklm nam- dirin lf:\klm mu vinllğinc hfıl.1m •• ..ı 
zedl Şadi Gebcccll, Sarayköy hOklın mua- Emine Ne:>1rc Şib:ıy, Bodrum hlll'' 
vlnliğlne hA.klm nrunzecll Sabri Olc:ıy, 1m- avlnllğlne htıkim nR.nu:edi Ali 
roz htıklm muavlnlltlne hn.klm namzedi dik, A"Tı hAldm muavlııllğlııe hl\lt!.ı 
E t ...... 1 Ak ş t hA'·l ı ıı..w zedl Hamdi Egemen, Yusufeli )lAıı> 

r ub. u çn, avgıı. llA m munv n &•· aviıııı..wne l1~klm nomzf.'dl Sabri 
ne htıklm namzedi Memduh Sezgin, Boz- b' « 
canda lıAklm muavinliğine htıklm namzedi Kelldt htıklm mua\lnliğine hAldn'l 
Mu7.affer Snmycli, Uaymann hfıklın mua- dl Emlııe Snlde İlter, H:araburuı:ı 
vlnllğine hı\klm namzedi Asım Okny, Muıs muavinliğine h.'ıltlm namzedi s:ıb 
hl\klm muavinliğine hllklm namzedi Ne - nm, Çemişgezek hı'lldm muavınıt 
dlm Evııra. AkçadaR" hO.klm muavinliğine kim namzedi Emine Tilrkmcn ı:::rrı' 
hllklm namzedi AbdUllAtlt Aykut, Alucra cu, Urta htıklm muavinliğine hllld 
htıklm muavlnllğne Mklm namzedi Sami zedl Nedime Nloova. G diz lı td 
Akın, Giresun hllklm muavlnllğlne hltklın vlnlltlnıı hı'lkim nl\.mZC'dl İhsl\D 

Palo hllklm muavlnHA'lne hAkim 11 
namzedi Kemal Bllgen, Yıldızeli Mklm z. Mebrure Saykut, Bitlis hA.klm 
muavinliğine htıklm nam:r:edl Abbas Ali llğne hAklm namzedi Emine M/Ul 
Çetin, Şebinkarahisar hA.klm muavinliğine ban, Pınarbıı.,ı hlUtlm mımvınıııtt 
htıklm namzedi Hakkı Taşkan. Dursunbey kim nıı.mzcdl Emine Sabiha Ofl~· 
h!kim muavinliğine hı'lklm namzedi Scllm Mklm munvlnllğine htıklm n~ 
Demirelli, Bulanık hAklm muavinliğine lllhnttin AkBoyoğlu, Sbğtlt haklrıt ·' 
hllklm namzedi Mehmet 'Ünver, Emlrdaı:ı-t llğlne hı'l.ldm n'lIIlZedl Ş:ıhnb ttln "' 
Mklm muavinliğine hA.klm namzedi Fethi :Mil!ls htıklm mum lnli~ne h klrıt 
Önkaya, Pertek hAklm muavinliğine htı - dl ·:tshıılt Yavuz Başer, Bozdo aJl 

munvinllğlnc h!iklm nıınız dl Tab 
mıknlın, Karucr lM>y hft.klm Tl1Utı' 

Amerika'nın dış ticaretini, mühim 
bir mikyasta felce uğratan son istila 
teşebbüsleri karşısında acaba beyaz 
sarayda ne düşünUIUyor? Bunu yakın 
bir lıtide öğreneceğiz. Felemenk müs· 

temlekeleri muazzam bir istifham işa
reti halinde siyasi ufukta teressüm 
etmiş bulunuyor. Amerikan filosu da 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı hfıltlm n:ımz('dl Mcaerr t SllkOtl. 
hlüdm muavinliğine hA.kim n~ 
Ulvi Baş:ıro.n, Nazımiye Ml·im ı'fl~ 

Pasifik'tedir. 
Halbuki, daha geçen gün, ameri -

ka• maliye nazırı Morgentav ümidi -
ni kesmiyor, harp sonu iktısat ve ti
caret nizamından bahsediyordu. A
merika'ya hicret etmiş olan altın 

atoklarının harpten yıpranmış mem -
leketlerin kalkınmasında kullanılaca
ğını müjdeliyordu. Bu beyanat % 100 
tam bir amerikalı zihniyetin ifadesi -
dir. Çünkü, Amerika gibi bir memle -
ketin dıı1 ticareti, daimi bir tarzda in
kişaf ele bilmesi için ancak aksi isti -
kamette de sermaye hareketlerinin 
inkişafına müsaade etmek l&zımdır. 

Dünya hartasında bitaraf mefhumu
na girecek memleket kalmadı ki A -
merika bitaraflar bloku teşkil edebil
ıin ve ticaretini bu suretle yürütebil -
ain .. 

Diğer taraftan, İngiltere ve Fran
sa döviz imkAnlannı titizlikle kul

'"' .. ıncQbm okluklarındao (St•-

Vesikalar ! 

K endi sınırları içinde yiyeceği
ni, içeceğini, giyeceğini ve 

yakacağını hep vesika ile almağa a
lışmış bir milletin memleket dışın
da zaman zaman gösterdiği mağrifet
leri haklı göstermek için bulup bu
luşturup ortaya koyduitu vesikala
ra dikkat ediyor musunuz? 
Dostlarımdan birisi : 
- Bu vesikalar bir hakkın milda

f aası, bir hakikatin tebaJtüzü için 
değil, yenilen. yutulan her şeye kar
şı bir vesika vermek itiyadı ile or
taya dökillüyor! diyordu, tereyağ, 
et ve kumaş almak için kullanılan 
vesikalar gibi bu vesikalar da Al
manya'da hazırlanmaktadır. 

Müttefiklerin şimalden hücum e
deceklerini Almanya, Oslo'da bul
dutu gizli vesikalardan anlamı~ı. 
Şimdi Belçika ve Hollanda'nm is

tilisını haklı göstermek için hazır
lanan muhtıra ve yapılan beyanat
tan da anlıyoruz, naziler bu zki 
-V•htla Almanya aleyhine ha-

'#AN l~l ILAI~ 
zırlandıklarını Var§Ova'da ele geçen 
vesikalardan öğrenmiştir. 

Acaba Belçika, Hollanda.ve Lük
semburg'da ne yakası açılmadık ve
sikalar ele geçecek ve Almanya bun
ları ne türlü mulıtıralarında, ne tür
/O beyaz kitaplarında delil olarak · 
kullanacaktır? 

Kim bilir, yeryüzl1ndeki memle
ketlerin kaç tanesinde daha bu tilr
lü gizli vesikalar saklı duruyor? 

Yedi senelik bir rejim, bir mem~ 
Jeket içerisinde yaşıyan halka ko
lay aldanma hassaları aşılıyabilir ve 
inanma ölçülerini değiştirebilir. Fa
kat aynı zoraki mantık hudutlarının 
dışına aşınca orada kananlar, alda
nanlar, inananlar ve bunları doğru 
sananlar bulunur mu. bulunmaz mı? 
Galiba, yıldırım harbi yapmaktan 
ba~ka dü~Dncesi olmıyanlar. bu nok
tayı hatırlamata vakit bulamıyorlar. 

Hu r•ni hareket..iter T_eni nutuk. 

her yeni beyanat ve her yeni muh
tıra Göte ve Şillcrin dilinde bir iki 
kelimenin mağnasım değiştiriyor. 
Yukarıki satırları dilediğim gibi 
ya\abildimse "vesika" kelimesinin 
ne mağnaya getirildiğini anlatabil
mişimdir. "Bitaraf" kelimesi, "hi
maye" kelimesi de l5yle oluyor. Mu
hariplerden birisi tarafından istila 
edilen bir memleket "bitaraflık'' ve 
ordulariyle bir saldırganlığa kar§ı 
duran bir ülkenin o saldırganlar ta
rafından "himaye" si? ne buyurur
sunuz? 

Pek yakında bu kadar meşguliyeti 
arasında yeni bir alman leksikonu 
yazmak dtı Dr. Göbels'e dilşecelf 

diye korkarım. 

Barışın ö,lümü! 

1918 senesinde tam mütarekenin 

imzalandığı gün lngiltere'de, bü
yük harpte tam ilç kişi kurban· ve· 
ren bir ailenin bir çocuğu doğmuş 
ve annesi buna "Peace - Barış., a
dını vermişti. 

lngiliz gazeteleri bu çocuğun 1918 
sulhundan ancak altı ay fazla yaşı
yarak bir denizaltı gemisinde öldü
ğünü yazıyorlar. 

Zavtılfl genç, demek ki onu da 
adaşı olan bildiğimiz barışı öldü
renler öldürdüler! Ondan bir nesil 
sonra doğacak barışa ve barışlara u
zun ömürler diliyeliml 

• 
• • • 

Par~üt! 

Bir Atalar sözilmüz vardır : .. Gök
ten ne inmiş de yer kabul etmemiş!., 
deriz. 
Almanların Hollanda ve Belçika'

ya paraşütlerle asker indirdiklerini 
haber aldıktan sonra bu sözün isa
beti üzerinde biraz şüphe ve tered
dllt gösterebiliriz. 

Gökten inip de yerin kabul etmi
yeceği ~eyler de vardır/· 

T. 1. 

ğlne htıklm nnm:ı:edl B:ıha ttin 
çllk, Vize hfı.klm muavinliğine t.!'ııcl 
zedl Necati Altgiln, Kemnlp 41ıı h t 
avlnllğtnc Mklm namzedi En\'C 
Ha:>Tabotu h.'\.klm muavinllğln~ 
namzedi Kemt.ılcttln Yilcc, Kar f 
kim muı:ı.vlnliı'tine h~m n:unz dl~ 
ha Ertem, Alac:ı hAklm muavini e 
kim namzedi İrfan Özkar, Batı~1 
muavinliğine h~lm namzedi ~ 
Savqçıotıu, Gönen htıkim mııa r 
ha.kim ne.mzedl Necati Muratoğltl· 11 ~ 
hllklm muavinll~nn h1klm naı11 vv 
Rıza Turcan, Varto hllklm mu•' 1 ~ 
Mklm noımzcdl Şahnbettln Kit~ 1 ~ kı hnmı§tır. ..'~ 

1 

lstanbul'da ihtika1:: 
A ıt . ıer .,,. 

mücadele tedbır i 
t~tı 

11•~ 1.ıanlıııl, 11 (Trlefonla) - Son ka• ~ 
i.ı~de ederek lıtanlı111'da bir takmı •('~ 
ıınılıtelif ıııaddelerin fiyatlarını yakıclter' 
J•ptıklarını nelce bildirmiıtint. ~ar' 

Ba ıabılı iç ıicarel umum miiduru A~ 
tanbal nımtılı.A ticaret müdurlıifiindııs 1' Jt 
mesele lıaklırnda J&pılacak n: cadele hakİ. ~ 
almııtır. lıtınbul vali ve b lediye roiıi Lııl 1

11' 
ilıtikir bldisesiyle alalu.d r olaralı ıııı r, 
ınüdiıii ile rcirüpnllıtür. Ozerinde i!ıt•~ ~ 
UDU ti baıd olan •• pi1uaclae çek ·1ııt• ı 
ıöriilen lıirçok maddcleria ıtoı. miktarı &fı 
- kaınımı -cilıince alakalılar tarafında11 

•onılmaıt•. 

ır, 

rrıı 



uı;us 

il~ A nların ilerleyişi . durduruldu 
ııııııııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

• 

iky Al (Bııı 1 ıncı saytıdıı) Alnı bl" • "'daınanıar, bu suretle birkar tayya- an te ığı 
~ nı ele g · . " Führerin umumi kararrlihı: 11 a.a. - 11 
Alır eçımııye muvaffak olmuıı- mayıs tarihli resmi tebliğ: 
nJa an m<ıfrezcleri, bu tayyare mey- Alman garp orduıu, Hollanda. Belçika 

n kalkarak, mühim hadcflcrc ve 
a dem ve Lükscmburg hudutlarını geçtikten son-
ı·ı 1 

ryolu istasyonları istikamc- d 
er cnıiy 1 ra, Belçika Ye Hollanda'dı her yer e dilı-
b k c ça ışmaktadırlar. Hollan- manın hudut kıtalarının mukavemetini kır-

r ' . u olları ımha etmişler ve bir ta- d 
rıç olmak .. mıştır. Bir çok köprlilcrln tahrip c ilmiş 

imi 1 
uzere h va meydanlnnru 

ş a d olmasına rağmen, hücum ordusu süratle i-
ı ha r ır, Kaları bir tanenin geri i- lcrlemektcdir. . 
~ reketı de h len ilerlemektedir. b 
n nakr Para11ütçülcr ve tayyareye indirilmiş 

cirilrniııt;~c•tayyarcsi sağl'."111 olarak kıtalar, birçok meydanlarda yere inmiş -

ikq' d ''del • !erdir. Bunlar, kendilerine emredilen va -
lçik.ı k Q §l etlı çarpışmalar zifelcri yerine getirmektedirler. 

ile li ıtal:ır~, Achcn'in cenubunda Biribirini takip eden dalgalar halinde, 
ıııe d ouffalızc arasınd:ıki mUdafaa tayyare filoları, istihklmları, mevzileri, 

a :bu geri çekilmişlerdir. Cenup- yürüyü$ halindeki kollan ve ~ü5man askc
u~ :ıı:U ıtaları Lükscmburg arazisinin ri tahşitlerini bombalıyarak ve yolları dc
z uk geçtikten Sonra Belçika kıta - miryollarını ve köprüleri tahrip ederek, or

seınbu b 
1 • İlr:•i h rg ududunda.n ileri çıkmııı· dunun ileri hareketine miizaharct eylemek-

f{llt br 
1 

arekcttc bulunan fransızlar, tedir. 
ır ı e fdd . rd 1 ctlı çıı.rpışmalnrdn bulun- Uzun menzilli ha\.a iıtik:ıafları, düşman e ır. Fran . 

Alı lcrd' sız Pıştarlarr, arazi kaybet- kıtalarının harcklitını tesbit ctmistir. 
elle 

1
'..· Büyük miktarda alman hav,ıı kuvctlcri, 

tak tteriııdc, almanlıır, frıı.n.ııız piş- 10 mayıs sabahı, Fransa'da Belçika'da ve 
·O !arına dün alı:5am bir fırka ile Hollanda'da düşmanın h1va üslerine birin-

ctınişlc d' 1 İ~rcf r ır. Fransız piııtar arı, a • ci büyük taarruzlarını yapmıştır. 72 tay -
ı 1 verdikten sonra, vaziyete hl- yare meydanına hücum edilmiş ve yerde 
:uşlardır. Bu, buyük bir muharc - 300 ill 400 düşman tayyaresi tahrip olun -
aşlan.gıcıdır muştur. Yangınlar ve infiliklar ile birçok 

r11arı. ilerlemesi durJunıldu tayyare meydanı hangarları ve teaisatı tah
'· 1J a.a. - 11 mayıs sabah tebliği: rip edilmiştir. Fransızların M ctz, Nancy, 

' '•t~ce, harekatımız Belçika'da devam Rcims, Romvclli, Dijon ve Lyon hava üslc-e ır. 
ri çok ciddi surette hasar gormüştlir. 

e:ıtbur ' ra r i: g un cenubunda, şiddetli hü- Hava muharebelerinde, dil man 23 tay-
cın a 1?'~· düşman yeni bir ilerleme yare kaybetmiştir. 11 alman tayyaresi ka
s • ~ı:ıtır. yıptır. IS tanesi de henüz üslerine dönme-
• orcn'de kaydc değer bir ııey miştir. 

an hav k 
d a uvetlerlnin fransız arazisi 
~ tcvc Bul ettiği bombardımanlar, 

tir. ~raıında müteaddit kurbanlar 
ı:n Utnandanlık, aralannda ezcüm
zla v~_çocuklar da olmak üzere yüz -
Sili 

1 
ıınsenin öldu'iı ve yaralandığı-

r c bild' · • F ırır. 

is, ;1anrız ak~am tebliği 
lar a.a. - Fransız akşam tebliği: 

tınız b' • . k l ları 
1 

• ır çok noktalarda ılerı o 
llclç'ık c, ınOttcfik kıtal ara yardım ede
iştc 1d a d:ı ileri hareketlerine devam 
. r ır. İleri hareket, ıüratle devam 

ıııan "d "a ' şı detlc hücuma devam ctmek
r ra . 
)'en· GUtle atılan 'e tayyare ile yol -

inn/ t•rnan kıtalnrı, Hollandı'da ka
lcr·11~ erdir. Hollanda'da inıitiz hava 

nın 
lcr Yardımı ile bunlara karııı ha-

Evclcc haber verildiği gibi, düşman Bri
gaau'da Friburg ııchrini bombardıman et -
mi11tlr. Geçen ıcce, düşman, Ruhr h.'tvza -
sında üç şehre yangın ve irıfiHik bombnlnrı 
atmıştır. İki sivil ölmüş, bir çok kişi yara
lanmıştır. Maddi hasar pek azdır. Alman ha,.. dafi toplan, üç diı5man tayyaresi dü
..§Ürmüştür. 

Calais ile Dunkcrquc arasında, hava 
ltuvctlcrimiz, bomba ile biri bcşbin diğeri, 
iki bin tonlllto hacminde iki düşman yük 
ıcmisi batırmışlardır. Bir alman dcnizal • 
tısı bir düşman denizaltısını batınnıştır. 

Bir torpido, bir düı;man torpido muhribini 
batırmıştır. 

Norvcç'te vaziyette defieiklik yoktur. 
Narvik önünde, bir İngiliz saffıharp gemi
sine ve bir kruvazöre, muhtelif cesamette 
bombalar isabet etmietir. 

B_elçika'da şiddetli 
çarpışmalar oluyor 

Liyej <enubundaki tazyik durduruldu 
• 

ve Almanlara ağır zayiata mal oldu .. 
Brüksel, 11 a.a. - Belçika akşam 

tebliği: 
Bugün, düşman kuvetleri, tanklarla 

ve büyük hava kuvetleri tarafından 
yapılan bombardımanlar yardımiyle 
Maastricht mıntaknsına hilcum etmiş
lerdir. Düşman kuvetleri, mildafaa 
sistemimize ayak basmıya muvaffak 
olmuşlardır. 

Lüksemburg'da faaliyette bulunan 
kıtalarımız, müstevliye şiddetle karşı 
koyarak evelce tesbit edilmiş plan 
mucibince hareketlerine devam eyle -
mişlerdir. 

Liyej etrafından mevzilerimiz oldu
ğu gibi durmaktadır. Düşman, mevzt
lerimizin bazısı önünde ağır. zayiata 
uğramıştır. 

Düşman hava kuvetleri, arazinin bü
yük bir kısmı üzerinde müteaddit yer
leri sistematik surette bombardıman 
etmiştir. 

Alman tazyıkı durduruldu 
Paris, 11 a.a. Havas bildiriyor: Bel

çikada alman tazyıkı, Liyej'in cenu
bunda durdurulmuştur. Liyej'in şima
linde, alınanlar, Maastrichti almışlar 

ve Meus nehrini geçmişlerdir. Atbert 
kanalı üzerinde çarpışmalar olmakta
dır. 

Lüksemburg'da şiddetli ileri kara -
kol çarpışmaları vukua gelmiş fakcıt 
mühim muharebe olmamıştır. 

Brüksel' de mütemadi alarm 
Brüksel, 11 a.a. - Sabahın saat be

şindenberi Brüksel ahalisi mütemadi 

bir alarm halinde yaşamaktadır. Ha
va müdafaa bataryaları pek yüksekten 
uçarak Fransa'ya doğru giden birçok 
alman filolarına karşı sık sık faaliye· 
te geçmektedir. 

Alman tayyareleri, Alost, Renaix, 
Louvain ve Verviesi bombardıman et
mişler ise de askeri hedeflere bomba 
isabet ettirememişler, yalnız siı.oil a
haliden birçok kimselerin öliimüne 
se.bebiyet vermişlerdir. 

Anvers üzerinde 40 tayyare 
Lonc1ra, 11 a.a. - Brüksel radyosu 

bugün öğle üzeri 40 alman tayyaresi
nin Anvers üzerinden uçmuş oldukla
rını bildirmiştir. 

Almanlar Belçika'da hava 
. meydanı iıgal edemediler 
Londra, 11 a.a. - Londra'da selahi

yettar menbalardan öğrenildiğine gö
re, almanların beş Belçika hava mey
danını ellerine geçirdikleri hakkında 
neşrettikleri haberler doğru değildir. 
Şimdiye kadar hiç bir tayyare mey
dam işgal edilmemiştir. Dün akşam 
saat 18 e kadar Belçika tayyareleri 
ve Belçika hava dafi topları. 8 ila 10 
alman tayyaresi düşürmüşlerdir. 

Müttefik kıtalar, Belçika halkı ta
rafından büyük tezahürlerle karşılan
mıştır. 

imha edilen para§Ütçüler 

cını:Pı~ıtıaktadır. 
)'ıpıar& un cc;ıuburıda, düşman mah
oıeıt, kaydcdilmlıtir. Dü;ıman, 'bu -
&cın' ın &arp mıntak:ısında, süratle 

ııtır,' eıı Iİddctll mahalli hücumlar 

Çetin çarpışmalara ve bomba yağmurlanna 

rağmen Hollônda mukavemeti kırılmadı 

Brüksel, 11 a.a. - Brükscl'e on bef 
kilometre mesafede bulunan Vilvor
dea alman paraşütçüleri inmiştir. Bun 
lar, derhal, Belçika müfrezeleri tara
fından kuşatılmıştır. Paraşüt~ülerin 
bir kısmı ölmüştür. Kalanlar teslim 
olmak üzeredir. 

Belçika komünist mebu11ları 
tevkil edildi 

•elle ·ı 
& r 6~ c t..,içre hududu arasında kay-

h ey yo ·tur. 
llzc ha ltuvetleri, bue:ün, fransız a
tt rınde bombardıman hareketine 

c ke~lftir. Elde edilen neticeler, ha-
ı;ırıı- k h' b' tli:ıld· ~.. uvetlcre nazaran ıç ır 

'Yda 
1

1
r. liıı.va kuvetlcrimiı.. alman ha

n arı 
li •ık • nı ve blrınci derecede ebe -
ttın ~rı hedefleri ııiddetlc bombar -

u hac suretiyle buna cevap vermiı-
rckat . 1 

•nıaıa netıcesindc \'ukua gc en 
,, rda 36 d"' • F ile} 'k uşman tayyareıa, ran-
i ta çı a Üzerinde müttefik hava ku

Vc1 &rafından diı5i:ırulmüştür. Yalnız 
ta bruPUınuz, 10 mayısta 11 ve 11 ,, ta 
tısız b YYare dii~nnUştUr. 

111 oınbardıman tayyareleri, gece, 
ardı:n ınutcaddit hava meydanlarını 

bir ~ ctıniııtir. Alman arazisi üze
arcıc;.0 . ~ava istikş:ıh yapılrq_ıştır. 

•ınızın h . - 1 l dö .. epsı, us er ne nmuı; • 

dr.'~giltere'de tedbir 
kıtaİa 1 a.a. - Dahiliye nezareti dlls
lunduf.u Paraı;Utlc inmek tcııcbbUsiln· 
511\ı but .. takdirde müteyakkız davra
r. un vatnndaslarn tavsiye et· 
ili:ı C 
iı, 11 enelkurmayının tebliği 

~l"trıa:,.1~;a. - r'ransa'daki ınglliz ge
aıılar n tebliği: 

1~tın1 • .:a~lar . ve mUnakale iltisak 
, 1 llıüttrr· ınelı tufek ateşine maru.ı 
ıtı'ltaın,.1 i ~k kuvctlcrin Belcika hudu

a1tlacıır n e harck!itına mani olmağa 
tİu1?1ıı oı'n, 24 ııanttenberi sekiz tayya
r yı ve a u:ıtur. Fakat müttefik hnva ,t ~kaı r:dYnı zamanda nakliye kolla· 
,t1ıırıerin en tayyare dafi batarlariylc 

et• tn llıur ve ıı.sl:cri mevzilerin hima
Pa t lt'uk b i8 YYare dafi batnryaları. ,;a lıtcij ue e eylemektedir. Almanla· 
l>atı~bus. ettınııurlar vasıtasiylc harekll
sa 'hlt Yrıktu ki"{' bildirilmektedir. Hic 
°'tı 'ilkı 

8 
r. akat hHAkis Bclcika ve 

• lı1ı1t bUk~asınd.a harikulade bir so-
ıliı h nı sürmektedir. 

d Qva ne . . bl' .... r,. 11 zaretının te rgr 
l<>b. 1 

<ıtte Hııi ne~~· d-:- Hava ne• ..ı.reti aııağı
d tdaı:n h" c •Yor: 
anı ., ava 
tı t u:ır:rind beydanı ve La Haye 
ıı:ı~:.Oareıc/ .ulunan 111Bker nakliye 
a tdıına 1 dun ôtleden sonra inıtl-

' tt Uhıyarak tayya.rcleri tAtafından ta
crı, ll!nıaııı:ır tahrıp edilmislerdir. Bu 
rı ~t•rnıcR ın tayyare dafi topları. 

ta ttrnı tır e ;.~k.~t bulmadan evci ce
r rstr:'cr; h uvuk miktarda düsman 
tı "ler o)nı ucum etmis ve bir cok 

W td'lnı . Ustur. 
aı1ı cıvrırınd ki .. 

"1ı av,.n•e k il sıvı! hnva llma· 
'l b·'0ıırıı bıı ~rsı vamlnn hilcum 11nat 
l"ııc 1' Cn\ al, :ımıştır Bu hava !ima· 
t i"· rtıah,u1 ~., t:ıvvnreleri ve asker 

ıı P: t::ırıırıd~ tnvynre bulunuyordu. 
tdılıtı 111 Sınrı~ d V'lpılan bir tek bombn.r· 
"r: d,''ltir. Bir or\almıuı tayyaresi tah· 
'•tır 'lftıRn Pc co Yllnıtınlar zuhur et· 
....... 10 d İ• rsone)j anır zaylıHa uğ-
• ··ırı 8 •llıan n"kl' 
ııııı· trıil · " tVf' tayyaresi La 

tarı •trfi~in-' sımallndPki mcvclnna as-
t ilen cır:n in"'!' 
ır 5 ·•tak bu 1 ... ı ız tayyareleri al-; ııı n arı 'dd" h 'lı•s • 'n~n ta cı ı asara u~rat· · • dı vv:ır · tıı-1c d "'"leri r1 kesı muharebe harici 
'tt I' tl"lt ı'eııike f'd!rl!!un ve obüoı tıar-
0 ,. rh/<' • 1 nılatir. 

t?rJr rın tek • 
tcfjı_a. ıı a.a zıp ettiği haber 

ıo: ta · - ln '!' h "tıb rd YYarclerin F'!ı.bz hava nezareti 
. •l!rtaıı ıtrıan ettik! ~· urg acık ııehrf. 
'kleri ha\4 Jd.~inin er\;c _!>u ıuretlc. ıi· 
habtrl kındn alm 0 ınunc scbcbıyet 

tri Yalıını an menbaından ve. 
aınııktadır. 

İngiliz ve F a z vet eri 
Hollandalılarla İşbirliği yaptı 

Amsterdam, 11 a.a. - 11 mayıs alqıamı 
Hollanda tebliği: 

Fransız ve lnglllz kuvetlcrf, yardımı • 
mıza koşmuşlardır. Fransız ve lnglliz ku
veUerl, memleketi mUdafM için kuvetıe
rlmlzle it blrllltt yapacaklardır. 

Hudut kıtaıarımız, cesaretle vazlfele
rlnl yapmaktadır. Bu kıtalar, aldıkları 
emre göre, tahribat yaptıktan sonra ek· 
serlyetl itibariyle çekllmlılerdlr. 

Dört saat suren t,ılddetll muharebeler -
den sonra, kıtalarımız, dlln almanlar ta -
rafından işgal edilen bir kllyU geri almıv
lardır. J3u hareket esnasında. bir alman 
zırhlı treni tahrip cdllml!itlr. Bu trende 
Hollanda lisanı ile yaı;ılmt§ IX>yannıımeler 
ve Hollanda Unlformalan bulunmuatur. 

Son haberlere göre eski kale, dUoman 
harektıtına' rağmen tutunmaktadır. Dll§
man, Ylssel ırmağıoı geçmeğe muvaffak 
olmuştur. 

İngillz hava kuvetıerl, almıınlıırın e -
Unde bulunan yegAne tayyare meydanını 
bombardıman etmişlerdir. Bu tayyare 
meydıuıındıuı hareket edeı:ı alman kıtaları, 
bazı noktalara kadar llerleml11lerdlr. Bu 
kıtnlara kartı enerjik hareket devam et
mektedir. 
Lnlıaye'de polis umumi karar.ırahını lgıgal 

etmek teşetbbllsll akamete uğramıştır. 
Civarda bulunan almnnlar tarafından ika
met edilen binalardan, polis ve jandarma 
üzerine ateş açılmıştır. Fa.kat polis, bu 
hareketi akamete uğratmıotır. 

Bazı noktalarda parqUtçlller fnmlıae 
de, bunlann mlkdnn oldukça azdır. Bun -
Jıır, dlln bllytlk bir kısmı mahvedllmlı o -
lan diğer pnrqlltçUJcrln llubetlne uğ'ratıl
mışlıırdır. 

Alman kıtaları ne kadar ilerledi 
Amsterdam'dakl yabancı mUşahltıer, 

alman kıtalarının hiç bir noktada Hollan
da arazisine yirmi kilometreden fazla gi
remedikleri fikrindedirler. 

Hollandalılar Dordrecht adaıını 
geri aldılar 

HUkUmet matbuata qıığıdakl tebliği 
vermiştir: 

Kuvetıl topçu yardımı ile Hollanda ku
vctlerl, Roltl'rdam'ın cenubunda Meusell 
ile Rhln mruıımplan arasındaki mUhlm 
Dordrecht adasını istirdat etmlııtlr. DUn 
sabah bu adaya gelmlıı olan almaıı kuvet
leri tamamlyle imha edilmiştir. 

Rotterdam haıJa meydanı 
Hollandalrlarrn elinde 

Londra. 11 a.a. - Resmen blldlrlldllti
nc göre, lnglllz hava kuvetlerl tarafından 
yapılan bombardımanı mUtcaklp, Rottcr
dam hava meyd:ıoı Hollanda lotaalı tara-
fından geri alınmıııtır. • 

Hollanda Hariciye Naz..ınnrn 
izahatı 

Londra, 11 a.a. - 1 Holle.İıda hariciye 
nazın matbuata beyanatta bulunarak tn • 
glllz tayyareleri tararından bu sabah sa.at 
sekizde Rotterdnm hava meydanının şid
detle bombardıman edilmesini mUtee.klp 
almruı kıtalarınn taamız edildiğini ve bir
çok kişinin hayatına mal olan çetin bir 
muharebeden sonra hava meydanının sa.at 
10 da istirdat edildiğini söylcml§tlr. 

Nazır, Hollandl\hlar tarafından istir
dat edllmlt olan Dordrecht adasında bu • 
lunan alman kuvetlerlnln ktunllen imha 
edildiğini llAve etmlııtır. 

Nazır, bundan başka Hollıında'nın altın 
stokunun Uçt.e ikisinin memleket lstlll e -
emmeden evel ecnebi memleketlerine gön
derilmlı <>ldutunu ve mUtebaldıhıiıı de 

memleket haricine gönderlleceğlnl beyan 
etmiştir. Nazır, netice olnralt bir mtlddet
tetnberl nlmnnlann Hollanda ordusuna, 
zabıta teşk!llHına ve gllmrll~ idaresine 
mahsus Unltormaları kaçak suretiyle 
memleket haricine çıkarmntı"a teı,oebblls et
mekte olduklarını söylemlutlr. 

Amaterdam bombalandı 
Amsterdam, 1 l a.a. - Schir bu sabnha 

bombardıman edilmi$tir. Atılan büyük çap· 
ta bombalar bliyük hasarat husule rctir
miştir. 

Holanda büyük crk&nı harbiyesinin bir 
tebliğinde Holanda kıtalarının hiç bir ye
rinde arıza bulunmıyan 14 alman tayya
resini zaptcttiklerfni bildirmcl:tcdir. 

~~~ .. 
Amsterdam, 11 a.a. - HUkUmct mcrkc· 

zi La Hayr: ile Schlpol bava meydanı 
dün bir kaç kere bombardıman cdilmi&tir. 

Kıralifenin mesajı 
Amsterdam, 11 a.a. - Holanda radyosu· 

nun verdiği bir hnbcre göre kıralic;c Wil
helmine Holanda ordus~ baskumıındanına 
bir mesaj göndererek kıta !arın düsmana 
karşı gösterdiği mukavemetten dolayı 
memnuniyetini blldirmistir. 

Kıraliçc mesajında ı;oyle dı>mcktcdir: 
"Bu mukavemet sayesinde alman kıtılla· 

rınrn ileri hareketi durdurulmus addedilc· 
bilir. Alman kıtalan her tarafta anudane 
bir mukavemetle karııılnsmaktadır." 

Berhava edilen köprüler 
Amstr:rd:un, 11 a.a. - Reuter: Holanda'· 

nın en mühim nehirleri üzerinde demiryol
ları ~yunca bütün köprüler, Gcldcsland 
eyalctındc Yessel üzerinde Vorweld civa
rındaki köprü müstesna, holandalılar ta· 
rafın~~n tahrip edilmi$tir. Almanlıı.r. 
Ycssl ı g~c;mek ic;in bu köprüden istifade 
ctmlslerdır. Bazı şayialara göre, Holanda 
kıtaları, alınanların eline gec:mcmcsi lc;in 
Geldesland e.taletindc Kootwijk telsiz is
tasv~nunu. berhava ctmişle;dir. 

Arıantın ve Brezilya elçilikleri 
hasara uğradı 

Buenos - Aires, 11 a.a. - Lahaye'dekl 
Arial}tin clc;~s?, bir bombanın Ariantin ve 
Brczılya ~lcılıklcrinl ağır hasara ~rattı
iını ve bır çok insan zayiatına sebebiyet 
vcrdiiHni bildirmiııtir. 

••• 
~uenoı • Alrcs, 11 a.a. - La Hayc'dekl 

Ar1antin sefiri bildiriyor: 
Atılan bir bomba Ariantin sefaret bina

s!nda b?yUk hasar husule "etirmiııtlr. Fa
cıaya bır c:ok kirsi kurban ıtitmistir. Fran· 
sa ve Brezilya sr:farrthanelcri de hasara 
""'r:1mıstır. 

Felemenk HinJistanı sadakatini 
teyit etti 

. Amstcrdam, 11 a.ıı. - Felemenk Hin· 
dıstaı;ı umumi vnlisi, kıralic:e Wilhelmine· 
Ye bır telgraf göndererek imparatorluğa 
olan sadakatini teyit etmlstir 

Batavia'dan gelen bir hab~re ıtörc 11 -
m!Ut~a bulunan 18 alman vapuru zaptcdil
mıştır. Bunlardan biri kendi kendini ba
tırmıştır. 

Somarang'da alman lrulübU önllnde Al· 
m~nya,. alcyhin~e bir niimayis yapılmı$ ve 
Hıtlcr ın resmı yırtılmıştır. 

Hollanda'nın menfaatlerini 
I sveç himaye edecek 

Stokbolm. 1 l a.a. - hvcc; hükümeti. Ho
landa'nın Almanya ve Danimarka'daki 
menfaatlerini ılyanct etmeyi kabul et -
mbtir. 

Brüksel, 11 a.a. - Belçika polisi, 
bugün altı komünist mebusu ve iki al

man millieytperver mebusunu tevkif 
etmiştir. 

Brüksel ne vakit afrk ıehir 
telakki edilecek? 

Berlin, 11 a.a. - Resmen bildirildi
ğine göre, Brüksel'de barikadlar ya -
pılmadıkça ve askeri harekat icra e
dilmedil·çe, bu şehri açık şehir telak
ki eylemeleri için alman hava kuvet
lerine emir verilmi§tir. 

Dünkü hava 

çarpışmalarında 
• 

lngilizler 
50 tayyare 
· düşürdü 

Londra, 11 a.a. - Hava Nezaretinin teb
liği: 

DünkU hareklt esnasında, ingiliz hava 
kuvctlcri, ascari elll du&man tayyaresi dil: 
ıUnnilııtür. Bunlardan başka bir çok dil' -
man tayyareleri de ıterck hayada, gerek 
yerde afır surette hasara urratılmııtır. 20 
kadar ingiliz tayyaresi üslerine dönmemit
tir. 

Fran•ı haıJa meydanlan 
bombalandı 

Paria, 11 a.a. - Havas bildiriyor: 
Fransız cephesinde gün sakin geçmiştir. 

Fransn'da, bugün almanlar bilhassa tayya
re meydanlarını bombardıman etmlılcrdir. 

Vosgcs'ler mıntakasında dün aksam ve 
bu sabah yeniden dört kere tehlike işare -
ti verilmiştir. 

Bugiln fransız avcı tayyarelerinin teyak
kuzu ıayesinde almanlar kalabalık yerlere 
nklaşrunamııılardır. • 

/ 
Perşembe sabapı yapılan akınlar csnasm

da Raon-l'ctape, Salnt-dic ve Remiremont 
schirleriyle Gr:rardmcr civarında bazı ka
sabalar bombardıman edilmlıtir. Birkaç ki
ıl yaralanmııtır. Hasarat chcmiyetslzdir. 

Bükreş büyük elçimiz 

dün a~şam gitti 
Bir müddettenberi şehrimizde bulu

nan Bükreş Büyük elçimiz Hamdullah 
Suphi Tanrıöver, Bükreş'e gitmek Ü· 

zere dün akşam !stanbul'a hareket et
miştir. 

Cebelüttank ıeyrisef aine 
kapatılmadı 

Londra. 11 a.a. - Cebelüttahk'ın seyril
rfiıefaine lı:apatıldıtına dair verilen ha • 
berlcrin tamamiylc asılsız olduku dün öi
lcdcn sonra ingiliz deniz makamlarında 
reamon benıı edilmekW idL 
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ISTA 
Cümhuriyet 

Varan altı, yedi, sekiz 
YUNUS NADİ, bu ba!ilık altında di· 

yor ki: 
"Almanya dundcn beri Hollanda'ya, 

Lüksemburı:'a ve Belçika'ya taarruz et
mi:ı bulunuyor. Demek ki bitaraflıkta ıs
rar eden üç memleket daha tecavüze uğ
ramakta ve bu suretle evelki ıcncdcn 

başlıyan alınan istila siyasetinin hücu
muna•maruz kalan memleketlerin sa)'ısı 
sekize çıkmaktadır, İşte silailc: Avustur
ya, Çekoslovakya, Polonya, Danimarka, 
Norveç, Hollanda, Lükscmburg ve Bel
çika. Artık hala bitaraflık veya harp ha
rici diye şunun ıurasında ne kaldıl" 
Avrupa'nın diğer taraflarında, tehli -

keye maruz: olan bitarafları saya.n mu -
harrir diyor ki: 

"İtalya ve Türkiye harp harlcidirlcr. 
İsviçre ile Balkanlar ve Tuna havzası -
nın diğer memleketleri de bitaraflık re
jimi tatbik ediyorlar. Fakat adım adım 
ve safha safha ilerletilen taarruz ve isti· 
la siyasetinin zalim tatbıkatı önünde bi
raz d: korku ifadesi olan b\taraflık bir 
bakım facia, diğer bakıma da iğrenç bir 
komedi haline gelmiştir. Artık, bitıı.raf. 

!ık sözu insaan kusmak hissi veriyor." 
Taarruza uğrıyan bitaraflann tehlike

nin nereden geleceğini evciden bildikle
rini soyliycn muharrir diyor ki: 
"Tnarruı:un nereden geleceğini onlar 

da biliyorlnrdı: Almanya tarafından. 
İngilizlerle fransızlardan Hollanda ile 
Belçika')·ı hiç bir zarar rclmiyccc&i ma
lQm idi. Vaziyet apıışikar ve bundan iba
ret olunca bu iki küçük memleket kendi 
mıidafaa tertiplerini daha vakti iken in
gil'z ve fransız mliz:ıhuctiylc takviye ve 
tekmil etıncliydilcr. Yani daha sulh za • 
manında İngiltere ve Frıınss ile ittifak 
etmiş bulunmalıydılar. Bu hal ile pekala 
harp harici kalabilirlerdi, Kendilerine 
taarruz buluncaya kadar." 

Şimdi: 

- İmdat.-. 
diye bağıran bitaraflann vaziyetine i

şaret eden muharrir diyor ki: 
"Zaten totaliter cephenin dünyayı is

tila ve tahakküm altına alın.ağa matuf 
yeni ideolojileri önünde bitaraflık siya
setinin manası ve hilen !iU siyasetin bil
hassa Hollanda ile Belçika'ya münasc • 
beti ne olabilirdi " 

Hali bitanıflıkta 11rar edenlerin zih -
niyetini tenkit eden muharrir diyor ki: 

"Ne yapsınlar mıl Ne yapacaklar, ay. 
rı ayn her birini ve netice itibariyle 
hepsini tehdit eden tehlikeye karıı bir • 
lcşsinlcr, clbirllğiyle mukabele etmek hu
susunda anlaşsınlar. 

Yeni Sabah 

Bir yağma projesi 

HÜSEYİN CAHİT YALÇIN, bu baı;
hk altında diyor ki: 

"Almanya, Rusya, İtalya arasında giz
li bir ittifak var mıdır? Varsa bunun eü
mulü nedir? Bu sualler her memlekette 
zihinleri azçok işgal ediyor. Ve birçok 
ihtimaller scrdcdilmesinc sebep oluyor. 
Söylenen şeylerin tamamen indi ve key
fi mütalealardan ibaret bulunduğu ıüp. 
hcsizdir. Çünkü bu üç memleket arasın
da değil de herhangi devletler arasında 
bile gizli bir ittifak yapılsa onun mahi
yeti son derece gizli tutulur." 

Muharrir devam ediyor: 
''Almanya, İtalya ve Rusya ırasında 

mevcudiyeti arada sırada mevzuu bahis 
olan ittifak havadisi, hazan vakııyiin 
seyriyle, ehemiyetini kaybeder. İkinci, 

üçüncü, pllnda kalır. Bazan ıenc vakayi 
bu bahse dikkati cclbcdcr. Günün mese
leleri halinde ortalıfı kaplar, bittabi ay
nı laflar tekrar edilip durur. İsmi geçen 
devletlerden h:ı.ngisi azçok bir faaliyet 
ıöstersc zihinleri bu mevzu ilzcrinc da
vet etmiye kifidir.,. 

Hüseyin Cahit Yalçın, Balkanlara ya. 
pılacak herhangi bir taarruz etrafında 

Alma~ya. İtalya ve Ruıya arasında bir 
anlaşma yapılm~ olduğu şeklindeki ri
vayetleri mevzuu bahsederek diyor ki: 

"Balkanlıların kuvctlerlni istihfaf e
denler bunun acısını çekerler. Bugün 
Avrupada küçük ve bitaraf memleketle
rin ruhi haleti ile sekiz ay cvelki vazi
yet arasında çok fark vardır. Çünkü tec
rilbe ile sabit olmuştur ki alman devle
tinin ve dostlnrmın te:ıhhütlcrinc inan -
mak gafletin en büyüğüdür. Siyaset ve 
askerlik sahası bu0 caflcte kurban ıitmiı 
milletlerin kanlı' cesetleriyle doludur." 

TAN 
Yıldırım harbi baıladı 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında Norvcç'in iı;ıallni intaç eden 81· 

keri zaruretleri anlatmakta ve alman cr
kAnıharbiycsinin son taarruzlan evciden 
hazırladığını bildirmektedir. 

Muharrir diyor ki: 
"Herhalde J;arptc baı;lıyan hareket, 

yıldırım harbinin bir başlangıcı olabi -
bilr. Bu sahada müttefikler karadan, de
nizden ve havadan alınanlara karıı dura.
bilecek vaziyettedirler. Hollanda ve Bel
çika da bir seneden beri fcvkallidc ha
zırlanmışlardır. Binaenaleyh, almanlar, 
orada, Norveç ve Danimarka'da olduğu 
gibi, mukavemetsiz: ve 11i1Ah11z bir mil • 
!etle kar1ılaJ1111yacak, blllkiı btiyülı: ku· 
vetlcrle çarpı~ya ve hakiki bir harp 
,.apmıya mecbur olacaklardır." 

<~·•·) Matbuat servisi 

İKDAM 
Almanya yeni bir cinayet itledi 
ABİDİN DAVER, bu başlık altında 

diyor ki: 
''Bu satırların yazıldığı saatte, almnn

ların Hollanda, Lüksemburg ve Belçika
dan başka Fransa'ya da to.arnız edip et
medikleri henüz ma!Cim değildir. Yalnız 
Fransa'nın muhtelif bava limanları ve 
şehirleri de framız kuvctlerlni Majino 
hattında tesbit mıdtsadiylc yapılacaktır. 
Fakat Belçika'ya da taarruz cdildifinc 
gene, almanların 1914 at;-uıtoıundakı gi
bi büyük mikyasta bir taarruza giri~tik
lcri anlaşılıyor. Bu taarruzun ilk hedefi 
Hollanda ve Bclçlka'yı işgal ederek in
giliz sahillerinin karııısıruı yerlcimck, 
ikinci hedef de, tabiatiylc Belçika'dan 
Fransa'ya taarruz etmek olacaktır." 

Abidin Davcr, taarruza tckaddum • -
den vaziyeti anlatarak diyor ki: 

"Almanya, bu defa, Danimarka ve Nor
vcç'tckinden daha kati d:ıha zecri ve da
ha ini hareket etti. Yıldınm harbinin, bu 
harpten evcl mukarrer olan ııckli ile 
harp iliiruna bile !uzum görmeden bir -
den bire saldrrdı. Alman propaıanda na
zın Göbbels alman milletine radyo ile 
neşrettiği beyannamede ortaya aUrdüğü 
harp sebepleri yalnız giılıinç değil, ayıu 
zamanda pek hayaıızcadır.,, 

Muharrir makalcıinl töyle bltiriyorı 
"Harp ;ıimdi başlamıştır. Müttefikle -

rlmizin bUtün medeniyet dünyasının ve 
burada Türkiye'nin menfaati namına t~ 
menni ederiz ki yanyaruı muharebe et -
miye başlamış olan ingiliz - fransu: • 
Belçika - Hollanda kuvctlcri muzaffer 
olsunlar. Ba~ta küçük milletler olmak 
üzere istiklll düşmanı Almanya bir cl
ruıyet daha ialcmi$tlr ve bu dnao.oetln c~ 
zasıru çekmelidir ... 

1 İsviçrenin 
seferber r ği 
Bcm, 11 - Federal meclis diln gec; vak

te kadar mUzakcrelcrine devam ctmistir. 
İyi haber alan mahfillerde hasıl olan kana
ate göre muvakkaten izinli bulunan bütün 
efradın silih altıca davet edilmesi muhte
meldir. 
Aynı mahfillerde beyan c.dildiiinc göre 

miitemmim seferberlik tedbirleri İsvic;re· 
'n harbın baslangıeındanbcri daimt ıc .. 

ferberlik halinde bulunması dolayısiylc ko
'aylıkla tatbik edilmistir 

Bafkumanclanın günlük emri 
Bcrn, 11 a.a. - Baııkumandan Guisoıı 

orduya asağıdaki yevmi emri göndermis-
tir: • 

"Bu sabahki umum! seferberliğin yapıl
masına beynelmilel vaziyetin vchamcti i· 
mil olmustur. OrdU' bütün hudutlarda kim 
olursa olsun. mütecavize karısı vazifesini 
yapmağa hazırdır. Zabitler. küc:ük z:abitlcr. 
askerler, memleketin mukadderatını elle
rinizde bulunduruyorsunuz. Hcrkcein ken
disine tevdi edilen vazifeyi yapacağından 
eminim.N 

Bulgaristan' ın sulh ve 
bilaralhk siyaseti 

Sof ya, 11 a.a., - Bulgar ajansı bildiri
yor: 

Parllmento hariciye encümeni, hariciye 
nazın Popov'un huzuruyle mliteaddit top
lantılar yapmı&tır. Bu toplantılar sonunda. 
Bulgaristan'ın takip cttiğ\ sulh ve bitaraf
lık siyasetinin, bulgnr d'cvlctinin menfa
atlerine ve bulı:ar milletinin arzusuna te
k.abül eden yegllnc siyaset olduğu mü.,tte
fıkan müsahadc edilmiştir. 

Yugoslavya' da 

alınan tedbirler 
Belgrad, 11 a.a. - Belçika ve Hol

landa'ya taarruz, Yugoslavya'da haki
ki manevi alarm doğurmuştur. 

Sloven nazır Krek, şu beyanatta bu
lunmuştur: 

Yugoslavya, tecavüzü durdurmak i
çin bütün tedbirleri almıştır. Hududu 
takviye etmek ve hudut gerisini mü
kemmelleştirmek için bliyük fedakar
lıklar yapmış bulunuyor. Bugün, hiç 
bir sürpriz imkanı yoktur. Harpler, 
Hırvatlar ve Slovenler, bUyük ve ku
vetli Yugoslavya için aynı aşkı taşı
maktadır. 

Hava karardıktan sonra 
Köstence limanına 

gemi girm:yecek 
Bükı :;, 11 a.u. - Romen makamları, 

gcmilerı. Kostence limanına gUnes battık
t~n doğuncaya kadar girmekten mcnetmis· 
tır. 

İskenderiye' deki· 

müttefik filosu 

takviye edildi 
Kahire, 11 a.a. - Royter : 
lskenderiye·deki müttefik filosu

nun dündenbcri mühim surette takvi
ye edildiği bugün bildirilmektedir. 

, 
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At yarışlarının ikincisi 
bugün 16 da yapılıyoı 

1lugQn TUrkiye'nin bllyllk atçılarından 
Akit Akson'un ölUmUnUn yıldönUm~dUr. 
~en sene bugUnde ht'rkes tarafından 
çok sevilen Akit'! toprağa tevdi etml§ bu
lunuyorduk. 

Akif memleketin atçıhğma bUyUk hlz
meUer etmlı, ve bu uğurda mesleğini ter
kederek 2~ sene gibi uzun bir zamıın ya -
nı,çılığı içinden bilenlerin takdir edebile
ceği blltltn mtişkUIAUnrn göı'tilıı 1tererck 
bir an bile yılmadan çalışmıştı. 

Sahalanmızda alkışladığımız yarış at
latımn ana ve babalarını bUyUk frd:ıktır • 
lıklar ed"rek memlekete ı:;l'.'tlrtııılş ve bu- ' 
gUnkU atçılığın kurulmasına ve bilhassa 
inglllz nesllnln tutulma.sına bUyUk tunll 
olmu11tu. 

BugUnkU programda görmen yarış 
isimleri Akit'ln getirttiği ve yetiştirdiği 
bUyUk atların isimleridir. Bu vesile ile 
namına ithaf edilen koşular dolnyıslylc 
merhumun lımıinl anmamız kabil olabile
cektir. 

YUkBek yarıı ve 1slah encUmeninin bu 
kadlrotna.ıılığını takdir etmek bir vazife
mizdir. 

f:** 
Birinci koşu: Bıı.r le duc koşusudur. 'U'<: 

yqh ve hiç koı:ıu kazanmamış halis kan 
lnglllz at ve kısraklara mahsustur. İkra -
mlyesl aoo lira mesafesi 1600 metredir. 
Bu ko:ıuya elmdlye kadar hiç koşu kazan
mamııı olan Bay Fikret Atlı'nın Slgetoar 
ismindeki atı yalnız olarak kaydedilmiş -
tir. • 

İkinci koşu: MeşkOr · kOŞusudur. Dört 
ve daha yukıı.n ya,,takl halis kan at ve 
kısraklara mahsus handikaptır. İkramiye
si 210 Ura mesafesi 1800 metredir. Bu ko
eu)".& 12 halis kan arap kaydedllmlııtlr: 

örnek {H. GUçlU) 63 kllo, 
YUkııel (S. İnak) 62 kilo 
Çelenk (F. Slmsaroğlu) 61 kilo 
Bora (R. Bayııal) 68 kilo 
Bozkurt (N. Kurtay) 57 kilo 
Sevim II. (N. Vural) 54 kilo, 
:Meriç (H. Öncü) 53 kilo, 
A§kın (S. Böke) 51 kilo, 
Sevim J. (F. Karabay) 51 kilo, 
Önal (M. Batur) 49 kilo, 
'CnlU (A. Galip) 48 kilo, 
Hayııle (K. Köçek) 48 kllo. 
Bu koşu gUnUn en gllzel yarıoıdır. Han

dikap çok güzeldir. Her halde tahmin fev
kalAde zordur. Bize g6re bugün rakiple -
rlnden daha ıansh olanlar sıraalyle Aı:ıkın, 
YUksel, örnek ve Bozkurt'tur. Çelenk'ln 
kllosu mUsait ise de şimdiye kadar bu ka
dar kısa mcsa.tede hiç bir muvaf!aklyet 
gö.!terememfı olmıuıı dolayısfyle avut
ııayder tclAkki ediyoruz. 

Batak meraklılarına Önal'ı tavsiye e
debiliriz. 

tJ'çUncU ko§U: (LAie koşusu). Uç ve da
ha yukarı yqtakl halis kıuı lnglllz at ve 
ktsraklarına mahsu.stur. lkramlyeııl 500 
Ura mcsa.teııl 2{)(){) metredir. Koşuya beı 
ballıı kan kaydedllmlştlt. 

Dandy (A. Çırpan) 74 kilo, 
Komisarj (A. Çırpan) 70 kilo, 
Karanfil (A. Atman) 66 kllo, 
Slfkap (F. Ag!lh) M ldlo. 
Gonca (A. Atman) 47,5 kilo. 
Kiloların muhtelit oluşu koşunun şe • 

ralUne gl.lre bu hnyv'anlnrın bugllne ka -
dar kazandıkları ikramiyeler nnzarı IU • 
bara alınarak verilmlıı olduğUndıın bir ne
vi handikap gibidir. 

Kllosun•ın ağır olmasına ratn'tcn Dıı.n
dy bu koşunun bUyUk favorisidir. Karan
fll'in ıansı Komlıınrjla müsavidir. 47,5 ki
lo t.a§ıyan Gonca bu koşuda koşmıyaco.k -
tır. 

DördUncU koşu: (Perlhan koşusu). Uç 
yaşındaki halis kan nrnp erkek ve dişi 
taylara mahsustur. llcramlycııl 2GO llra 
meaatest 1000 metredir. Bu koşuya dört 
tay kaydedllml~tlr: 

Türkiye serbest güreş 

miisabakalarındo 

Ankara 
finale kaldı 

Demirspor Şişli'yi 

7 -3 mağlup etti 

Bugün Ankar gücü 
maç yapacak 

puvan 

Ankara gücü 
Beyoğluspor 

Şişli 

Dcmir5por 
Kurtulu5 

cetveli 
M3.ç, C. 8 . M. Aı Ye. Pa, 
1 1 o o 3 1 3 
2 1 o 3 2 5 
3 1 1 1 8 11 6 
4 2 o 2 18 10 8 
2 o o 2 2 10 2 

Edırne, 11 a a. - Kırkpınarda yapılan 

Türkiye serbest gurcş birincilik müsaba -
kalarına kalabalrk bir halk huzutı.ındn dün 
başlcnmıştır. Mı.is:ıbaknlardan evet güreş

çiler Halkevindc toplanarnk başlarında mı 

zıka olduğu haklc Atatı.irk anıtına gelerek 
çelenk koyınuıı\a.-dır. Bu ve.ile ile Edirne 
valisi gıircşçılcrc çok vccız bir hitabede 
bulunmuştur. Müteakiben güreşçiler mü -
sabaka yeri olan Ilalkevine gelerek güreş
lere başlanıışlardır. 

Mlisabakalarda Trakya parti mlifettişi 

Kocnclı mebır.;u Rngıp 'Akça, umumi mil
f ettiş Kazım Dirik, vali Ferit Nomer, Kor. 
kamutan ve d ğer mebuslnrla bir çok zevat 
bulunmuşlardır. Milsabakalann birinci n 
ikinci devreleri bitmiş ve temayüz eden 
bölgeler başta Kocaeli, Ankara, Balıkesir, 
Sıvas bölgeleridlr. Müsabakalara 28 vill
yetten 8 grup halinde 56 giircşçi i&tirak et
mİlitlr. 

Yabancı dil bilen memurların 
imtihanı 

maçlar 
• ..111ımı1111111111m11111m11111111111. -lzmir'deki ----- Şehir tiyatrosunun ----

Gen~ler kazandı 

M. gücü yenildi 

-
: O kadın 

- TURKtY~ 
: --(Radyo D f zyon Postal 
- TÜRKİYE Hııdyo u - ANKA,FJ\A 
_ - - -( Dalga Uzunlutu J 
- 1648 m. ı&ı Kca. 120 ~ 

31.70 m. 9465 Kes. 20 ~ - ---- 19.W m 15195 Kes / 20 ~ -5 perdelik piyesinin 3. cü : 
İzmir, 11 (Telefonla) - Dugün Alsan- : 

cak stadyomunda yapılan maçta ' birinci 
devreyi 1-0 kaybeden Muhafızgücü ikin<:i, : 
devrede d4ha bir gol yemiş ve bir gol ata- : 

temsili de doldu •• 19 Mayıs pa-

zar günü saat 15 le 4. cü ve : g:~ 
son defa olarak tekrar ediliyor. § 12.50 

PAZAR: 12.5.1940 
Progro.m, ve m mi ket ' 
Ajans ve meteornlJi habCf 
Muzik. Ç.ıl .. ılar: I ~1 re 
Refık Fer$an, Fahn & 
Ofler. Okuyan: Necmı h -rak maçtan 2-1 mağlUp çıkmıştrr. : : 

Gençlerbit-liği Altınordu ile yaptığı mü- ':111111111111111111111111111111111111111~ 
sabakayı 1-0 kazanmıştır. 

Biletlerinizi hemen aldırınız. -
Ankara takımlarının oyunu burada tak- Bugün 15 de 

dirle karşılanmıştır. 

Atletizm teşvik 

müsabakalan 

' Milli küme puvan ·cetveli 
Fenerbahçc 
Galatasaray 
Gençlerblrllt\i 
Altay 
MuhııfızgUcU 
Altnıorau 
Bı:~ kta 
Vefa 

Maç. G B. M. Ar. Ye. Pu. 
7 4 2 1 14 8 17 
7 4 1 2 17 7 16 

lO 6 O 
10 3 4 
10 3 2 
10 3 1 

7 2 
7 2 2 

4 28 21 22 
a ıs 24 20 
5 21 23 18 
6 16 27 17 

9 7 
s 14 20 ıs 

Pasif korunma kursunda 
yetişenlere gösterilecek film 

1939 - 40 yıllarındı •İllyol puir lıorunına kuula· 
rmda 7ttiınıiı .,(anlar İçin önıimuzdeki nlı ıilnii aut 
14 de HalkrTiııde bir film ıo•l~rİ)P.eoktir. Filmi gaz 
ı•nel lıomuta'nlıiı nıüıolıııuıslan cnsln•crklordir. 

Binicilik okullarındaki 
atlı müsabakalar 

ULUS Sinemasında 

ŞEHİR TİYATROSU 
• 

• • 

iKiZLER 
Bu akşam 21 de 

SERMİN 
,J 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Sayın seyircilerin temsil· : 
: den on dakika evvel teı· : 
: rifleri rica olunur. : . . ........ , ........••....••.•..•.••.. 
Sabah 10 - 12 ucuz matinelerinde 

son olarak 

AŞKIN ÖLÜMÜ 
•www TL: 6294 il 

ADLİYE VEK..\LETl 

Bir memur alınacak 
Adliye Vekaletinden: 
Ayniyat muhasipWi 50 lira ücretli 

katipliği münhaldir. Bu vazifeye talip 
oJanların 15/mayıs 940 çarşamba gü
nü saat 14 de yapılacak olan müsaba
ka rn ihanına i irak e e6i me üze-
re memurin kanununun 5 inci madde
sinde yazılı vesikalariyle 14/mayıs/ 
940 günü akşamına kadar zat işleri u
mum müdürlüğiine müracaatları. 

(2136) 12135 

Mozayık Marka 

Tecrübelerden sonra bundan daha 
üstün mozaik olmeidığı 

Ankara Hüseyin Orak. 
Fabrika Bözöyük'tedir. 

anlaşılmıştır. 

Telefon 2078 
535 

kan. 
1 - Şevki bey - uşşak şa 
zare nazar kıldım). 
2 - Rakım - usş~ :iarkı: 
ııe olur gel). " 
3 - • . . . ~ uşşak mlisteı: 
retle bu şeb). 
4 - $t'vki bey - uşşak şar 
zülfunum ey gôzıi mahıın 
5 - M. Ce!aletun Pş. - uf 
(Mecnun gibı ben dağla ta 

~en). Saz semaisi. kıt 
13.20 Mıizik: halk turküleri. M''pv 

ve Sarı Recep. ~a 
13.30 - 14.00 Müzik: kıiçük orktSja. 

Necip Aşkın). o 
1 - Fried Walter - HııY a. 
2 - Puccini - Tosca op ıi . 
ne fantezi. ıç 
il - Walter Borchert - bı1 • f 
ro.nanı. 
4 - Franz Lchar - Eva § 
uverti'irıi. e 
5 - He.ons 
(Galop), 
6 - Bili> Oc,twyn - CanbS 
termezıo). 
7 - Reffaelc Val•qto • \ 1 
memleketten ser ad. I 

18.00 Program, ve memleket ı ll 
18.05 Miızik: karışık program ( 
18.50 Müzik: radyo caz oı:ıkcstı 

İbrahim Özgür). Soprano 
Tüzün'un ,istirakiylc. 

19.25 Konusmıı. 
19.45 Memleket saat ayarı, aja.ııl 

teoroloji hab~rleri. 
20.00 Müzik. Çalanlar: Fahire 

Refik Fcrsan, Fahri KoP 
Üfler. 
1 - Okuyan: Semahat öı 
1 - Rahmi bey - ktirdıll 
(Mahrumu şevkim ruhutıl 
sen). 
2 - Raif bey - kilrdıli 
(Rengi ruhsarına benzer)· 
a - Udi Sait - kurdili 
(Aııkın deryasına). 
4 - Sehak • kürdili H. 6' 
gınca sevip tircdiğiln). 
II- Okuyan: Necmi Riı& 
1 - Suphi Ziya - hicaz $$ 
lerim buse olup kalmsğl) 
2 - Bimen Şen - hıcaz S 
tar ne çcıbuk geçti). 
3 - Kanuni Riza - hlct 
(Pek cefacusun yoktur bcd 
4 - Dede - hicaz ııarkı: 
şıki dar.da bir yeşil c;ndır 
III - Okuyan: Mclrk T 
l - Ahmet Rasim - suzir. 
(gel seninle yeni bir ask• e 
2 - Ali Rifat - suzinak 
etmedi ıalim). . 
3 - Rrfik Fersnn - k!irdil 
kı: (Gözlerin mai mine). il 
4 - Dede • karcığar sarıcı il 
gönül aşk yolun'l). ~il 

20.45 Konuşma (tarihten sayfalı t! 
21.00 Müzik: fasıl reyeti. 
21.45 Miızik: oda müziği - Beeth 

Opu ~. N m1 b 

Çalanlar: Mithat Fcnme:ı 
Orban Borar (keman): f; 
kıcı (violoscl). 

22.15 Müzik: melodiler (Pi.). _.., 
22.30 Memleket saat ayan, aJ•r 

leri4 ziraat, esham - tahY-
biyo - nukut borsası (fiy&t 

22.45 Ajans spor servisi. 
23.00 Miizlk: cazband (Pi.). ~ 
23.25-23.30 Yarınki program, .e dır 

• • • • • • ilt 
-( FRANSIZ RADYOLAttf i • 

FRA NSİZ R~dyosu'D,ın TURJ{ .• 
yatı bir zamıınd:ınberl günde tıd liil 
pılmıı.lctadır. Bunların saat ve d• lı~ 
luklnnnı n.şalhda blldlrlyonız : 

1 - TO'RKİYE saatiyle 19·'5 
dalga 41 44 M. 

2 - TÜRKİYE sıuıtlyle 20 S~ 
- P .T.T. 253M. Hadlyo - :MEP 
227 'M. 

Tuna (İ. H. Tekçe), Efe (B. Karıı.bö
cek), Misket (V. Koç), Yılmaz (M. :1<:~rcn) 
Bu:-adakt dört taydan Tuna İzmlrde koşu 
Juızanmıotır. Fakat yalnız ahır arkndnııı 
Ue koşmuştur. Binaenaleyh ilk koşusu dll· 
mekUr. Efe de aynı vaziyettedir. Mleketl 
geçen hafta g6rdUk. Ayaklarının rahatsız
lığı dolayıslyle yUrtlrken blle yere basmak 
fstemlyen bu gUzcl tayın maalesef bugUn 
ııansı azdır. Koşunun Tuna ile Ete arasın
dP geqec ğlni tahmin ediyoruz. 

"rşlncl koşu: (My ıstar kQJııBU). Uc; ya
tı yerli yarım kıuı lnglllz erkek ve 

Edirne, 11 (Telefonla) - Dlln akşam 
Halkevlnde baı5lıyan Tllrk!ye serbest g!J -
reı müsabakaları lınraretıe devanı ediyor. 
Blrlncl, ikinci, UçllncU V<' dördlincU devre 
ı;;Urcşlrrl sona erdi. Ankara grupu bUtUn 
ııınıflıırda ve İstıınbulclıın Samııunlu Ah -
met ve Kılıç, Kocaell'd n 1 u:ı:ı, Edtrn -
den Kenan. İçcl'den Mersinli Ahmt't, Sı
vas'tan Hamdi Topsnkal ve Ahmet Doğan 
finale kaldılar. Diğer gruplar tnsfiyeyr 
u(rradı. ~Hlııabakalar, yarın Sıırıı.ylçl'ndr 
Kırkpınar güreşleriyle bir arada )'BP la -
caktır. Kırkpınar gf.ıreşlcri antuı .. muci
bince buglln saat 11 de Edirne spor as
başkanı Ekrenı'ln bir nutku Ue bn.5lıı.ı11ş
tır. BugUnkU gUreııe BerbesUer de dahil 
olmak tlzere 150 pehlivan iştlrfık rtti. Mli· 
ııabakalardn umum! müfettiş Kıtzım .fll
rik, vali Ferit, lmmandan ve bt'lcdlye re
isi Ferit Çardaklı Ue Paı U mUfcttlşl Ra
gıp ve Ankarndan gelen Ce\'dct Kerım tn
cedayı, Rahmi Apıılc, Fuat Bo.lknn, Mllm
taz Ökmen, ŞUkrU Ali ve güreş fedcra.qyo
nu reisi Tayyar Palo.z'dnn mlıteşekltil ht'
yet de hazır bulundu. Gcçcn erneclenbcrl 
bu sene, Halk Partisi ve bt>den terbiycı;l 
umum mllclUrlUğlinUn de yardımı Ue Sara
yiç!nde dnlmt trlblinler ve icabında gUrrıı
lerin gece de devam etml'.'slnl temin için 
mUkcm.mel elektrik teels.'ltı yapılmış ve 
Kırkpınar gUreşlerl bl.lylellkle muntazam 
bir hale konmuştur. 

Yarınki mUsabııke.lar çok hararetu o 
lacak ve tören yapılacaktır. 

latanhul, il (Teldonla) - Süvari binicilik okulu 
bucün öilrden ıoııra ındıtebin Ayaıaiadıki manej 
yulerinde •ii1ük atlı mü1abl'lolr tertip tlmiıtir. Mii· 

Yıbaııcı dil lıilrn memurlar için 71pılan la.hriri İm· ıbıkaluda l•tınbul valiai, lst1nlıul komııtanı, askeri 
tilıan neticui lıolh olmuılur. 1mtihaııa 134 momur rir- orkin ve kılalıalık bir danıli kütlesi bulunınoıtur. 
miı, bunludın yiiz küıiira munffık olmuıtur. Şifahi l'ı1üııbakalar ~ok cüztl olmnf, ıüvari aubıylarımıı 
İmlihıınlara yarın nal 14 de Dil, Tarilı • Cofrafyı fevltallde munrfakiyetler ıiiıtumiıler n takdir odil. 

Vilayetlerin haritaları yapılacak 
Dahiliye vekiltli, viliyrtleriıı kaıa,. nahiy•, köy, 

çiftlik, Jol, yayla, drmİryola, fOle Jo(u, adi 'l"e araba 
7ollarını ıöstrrir birrr baritalarınıa acele yaptırıla
rak riindrrilmuini iııtmqtir. 

•••••• 
---lRAN 
--( Tahran Radyosu ) 

TAHRAN Radyosu kısa dalgS 1 
re U:r.erlndc hrr gtln TUrklye sııll' 
dUz 12 de TÜRKÇE neşriynt 

Asrın kadını 

ı. 
31 birincikanun 1899, pazar gecesi, saat on biri bir 

kaç dakika geçiyordu. Andiraşşi, caddesindeki bü
yük apartunanlardan birinin önünde, çift atlı, lükb 
bir kupa arabası durdu. Arabacı çevik bir hareketle 
yere atladı. Kupanın kapusunu açtı. Arabadan, sivri 
siyah sakallı, ıilindir şapkalı, orta boylu bir adam 
indi. Elini uzattı. Genç, güzel bir kızın inmesine yar-
dım etti. 

Genç kız, şakrak bir sesle arabanın içine doğrtı 
seslendi: 

- Teşekkür ederimi Çok teşekkür ederimi Bu 
geceyi hiç, hiç unutamıyacağım 1 

Öğleden lonra başlıyan kar, gittikçe irileşerek 
devam ediyordu. Bütün ıehir, beyaz bir örtüye bü
rünmüştü. 

Arabanın içinden, tatlı, ahenkli bir kadın sesi c~ 
vap verdi: 

- Teşekkür edecek ne var ıekerim? Haftaya ge
ne beklerim. Şimdi çabuk eve koş. Hava, çok soğvk 
üşürsün. Haydi, Maksi gel, geç kalacağız:. 

Maksi, genç kızın küçük, yumuşak elini balA avu
cu içinde tutuyordu. Kızın ince, zarif yüzünü büyük 
bir hayranlıkla seyrederken, endişeli bakıglarım ara
da bir arabaya çeviriyordu. Yavagça sordu: 

- Nasıl. bu geceden memnun kaldın mı küçük 
Gizella? 

- Teşekkür ederim efeRdim. Çok gilz:el eğlen

dim. 
Arabadan, sabırsız bir kadın sesi yükseldi: 
- Maksi! ... Soğuktan donacağım 1. .. Haydi, artık 

gidelim. 
Sivri, siyah sakallı erkek, birdenbire gecııç kızın 

elini bıraktı. Şapkasını çıkardı. Hürmetkar bir tavır
la selAmladı. Kupenin kapııı tok bir sede kapandı. 
Bir kırbaç gakladı. Gizella, yaya kaldırımmın üzerin
.. dunnuı, ıiliatlt uzaklafUl arabanın arkaıından 

• 

fıkalteainde lıaıl11ııcaktır. ı miılerdir. 

Yazan: Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKONEY -1-

hasretle bakıyordu. Sarı eHi gözlerinde arzunun ışığı 
yandı. Dudaklarında mesut bir tesebbum belirdi. 1-
çini çekti. Allahım, hayat ne güzel! ... Parlak boyalı 
araba, temiz giyinmiş, terbiyeli arabacı, silindir şap
kalı şık ve zarif Maksi, görüştüğü, tanıştığı her er
keği kendine bağlıyan Maria, bütün bunların hepsi 
ne kadar giizel, ne kadar cazip... HcJe akşamki ti
yatro ne hoştu?." Şimdi de baloya gittiler ... Ne olur
du kendisini d~götürselerdi ?. 

Eteğini kaldırdı. Küçük ayaklariyle karları eze
rek kapıya koştu. Acaba evdeler miydi? GülUmsedi. 
Zili çaldı. Tiyatro ne güzeldi 1 Her iki tiyatro da 1 
Komedi Hongrois'ın programı pek gülünçtü. Biraı. 

açık bir oyundu ama, gene çok güzeldi, ya opera t O· 
pera fevkaUideydi 1 Minyon, Minyon 1 Üç perdelik, 
romantik bir piyes. İki genç ve güzel kadın, ortala

rında kibar ve zeki Maksi ile locada oturdular. Bir
den neıesi kaçtı. Bakalım Maksi, ablası ile evlenecek 
miydi? Anneııini çok defa ağlarken gönnliştli. Baba· 
sının küfürlerini duymuştu. Babası Mar:ia'yı, reddet
mişti. Yüzünü görmek istemiyordu. Annesi, gizli, 
gizli görüşüyordu ... 

Maria'nın bugün gönderdiği yılbaşı hediyelerinı 

babası çöp teneeksine atmıştı. Bu saate kadar nere· 
lcrde dolaştığını soracak 'Olurlarsa ne cevap verecek
ti? Böyle güzel tuvaletlerle, böyle hoı bir akpm
dan eonra burada kapının önilnde beklemek, tiyat-: 
rodan dl:Snen kızına kaP.ılı axznak Uzer• babuuu zatao-

ğından kaldırmak. Kendi kendine utandı. Acaba ba
l>ası nasıl karşılıyacaktı onu? Her halde akşam ti yat-" . rolarda gördüğü fraklı erkekler gibi kibar davrannu-
yacaktı. BÜ muhakkaktı. Belki; elini uzatacak, kapıyı 
açtığı için müstehzi bir tavırla bahşiş istiyecekti? 
Belki de; sarhoşlukla en ağır küfürleri savuracaktı. 
Ne.rede idin? Sen de ablan gibi yolunu şaşırdın gali
ba? O alçak aktris Maria gibi değil mi? Eve kim ge
tirdi seni? Aşıkın mı? Yoksa sevgili ablanın aşığı 
mı? Söyle, yoksa geberteceğim şimdi. Tüyleri ürper
di. Evet, ablası yolunu şaşırmış bir insandı. Maksi, 
onun aşıkı idi ... Çirkin, çok çirkin bir şeydi bu. Onun 
bu saatte yalnız başına titriyerek kapı önünde bek
lemesi de çirkindi. Zili dördüncü defadır çalıyordu. 
Kapıyı açmak için kimse gelmiyordq ... Babası sızıp 
kalmış mıydı? ... O halde niçin annesi gelmiyordu? ... 
Yoksa bir felaket mi vardı? ... Bu, vaziyete daha fazla 
tahammül cdemiyccekti, gün geçtikçe bunu daha iyi 
anlıyordu. Hayatı hakkında bir karar vermesi ıa-
7.ımdı. Bir şey yapmalıydı. 'Fakat, ne yapacaktı? İşte 
bunu kestiremiyordu. Bu kadar tereddüt etmek doğ-
ru değildi. Geçen zamana yazıktı. Hayattan korkma
nın manası yoktu .Hayat, kendisini sevenler için çok 

müşfikti. Hayat, cömerdtli. Yalnız, ondan istemek, 

istemesini bilmek lazımdı. Hayat 1 Güzel hayat 1 Bu
radayım, beni de gör. Düşün, yardım et bana. Gele
cek eene bu vakıt gen~ böyle kalmama." 

J'aaı bu ıırada bir 1Lf.ak HIİ duf.Uld1l. ;Kaiııun 1-

hür tarafında büyük anahtar gürültüyle döndü, 
yava~ça açıldı. Uyku serscmligi henüz üzerindetl 
memi~ olan Antal Virava, genç kızın karşısırı' 
kildi. Gizella, babasının ihtiyar uşağına yaltakl 

- Seni rahatsız ettim Antal amca. 
Antal Virava, onu tepeden tırnağa kadar 11 

Yolunu kesti. 
- Ne öyle tuhaf, tuhaf bakıyorsun Antal 

ca? 

Antal Virava, tehditkar bir tavırla homurda.ıl 
- Sebebini babandan, mösyö Şandor Bologlı 

sorarsın. Kıyamet koptu. İki sandalye paralandı· 
nen saatlerce kapının önünde ağladı, yeni yılın 
olsun madma2el t 

Kollarını kapıya gerdi. Genç kızı, içeri bı 
dı. 

- Mösyö Virava, bırakın 1 İçeri gireceğiııı. 
İhtiyar uşak gUld il: 

- Olmaz, yavrum olmaz. Ne söylesen nafile 
yö Virana değil ya, kont Virana desen gene 
marn. Elimi öpüp yalvarsan içeri sokınkn. lşte 
dart 

- Derhal kapıdan çeki,l 1 
- İnadına çekilmiyeceğim 1 
Biribirlerine baktılar. Gizella'nın gözleri 0 

den ateş saçıyordu. Virava, hiç oralı değil, gUlıJ 
yordu. • 

Gizella, asabi bir sesle sordu: 

- Çıldırdın mı? Neye bırakmıyorsun beni jÇ 

Polis şik~yet edersem, o zaman ... 

Virava, başını salladı: 

- Bu eve kim karıııyor? Baban mı, yok&' 
mi? Mösyö Balogh tenbih etti. Gelir getıne.ı: 
gazinosuna gitmeni sÖyledi. Kendisi orada bC1'1' 

- Annem nerede? /. 
- Nerede olacak? Babanla beraber. Haydi. ç 

git. Mösyö Babovıki de sabırsızlıkla yolunu I 
yor. Güle, &{ile. ,,,J 

(Soııll 



• 

Fransız gazet~leri 

eıhur Schlieffen plô:nı Alman tecavüzUn Ü 

Dıs Ticaretimiz 

llklna llesapl.. blklJelerl 
Tilrtdye Cllmhari~ 11,.-k• Baabam

dan almaıı baap lualhalarma cöre 4/ 5/940 
tarihindeki kHrinc heuplan bülyeleri ı 
CETVEL: - 1 -

Son 

( Bışı 1 ıncı s yfad• ) 

teren deliller nelerdir? lsahl ..... 
buna temas edUmiyor yalnız bis ..._ 
na vakıf olduk ve inandık deniyor. ~~!!~~0 :~!!:~!~~~ :~i: takbih ediyorlar 

Türkiye Cflmhari7et llwkea B~aam -
daki klirinı hesaplan borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 

Halbuki Belçika Ye Hollanda .. Almanya 
A hesabındaki 
borcumuz T .L. 
Almanya 

1 580 500 
taarruza vesile vermemek için bi~ 

4
· · raflıklannda ne kadar sert •• • 

1 kadar titiz davrandılar. KendileriM 
2.6H.100 11.925.400 verilen garantiye kartı bile ufak 

635.600 bir taıvip hiui ızhar etmekten ç.-
9.000 kindiler. Belçika birkaç yıl önce 

;~~:= Franga ile ittifakmı bozarken, ...,. 
yordu ki komıuıiy'-ı çarpı~ bir 

lyı mukavemet lniçre',.e hücum pklu o saman 
da bir tarafa bıralulmqtır. Çünkil 
Lviçre aruiıi dafhktır. Küçük 
bolular tabii manialar tetkil • 
decektir. Baratla bir aTUÇ kahra· 
man lmçre ukeri memleketleri· 
ni lrilyük IPwetlere kartı çok 
iyi koru,.acudardır. Busün için 
de •aziyet aJ'llldır. Almaalarm 
• çok ıüvendikleri ha•a kUYet
lerinin lniçre'de, dallık arui • yüzünden pek büyiik itler ıörece-
iin• itimat edilemez. Çünkü tay• 
yarelerin hedeflerini iyice teıbit 
edebilmeleri için oldukça .Jçal• 
malan lbnndır. Halbuki dallık 
arazi buna müsait delild~. Bu 
Yui:rette boiazlarda :rollan ke
secek ufak lniçre ku•etleri çok 
bü:rük itler ıörebilirler. Almanla· 
rm hem umumi harpte hem ele 
bupakü harpte lıviçre'ye aaldır
mamalarmm dünkG ve bugünldl 
Yui:retlere söre sebepleri 1:na ol· 
aa prektlr. 

Parls'i sannak 

Parl•, 11 a.a. - BOttln p.seteler, Hol
Jaııda'7a, Belçika'7a ve LtllcMmburg'a ay
m umanda 7&11ılan alman tecavtızUnıı, 
aekia •Utunluk yazılarla mevzuubahis edi
yorlar. Yazı bqhklanıwı hepsinde, Belçt
b ve Hollanda kıtaatuıın, taarruaıan 
durduruldutu haberleri okUJıu7or. 

Matbuat, taamıza ufnyan milletlerin 
)'U'dunına müttefiklerin ııtıratle k<>1tukla
nm tebarlls ettirmektedir. Dt,ier taraf
tan. Hollandalılar, yalma dükü gUıı zar. 
tında 100 alman tayyarealni düıUrmek au
retlyle kuandıldarı muvaffaklyet de, bi
rtnct derecede beltrtlllyor. 

Dahili aııı.dald vaziyete gelince, 
gerek Framada, gerek İngllterede Wkua 
seten dettılklikler memnuniyetle kayde • 
dilmekte ve bu timdi, demokratıann bU. 
tUD lngllta ve trauıs partllertntıı lttlha
di7le, amaııaıa bir topyekQn harbi yapa • 
cak kablnelere aıalılp olacaklarına bu de • 
lifikllklertn delil teıkll ettltf lllve olun
maktadır. 

Belçika remnt mahfillerinde ııöylendttf 
gibi, 191' tekinden daha menfur olan bu 
alDUl,11 taamıau, bütün franaız muharrir • 
lert tarafından derin bir nefretle takbih e
dilmekte ve bUttln alman ricali, ıeretatz. 
Hgbı ve imzayı Jnklr hareketinin ıampt
yonu olarak teıhlr olunmaktadır. 

"Cinayet", "Katiller/" 
Joutnal pseteatntn bqmakalelli "Ci

nayet., bllflıtı altında çıkmııtır. Flgaro 
gazetesi, bqmakalutne "Katmer,,, Jour 
gazetem de "1914 gene seldi., baehklan 
kOymUflardır. 

Journ&l gazetesi bqmuharrtrt diyor 
ki. • 

Dtln, Naney açık ıehrtnt bombalıyan 
1940 Almanyuı, hep 191' Ahn&ııyaaıdit. 
eu farkla kt, lttlhuı daha ful&. hayaaız
lıtı daha ba.rlz. ulimllğl da1i& •otukkan. 
lı, uaulleri daha iıyan ettlrtet, müdafaa de 
Ullert daha fı:oftur. BUttln hllr mtııetıer, 
ölüm getiren Almanya'nın tehdidine mA 
rusdur. Bereket venin ki, mtıatakll dev
letler, karaların üçte birine ve 600 ınllyon 
nııtuaa ahip bulwwı. lngtlla ve fraıuıız 
imparatorlukları etrafında toplanabilmek-

tedlrler. Dtlnyanın mukadderatı, artık, bu 
imparatorlukların omuslarmdadır. 

Georges Bhım. aynı gazetede, almanla
nn küçük bitaraf devle~ere karft yçtı
tı ietllA hareketlDi fU ııözlerle takbih et
mektedir: 

''Ya hep ya hi," o)ı.ınu 
lııfeaullyetl, tahammül ettiği rejlmlnld 

kadar bU)'llk olan alman mUletl, mağnevl 
kaygılardan ve hukuki mUllhazalard&D l
za.dedir. Almanya m&llQp olursa alınan 
milleti HIUerl takbih edecektir. Fakat, 
farpmuhal, Almanya kazantl'll&, o zaman, 
FUhrer1, gösterdiği cUrctten dolayı ilk 
ttebrtk edecek olan sene alman milleti ola 
aktır. Şimdilik. alman mUletlne girlfllen 
hareklt netıceatnde muvatfaktyetler te
meqpl edilmekte ve mµvaff&klyetln harbi 
kıııaltacatı •öylenmektedlr. lııflllett yegl
ne aılkadar eden ıey budur. Zamanın dar
htı ile ııkııan Hltler, alınan milletinin 
teıkll ettiği kütle ile, "ya hep, ya hiç,, o -
yunu oynuyor. • 

Flgaro lfaz&te1lnde, Vladtmtr d'Or
meuon "Katiller., bllflıtı altında ıöyle 
yazıyor: 

Alm&D)'anın vah§lyane ve menfur ta -
arnızu kartııında heplmlzln ne dtltüd'dU -
tilmllzU ifade etmek için hiç bfr kelimeye 
lüzum yoktur. Daha doğrusu, bunu ifade
ye hiç mukted r kelime bulunamaz. Şere
fe oldutu gibi eöze de defer vermlyen, 
vlcda,ııt ka;yıtlardaıı Azade bir millet~ 
kendl keyfini y glnıı kanun belllyen, hu-
1UDet1 >"egtne uıul tanıyan bir memleke
tin, günün birinde Hollanda'ya. Belçika'· 
ya ve Lilkısemburg'a Baldıracatım hepimiz 
biliyorduk. Daha dUD, Almanya. Danlmar
ka"ya ve· Norveç'e karıı, aynı hainlikle 
hareket etmedi m1 T 

Le Jour gazetealnde Fenuuıd Laurent 
diyor ki: · 
Artık .topyekQn harp bqladı. :Müttefik· 

ıer bu h'arbe kartı koymasım btıecekler
dir. Hiç bir devirde görUlmemlı en bUyük 
muharf''benln artfeatndeylz. Onun büyük -
lUğtl bizi korkutamaz. General Gamelen'in 
ded!tf gibi, Almanya bize kartı bi1' mUca
dele acm11tır. Hayatımızı korııma)'ı bile -
cetfs. 

B hesabmdald 
atacalmu• T .L. 
Belçika 
Eetonya 
Finlandiya 
Holanda 
İspanya 
laveç 
D beaabmclakı 
borcumuz T.L. 
tane 
.6 hesabmdaki 
alacatımız T.L. 
İlviçre 
Lehiıtan 

Letonya 

Macariıtan 

Norveç 
Romanya 
Borcumuz : 

Hususi 
hesapı.r 
T.L. 287.600 
Eılri hesap 
T.L. 
Yeni hesap 

4.!IOO 

2.41!1.IOO 

151.100 

T .L. Z.OSI0.800 Z.383.300 
Romanya 
Alıcafnnı:ır : 

Muvakkat TL. 
hesap T.L. 126.300 

279.300 • 
devlet artık kenc!iıine de taanaa 

2.331.700 
ısuoo 

4051.400 

için hukuki bir sebep bulamaz. 
Danimarka ile Norveç'in iatillll 

naaıl onlann bitaraflıtı ufnma ,.._ 
pılmıt ise, Hollanda Ye Belçika Ü 
Almanya'ya hücum edemes hare 
getirilmek için zaptolunu:ror. H• 

41.000 iki hadisenin delilleri de ,.aımz 
780.300 arrus eden içia malGmdar. 
216..200 milletlerin bunları bilmeaiı\e" 

larmda bir hüküm vermeaine 
J'Oktur. Ancak yalnız lutaauz~ 
til denisapn ülkelerde de 
bu iddialann urlıızlrfma " 
maloluna olsan hedefe ulapn•k • 
tenildifine in&lllDlftır. Bu kanaad .. 
dir ki dünya; prensipleri maltlm .
lan bir rejimin ıu •eya lna ı..r.ıc.. 

Eaki turizm 
hcıap T.L. 

s. s. c. ı. 

YueoılaVJf 

tini münakaıadan ziyade bunlan 
kendi •arlıimın tabii bir tezahiire 
saymaktadır. Binaenaleyh ~ 'it , 
babı baıbyan taarruzun ~ 

30.400 155.700 2.226.800 h d .. ÜPftl • b r-L!-
1 ayrete uı:--·r-emeıı u nau 

Yunanistan 

CETVEL: - ~ 

60
·
800 hislerden ileri selmektedir. 

4"800 Açık tehirlere yapılan han tut-
540.SOO ruzlarma relince Amerika Ciiiııı. •11-ıl 

Muhtelif memleke-tlerin Merkez Banka
larmde tutulan klirin• hesaplarındaki ala

reisi derhal bir mesajla ite mı1M1 .. ._ 

le etmiıtir. B. Ra&Yelt harp dlflllld.il!Fi 
kalacainu söylemekle beraber 'Caklarımıı : 

Memleket 
Çelco-Slovakya 
heaabmda 

Miktar T.L. tehirlerin bombanlmuuum ..... 
etmedifini de ıislemiyor. 

V on !chlieffen, bundan dolayı, 
Franaa':r• k&l'fl yapılacak 

bir tecavüzün ancak aai cenahtan 
yani Hollanda •• Belçika tara· 
fmdan yapılmunu tavsiye et• 
mittir. Fakat burada da Lieıe ka· 
lesi Ye boiazı vardır. Onun için 
yon Schlieffen, Hollanda'dan bil· 
huaa Leimberı e:raletiniıı Belçika 
ile birlettiii Maeıtricht tehrinden 
pçmenin muvafık oldufuau dü· 
ıGnmüıtür. Umumi harpte İle 
Moltke Hollanda'nm bitarafbimı 
bosdaak İltememih yalnız tark ta• 
rafmdan Belçikp'ya hücum etme
li muvafık bulmuıtur. lıte m9f• 
bur Schlieffen planı budur. Yani 
Belçika'ya aat cenahtan hGcum, 
•1 cenah~n Franaa'71 ...-mak, 
sat oenaJataa il..ıemelr, Fransa
.. Paclikale istikam.elada de
mde .... irti ........... hat
ta Pariafi arkalarından aannak, 
bu suretle Franaa'yı qaiı yukan 

---------------------------~.,...~~--------~-------------------------- alacainnııT.L. eıı.aoo 
Fransa ,,. lqilt.... 1:na ......a

birer teblii nep'ebniflerdir. Fl'amla 
teblitinde denili10r ld •eçm.,.... 

598.800 de Amerika'nm ta•auuti,.ıe ı...,. 
kuvetlerine sevil halla .._........._ 

~~ı.eıü bıiı' lıtl• konuk! 

Plln llM edl'-tı 

Milyonlarca· İtalyan son 
tecavüzü nefretle karııladı 

Papa Belçika ve 
.. reislerine derin 

Hollônda devletlerinin 
heyecanını bildirdi 
. 

Holland kral' ~esinin İtalya krahna hitabı 
• 

( Bqı 1. im:ı sqlada ) 

le, hldiseler tefair edilmemektedir. 

· ltalyı/da aiuU selerberlilı 

Çeko-Slovakya 
heaabmda 
borcumuz T .L. 
halya 
A hesabında 
alacaitmıı: T .L. 
hal ya 

13.000 

1.439.400 
,. 1 • • •1-:aa1 man etmeme en emn • ..._.._ 

"Fransız hükümeti alenma fU cilMııll 
ilan eder ki muhaıımlan aivil MDııl B hesabında 

alacaiımıı T.L. 
Litvanya 

12C.700 2.268.100 bombardnnan ettiii takdirde Jl. 
7o.aoo zumla gördiiü h• harekete .... 

Dk mKlep muıllinleriafı 
111111 ·11 terfileri 

mek hakkmı nnahafua .,.ı..• 
flollanda Ye Belçika taanıam 

yalnm bitaraflıt.- delil .mi 'laalrw 
da dütm- tecariaüaclea kwt1lla • 
mryacafmı söateri:ror. Ba bclar iaı

llaarif Vekildi Jtni \arem 11a- ıön itJı aafıız bir hareketin bir '111'"•• ,,. 
mektep mııalliııılerinin muı n terfileri ukkmia ,.. bir de mukabelesi Yardır. Miaan al-
,.ı.ak ....ı.ı.n ...,a " aWıalılara ...... ... manlarm bütün lmani kaideleri -. 
:!':.:.~,! :::..-;nw.w aWıaıilr .... m!J'acak " bir miaill-. \aliade 
•ı - w .. ,. ..._ tadıld .... ,..,._ - kendi hallunm da mahYOl•e..-ı Is. 

.. .._._. ".'Pin ~ ....... ..ıa ... ,... ... b.ı edecek bir oruiyete dGtmfit .. 
alerıle ~ lıi...elerı- ..ııi .... ...UU.. • p 
.. üt ılereceler•• ıeçrmİJ 1a,.ı..n, lııı P-•· maaıdır. Fakat 1908 için «iotra olan Ma 

pllıa buıGn için •arit ola6l· 
lir mi? Hatti bqün mÜllalc&f& e
dilebilir mi? Herkesin afzmda 
bir Schlieffen pllnı dolatlffl'. Na
ul Çaldıran muharebesi tafbiy•İ· 
ni bqGnldi harbe tatbik edeme•· 
aek Schlieffen pliamı da aoa taar
ru Yelİleai~te dütünmek abeı olu. 
Bir defa, -.-ım tut)ar. delil 
1908. hattl 1114 f&l'llan Wle c1 .. 
fildir. Bir defa Belçika her taraf. 

Roma, 11 LL :_ ltalya'da ıivil ıe
ferberliğin organizaıyonu faıiıt par
tiıine verilmittir. Bu huıuıta neıredi-

'e. Ruzvelt'in 
beyanatı 

....U.t ı iaci -..ıt•i1ı. iza1ı_.-. A. ı. fılıra- Mukabelesine ıerınce .... .,... 
• lan ıe"i~em lıııl~ı-••... iatüı;D _ııeticeei~ ki belrikablar ve hollandaldar top. 

••tlan ,a .. ı.. oıret..alerıa terfı ••ıletler- _ 1_1 
7 

" fik 1 _ _..1_.;.ı _.a..1..: ~ 
.... --. iıdilıaklu öecelıi ... .a.,,. filea a1m)'I r1L&&&rml mutte ı ••~ --.e m-
lıeılaliılılan a.rilıler -• tımılacaktır. le itilıarla faa ediyorlar. Polonya Ye lakandl-

tu çelik bir kale içindeclir. Nuri 
Belçı1ralılar, Hollanda tarikiyle 
selehllecek bir tehlikeye kup 
Hollanda "ıududunu bir hatla ka· 
-pamıflaraa, franeızlar da, Belçika 
tarikf7le yapılacak bir istila hare
ketiıle kartı, Mal'İnot hattını 1:na 
huchat ı.o,-ca •••tmıtlardır. 
Bundan çıkaracafmus netice ıu
dur: Belçika'dan F.rama'ya lıii
cum e~ imkiuızcbr. Schlief. 
fen planı tatbik edilemez. O h~-
de alman tecarisünin Yeılne ıa
yeai ıimdilik Hollaada Ye BeJçi. 
ka'yı itıal etmek •e ondan aoana 
dütünmelctirl Fakat icabmcla IOO 
bin askerini 190 bine kadar Jiik. 
•ltebil• hadatlanm aclamalnlb 

tahkba -- Belfib ~ 
için kolay :ratular bir lokma d .. 

len teblit, bir mi11t seferberlik komi
tesi ile her eyalette ayn ayn birer ko
mitenin kurulacağını bildirmektedir. 
14 ilA 18 yag ara,aındaki ıençler ile bil· 
tön kadınların aivil seferberliğin bh-
metiyle alakldar olarak sayımları ya-
pılacaktır.. ' 

Hollanda lnralirainin lıalya 
lııralına muajı 

La Haye. 11 a.L - Hollanda .krali· 
çni Wilhelmiİıe, ltalya kralına flhal 
bir mesaj göndermiıtir. 

Hollanda lcraliçeai, bu mesajında 
ıöyle demektedir: 

Savoie hanedanının eıkidenberi mil· 
teballi olduğu Qtl biniyata hitaJ) edi· 
yorum. Hollanda'nın ananevi ıurette 

ballı kalmıt oldutu ve bir dakika ay• 
nlmamıı bulunduğu tam bitaraf liya
setine ratmen Hollanda"nın aokuldu· 

lu anlqmulık hakkında yilbek oto
ritelerini lı'timal etmelerini majeste-
lerinden rica edeJ#m. SiYil balkın 
harp f ellketlerinden uzak tutulmnl 
ve iuiınaııa blltiln muharipler tara-iilclir. 

llJimta Failı FENii( fından insaniyet prenıiplerine riayet 
olunması için mıjeıtelerinin nOfusla

..----------------....... -- rını kullanacağından emlnlm. 

Japonya ve Felemenk Giornale el' lıtllitı'nın )'CDlll 

Roma, 11 °LL - Gionıale d'ftalia 
Hindistanı statükosu pzet•i yuıyor: 

Alman kıtalarının Hollanda'ya. Bel-

(Başı 1 lncı 1a7fıdı) 

daki mnafe. bli)'iik 1ıkender'in llakedon
;ya'dan tran•a ııtmck ıçin harp arabalarım 
k°'turmak mecburiyetinde bulundutu me· 
ıafeden dalJa kısadır. AYrupa'mn ıenia 
nııntakalannda 7ila milyonlarca imana ta
hakküm etmete cah$1nlar, kalplerimizde 
ı>elr a .. tr meYlridedirler. Eier hedeflerine 
vanrtana. nh•i:rane hulyalsn, bütün ~ 
Anlan daha sıkı' bir cenber icine almak. 
bu toprak littUndekl her mil mesafeye hl· 
irim olmak hul:ralan bü,Uyecelrtir. 

Bu meseleye, Amerilca'nm. derhal kar11 
ko:rmaaı lbrmdır fikrindeyim Öteki kıta
lar. biaim ba7at prenılplerimiııden tama. 
men b,..b olan prensiplere lıtlrllri ter· 
clh ederler veya bu tercibl HDm&is aıec· 
bur olurlaru ıulhperver y.aprcıhlr menf. 
mize devam edebilir miyiz? Hanr devam 
edebilecefimi:ıri :ırannetmiyoram. 

# 
Cllmhuriyetcllerlmlıin. bu meseteyl ao-

iaklcanlıhkla tetkik etmesi. bllbaan. aynı 
hedefe miiteveccih olıralr elblrlitble ha
rekete ıeçmeai zamanı •eldill muhakkak
tır. 

Lot • Anıelea, 11 a.a. - Cthnhu1Tet9* 
Ranelt'in en bU:rtlk raldpleriadell olu n 
Aınerib'da bflJiilr bir ollfua uhip babı· 
MU amel'ikah p:ırete kıralı Hönt Loa • 
Anaelea ıtuntiner pset•ia.. cıkaa bir 
malra19'inde Ruınlt'in tlciincii defa qla
rak Amerika cllmdarreialilin• seclleceli· 
ni aöylemlıtir. 

lnaUa - ,,,..... .ZrU.rinin ,.,,.,,.,,,,.. 
Vapngton, 11 LL - !ngtlls büyük 

elçili, B. Hull tıe g&rllpnilftilr. Fran
aız bil~ elçim de eyell B. Wellea'i 
aonra B. Hull'i ziyaret etmlttir. 

Romen kab1nesl 
Tokyo, ı l a.a. - Buılln toplanan çika'ya ve Lükıemburı'a girip ilerle

nuırlar mecliıl, Hollanda Hlndiıta- meleri ile ingiliz hfllrilmetlnin bqına 
nında ıtatfikonun depıtirilmeıini pek Çörçil'in getirilmeai hldiaeleri harbin 
muhtemel olarak intaç edebilecek bir emperyalist demokruilerin ~iy• 
wsl)'etl Japonya'ntıı ne derece allb kadar kaçUımak istedikleri totaliter C..,, ı. ,_, _,.,,.' • 
ile takip eyledlllnl. btlyilk devletlere tekiller aldıfını ptermektecllr. Çir- tlrmemiıtlr. 
bildirmlye hariciye nuın B. Arita')'I çil a.zimklrane, merbametais w her B. Tatare1ko'ya ~ binnetice hUklm 
memur etmittlr. , ttkHl dOfibıceden bade VHS~arla darbk mümn1na bir itimat teahlril 

B Arita'ma bu ıetebbOIU 15 nlun- Ul'bt idame etmek taraftandır. halini almıftır. 
da ;.ptıiı beyanata lıtlnat eyliyecek- Bu itibarla ÇCSrçil'in ld•retdnd• lna Xabiaelliıl h&aı ıunlardır: 
ti clltere'nln harekete seçerek Alinanya Miııt ekonomi na.zırhtına Murcea 
• r. tarafından bir kere daha mllttefikle- cino• tayin olumnuftıır. Milli 111-

N tekMtdllm etmek ıuretiyle ıtrifilen dafu nuın pneral llcuı Ole1CO, •1· 
Mısı( il lftiidaf M ltaJ11hkllrİ hlıbe devam etmesi beklenebillr. m Slm&1lda baft nuareti vekillillni 

Bu pzete netice olarak f8yle de- deruhte eylemektedir. 
Kahire, ıı LL - HWdimet retli, ba- mektetflr: K~ Puo., ı..hrlye mllt•-

ıt buırdald üval w tenf t dola,Wy- Birkaç ıtıne kadar Almuıya'ma ba n olmuıtur. 
le llıar'm mldafu huırlıklanna bQ.. ,..ı tetebbbl '" huaule ptirdill • Sabık pridye pnel 1ekreteri Cret
Jlk bir im wrlJecelfnl beJm etmit- Jd8ledn ilk biltllıSOIUDU 5bmek mim- niau, baricl7e m09ı.,-hiul& ~ • •••il• 

.... ıarı lf, 17,5 liraua 21 lira,.,......_.•· nav:rada1İinla tMD tenine olarak' .. 
fi -detleriı lf, 17,5 lira11 ru .. atalan tuilı- • • 
ı.,._ ._,ı.ııacak " zz. 45, ss lira •aeb •lnt· ııl muhanpler batün lmfttlenyle 
..a.rftıı lıinr üt •recelere ı•çiribait elaıılar lıak- temas halindedirler. il• çarpqmala-
._.. u a,.. --ı. ,.,r1acaktrr. rm han..; sahalarda ne kadar ..... 

1 - - .,. .._ ta.ad luilıiMa 21 ft zs • ••• • • • 
lira ·._..._ filea .... .ı..- ....... Ma1iJ- - ceiı keatirilema. Fakat IBS'Ua .... 
killifiMa .-.- 13. 11. ... tam " zırlanndan Sir Dudle,'ia decllli P. =: • I» 1a,.b ta.illi macilıimca __.. bi harp bqlamıfbr. 

s - .S. _,. u- ....n --... -..... Soa alman taanıann• miltteftk 
• ...._ ..-.rlarm ıa.. aluıdan --. -.. merkezlerde uiradıtı Wr .... ela•I• 
., ... terfi mlıMeti M 8- _.... I Bel d h.::.Lü__.1 ' d-L "d..I l L-_..._ .,.,. .... s ,.ı .a.nıı tllpit e4ilir. • a. e ua--,enn aaa fi uet e ......, 
rw ı-. .._ •tri tarilıirııle lliiatalı._ ii· taraftarlari7Je kuntl.......a Ye Ja.. 
ntrae.ı.r-. aldrlılln •ıılarm lıuul auıl•etleriııi binelerin milli b~' • tetahJaaa ettirir 
doldıırH " lılaprılan tespit Hilulerim hrfileri ,.. b" • , 
rekli ...... kaadar. h lıukııa, lıaa- •tri tari· ır hal almaudır. ıiJtere 4e Ç&rılo 
lıWe U-ı ... ti.,. ta•iI" bir ılefa,. aüahanr- çil, Frana'da ReJDO Wlda puta.. 
Uı. ~~rİll .ıı-ı.. -•ld le~ilffW. b~· ri kabinelerinde topl•--lanbr. 
- 7 lllCJ .. ı1 ............ (ta .. il .. nale,_ • • ---.. 
sin) S ",. 4 ,.Udı terfi lllİddeti cari olacakbr. Cephede top, seride IİDil' Mk W 
~ •tri tarw.ıle llİıltaW.. iin--. ..... hüri:ret dl'YUlll& artık bltla ıc--. 
irıSaJı •ticaıW. ... ,ı.n ,ubeı..Jer ıle ... il el- tini -:. lnahma-
aalı ian, ....._,., rıa. .w.ı.n tariWINa ili- ·--. ~-· 
1ıe,.. s )'illik eerti .ıwt1at1er• ..,.. ...... .... IC.,,,., ONAL 
Iİa adilacek a.rfi camlJarirıa idıali ..,.lılWir. (le 
-- ... lal.,.. .. rble larfi ...... US7 
aJlliliWııa .,_ ..... ,.,._ ........ --
idıal Milaafi .-.-1131 atteU.. .. ,...ı., • 
..... ,...... ,...... a.rfi auirilaiı-laı ... uwı ......... ) 

' - Denaleri •w..taa zz. '5 .. ss lira -
.. iifttaııl r JiSI •11lr lıaw •nlılıat ız 

Non~'le 

müsademeler irıci aa4ftti ~İlca, tauia oı... ,. luı Va
Wleri Y'-.k He:rwtiııiıı taadilıaa llıtiru aU. tat
lıillt .... la,.. -- .. , ....... paı. .. 4ara
ceı.n "9Prilmalni.U.- ,.u,u., nlıac 9111, .... •· Norveç'te bir mahal. il ._., - N_. 
..it ffrtcelart abrıdtldan ıörilaittir. OtNt..ı.- d 1 "'-•kumandanl 1 ....ı.._ 
rirı •tthıri,.tlerirıa ... ...,,., arumAlıi lıirlijia ftÇ or u an _, ı ınıa ·-
....... _ ...... ıı.ı ..... han. ,..ı,.. lıltp- lili : 
a.. rin lıatlre ta4illb ,.,...... ı-ı.n. • ,..._ Norveç lnıvetlerl ile alman kuwtle
" Hncelar •lwlar- taaiııi. ._ .....,,,.. rl araunda Teronedel•.,,.ın ••meH::L 
., .. ft Hili• bir ... ,.... .... - ... UlllllllJ 

s - itli terfi aneliJle _...,, .,...._" 1 müaademeler vukua ıelmlftlr. 
e,ı&I ltJI ..,..._ itiMna --. farlılan. alaalı 
.ı..ı.-. ıı liram u,s; n.s ....... • &n,. 
~ cıı- lıilıirıılerirı - lrrfi ...... 
ı.n.i 21 lirau ~ .,..:-,_...> ZSa zz 
lin4aa ZS lira,.. phr....,. ZS lirUt ı1eıcı.-. 
•,.laralı • ı " lıraılu es lin,. plı.anlınılarmı a,. 
11 aina1 iben 'Si lira,. cıılıanl.alan ~ 
....... Till,.alerce ........... ~ ... . 
...... cilıet ..,. illan ....,.,.. - .... . 
fi ettikleri ._cılH• lırnW' ı• n airllaiwtit. h 
.... ._ ................. lla anırl 
hl ..... . 

• - 1111 .... ..,.. tnfi .......... ·-..,... .......... ı •1'11 ı• ........ İlillıa· 
............... ..-.a..... ..... ... 
_ .... .....,.. ....... - .... •"1r ... 
- .................... lriliWı atftllerİlıa ıı.. 
ı-ı.klan ılencelue lor9 PPrilaİIM. ..,_.,, 
ile ...... llillilılralı larfi attlıl.ri 41.ncelen aire 

....., .. -·· -u...; ..... ·-liılit. 

i1Jt111Yı " ~-· lllrp 
Madrid, l1 a.a - tapaaya'da altı • 

nıfm ıitlb altına almdıtma dair ecaelıl 
mernlekf'tlerde ne\redlltıı haberleri daJll. 
liye nezareti atinde t~klip etm~etfk 
Newedilea bir tebHtde 18"11n•a ~ 
J'e lradaı halibanrdslri ..,.itle alllıaW 
olmak fizere hic bir tedbir aım,,.dıiı ~ 
:-t· ritmekteclir, 

Amerika donanmasının 

yapaca§ı manevra 
7 - ım •:rıh .._ ,.,ı;tr•tmealarirı terfi. 

leriae ait .ı.. Ylıiiraleri. Jal •"1ı ır...ı. •ı· N"7ork. U a.a. - Honolahl'da •--· ................. .....,. ......... .. ... .a~---- -
Diwar ........ ~ ..,.,_ lınfilıaa u ... H lirUıı uu1JUU1Mtrant ba• lruaıanclam amıNıl 
pıpa lliılıletleria ıs tın• llPlİI .,.... ... •· Ricbardadll"ım etrafıada bulan&alann el~
lilariMe Wrirıci ••••Mıi ......, .a...Ul!...a_ -· leditlerıne dre Avrupa bld Mleri bd
_.. ,.,..._ ........ -- rallıtm ıelec,tr PaH"eai cflnl doaanlaa-

" nmınrQa t&tdermelı lna-.ndait ... 
• - ........ - ..... b 1 ıanm .wtittlrmiJeCUtir • ..,. fiJce•• 

it8 8. iL im lulı w 1•1191 .... ...._. bir lr.aıc pml ile takYip._~ -
...................... R ..... clo]qa ....... ~ .. vfhllı 
• ...... ht 1 rr .. ır. tldlr. 
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Kiralık ~ 

Kiralık S odalı daire - Polis Ens
titüsü civarında vekaletlere beı da· 
kika mesafede NAZLI apartmanın• 
da bütün konforu haiz beş odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te· 
lefonla müracaat. 1618 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadaı !çın el
Yeriıll 3 oda, 1 bol, kalorifer, ııcak su, tam 
konfor. Bakanlıkll,ll' karıısı. Belçika ıefa
reti ırk• bahçesine bitleik Fırat ap. Tel: 
3592 veya kapıcı. 1653 

Konforlu kiro.lık daire - 4 oda, banyo, 
mutbak, au havagazı, elektrikli, mupmba 
döıeli, bahçe ortasında. Hacıbayram arka
sında. Bendderesine nazır kuleli sarı ev -
dir. Tel: (2253) 1677 

Kiralık daire - Cebeci Musiki Muallim 
mektebi karşısı, polis karakolu yanı Da • 
malı Ap. 2 oda 1 hol havagazı su, elektrik 
Kapıcıya müracaat. 1716 

Kiralık oda - Bakanlıklar ve Atatürk 
Bulvarına çok yakın yerde, elektrik, ıru, 
banyo dahildir. Megrutfyet C-Addeal ö:r.enll 
•okak (ABAT) Apr. No. 6 ya müracaat. 

17211 

, Kiralık daire - Yeniıehlr Atatliı:'k bul
•arı No. 7 Akasya Ap, bt1 oda bir hol. 
Her tilrlll konfonı havi bulvara nazır bir 
daire derhal kiralıktır. 1732 

Kiralık oda - Aile nezdinde bir ba
~n 'Veya bn koca içla lrullaruılı mut
faklı bir oda kiralıktır. Hacıbayram Ca.d. 
lankamıı aokak 5 No. ya mUracaat. 

1736 

Kiralık iki oda - Yenişehir Zeyrek 
eaddeıl Maltepe k1Spr1.18U yanında Dural 
Ap sıcak su, mutfak, odaleP ayn ayrı d:ı 
•erilir. 1762 

Kiralık 2 oda - Kalorf'ferU •e möbleli 
•m am veya ikiıi birden ldrahldtr. Yeni
ıehir Atatürk bulvan Zafer 2 Ap. ikinci 
kata müracaat. 17M 

Kiralık - Havadar 911 a4hıt11i kiralık 
Uri oda, biri bot. biri möbleli. Memurlar 
Kooperatif arkası Yııınıf Eıendemlr Apt. 
No. 3 1770 

Kiralık oda ~ Aile yanında, mobilyalı. 
Yeniıehlr Havuzbaıı, Emeller ca.ddeıı" 8 
Nr. apartıman birinci kat 6 numaraya mü-
racaat. 1771 

Kiralık daire - İki oda bir salon ve 
milttcmllltlı bodnım kat. Sıhiyo Vekil:ti 
br111mda Orman ıokak Umit apartımanı 
lat kata müracaat. 177i 

YUaalt fiyatla kiralık köşk - Ka
'\'&klıdtre KUçUkfsat mevkllnde otobüs 
duralında dört oda bir aalon ve 2 zemin 
oda.siyle bUyUk havuzu, çiçek bahçelcrlnl 
bat ve meyva ağaçlarını ve bnnyo terti-
batlı yeni bir köık telefon 582<& 1778 

Kiralık - İki geniş oda, hol, genis mut
l>ak ıandık odası. 4-2 lira. Dikmen caddesi 
Yit ıokak No. 19 A. Ti: 5070 den 144. 

17715 

Kiralık oda - Sakin parka karşı her 
türlü iıtirabat daimi ııcak ıu, 35 lira. Mil -
bendiıler Birliii yanı MENGU Ap. dai -
re 11. 1778 

Kiralık apartıman - Zemin kat 4 oda, 
tam konforlu ucus fiyatla Postane cad. 54. 
Ticaret Odası yanında Tel: 3849 1779 

ULUS 

Kiralık - Keçiören'de çift aafalt birin
ci durakta tam konforlu 4 oda 1 11londan 
ibaret bir kat kiralıktır. Divanı muhasebat 

tı U1J"OI' - Bah~ latuıbul'da yetit
miı ıanatmda ıuhlr bir bahçıvan huaual 
bahçelerde daimt veya muayyen zamanlar
da çalıemak üzere lı aramatkadır. Ti: 2178 . . 1860 

iş verenle~ : • 

Aranıyor - BUyük terzlhanelerde çalış-
murakıbı Ali Nemkl'ye müarcaat. Tl: 245-0 mı, her cinsten fııçlye ihtiyaç vardır. Işık· 

1872 !ar cad. Trakya Apt. Muzatter Adama mU-
Kiralık mobilyalı oda - Havuzbaşı Ra • racaatları. - 1726 

gıp Soysal Ap. kapı 4 kat 2 No. 2 ye mil -
racaat. 1874 

Kiralık daire - San köık karşısında 57 
numarada 2 oda, bir hol. Bahçe içinde müs
takil antreli, konforlu, muşambalı. İstlyen-
lere möbleli verilebilir, 1878 

Kiralık - 3 oda banyo mutbak hol. Cc-
beci Mülkiye mektebi ilıtü köylüler sokak 
No. 15 sabahtan 8,5 ğa kadar aktamlın 5,5 
den sonra orta kata müracaat. 1800 

Satılık : 
Satılık - Yenişehir Tuna caddesinde 

Yiğit Koşun sokağında No. S iki daireli 
her dairesi 4 büyük oda bir hol, banyo, 
mutfak ve kömürlükleri ve ayrıca çama • 
şırlığı mevcut bir apartıman satılıktır. Tu
na caddesi 40 numaraya müracaat. 1643 

Sstılrk sayfiye - İstanbul Erenköy 24 
dönüm 2 köşklu bağ, meyva, çam ağaçları 
mukabili Ankara'da emtakle mübad:le e · • 
dllir. Sanayi Cad. No. 82 Ti: 1953 1703 

Acele satılık bağ - Küçük Ayrancıda 13 
dönüm bağ müsait fiatla Ankara Sanayi 
cad. No. 82 Ti: 1953 1704 

Satılık arsıı - İstimUikten hariç Anıta 
karıı köııe başı jandarma okulu önitısmın
da Sanayi cad. No. 82 Ti: 1953 

Satılık arsa - Irak sefareti yanında 7 
dönüm arsa müsait fiatla. San•i Cad. No. 
82 Tl: 1953. 1706 

Satılık apartıman - 7 daireli 300 lira 
iratlı % 40 borçlu köııe başı. Müracaat Sa-
nayi Cad. No. 82 Ti: 1953 1707 

Satılık ev - fsmetpaşa mahallesinde 
uzun yolda köıse b~ında bahçeli %30 borç
lu acele satılık ev Tel: 1255 1722 

Satılık hisse - Küçük bahçeli evlerden 
bir hisse (B. tipinde) acele ıatılıktır. 

Bayram caddesi N o: 1 Ti. 1255 1739 

Devren sııtıhk bakkaliye dUkkAm -
İçki ve tlltlln de satar ve gllzel bir yerde· 
d!r. Bentdercsl cami ve çeşme yanında 
No: 36 d!lkkl'uıa müracaat edilmesi. 1765 

Satılık nrsa - Atıfbey mahallesinde U· 

falt cadde üzerindeki yUzbaşı Şakir'e ait 
arsa toptan satıh ktır. Ti: 17 52 ye milra -
caat edilmesi. 1769 

Satılık bağ ve hane - Çankaya küçük 
Ayrancı'da bakılı bağ ucuz, acele satılık -
tır. Sıbiye Vekllleti kar,11sı Çağatay ıokak 

No. 6 Gökçe Ap. Hüınü Gökçe'ye müraca-
at. 1774 

Aranıyor - Kadın dlklflnden anlar tııçl
lere ihtiyaç vardır. Yenişehir devlet eQra-
81 sırası Alpay TUrk sokak. Seyhun Ap. 
Terzi :Mehllkaya mUracaat. 1799 

Aranıyor - Fennt gözlükçli yetlıtirll -
mek ve eczanede çalıımak ilzere orta tah -
ıilde dürü.t ve zeki bir tezı&.htar lizım. 

Yeni eczaneye müracaat. 1819 

Aranı:vor - Parfüm satışı ve kasiyerlik 
i~ln çalıııkan, ıekf ve dllrüst bir bayan 11 -
ıım. Dikiı vo liaan bilenler tercih edilir. 
Yeni eczaneye müracaat. 1820 , 

Bir muhasip aranıyor - Bir ticaretha
nede bütün gün çalıpcak tecrübeli bir mu
hasip aranryor. Ulus'ta H. S. rumuzuna 
mektupla müracaat. 1877 

Aranıyor : 
Küçük kasa aranıyor - Bir küçük iyi 

lı:aııa alınacaktır. Satacakların ikinci A
nafaruılar Cad. Kuyumcu Plyer ve Parnak 
Arslıngül'e miıracaatlan. 1737 

Aranıyor - Sıhat Vekaleti civıırmda aa
ı,ıhk 3 - 5 odalı ev aranıyor. Yenieehir Kt
zımözalp caddesi No. « A. adresine mek-
tupla müracaat. · • 1863 

ANKARA BELEDiYESi 

Demir boru ve teferrüah 
ah nacak 

Ankara Belediyesinden: 
1 - ~u ifile~·i •h~i} acı için l'İÖrt ka· 

lem demir boru ve teferruatı pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (3155) lira 
(35) kuruştur. 

3 - Teminat (473) lira (30) kuruş
tur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin enc\iınen kalemine ve isteklile
rin de 14/ 5/ 940 salı günü saat 10.30 
da belediye encümenine mUracaat1a-
rı. (2188) 12201 

Muhtelif boya ah nacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Otobüs işleri için 11 kalemde 

muhtelif renkte boya pazarlıkla alı
nacaktır. 

da belediye encllınenlne mllracaatl• 
rı. (2189) 12203 

Dünkü nUshamııda çıkan Ankara beledi
yesine ait yukardaki llinda ıtıuhammen be
del 1380 lira olacak yerde sehven 2500 lira 
yazılmı~tır. Tashih olunur. 

Satıhk tenekeler 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Depoda bulunan 590 adet boş 

benzin ve 282 adet adi ki ceman 8i2 
adet teneke satılmak üzere on beş gün 
müddetle a~ık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (156) lira 
(96) kuruştur. 

3 - Teminat (13! lira (78) kuruı
tur. 

4 - Şact:ıamesini germek istiyenle
rin her gUn encümen kalemine ve istek 
lilerin de 28. 5. 940 sah gtinil sat 10,30 
da belediye encümenine milracaatları. 

(2230) 12236 

Fren balatası ahnacak 
Ankara Belediyeıin'den: 
1 - Otobüsler için 45 metre fren ba

latası pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (675) lira

dır. 

3 - Teminat (101,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle

rin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 14. 5. 940 aalı günü saat 10,30 da be
lediye encümenine müracaatları. 

(2231) 12237 

fren balatası ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Otobüs işleri için 100 metre 

fren balatası pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti 1500 lira

dır. 

~ - Teminat 225 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin encümen kalemine ve isteklile
rin de 14. 5. 940 salt günü saat 10,30 da 
belediye encümenine müracaatları. 

(2232) 12238 

Vesaiti nakliye sahiplerinin 
ehemmivelle na1ar1 dikkatine 

Ankara Belediyesinden: 
Otomobil, kamyon, bisiklet, moto

siklet, yük ve binek arabaları resmin
den belediyemize borçlu bulunan mü
kelleflerin isimlerini ve borçlarının 

miktarını gösteren cetvel umumi ma
halle asılmıştır. 11. 5. 940 tarihinden 
itibaren on gün zarfında borçlarını ö
demiyen mükelleflerden % 10 zammı 
ile birlikte ve tahsili emval kanununa 
göre tahsil olunacağı ilan olu~ur. 

(2245) 12242 

Demir boru ve saire' ahnacak 
Satılık hl- - tıı.aatı ikmal edilmek 

Uzere bulunun kUçUk yapı koopcraUtindc 2 - Muhammen bedeli 4600 Jlratlır. --Ankara Bclecliycsindcn: 
(B) tipi. Posta K. 358 mUracru:ıt. 1803 3 - Teminat 690 liradır. 1 - Su işleri için alınacak olan 

Satılık - Ankaranın nezaretli, ç_Uzel 4 - Şartnamesini görmek istiyen- 6356 lira mııhamn:ıen bedelli 20 kalem 
bir yerinde iki kısımda (0) odalı, bUyük !erin her gün encümen kalemine ve demir boru ve aksamı onbe• gün müd-
salonlu hluıe. En a§ağ'ı yüzde 10-12 trat :ı" 
getirir. Müracaat Tel: 1252, l804 isteklilerin de 14/5/940 ıah günü saat detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme-

Satılık _ Opel kamyon parçalan. İstik- 10,30 da belediye encümenine müra- ye konulmuştur. 
ı~ otelinde No. 2 de komisyoncu Cemale caatları. (2186) 12199 2 - İhalesi 28. 5. 940 salı günü sa-
müracaat. • 1806 • M at 11 dedir. 

Acele satılık arsa - Maltepede 680 M. azot alınacak 3 - Teminat 476 lira 70 kuruştur. 
Jandarma okulu yanında hAklm yerde 600 
M. uygtın fiyat. Tel: 1~8 1812 Ankara Belediyesinden: 4 - Şartnamesi ve listesini görmek 

satılık apartman _ Yenl§ehlr devlet oQ- 1 - Temizlik işleri kamyonları için istiyenlerin her gün encümen kalemi-
rası civarında 7 daireli 400 lira lratlı t"(,30 ıs ton mazot pazarlıkla alınacaktır. ne ve isteklilerin ihale günü olan 
borçlu apartman Tel: 1538 1813 2 - Muhammen kıymeti (2S :O) li- 28. 5. 940 salı günü saat ona kadar tek-

.s!tr~hke!mobiartmlyalı odnda -KPostane cadu • Satılık arsa - Bahçeli evler yanında I· radır. lif mektuplarını belediye encilmenine 
an ap anı a. apıcıya m • marca parsellenmlf bir arsa acele eatılık-

racaat. ·1795 3 - Teminatı 375 liradır. vermeleri il§n olunur. 
tır. Bııyrıım caddesi No: 1 Tel: 12M 

Kiralık _ Bir bay veya bayan için möb- 1802 4 - Şartnamesini görmek istiyen- (2228) 
leli veya möblesiz kiralık oda. Yenlı:ıehlr, Satılık hisse - Yapılmakta olan kUçUk lerin encümen kalemine ve isteklile- • 

12234 

SelA.nlk caddesi, orman mUdürlUğU kar§ıSl evlerden A.B. tipinde hlsaeler Tel: 11138 rin de 14/7/940 salı günii saat 10,30 Yol çivisi alınacak 
No: ~ birinci kat. 180~ da beledı·ye enclimenı·ne müracaatla-Satılık pırlanta - Lekeıiz temiz iki pır-

Kiralık - Dikmende a1iı oda aynca 
mutf$ genlı bağı çok meyveyi havi Ba
yan Hikmet bağı kiralıktır. Bekçiye rnU • 
racaat. 1807 

lanta tek taı yüzlik ve bir pırlanta pllka rı. (2187) 12200 Ankara Belediyesinden: 

satılıktır. Saat 3 ten 4 de ,kadar Ti: 1:~13 Asil sülfirik ahna<ak 1 - Fen itleri için alınacak olan 
1000 adet yol çivisi on beı gün müd-

Kiralık oda - Necatibey mahallesi E • 
ıendemir 2 inci apartıman 2 numaralı da • 
irede ,.ııe nezdinde temiz bir oda. Müraca
at yeri Anafartalar Kamelya mağazası. 

1856 

Kiralık - Kavaklıdere praphane ittisa
linde 11 No. lu hane 2 oda, 1 salon, mutbah 
'1ektrik ve ıu tesisatı mevcut, içindeklle -
re müracaat. 1858 

Satılık' otomobil - 937 model •Bcnz 
Mersedeı marka 6 ıllindirli Speıial tip 
radyosu da vardır. Fl. 1200 L. Tel: 2168. 

1857 
Satılık otomobil - Dört silindirli, iktı

aatlı bir Ford satılıktır. Poıta kutuıu 358 
ze müracaat. 1859 

Satılık Fırm - Sakarya mahalluinde 
Haplsane caddeılnde SO No. lu ekmekçi 
fırını mUıtemilitlyle birlikte satılıktır. 

Devren kiralık daire - 3 oda bir korl • Büyük M. Meclisinde odacı Arif'e m!ira -
dor banyo mutfak kaloriferli Karaoğlan caat. 1861 

Ali Nazmi ap. No. 11 Tel: 2600 1865 Satılık iki kahve - Ulus matbaa11 kar-

Kiralık - Bol güneı alan, önünde geniıı 
taraçası bulunan aile yanında, möbleli bir 
oda kiralıktır. Postane caddesi, Mermerci 
ap. No. 9 18111 

Kiralık oda - Aile yanında liıt katta 
{bekir hir bay için miıstakil oda, asfalta 
10 metre mesafede, banyo, ıu. elektrik da
hil, Çocuk Sarayı kaqısı İlhan sokak 
No. 7) 1862 

Kiralık köıkler - Yazlık Bostancı Kü
çük Yalıdıı asfaltta biri büyük ıekiı odalı 
mobleli diğeri ı.iç odalı, yeni, konforlu, bü
yük bahçe, deniz. Ti: Ankara 1657 yahut 
6588. 1864 

Kiralık - Kaloriferli küçük daire 2 oda 
1 hol, tam konfor 45 lira. Yenişehir Sıhi
ye Vekileti karşısı İlkiz sokak Dr. ı,ık -
man aparuman No. 1 öiledcn ıonra göru -
lür. 1867 

Kiralık aıçı dilkklnı - Cebeci Aile bah
çesi karşısında içkili bahçeli lokanta satı -
hktır. Aynı dıikklnda Rifat uıtaya müra-
caat. 1869 

Kiralık mobilyah oda - Yeniıehlr Yük
ıel caddesi Özenli sokak Celllbe:v ap. No 
6 ya müracaat. 1870 

Kiralık oda - Yeniıebir Sellnik cad • 
d•i Orman umum miidıirlüiiı yanmda ye • 
ıil boyalı Ap. No. 2 mobleli m6bleaiz aile 
Dadlnde bir ba7 ve7fc. bayan i~in. 1161 

şısmda Sevenler kahvebaneıi ile Çankın 

kapııında Akın kahvehanesi mobilyalariy
le beraber aaulıktır. Sahibi Cemal Apay -
dın'a müracaat. 1871 

Acele ıatılık piyano - Ehven fiyatla 
verilecektir. Yeniıehir Atatürk bulvan No. 
43 tatlıcıya müracaat. 1873 

Sa:tılık - Dikmen ufaltındı 277 M. arsa 
4000 liraya, Görmek için devlet 1Qra11 ar
kasında Elgün ıolcak No. 4- ıörüımek için 
de Maltepe ıon durak Akmcılar S. No. 9 
Bn. AY1e San'a mlirac:aat. 1875 

İş arayanlar : 

tı anyor - Orta okul ve ilse talebele 
rine hususi riyaziye dersleri verilir. U· 
lua'ta (MUhendl•I rumuzuna mektupla 
mllracaat edilmesi. 176' 

h arıyor - Bir inıillz bayan inrillzee 
ders vermektedir. lımlr caddesi 10 numa -
raya mllracaat. 177 5 

Bir aıçı iı anyor - Her nevi kebap ve 
döner uıta11 iıtiyenler. Ti: 1151 re milra-
caat. 1777 

h arıyor - MUsalt ıeraltle fransızca 
derı verilir ve her tUrlU tercUme yapılır. 
Yenl§ehlr Soysal Ap. kapı ı. No: 6 da E
rol adresine müracaat. 1809 

İl arıyor - Bir fraıwz bayanı bilttın 
l'ÜJl ve yahut ötleden .anra tra.a.ızca der
ıd veriyor. En .eri, ınırette ötretmeyt teah
hUt eder. uı~ta .A.D. rumuauna mektup -
la mt1racaat. 1808 

Ankara Belediyesinden: detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
1 - Belediye ihtiyacı için lüzumu 2 - Muhammen kıymeti (2500) lira-

olan 2300 kilo asit süfirik pazarlıkla dır. 
alınacaktır. 3 - 'teminat (187,5) liradır. 

2 - Muhammen kıymeti (1380) ti- 4 - Şartname ve nümunesini gör-
radır. mek istiyenlerin her gün encümen ka-

3 - Teminat 207 :iradır. lemine ve isteklilerin de 28. S. 940 sa-
4 - Şartnamesıni ~örmel: istiyen- , lı günü. saat 10,30 da belediye encüme

lerin encün:en kalemine ve isıeklile· nine müracaatları. 
r:n de 14/S/940 sah günü trıat 10.30 (2229) 12235 

&===========================================~ 

Er~ğli kömürleri işletmesi kömür 
satış şubesinden : 

Ereğli Kömürlefi 1ıtetmesi Kömür ·satıı Şubesinin bilumum 
mevcudat, teahhüdat ve matlCtbatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 

numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sa

yılı kararı hükmüne göre teıkil edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, ne 
devredilmiı olduğundan alakadarların her türlü işleri için ıs Ma
yıs 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA buluna-
cak olan adı 'geçen Satış Birliğine müracaat etmeleri. 6120 . 

· Sayın Ankara halkına 
Ankara Belediyesinden : 

Yapılmakta olan yoklama ııraaında numarasız oldukları görülen 
mebaniye • levhaları bilihare konulmak üzere - mahsus memurla
rı tarafından muvakkaten boyalı tebeıirlerle numara konulmakta
d• r Bunların bazı yerlerde silinmekte olduğu görülmügtür. • Bu hal, mevzuat icabınca, para.cezası ile karşılanacak memnu 
fiillerden olduğundan bu numaraların ailinmemeıine ve hilınU 

muhafaz:alarına itina kılınmaıı bilhuaa rica olunur. 12244 

Afyon satacakları 
nazarı dikkatine 

Toprak· mahsulleri ofisinden · 
Peıin para ile Ofis tarafından mübayaa edileceği e 

ilan edilen afyonlardan bizzllt veya bilvekale İstanbul 
afy:on deposuna malını teslim edemiyecek olanların, 
larını aıağıdaki ıartlarla muhitleri·ndeki T. C. Ziraat . 
kası ıube ve ıand~klan vaırtasiyle teslim edcbilecclclert 
olunur: 

1. - Afyonlar sahipleri tarafından sandrklarunış ol 
halde kendilerine en yakın buldukları T. C. Ziraa.t B 
aı ıube ve ajanalarma teslim edilecdrtir. Bu sandrklar~ıl 
rine (Toprak Mah&ulleri Ofisi İstanbul Şube&ine tesl 
dilmek üzere T. C. Ziraat Bankası latanbul Şubesine) 
resi yazılacak ve malın mahreciyle beraber teslim ed 
intihap edeceği bir marka da ıandrklar üzerine vurul 
br. Aynı mahreçten bir şahsa aid müteaddit ıandıklat 
lunduğu taltdirde, bu sandıklar aynı markayı hamil o 
ğı gibi ıaliipleri muhtelif olan sandıkların biribirrne 
yen markayı taıımamalarma da di1"'.kat edilecektir. 

2. - Derununda afyon olduğu beyaniyle, q,hibi ta 
dan Ziraat Bankası şube ve sandıklarına teslim edileO 
sandıklar tahtası deliner~k gedrilmek suretiyle çap , 
ma tellenecek ve telin iki ucu Ziraat Bankasiyle aahib• 
rafrndan mühürlenecektir. 

3. - Bu suretle mühürlenmi' sandrklar T. C. Ziraat 
kası ıuhe ve sandıkları tarafından İstanbul şubelerine 
kedilecek ve Bankanın İstanbul şubesi marifetiyle Ofı 
afyon deposuna teslim edilecektir. Teslimde maim nı 
diyle mal sahibinin ismi de İstanbul ıubesine bildiri 
olacakitrr. Sa·ndıkların İstanbul' da Ofis deposunda tcsli 
de mühürleri bozulmuş veya teli kopmut olduğu tak ' 
bu cihet banka memuru huzurunda müştereken imza 
cek bir zabıt varaka.siyle tesbit edilecektir. 

4 - Afyonl&rın sahibi elinden itibaren İstanbul'da 
tesellümü yapılıp bedelleri tahakkuk ettirilinciye kadar 
pılauık her türlü ambalaj, nakliye, sigorta, hammaliye, 
ve saire gibi masraflar mal sahibine aid olacağından 
hiç bir masraf tesviyesine mecbur tutulmıyacaktır. 

5. - Ofisin İstanbul' daki afyon deposunda iptidai t 
lümde Of is eksperleri tarafınd~n yapılacak hikemi mut 
ne neticesinde zuhur edecek mağşuş, hileli ve katikrh af 
lar Ofisce mübavaa edilmiyecektir. Bu gibi afyonlar, 
rafı &ahibine aid olmak üzere T. C. Ziraat Bankası el 
sahibine iadıe edilebilecektir. 

6. - Ofis eksperleri tarafından yapılacak hikemi 
yene ile tahlilatı ticariye laboratuvarmda yapılacak ki 
vi tahlilin vereceği neticeyi mal &ahibinin pe1inen 
ettiğini ve bu yüzden ileride gerek T. C. Ziraat Banka 
ve gerekse Ofise ka111 hiç bir hak ve mutaf ebede bulu 
yacağmı ve afvonların T. C. Ziraat Bankasına teslimi a 
dan itibaren Ofisçe kati te&ellümü ve bedellerinin tah 
ku yapılmcrya kadar sıeçecek zaman zarfında af~l 
arız o aca cc-fireve sa"r na i e n o ayı opm'K a 
leri Ofisinin ve T. C. Ziraat Bankası Sube ve sandıkla 
hiç bir mesuliyet kabul etmiyeceği bidayeten mal sahi 
Banka tarafından kabul ettirilecektir. 

7. - Bu muameleden dolayı yapılacak her türlü ha 
masraflar mal sahibine aid olacağı gibi T. C. Ziraat 
kasının tahakkuk edecek mal bedeli üzerinden alacağı 
de bir nisbetindeki tahsil ve tava&SUt komisyonu da mal 
hibine aid olacak ve T. C. Ziraat Bankası bundan bs 
mal sahibine hiç bir masraf ve komisyon tahmil et111İ 
cektir. 

8. - 31. Mayıı. 1940 tarihine kadar T. C. Ziraat Ba 
ıube ve sandıklarına teslim edilmiı afyonlar miadmd• 
taınbul' da Ofis deposuna teslim edilmiş ad ve itibar ol 
caktır. (2236) 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı• -------- Ambar insaatı - ..:» ·-
~ Toprak Mahsulleri Ofisindon --: Çorlu istasyonunda inşa edilecek olan ve keşif be -

1 : 36542.82 lira muvakkat teminat mikdan da 2740.71 
: tutan anbar ve idare binalnnın ihalesi 15. 5. 1940 tarihi 
: saat 15 te Ankarada Ofis binasında pazarlıkla yapıla' 
~ tır. 
E Fazla malftmat almak istiyenlerin OfisTcknik Büro 
: isliğine müracaatları ilan olunur. (2158) 12147 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

Haymana' da 
güreş1eri 

büyük pehlivan 
ve at yarışları 

Türk Hava Kurumu Haymana Şubesinden: 
ıg Mayıs 940 pazar günü Haymana'da Tlirk Hava Kurumu 

faatine İlkbahar At yarııları ve pehlivan güreşleri tertip edilıııif 
Güreşlere Tlirkiye bat pehlivanı Tekirdağlı Hliseyin ve ecS' 

pehlivanlar iştirak edecektir. 
1 

Halkın istirahati için tribünler yapılmıştır. Güreş ve 
duhuliye (50) kuruştur. 

Tahmil ve tahliye 

yaphrllacak 

bin Uç yüı yetmiş beş liradır. 

Devlet Denizyolları lıletme U. 
Müdürlüğünden: • 

3 - Eksiltme 30 mayıs 940 t 
milsadif perşembe günü saat 1 

lım satım komisyonunda yapıl 
Muvakkat teminatı 5818 lira 15 

tur. d 

1 - İdaremizin 1 haziran 940 tari
hinden mayıs 941 gayesine kadar bir 
sene müddetle yaptıracağı takriben 
430.000 ton kömürün yükleme ve bo· 
galtma ve aktarına itleri kapalı zarf 
uıuliyle ekıiltmeye konınuıtur. 

a - Muhammen bedel doksan bir 

4 - Eksiltme tartnameıi • 
1 

komisyondan parasız olarak • 11 

5 - İsteklilerin 2490 sa1111 t 

da yazılı vesikalarla bu işe 31 

-i!tl 
mektuplarını tayin olunan r.,J 
14 de kadar komisyon rei1Mı:1 

bw: mukabilinde vermeleri 
(3858/2239) 
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.~v. Amirliği Sa. Al. 
gonderilen hariç askeri 

"--kıtaat ilanları 

lndura, 
~idi n 

(Orap ve 
alma ak 

~sir Kor Satın Alma Komis
n: 

~ et ısoo çıft kundura 20000 adet 
Çorap 6000 adet 7000 çift eldi-

p, r birl'ld · t ı 1 erı ihtiyacı için yukarı-
' Yazılı ku d • ert illi n ura, çorap, eldıven 

rt . n alınacaktır. İhalesi 13 5 
~ csı il · · · M 1 g nu saat 16 da Balıkesir 

!>1 8 ıııa komisyonunda yapılacak -
~ lıınu 

JJI ol ınunun muhammen bedeli 
.,ı· Şt up rnuvakkat teminatı 1833 H-
l~ ur. 
e) :Otıne Ve şartn 1 • • .. k 

b amc erını gormc 
.ı er Ü o g n komisyonumuzda ıörc-

liplerln 
ri muanen saatte müraca-
. <2209) 12207 

epane semeri ahnacak 
hir K s ıı: or atın Alma Komia-

tiyacı · · 
zarlı ki ıçın 2000 adet top cephane 
'l.Yıs 

9 
a satın alınacaktır. Pazar

h r k 40 Perşembe günli saat 15 
tır ... ?r Batın alma komisyonunda 

. "llın tor une ve ıartnamesi ko -
Ülebilir. Tahmin bedeli 64000 

(J Cıt>'n:ıt 1 9600 liradır. 1ıteklll erin 
• c b ı11~"5 kalan ve teminat mak -
ı t' 1 ır·· 

rı (ı un ve ııaatte komisyonda 
. 056> 12096 

eyyar m Jfb~k ahnacak 
Aık A 

an: crı Satın Alma Komia-

adct a 
ta 1: eY>'ar mutbak kapalı zarfla 
saı onınuştur. İhalesi 28 - ma

~ rtınü saat 11 de yapılacaktır. 
o 1'.n tuun ı 75000 lira ilk temi

ıradır N tor 
1 

• umunesi her gün ko-
tıtJı 11

1 
ur. İsteklilerin ticaret oda

lllec: d~klanna dair vesika ibraz 
ılı k Unyetindedirler. İstekliler 

, ves~tınun 2 ve 3 eli ın:ıddelerin· 
lif ve kıı.nunun tarifatı dairc-

ve tctn' bir ınat mektuplarım ihale 
h .... sanı eveline kadar makbuz 

... ır Bo una rnova askeri satın alma 
Vernıeleri. (2247) 

aranıyor 

t 1) 
lld -.ıtryollan Umum Mü

eıı· 

• beın: • 
i.b:ere 1~Y~l atelyesınde çalıştı. 
olcın ~ırınci sınıf tornacı, frez
llıat~cıye ihtiyaç vardır. !mti· 
77 up evsafta Jiyakatı görU -
'Iec;kı~o lira arasında bir ücret 
l'da ~r .. İmtihanlar İzmir'de 
ktı' skışehir'de ve Sivas'ta 

r. 
Olanların İ • 5• k "'d ?niid. zmır ve ır ecı e 
at 

1 
Ürlüklerine, Eskişehir ve 

er: ~~e nıUdilrlüklerine Anka
. (2oı~)res· c müracaatları ilan 

12074 

S}(ERJ F ABRlKALAR 

ngoz lezga_hlan ahnacak 
er-• F 
e~k abrikalar Umum Müdür 

il: e,z Satın Alma Komisyo
c, l>l~-

<lllYa " • 
l bı") ' verıt, testere freze mak-

eın • , 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: • 
Davacı: Toygar zade Naim vekili Aziz 

Bankanın mahkememize açtığı ayya~lrk 
ve israf yüzünden vaz olunan hıcrin müek
ıldlinin altı seneden beri çocuklarını hüsnü 
terbiye ettiği gibi kendi kendini de idare 
ettiğinden mevzu hacrin kaldırılması hak
kında açılan divanın sonunda: Naimin sa
lahı hal kesbettiğl ve hacir altına alındığı 
günden beri bir g(lna ıikayetc meydan ver
memiş olduğu to.bldkat ve vasinin ifadele
rinden anlaşıldığından kanunu medeninin 
419 cu maddesince dll.vacı Naim'in gös
terilen sebepten dolayı hacrinin kaldırıl -
masına ve bu hacrin kaldırılmasına dair o-. 
lan kararın Ankara'da çrkan Ulus gazetesi 
ile ilin edilmesine 13-1-936 gününde tem • 
yiz yolu açık olmak Uzere karar verildiği 
ilin olunur. ıssı 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Hadi Rıza Burgu: Ankara Hacı bay
ram Ayıntap sokağı numara 44 de An· 
kara Defterdarlığı vekili avukat Tur
gut Genya tarafından aleyhinize 24 li
ra 65 kuruşun tahsili hakkında mahke
memize açılan alacak d~vasının yapıl
makta olan duruşma adresiniz meçhul 
olduğundan iUlnen usuliln 141 inci 
maddesi mucibince ve yirmi giln mild
detle tebligat yapılmasına karar ve
rilmiş olduğundan duruşması bırakı
lan 3. 6. 940 pazartesi günü saat.9,S da 
mahkemede bizzat hazır bulunmadığı
nız veya bir vekil göndermediğinoz 
takdirde mahkemeye gıyabınızda ba
kılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. 

Zonguldak Sulh Hukuk Hakim
liğinden: 

Zonguldak orman idaresi vekili avukat 
Hasan Turna tarafından müddeialeyh ü
zülmezde Pavllde çavuk Şevki aleyhine or
man tazminatı olarak açmııı olduğu 40 lira 
20 kurut alacak davasının cari muhakell)e
slnde: Müddeialeyhin ikametgdhmrn meç -
huliycti hasebiyle hakkındaki dlvctiyenin 
ilinen tebliğine ve dunıljmanrn 2~6-94-0 

saat 10 a talikine lı:arar verilmiı olC\uğun
dan müddeialeyhin mezkQr gün ve saatte 
mahkemeye gelmesi veya bir vekil gönder
mesi, gelmediği veya bir vekil gönderme- -
diği takdirde duruşmanın gıyaben cereyan 
edeceği tebliğ makammıı. kaim olmak üze-
re ilin olunur. 1852 

Elazığ Asliye Hukuk Mahkeme
sinden: 

Elhıi'ıw Akaarar ıııahıllesindı Sabit kıırnı Arf9 
nkili nııkat Fı•ri ICarakara'nm Hinıor k!iyÜndm 
Huan oilıı H.,-rallalı miruçdarı Bekir ofla !.mail, 
Ali ofla lıınııil, Mehmet Ali oila Ahmet ,.. Halın· 
am ofalları Memt, Ömer, Oımaa n Rabianıa ofal· 
ları İdru, Ômtr n kızları Firduı, A71e, Emiao ,.. 
Abdallalı ofulluı lbrahim, lımıil n km Ane n 
Mnlül oilu Melımd 'l'f kızı Şakire n Fıtmııııa 
oiullarr Mııslafa 'l'f kızları Ralıiı, Gı.llü n fı'1 hl!ll!t 
Ali luaı ltaifire .,. C.mı1 efılllaro T•lll. Sitlci •• lıJ. 
tı !fakat aloyhleriae ikame ettiii talak,. ıübuta di
nımın icra kılmmıkta olan aıalıakeaıoıiade: 

Miiddıiale7hlerdon HayHllalııa da)'lu M•stafaaın 
ölii kızı Eminenia ölii kıu Hafıza ofuUarı Mohmet, 
Omu İl• kııları Sıdıka, Halime •• Rabia ofıılluı ld. 
riı "" kızları Firılnı •a An• ,.. Emlnı •• Abdalla· 
Lm oiıılları hırahim, lım•il n kızı An• n Mnlüt 
oila Melımet n km Şakire n Fatmanın ofla Mıu· 
tala n kııları Güllü Ye Rabia n Melımot Ali kızı 
Kadire Ye Ctmil ofla Talat, Sıtkı ,.. kızları Sıdıkı 
Ye lfıkatıa ilıa-tı6hlarınm moçhul tıuluııaıat oldıı
faadaa divacr nlıilialn talebi Ytçlıile ilin•ıı. yapı. 
lu davetiye iiıerine iabet etmedikltrinden lıakluın· 
dalıi aıııbıkmmsin ııyaben icruirle muı-lesiz r:ıyıp 
kararlarının ili.nra 7apıl-11aa karar nrfüaiıtir. 

Yakarıda uimleri 7aıılı "crkıımaaın aıulıakeaı•niıı 
lırrakıldıfı 7 haziran 1940 tarihine müsadi\ cuma cii· 
nü uat 11 de Eliııf 1,sliye haluılı mıhktmtıinde h•· 
zır bulunmadıkları ••ra bir nlıil cii:ıd .. edıkleri tak. 
dirde malıakemcaia ııyabea devam olunacağından ı•· 
7ap kararı -kamına kaim olmak liure ilin olunur. 

iCRA VE iFLAS 

Ankara Birinci icrasından: 
Mahcuz 249 çift büyük küçük erkek ayak 

kabı ve terlik 1'4-5-940 salı günü saat 12.50 
de birinci ve 16-9-940 per&embe günü aynı 
saatte ikinci arttırmnya belediye satış sa-
lonunda çıkarılacafı ilin olunur. 1850 

ASKERLiK iŞLERi 

Hasta 
bakıcılık kursu 

-
Ankara Yerli Askerlik Şubesin-

den: 
1 - Bir seferberlik" vukuwıda 3634 No. 

lu milli müdafaa mükellefiyeti kanununun 
ikinci maddesine göre bayanlara tatbik e
dilecek miı1cellefiyette yardımcı hemılre o
larak istihdam edilecekleri için 1 - haziran 
- 940 da başlamak üzere Cebeci Aıkert has
tanesinde hasta bakıcı kursları açılacaktır . 

2 - Bu kurslar gilnde iki soat olmak il 
zere iki buı;uk ay devam edecektir. 

. 

r 3 - Kunıa i11tirak eden bayanların oku 
yazar olması şarttır. Tahsili yüksek olan -
ıai tercihan alınacaktır. 

4 - Her kurs mevcudu 50 kiıi olacak ve 
fazla kalanlar birinci kursun hitamından 
ıonra bir ay fasıla ile ikinci kunıır 1!itir5.k 
ettirilecektir. 
Kayıt olmak ve fazla malQmat almak is 

tiyen bayanların hCC' glin Ankara yerli as 
kerllk şubesine müracaat etmeleri illin o-

. 

. 

lunur. (2243) 12245 

Şoförlerin yoklamaları 

yapılacak 
Ankara Yabancı Askerlik Şube -

sinden: 

. 
l - Ankara'da yabancı olarak bulunan 

ehliyetnameli şoförlerin yoklamaları yapı 
lacağmdan aşağıda yazılı gilnlerde öğleden 
evci 12 ye kadar doğum sırasiyhi chliyet:uı
mesl askerlik vesikası nüfus cüzdanlarlyle 
birlikte ı;ubeye mliracaatla yoklamalarını 
yaptırmaları lhımdır. 

2 - Yoklaması yapıldıfına dair nUfuı; 
cüzdanında kayıdı bulunmıyanların seyl'ise 
ferce çalrşmalarına mllaaade cdilmiyeceğin
den Ankara'da bulunan her yabancı şoför 
muayyen günde şubeye müracaat etmeler 
ve izdihama meydan verilmemek üzere cet
velde yazılı günlerdeki doğumlulardan ol
mıyanlann geltnemeleri illin olunur. (2160) 

-

i 

Tarihi Hangi doğumlulann 

10/5/940 
11/5/940. 
14/5/9-40 
15/5/940 
17/5/940 
18/5/94-0 
21/5/94-0 
22/5/94-0 
2-t/5/940 

Şubeye 

geleceği 

311/313 
314/316 
317/319 
320/322 
3221324 
325/327 
328/330 
331/333 
334/336 

dôvet 
12148 

Ankara Askerlik Şubesinden ı 

Lise ve dnha yüksek tahsili olduğu hal
de 1076 numaralı kanunun neıri tarihi olan 
927 seneırinden evci muvazzaflık hizmeti· 
ni er olarak yıı.panlarrn. 

Kısa hizmet hakkım haiz olmadığmdan 
dolayı muvazzaf hizmetini er olarak 
yaptrktan sonra tahsillerini lise ve daha 
yüksek dereceye çıkarmış olanlardan 316 
ve daha genç doğumluların vaziyetleri teı· 
bit edilmek üzere tahsil vesikalariylc bir· 
tikte tiUbeye milracnatlan. 12227 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Korneş ve saire ohnacak 
Ankara Rndyoevi ' Müdürlüğün· 

den: 
1- Etimesğut Radyodiftızyon istas

yonu pençerelcri için yapılacak yaylı 
koı:neş ile siyah sitor ve saten perde
lerın yaptırılması pazarlık usulile a· 
!r•k eksiltmeğe konulmuştur. 

2- Muhammen keşif bedeli 1065 li· 
ra 45 kuruş olup muvakkat teminat 79 
lira 91 kuruştur. 

ltııtıan ~ tezgfilıı ve saire gibi yeni 
tır. E:ı-1 1111

• marnngoz tezgahlan a-
. ınde b"" , 
ıstiye 

1 
• oy,e tezglhlar olup ta 

lar 11~ erın bir mektupla Askeri 
~e hıı Utn müdürlüğüne müracaat 
le ınarı:ıcktuba tezgaltların ebat ve 

3- Açık eksiltme 22. S. 940 çarşam· 
Zayi - Ölçme alıı.yrndan almıs olduğum ba"günü saat 14 de Radyo MUdürlüğil 

askerlik terhis tezkeresini Erzincan yer Satmalma Komisyonunda yapılacaktır. 

0112ııu asının ve fiyatının ·da ilave· 
r. (2150) 12141 

sarsrntmnda zayi ettim. Yenisini alaca - 4- Taliplerin muayyen gün ve sa
ğımdan eskisinin hükmli olmadığı illn o • atte muvakkat temir:"'lt ve kanuni bel
lunur. Nurettin Özdemir. 1855 gelerile mezkur komisyonda bulunma· 

hanuZI azot ahnacak 
llhuı A 
l<onı· ak eri Fabrikalar Satın 
lllıtıı ııyonundan. 
it.ti Cdl}C'n b • 

~arı o httın rdell 37251.20 lira olan 
1 llda ~?ı azot 111tanbul Toph~ 
o 8.ltııı al t rl fabrlknlnr yollama 
(!illrtıa gtı tn~ komisyonunca 17 ma· 
t lec ktır n ennt H te pazarlıkla 
dU 01aıı 2.:03 1stl'klllerln muvnkltat 
bı rıug-uıı<'' ·8 4 lirayı herhangi bir 
~ilkte 24~~tıı·ı;rak ıılncaklan mak 

drıe?'lncı No. lu kanunun 2 ve 
\ı'e Baatı:~ vcaalld hAmllen mcz· 

0 mlsyonda bulunmala· 
l'ııt h"r 

ınln komtııyonda görUle 
<a·· 

""1 '20i7) 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Çayır otu alınacak 
Ankara Levazım Anıirliği Satın 

Alma Komi~yonundan: 
1 - 400.000 kilo çayır otunun kapalı 

zıı.dla eksiltmesi 22-5-940 saat lŞ de Anka
ra Lv. amirliği satın alma komiıyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12000 lira ilk te
minatı 900 liradır. Şartnameıi komisyonda 
görülür. İçinde kanuni vesikalar da bulu -
nıı.n teklif mektuplan saat 14 d: kadar ka-l bul o~r. (2102) 12103 

"' 12082 

.. lıda Yo~ılı te"?gôhlar müteahhitleri 
il . 

alt ~nı ve hesabına satın alın·acak 
el"ı Fab "k 

da.n: rı a.lar Umum Müdür lüğü Merkez Satın Alma Komisyo-

Ve ... 
~·t ltılktarı .ı.uuhammen bedelt :Muvakkat teminatı 

llıakkap l<rz"'"'"- Lira Lira Kuruı İhale tarihi 
"'<UU 6500 487 50 H-~·1940 ııalı gUnU saat 

lan. 
5- Keşif, proje ve şartnameyi gör

mek istiyenlerin Rad.fo Müdürlüğüne 
müracaatları. (2130) 12116 

GÜMRÜK VE lNHISARLAR V 

Matbaa mürekkebi 
alınacak 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: 
I- Şartname ve matbu nllmunclert mu· 

clblnce 6330 kilo muhtelif clnıı mntbıın 
mllrekkebl pazarlıkla satın alıncaktır. 

II - Pazıı.rlık 20. V. 040 pazartcsl gü· 
nü saat 14 te Kebnto.şta levnzım ve mObs· 
yaat ır.ıbeslndekl alım komisyonunda ya· 
pılacnktır 

III - Şartname ve mntbu numuneler 
sözü geçı>n şubl'den po.rruıız alınabilir. • 
İV - İsteklilerin pazarlık için tayin o· 

lunan gUn ve ııaatte tcldlf edecekleri fi· 
yat llzerinden % 7,~ gllv<'nme pnralsrlvlE' 
birlikte mezkflr komleyona mllracntınrı I· 
ltı.n olunur. (8371/ lO:IO) 11965 

Bira fıçısı alınacak b~~~~ ı~~ 
t • ""n 13000 97~ 00 14·:!·1940 salı gUnU ııaat inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
~ nıakk 15 te d 

ap te.ıgtı.hı ıooo 1:ı oo 14·5-1940 eah gUnU aaat en: 
... ~e frılktarıarı • 15.SO da z9 - Şartnamesi mucibince 2310 a _ 

ts bına htz re muhammen bedelleri yukarıda yazılı tezgtlhlar mUteahhltler:I det bira fıçısı pazarlıkla satın alına· 
aı-:'rkez sa•ın a.rında gösterilen gün ve saatlerde ukert fabrikalar umum mU· . 
o 

1 
12 oJIU"ak n alına komisyonunca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartname- caktır. 

le aı~~lı katıun~ornısyondan verilir. Taliplerin hlzalarındakl muvakkat teminat- II - Muhammen bedeli 22S94 lira 
ko ... ~dnr tlıceı::.l ve a. maddelerindeki veaalkle komlıyoncu olmadıklarına ve muvakkat teminatı 1694.SO liradır. 

.._Yoııa ıntır aıı olduklarına dnlr Ucaret oda.lı vesika.siyle mezkilr gün ve 
-,.uan. (2188). 12lti0 III - Pazarlık 23. 5. 940 P.erıembe 

gUnil saat 15 te lstanbulda Kabatqta 
levazım ve milbayaat ııubesindcki a -
lım komisyonunda yapılacaktır. 

IV - Şartname her giln levazım 

şubesl veznesinden ve İzmir, Anka -
ra başmildilrtilklerinden 112 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

V - İsteklilerin pazarlık için ta -
yin olunan gün ve saatte % 7,S gil· 
venme paralarjyle birlikte mezkQr ko· 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

(3703/2145). 12138 

Tütün, müskirat ve barut 

tezkereleri 
inhisarlar Ba§müdürlüğünden 
Bayilerimizin elindeki tütün, müs

kirat ve barut tezkerelerinin müddeti 
31 mayıs 940 akşamı bitiyor. 

Tezkerelerin değiştirilmesine ıs ma 
yıs 940 sabahından itibaren b.,ı;lana

cak ve 31 mayıs 940 günü akşamı saat 
ı 7 ye kadar devam edecektir. Günü 

. ' geçtıkten sonra satış yapanlardan nak-
di ceza alınacağından bayilerimizin 
bu günler arasında satış şubemize mü
racaat ederek tezkerelerini değiştir
meleri ve tütün için bir fotoğraf ile 
beş kuruşluk pul müskirat ve barut 
için de 25 kuruşluk pul ile barut için 
iki ve müskirat için bir fotoğraf ge
tirmeleri ve fotoğrafların aleminut 
olması ilan olunur. 

(2196) 

M. M. V. DENlZ LEVAZIM 

Parça bez alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Levazım 

Satın Alma Komisyonundan: 
l - Tahmin cdiİcn bedeli 18526 lira olan 

15700 kilo parça bezin 25-Mnyıs-94-0 tari
hine rastlıyan perşembe gUnli saat 11 de 
kapalı zarfla münaka&ası yapılacaktır. 

2 - tık teminatı 1389 lira 45 kurul! olup 
&artnamcsi her gUn komisyondan parasız 

olıı.rak alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta· 
rifau dahilinde tandm edecekleri kapalı 
tc . .lif mektuplarım en geç belli gün ve sa
atten bir saat eveline kadar Kasımpaşa'da 
bulunan komisyon.a makbuz: mukabilin.de 
vermeleri (3692) (2141) 1,2136 

Battaniye alınacak 
M. M. V. Deniz Levazım Satın Al

ma Komisyonundan : 

1 
1 - Tahmin edilen bedeli 19690 lira O· 

an 2000 adet batttuıiyenin 18 mayıı 940 ta
rihine rastlryan cumartesi ıtiinli saat 11 de 
kapalr zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1476 lira 75 kurus olup 
şartnamesi ht'r gijn komisyondan parasız 
olarak alınabilir. 

3 - isteklilerin 2490 ısayıh kanunun ta
rifatr dahilinde tnnr.lm edecekleri kapalı 
te ·lif mektuplarını en geç belli gUn \'e sa
atten bir saat eveline kadar Kasımpasa"d'l 
bulunan komisyona makbuz mukabilind: 
vermeleri/ (349912010) 12003 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Cerrahi alôt alınacak 
• 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan: 

Beher takımına 2100 lira fiyat tahmin 
edilen on takım cerrahi ilat (beher takımı 
i ki sandık içinde) 15/mnyıs 940 carsamba 
günü saat "ll de Ankarada M. M. V. satın 
alma KO. da pazarlıkla alınacaktır. Cerra
hi Slctlcr Milnnoda Giov Marelli S. A. 
f abrikası 'rnamullitı olacaktır. İşbu cerrahi 
ilet takımlarını verebilecekler 3150 liralık 
kati teminatları ile birlikte pazarlık ~in 
ve snatmda Ankarada M. M. V. s;ıtın al· 
ma KO. da hazır bulunmllan. (21615) 12194 

B~nzin vesaire alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundl\n : 

1 

1 

TepslnP tahmin edilen flvatı :ı 808 lira 
olan 10 000 kllo bt'nzln; 2100 kilo mobil 
RB, 400 kilo mobil B, 3 83 kilo gaz pcnr
ıkla satın alınacaktır. Paurhğı l4·5-1940 
enlı gi.inU snnt ıı dt'dlr Kaıt teminatı 871 
lra 20 kunıı,ı olup ı,ınrtnam"sl komisyonda 

görillUr. Tnllplcrln muayY<'n vakitte M.M 
V. Sa. Al. Ko dıı bulunmalar. 

(2221) 12220 

Elel{trik 'ya t rılar~k 
M. M. VekRlcti Satın Alma Ko· 

mi~yonundan: 

t 

1 

1 

Keşif tutarı: 1201 lira 75 kuruıt olan 
hangnr elektrigi pazarlıkla yaptırılacak
ır. Pazarlıl;ı: 20.5.940 pazartesi gllnü saat 
1 dedir. Kati teminatı: 180 lira 27 kuruş 

olup şartnamesi 7 kuruı;a komisyondan a
rnır. Tııliplerin muayyen vakitte M. M. 

V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(2030) 12037 

Arazi safin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

nıisyonundan: 

. 
9 

Aşağıda isimleri yazıh eşhastan harp O· 

kulu civarındaki arazileri satın alınaca • 
cından 20/mıtyıs 94-0 tarihinden 30/mayıs/ 

40 tarihine kadar ellerinde mevcut tapu 
ve difer vesikalariyle birlikte M.M.V. Sa. 
Al. Ko. na müracaatları. 

1 - Ankara İpckiş"te Taşlrcalı Salih ve 
Mehmet oğlu Hasan Tahsin Mermerci oğ-
1 u. (2220) 12233 

ViLAYETLER 

Lağım inşaatı 
Tokat Belediyesinden: 

( 
r 

Tokat merkezinde yapılacak olan 
800) metrelik ve (9713) lira (89) ku
uş bedeli keşifli Ia"'ım inşaatı kapalı 
arf usuliyle yirmi gün müddetle z 

6. 5. 940 gününden itibaren eksiltmeye 
konulmuıtur. 

. 
Eksiltme mayısın 27 inci pazartesi 

gilnil saat 14 de Tokat belediye daire
sinde daimi encllmen tarafından yapı
lacaktır. 

Muvakkat teminat (730) liradır. 
Bu işe ait keşif proje hususi ve fen

nt ııartnamelerle sair evrakı fenniye 
her giln mesai saatleri içinde Tokat 
be!ediye dairesinde görillcbilir. 

Taliplerin ticaret odası kayıt vesi
kasiyle (730) liralık muvakkat temi
nat bedelini veya banka mektubunu ve 
diğer evrakı milsbitcleriyle bu işi yap 
mağa muktedir olduklarına dair nafıa 
müdürlüğünden ehliyet vesikasını ve 
2490 sayılı kanunun tarif ettiği şekil
de hazırlı}4ftcakları teklif mektupları
nı ihale saatinden bir saat eveline ka
dar makbuz mukabilinde belediye ri
yasetine tevdi etmeleri lazımdır. 

Posta gecikmeleri ~abul edilmez. 
(3838/2217) 12232 

Harta yaphrılacok 
Çanakkale Belediyesinden: 
1 - Çanakkale kasabasının meskun 

ve gayri meskun 225 hektarlık sahası
nın hali hazır haritasiyle bunu çevre
liyen 40 hektarla 265 hektara varan sa
hanın 1/4000 mikyaslı münhanili tekao 
metrelik haritasının yeniden alımı işi 
bir ay müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İşin maktu bedeli 5500 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 412 lira 50 

kuruştur. 

4 - Eksiltme 6. 6. 940 perşembe gü
nü saat 15 de Çanakkale belediye bi
nasında müteşekkil eksiltme komis· 
yonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
belediyeler imar heyetinden iştirfık.ve 
sikası almaları ve bunu teklif mektup· 
larına koymaları lftzımdır. Şartname
ler Çanakkale belediyesinden ve An
kara belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden parasız alınabilir. Te ·lif mek
tuplarının tayin edilen günde saat 14 
de kadar Çanakkale belediye reisliği
ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa
atten evci gönderilmiş bulunması 15-
zımdır. 

(3807/2215) 12231 

Hm fimef kon~fü insaah ... 
Malatya Defterdarlığından: 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ma
latya merkez hükümet konağı ikma
li inşaatı 

2 - Bu işe ait evrak 
A) Keşif varakası .. 
B) Hususi ve fenni şartname 
C) Mukavelename 
D) Eksiltme şartnamesi 
3 - Yapılacak inşaatın kcşifbedeli 

173809 lira 65 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (9940) lira 

(49) ktıruştur. 
5 - Eksiltme Malatra defterdarlı

ğında 20. 5. 940 tarihine rastlıyan pa
zartesi günü saat 15 te komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

6 - Bu inşaat kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

7 - İsteklilerin ihaleden 8 gün evel 
nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

8 - Teklif mektubunun 2490 sayı
lı kanunun hükümleri dairesinde ha
zırlanarak ihaleden bir saat evci ihale 
komisyonu riyasetine verilmesi meş· 
ruttur. 

9 - Postada vuku bulacak gecik
melerden dolayı mazeret ve mesuliyet 
kabul edilmez. 

10 - Tafsilat almak istiyenlerin 
defterdarlığa ve nafıa mUdürlUğilne 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(3543 2046) 12043 

Hastane inşaatı 
Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 
1- Memleket hastahanesi ikinci kı

sım inşaatı 27. 4. 940 dan itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarf usulile ek -
siltmeye çıkarılmıştır. 

2- Bu işe ait evrek şunlardır : 
İstekliler bu evrakı Elazığ Nafia 

müdürlüğünden 188 kuruş bedel mu
kabilinde alabilirler. 

A- Hülasai keşif, 
B- Tafsilat keşfi ve proje 
C. Vahidi fiyat cetveli, 
D· Hususi ve fenni şartname, 
E- Bayındırlık işleri genel ve yap 

işleri 940 fenni şartnamesi, 
F- .Mukavelename projesi, 
J· Eksiltme şartnamesi, 

3- Eksiltme 16. 5. 940 perşembe gü
nü saat 15 de Elazığ Nafia dairesinde 
yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için is -
tekliler 2825 lira 1 kuruş muvakkat te
minat vermesi ve bundan başka aşağı
daki vesikaları ibraz etmesi Hizımdır. 

A- İhaleden en az 8 g\in eve) vila • 
yete müracaatla eksiltmeye girebilmek 
Jçin alınmış ehliyet vesikası. 

B- 939 yılına ait ticaret vesikası, 
C- İnşaat müddetince iş başında dip. 

lomalı bir Mühendis veya Mimar bu -
lunduracaklarına dair taahhütname. 

5- Teklif mektuplan yukarıda ü
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar komisyon reisliğine 

makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmıı olması 1art
tır. Postada olacak geçikmeler kabul 
olunınaz. (3491/20091 11988 
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ANKARA V ALlLICI 

Duvar inşası 
Ankara Valiliğinden: 
Ke§if bedeli (882) lira 68 kuru"t'.Jn 

ibaret olan yüksek ziraat enstitüleri
nin Keçiören yolu üzerindeki tahdit 
duvarının köprüye kadar olan klsml
nın inşaatı 13. S. 1940 pazartesi günü 
saat 15.30 da nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 66 lira 20 kuruş
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tubu veya maklfuzu, ticaretodası vesi
kalariyle ve nafıa müdürlüğünden bu 
iş için alacakları ehliyet vesikalariy
le birlikte sözü geçen gün ve saatte 
nafıa komisyonuna gelmeleri ve buna 
\?t keşif veşartnameyi her gün nafıa 
müdürlüğünde görebilecekleri. 

{1954) 11938 

7 adet d~dük ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 
Şehir pasif korunma işlerinde kul

lanılmak üzere 7 adet Elsircn düdüğü 
alınacaktır. Muhammen bedeli 700 li
radır. İhale 23 mayıs 940 perşembe 
günü saat ıs te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,S teminatlariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(2163) 12149 

Tamirat yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden: 

Keşif bedeli 6987 lira 27 kuruştan 
ibaret olan hükümet konağı esaslı ta
mirat işi 13. 5. 1940 pazartesi günil 
soat 15.30 da nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (S24) lira (OS)° 
kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek 
tubu veya makbuzu, ticaret odası vc
sikalariyle ve nafıa mildürlüğünden 

bu iş için al~akları ehliyet vesikala
riyle birlikte sözü geçen gün ve saat
te nafıa komisyonuna gelmeleri. Ve 
buna ait keşif ve şartnameyi her gün 
nafıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

(1955) 11939 

Muhtelif malzeme 
ah nacak 

Ankara Valiliğinden ı 

Keşif bedelli (4616) lira (17) kurut
tan ibaret bulunan Ankara İnşaat Us
ta Okulu atelyesine ait malzeme mü
bayaa işi 13. 5. 1940 pazartesi günü sa
at 15 de Nafia Komisyonunda ihalesi 
yapılmak üzere açık eksiltme konul • 
muştur. 

MU\·akkat teminatı (346) lira (22) 
kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek -
tubu veya makbuzu; Ticaret Odası ve
sikalariylc birlikte sözil geçen giln ve 
saatte Nafia Komisyonuna gelmeleri 
buna ait keşif ve ıartnameyi her gün 
Nafia Müdürlüğiinde görebilecekleri. 

(1927) 11923 

Gocuk baıhk ve saire ahna<ak 
Ankara Valiliğinden: 

Tamiratı mütemadiye ameleleri için 
yaptırılacak olan kilrkten mamul go
çuk, başlık, eldiven ve bilyük lastik 
çizme mübayaası 13. S. 1940 tarihlne 
rastlayan pazartesi günü saat 1 S de vi
layet daimi encümeninde ihalesi ya -
pılmak üzere açık eksiltmeye konul • 
muştur. 

Bedeli keşif SS7 lira ve muvakkat te
minatı (41) lira (78) kuruştan ibaret
tir. İsteklilerin teminat veya makbuzu 
ticaret odası vesikalariyle birlikte sö
zü geçen gün ve saatte daim? encüme
ne gelmeleri ve bu işe ait keşif ve 
şartnameyi her gün Nafia müdürlü -
ğünde görebilecekleri. (1923) 11921 

Kereste ve çivi alınacak 
Ankara Valiliğinden: 

Ankara İnşaat usta okuluna alına
cak 2283 lira 20 kuruş muhammen be
delli kereste ve çivi mübayaası 27.5.940 
salı günü saat ıs de Nafıa komisyo
nunda ihalesi yapılmak üzere pazarlı
ğa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 171 lira 24 ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzu ticaret odası vesi
kası ile birlikte yukarıda si5zü geçen 
gün ve saat8 Nafıa müdürlüğü oda
sında toplanacak komisyona müraca
atları. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa müdürlüğünde görebilecek-
leri. '(2237) 12239 

Bina tômiri 
Ankara Valiliiinden: 

Hususi idareye ait Hacıbayram ca
mii civarındaki binanın tamiri 15.5.940 
günü saat 15 de vilayet daimi encüme
ninde pazarlıkla ihale edilecektir. 

Keşif bedeli 377 lira 57 kuruştan 
ibarettir. Taliplerin ıhale günü temi
natlariyle birlikte daimi encümene mil 
racaatları ilan olunur . 

(2214) 12230 
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AZ EMEK 
ııif!s bi1:1•· 

lJCıneı:ı 

Bir komprime hayat karııhğıdır 
En s rkışık zamanda size en büyük yardımcıdır. Kalöri, 

gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici mahiyeti 
ve yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, Bezelya, Buğday ve sair çorbalık komprimelerimizi 
her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARA 7 1 
M. NUR1 ÇAPA Kuruluş tarihi 1915 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -- -
~ Ereğli havzası kömürleri satış birl iğ inden : ~ 
:= 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararname- =: 
=: nin 3 sayılı kararına göre te§ekkül eden := 
:= •• Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği •• -
:: Merkezi ZONGULDAKTADİR E:: =: Birlikten Kömür almak istiyen miistehliklerin 15 Mayıs 1940 ta- =: 
:= rihine kadar İstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numarada =: 
=: ve 15 Mayıı 1940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zongul. := = dakta SATIŞ BlRL ! Gt MERKEZİNE müracaat eylemeleri la - = 
:::: zımdır. _ = KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ : = := 1- Kömilr alıcılarının Kömür bedelini pe§inen ödemeleri şarttır. =: 
:::: 2- Kömilrler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. -= Telgraf adresi : ZONGULDAK - SA TIKÖMUR - -
:::: T elefon : 145 ZONBULDAK 6123 -- -
'=i'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJllllllJlllllllllllllllllllllll(i=' 

Davar ve sığır satışi 
Kızılay Umumi Merkezinden: 
Haymana kızılay şubesinde mevcut 600 - 700 ha! arasınd'a muh. 

telif cins davar ile 20 - 30 ha§ arasında sığır satılacağından almak 
istiyenlerin 15 mayıs 1940 çarşamba günü saat on dörtte Haymana 
kızılay şubesine müracaat eylemeleri. 1796 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. -
=Ankara Palas paviyon § 
- --- Her akt ll.m methur Swing Şantözü , ------ LİLO ALEXANDER -- --- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• -- - 1 

- ve -- -
IŞIK DANSÖRLERl ---

U LUS 

Polath' da satılacak Çiftlik 
Türkiye ·Z iraat Bankası Polath Aiansından : 

No. Mikdarı 

Senet Borçlunun Kö~ Adı ve soy adı Cinsi dekar 
64 Tozlu Çiftliği Tevfik, Zeki ve Sadık·vere- Çayır 459,50 

ıeleri Ayge, Meriyem, Muammer. 

r 

64 Tozlu Çiftliği Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Bahçe 183,80 
ıeleri Ayııe, Meriyem, Muammer. 

64 Tozlu Çiftliği Tevfik, Zeki ve Sadık vere· Çayır 919 
ıeleri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

64 Tozlu Çiftliği Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Tarla 275,70 
seleri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

64 Tozlu Çiftliği Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Tarla 275,70 
seleti Ayşe, Meriyem, Muammer. 

Mevkii 
Çatal arkaç 

Yol kariyesi 

Kamışlık ka-
riyesi 

T ozlu yayla 
civari 

Çatal arkaç 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kş. 

473 84 

249 34 

1033 87 

568 59 

;;;; 
568 59 

, 

Hissesi 
Şeyh Mahmut vakfından 
hissesi nısfının on ikidt 
hissesi. 

Bahçe yerinin nısfının 1 
hisse itibar olup 55680 ıı 
seden 167040 hissesi. 
On iki hisse itibar edile 
kuz hissesi. 

Şeyh Mahmut vakfındaıt 
nın 11 / 12 hissesinin nısfı 
hisse itibar edilerek 9 lıİ 

Şeyh Mahmut vakfında!\ 
nın 11/ 12 hissesinin nısfı 
hisse itibar edilerek 9 lıi 

64 Tozlu Çiftliği Tevfik, Zeki ve Sadık vere· Tarla 275,70 Kara İlyas 568 59 Şeyh .Mahmut vakfındatı 
seleri Ay§e, Meriyem, Muammer. adası kari- nın 11/ 12 hissesinin nısfı 

. yesi hisse itibar edilerek 9 hl 
2814 sayılı kanunla % 3 faizle taksite bağlanmış olan borçlarını vadesinin geçmesine ve yapılan tebliğata rağmen ödemiycn eşhasın me\' 

safı yukarıda yazılı ve 2814 sayılı kanununun 8 inci maddesinin hükmüne göre Bankamız lehine merhun hükmüne giren gayri menkulleri 
val kanununun hükmüne uygun olarak 21 gün müddetle açık artırmaya çıkarılmış ve şartnamesi 25. 4. 940 tarihinde Bankamız kapısına 
Birinci ihaleleri 16. 5. 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 13 de Bankamızda yapılacaktır. Pey parası sürülen peyin % 7,5 dur. A 
deli alacağımızı karşılamadığı veya haddi layik görülmediği takdirde en son artıranın teahhüdü baki katmak şartiyle artırma on gün tı 

27. 5. 940 tarihine tesadüf eden pazartesi günü ayni saatte ihale olunacaktır. Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Bankamız muhtar olduğu 
ihaleye kadar borçlul~r borçlarını tamamen öderlerse muamele fesih ve iptal oluncak. Müşteri ise pey akçasını geri almaktan başka hiçbi 
hak iddiasında bulunmayacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılarla diğer alfikadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını, 

faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı müsbitelerile birlikte 20 gün içinde Bankamıza bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicillerile 
dıkça satış bedelinin paylaşmnsından hariç kalacakları ve daha fazla malU mat almak istiyenlcrin Bankamıza müracaatları ilan olunur. 

NEON 
Çubuklariyle tenvirat ve reklam 

tesisatı 

en ucuz şeraitle yapılır. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALiH ÇENE 

Ankara Anafartalar Cad. 
\, No. 10 T l: 1287 

.::!, ...... K i R E ç 1111111!:. 

- -: Kut~lıJ11 namiyle maruf, piyasad• eıi yok· : 
:ıur. En yiiL:nlı randıman "rdiiiai, 6ç aenedio : 
:hrr iaıut yapan ınlamı,ıır Anlıarı ıunt111 : 
:ı.ı uıryin Oralı Teltfon 2078 1175 : - -., 1 ı 1 1 1 11 11 1111 1 11 111111111 f1 11 11 11 11111,. 

POLiS 

Polis kolleji avan proje 
müsabakası neticesi 

Polis Koleji avan proje müsabakası 
neticelenmiş ve jürinin vermiş olduğu 
karara nazaran Güven rumuzlu Yiik

sek mimar Kemal Ahmedtin projesi 
birinci ve Ar rumuzlu yüksek mimar 
Behçet Unsal'ın projesi ikinci ve 222 

rumuzlu yüksek mimar Adnan Kuru
yazıcı ve Orhan Safa'nın müşterek 

projesi üçilncü olarak seçilmiştir. 

(2206) 12!29 

.:!.JllllJllllllllllllllllllllllll lllllllllllllllllllllllll l llll lll ll lll ll -
Asansör yapt1r1laco -------·:: Antalya Elektrik T. A. Şirketinden ı -

:: Antalya Elektrik Türk Anonim şirketi Antalya iskele 
~ (35) metre irtifaına bir asansör yaptıracaktır. Asans8r 
=: nin arka dıvraı mevcut ve arızasızdır. Yalnız üç tarafı d~ 
:= kele olacaktır. Asansör yolcu ve eşya nakli için kullanılacak 
=: nazaran on yolcu yani bin kilo siklete mütehammil olmalidır 
:::: ehven fiyat göstermiş ise ona ihale edilecektir. Bunun inşa9 
:= ahhüt edecek firmaların fiyat ve şartlarını havi tekliflerini 
:= ran 940 gayesine kadar Antalya Elektrik Türk Anonim ıir 
=: bildirmeleri ilan olunur. 

':11111 1111111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

~·DAKTİLO KURSU 1~ 1-............ ._ ............................. m111 .... Wf///I: - -: 71 inci devresini de % 50 ten- : 
: zilatla açmış ve kayıtlara başla- E: 
: mı!!tır. Belediye u ın - Han f i 
: Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 : -., 111111111111111111111 111 1111111111111 l ,. 

Hakiki 
Balkan kaşan 

Çok ucuz olarak 

Memurlar kooperatif ~irkeli 
mağazalarında buluı:sunuz. 

Toptan alanlara ayrıca tenzilfit 
yapılır. 

..11111111 Daireye elveri§li lllllllL - -
Kiral ı k büyük bina -------

-------: Çankaya caddesi' rus sefareti : 
: karşısında (44) odalı, kaloriferli : 
: (E. t. E) idaresinin oturduğu ;: 
: büyük bina toptan kiraya verile- : 
: cektir. TL: (2253) e müracaat. : 

'=;111111 1111 1111111111111111111111111111;:' 

' ŞEHİR LOKANTASI 
Cumartesi ve pazar 

akşamları 

Masalarınızı muhakkak evelden 
tutunuz 

Tel : 2038 KARPİÇ 

~---~E 

MEHMET EFEND 
MAHDUMLAR 

Daima halis ve en 
. ' 

kahveyi_ satarlar ı 
Bütün Ankara bakkaliye mağazalarında husus1 

ambalajlar ·ha linde bulabilirsiniz. 

Kapalı zarf usulile eksiltme . 
Liseler Alım, Satnn, Komisyonu Reisliğinden ı 

Miktarı Eksiltmenin 
Kilo yapılacağı İlk T. Cinsl Beher T. B. 

gUn ve Saat Lira 
61500 21.5. 1940 Salı G.S. 1615 

K. s. 
Pirinç 35 

10.30 da 
520000 .. .. 10.45 de 8915 
14550) ,. 11.10 da) 1214 17750) .. .. 11.10 da) 
LIOOO .. .. 11.25 de 4693 
86500) .. .. 14.25 de) so58 23000) .. .. 14.25 de) 
80:100) 

" .. 14.40 da) 
70000) .. " 14.40 da) 

6591 29500) .. .. 14.40 da) 
23850) .. .. 14.40 da). 
22700) .. " 

15 de) 1433 11850) 
" .. 15 de) 

Ekmek 10 25 
Sabun sa 
Zeytinyağı 60 
Sadeyağı 185 
Tozşeker 36 50 
Kesme eeker 40 
Dağlıç eti 58 
Karnman etl 55 
Kuzu eti 45 
Sıl;'1r eti 35 
Beyaz peynir 45 
Ka.,ar peyniri 75, 

:::: _:! 1 1 1 11111111 1 111 1 1111111111111111111111~ ALEXANDER - SYRİES -- (38 kalem yaş sebze umum tutan 38699 il ra 60 kunı§) 
857310 Kilo ) ---- ............................. , .................... . 

Piyangonun en büyük ikramiyesi 

80.000 lirayı 
Memurlar Kooperatifinin sa'ttığı 34203 

numara kazandı. Siz de kazanmak istiyor

sanız biletinizi 

Kooperatif kiıelerinden ahnız. 

- -§ Gün batarken § - -
: Victor Franccn - Madelein Ozeray E: 
: - Louis jouvet : 

'=;ııııııııııııı ı ıııııııı ı ıııııııııııııııi=' 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6742 

İmtiyaz sahibi 

lskcnder Artun 

Umumi Neşriyatı l dare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Mtıessese Müdilrll: Nult ULUO 

ULUS Basimm ANKARA 

466900 Adet ) 21-5-1940 sn.lı gfinU saat 1:5.15 de 
79100 Demet ) 

l{omlııyonmmıza bağlı Galntruınrny, Hnyd:ırpnşa, Knb:ıtnş, erkek llsclerlyleı Çamlı en, Knndllll ve Erenköy kız 11srl 
yıe • 1941 sonuna kndnr lhtıynçlnn olnn yuknnda yazılı ylyeceklerl knpnlı zarf us ullylc eksiltmeye konmu~tur. :81' 
ı:-erekll dunım yukarıya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İstlkl~l caddesi No. 349 dn Liseler Alım sntım komlsyonuııcle yapılacaktır. ,ı 
İstekliler ilk teminat makbuzu ve 19;!0 yılı tıcnret odası veslknlnrlylc 24!l0 sayılı nrttırmn, <:'ksııtme kanununun ıııs· 

resinde hnzırlıyııc.."lklnrı tPklit :ı:nrflannı yukarıda hlznlnnnda gösterilen santten bir snnt cvellnc kadar söz:.! geı;;cıı 
reisliğine makbuz mukabilinde teslim ctm elert muktazl olup postada olacak gecikme !er Jmbul edilmez. Temlnutlııfl 
ve unrtnnmeleri bedelleri mukabilinde almak lsliycnlcrln Galatıısarny liııeslndc komisyon ktltlpll~uc mllracnnUarı ııııı 

«========================================================-:;:::;-
YENİ SiNEMA 

Bu Gün Ru gece 

H olivud Resmige~idi 
Büyük caz filminin unutulmaz s;ifti 

Alice Fay - Don Ameche 
Seçkin halkın filmi • 

Baıtan baıa RENKLİ bir ABİDE 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Saat : 10 - 12 de ucuz H. Mat inesi 

HALK SINEMASI 
Bu ak&am saat 21 de 
Fevkalfide proiram 

1. - CÜCELER ŞEHRi 
Tamamen CÜCEl,ER tarafından 

oynanan şayanı hayret film 

2. - Altın Soyguncuları 
• Kahramanlık filmi 

Gündüz: 14.30 • 16.30 - 18.30 da 

FİL DOKTORU 
Türkçe S6~1U 

Saat : 10 - 12 de ucuz H. Mat inesi 

sus d, 
,, • d 

Bugiin saat 14 ten itibare, ili 
MÜTTEFİK AMER11'-" 

KURTARICISI ~ 
ABRAHAM LINKOLrl~ .'
hayatına ait fransızca sb1 ~ 

insani şaheset ,.~ ' 
VATAN KURTARAN AP tı 

Henri Fonda - Alice 11~0 iti 
Seanslar: 14 - 16 - ıs - zo, 
Saat : 10 - 12 de ucuzU· 'Ilı' 

CASUS PEŞtND~ 

~=====================1) ~~:==============================:::::============================::;::======;::::::;--


