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Çörçil kabinesi 
itimat reyi aldı 

DOn Avam Kamarası B. Çörçll'ln bir nut
kundan sonra yeni kabineye eıtıra Jtaroı 
881 reyle itimadım blldlrmloUr. (Haberle-
rimiz S üncU sayfada.) ~ 

Liege1in şimalinde mühim zırhll kollarla yaptlan 
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Alman ileri hareketi· durduruldu 
. . 

Almanların Hollanda hatlarının 
bazi yerlerini · deldikleri anlaşıhyor 

Alm 1 rın zaplettiklerini bildirdikleri 
Liege kaleleri, bir tanesi müsle na 

ltn k üzere mukavemete devam ediyorlar 
Belçika' da 1.800.000 Alman askeri var! 

Hollanda ve Belçika'da harbin başından 
beri düşürülen Alman tayyareleri 400 ü b.uldu 
• 

Belçika, Hollanda ve Fro.nsa'dakl harp ııahaslyle almanlann ve mUttetlklcrhı 
ileri hareketlerini gösterir hart&. Siyah oklar alman, diğerleri de mUttetlk kıtalarım 
söne.rmektedlr. 

iit"kiyeni I 
Pariı, 15 a.a. - Diln ölledcn ıonra ve ı. 

geceki harckttm hulbası şöyledir: 
Me.a,tricht'inJarbindcL frnnsız motörlü 

lıatalarmm yaptıklan bir mukabil turrus ·~~~7~~~~~~~::1~1.1(1 
neticesinde alman ileri hareketi diln akpm 

j Büyü_k _M_il_let ___ Me_d_isi_nin_d_ün_kü_ıo_pla_nt_ıs_ınd_a 

Devlet konservatuarı kanunu 

üzerinde konuşmalar yapıldı 
llVeti 

Kemal ONAL 
lİ?•k" 
ak Un Vatanseverliğini kimıe 

'"'t' ~ta etnıez. Tarihin uzun ıe
'" 11\t b' '<> ır tarafa bırakalım, yal· 

hHC ~ur~ulut hareketi, onun e!l 

lc0 l"Ud ",_dıreler içinde bile vatanı· 
tlll' ~gul'lu gösterir. Bu koruma, 

Çe a tan •aldıranlara kartı •· 
Ilı; " rıı. e vasıtalardan mahrum 
"rın k h . lrı\i le" a ramanca mukavemetı 

til brn un olmuttur. Bütün tarihi , u .. 
lciirı k rrıucadeleyi hatırhyanlar 
•Üy ahratnanlığını da asla kü· 

lrnp erne:der. 

l ara.torluk f' • · 'hA •l't • • tas ıyesının tarı ı 
ha.le ıçınde türkün bazı emniyet 

v lrıeseleleri zamana bn'akıl· 
kul"\ll atanı kurtanıta olduğu gi
~il~fta da milli tefler etrafın· 
ler ve emek birliği yapan 

fil, h ~alnız insani inkılaplariyle 
dGl\y a. •e sulha bağhlıklariyle 
~'ıa.:;~ takdirini hatta itimadı· 
l'lİ, hi ıb~r. Ve nihayet emniyet· 

let-ara ç h~ §eyi zorlamadan mil
a.r. Boa~ ır mukavele ile sağla· 

.. '-et &lgaz~ar meaelesinin hallini, 
t\iıı k enıı, beynelmilel her gÜç· 
t old &~ılıklı hüanüniyet ve iti-
ilana~·ı Ç& ~~ima iyi bir neticeye 

lt-alc ,tl~ ~egıne kuvetli bir delil 
Cebj.. ı. Meselelerini halde zor 

• Pren · ı · ' 1• • sıp erıne ıaplananlan .. sın d" 
\ıddet b ... unya matbuatı uzun 
• ogazlar misalini ileri aÜr· 

liatay'd k• 
'IJlda ... a 1 hakkımızın münaka· 
. agır v t hl' . ı hat ~ e e ıkelı anlar geç-
• ırıard d F . 
•ırta a ır. akat meselelen 
erı tG~tanet Ve sekinetle takip 

,rlJ\ aain: ... olit~k~sı, büyük fırtına· 
. •aaı111 Y f 1 ıçıne kapılmıyarak 
.'• ba§k t nız kendine faydalı de· 
ide lca a arına da zararsız bir §e· 

"' zanrnag"" ı b 'ld" 
~erek bo... ı ı. 

1 l'tıeıe] l ~a~lar ve gerek Ha· '"'d e erının halli t'' k" Lo-ıt.nber" . , ur un 
et "e rn h ınsanlık aleminin hür· 
nda I& fu abbetini kazanma yo-

'd' r ettiği s . a h . • .. rı ır ve b arnımı ce tlenn bır 
0•tel"İl" A. u, onun be•eri kuvetini tii · ne k ,.. 
ıil~eklerinde ah ç~k garezkar veya 

1nenler liirk" akıkate saygı hissi 
'aındarı .. un sulh ve hak politi· 
~vel", kah§Uphe edebilirler. Vatan-
~l · rlllna t" k e&ıl'lde ku ? ur lcrin insanlık 
llılıııru old Vetlı bir hak ve sulh 
hı. delil or~i~nu. iapat edici bir yı.__,kaau. d • 1• ıken herhangi bir 

•oaao · k r\İçtGr na ı111atlarda bu-
( . 
loıaa ı. 11.ıtca ıanaa. :l 

Tongreı'de durdurulmuşıur. Fransız:, Lülr- • 
ıemburg hududu boyunca Longwy'den Mo
ıelle'e kadar olan sahada muharebeler ol
maktadır. Moıelle'in ııarkıtı<I& almanlarm 
bir taarruzu pilıkürtillmilıtür. 

Maginot hattında umumi taarruz yoktur. 
Fakat Forbach v~ Orentbal tepelerinde, 
küçük taarruzlar olmuıtur. Her tarafta aon 
derece hava faaliyeti olmuııtur. 

Daladiye, harp mmtakasmı ıezmiı ve 
Kırat Leopold ile görilşmüştür. 

F ranıız; ıabah tebliği 
Paris, 13 a.a. - 13 mayıı aabah tebliti: 

"Hollanda'da ve Belçika'da bilhassa Al
bert kanalının ııimal bölğesi ıruntakasm -
da, bu kana!' ile aşağı Rhin arasında ve Tir
lemont'nun cenubu' şarki mmtakaaında ve 
Belçika Ardenncs'lerinde, dilşmanm hü -
ctımları ıiddetlenmek,,tedir. 

Fransa - Belçika hududunda, Longwy
den Moselle'e kadar, aiddetli bombardı -
manlara rağmen, mühim detiııiklik.ler ol • 
mamıııtır. 

Bu mıntakarun daha ıarkmda kayde de • 
ğer bir ıey y0ktur. 

Dün akıama doğru ve ıece hava kuvet
( Sonu s. inci sayfada ) 

l 

Romn'dakt ingtllz bUytlk elçl.t 
Slr Percy Loralne 

(Ressam Salp tarafından) 

tta.lya'da cereyan eden tngtlls aleyhtarı 
!ıAdiıeler Uzerlne lnglllz ıeflrt tt&lyan 
hUkUmetınden izahat tıtemııUr. (Haberle
rimiz 6 inci ıayfada.) 

Türk Hava Kurumu 

Genel merkez heyeti lo~anhsı 
Türk Hava Kurumu Genel Mer· 

ke Heyeti, mayısm (16) mcı per
tembe günü aaat (10) da, merkez 
binaamda altı ayhk toplantısını ya
pacaktır. Muhterem izanm tetrifle· 
ri rioa oluam. • 

lnönü ıehitliğindt! tören yapılırken 

-İnönü · harplerinde ölenlerin 
aziz hatıralarını anmak için 

İnönü şehitliğinde 
hazin bir tören yapıldı 

lnönii, iZ (Hııml) - lniiaii ,elıitlifiadı •er JJ1 
tekrarı lıararlaıııuı ••luaa meruia lıaıü ppıldı. 
Merasi- r.ami lıeydlerdea lıaılıa dnr lıasa n 
lıôylerdea lıi11lerce yıırttaı ıelıaiıti . Anlarında la~· 
mı harplerinde dofııte• n maliil dü19a ıaıiler ~lııt 
anaları, ıelıiı çocukları •ardı. 

Merasimde, Kolordu, Anlıara, Barsa, EılıiJelıir, l~· 
tahya Bilecik •e Bozüyıı1ı heyetleriyle lstanlıal ini· 
•erıil~si Profesör B. Falııreıtia Kerim'in reiılijinde 
•er fakülteden birer lalebedea mliteıelılıil lıir lıeyet. 
le temsil olıımaaıtıı. Eskiıelıir •• B11rH mrııta~ıları 
C. H. Partisi müfettiıleri B. Adnan Menderes ıl~ ~· 
Zülıtü, Kütahya " Bilecik nlileri de meraıiaıe ııtı· 
ralc etmiılerdi. 

Şehillife ,konmalı ime Buyiilı Millet Meclisi, Baı
nUlet, C. H. Parliıi Geıuıl Sekuterlifi, Kolor.d~ 
Aııhra belediyesi n Parti idare lıeyıtL lstıabal aaı. 

'ftrıiteai n difar cİftr "t'İ!lyet " bııalardaa çelenk· 
ler ıiiııderilmifıi. 

Meruiıa, saat 11,41' ela Boıi)'lilı Parti n lıelediye. 
reisi B. NafP Arılı tanfmclaa açılnıı, çelenkler ibi· 
deye lıoıınnıı. Eslıiıelıir'den celn ıınare filoları ta· 
rafıuclaa ıelıitliiia listiiae çiçek ve çelealı ıtılıaııtır. 
Bndıu sonra lıazırlammt olan proıramdaki aıra:JJ 
lalıi\n abide iiuiııdı aatalı n lıiıalıeler irat ol••· 
ımııtar . lllı nutlıa Kolorda namına Kurmay biubaım 
B. Cndeı söylrmiı, lnönii ... rplerinin lıir tarilıçHİDİ 
çizııüı, ıniı ıalılilini ,.., •••• lnı urpleria iıtikl&I ... 
nııudaki ıninah deier n .. •lıileriai anlatmııtır. 
Ankara namına söz alan Mecdı S. Sa)'Mn, ıiideriui 
lnöuli ıelıitleriniu ma.e'1 hzularıaa tncilı ederelı 
lııyecanlı bir lıitalıe irat ılıııiı Anlıara'aıa tiikraaları· 
Dl ifade ettikten sonra eıdimlı demiıtir ki ı 

( Sonu J. üncü ısıylada ) 

Macar hükumeti mühim 
~skeri t.edbirler alıyor 
Yedi sınıfın acilen silah altına 
alındığı Belgrad' dan bildiriliyor 
Belgrat, 13 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: 
Macaristan, mühim askeri tedbirler almaktadır. Yedi sınıfın acilen silah 

altına çağrıldığı söylenmektedir. Tarihi 15 mayıs olarak tesbit ediJen bazı 
ihtiyat sınıfların daveti 12 mayısta yapılmııtır. Söylendiğine göre, Roman
ya hududundaki Uç kolordunun ve Szeged kolordusunun takviyesi mevzuu
bahistir. Macar orduau mevcudu 350.000 tahmin ediliyor. Kıtaatın ekserisi, 
Slovak hududu boyunca Romanya hududunda w Macar • Yueoalav hudu
"1Dda tahılı edilmlı wlUAm&ktadıı. 

Maarif Vekilimiz bu münasebetle Türk 
musikisi hakkında beyanatta bulundu 

Bilyilk- Millet Meclisi dün öğleden sonra Dr. Mazhar Germen'in reisli
ğinde toplandı. Divanımuhasebatın 1939 mali yılı bUtçesinde mUnakale ya
pılması hakkında idare heyetinin bir kanun teklifinin kabulilnden sonra. 
Tokat mebusu B. Nazım Poray tarafından verilen bir takririn müzakeresi
ne ba§landı. Takrir arzuhal encümeninin 463 numaralı ve Memduh Geleson 
adlı bir vatandaşa müteallik bulunan bir karar hakkında idi. 
Takrir ıahibl hldiaeyi ve arzuhal encfi

meninin kararını izah ettikten ııonra bir
çok hatipler ıöz aldılar; arruhal encüme
ni kararmm lehinde ve aleyhinde milıalea
lamu beyan ettiler. Neticede takrir uhlbl 
B. Nuıın Poray'm Memduh Geleıon'un ta
lebi bakkmdald arzuhal encümeninin itti -
hu eylediği kararı tavzih ve bunun inil • 
.ram eylediği netayicl hukukiyeyi beyan et
mesi için mazbatanın mezkilr encümene i
adesi helı:kmda verdiği takrir kabul olun • 
da ve mazbata enciımC4le iade edıldi. 
Ruzruımedeki diler maddeler de okunup 

kabul edildikten sonra Devlet Konservatu
varı hakkında.ki kanun liyihaaı milzakereye 
alındı. 

DeıJlet konıerıJatuvarları 
hakkındaki kanun layihaıı .. 

Devlet konservııtuvan hakkındaki ka -
nun llyihası münasebetiyle ilk ıöz alan 
Dr. Osman Şevki Uludağ (Konya) 1934 se
nesinde çıkarılan bir kanunla Ankara'da 
milli musiki ve temsil akademisi kurulmuı 
olduğunu hatırlattıktan sonra bu iki kanun 
aruındaki benzerlikleri ve !arklan teba • 
rüz ettirdi. Bundan sonra hııtip tilrk mim 

( Sonu 4. i.incu sayfada ) 

Maarif Vekilimiz B. 
Haaan - Ali Yücel 

Kırkpınar gürqlerinin evelki gün bittiğini haber vermiı ve gere• 
serbest gürqlerin, gerek yağlı gürqlerin neticelerini diinkü ıayı· 
mıztla bildirmi.§tik. Yukardaki re.im, giirqlere iftirak eden pcJt,. 
lilHllllann 4bide1..• ,elenir koll'flan sırannda alınnnıtu. 
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Son osmanlı münevveri, bu keli- ı liibm yinni bir yıllık ananeleri arn

meyi, dillerini gayet iyi bilen arnp· sında en göze çnrpan vasfın hız ve 
ların bile mantısını anlıyamıyacak- sürat olduğunu söyliyeyim. Vakit 
lan, arapçn bir terimle türkçcye çe· kllybetmeden, gecikmenin ölüm de
virmek istemişti: 1908 ile 1918 ara· mek olduğunu bilerek yürüyeceğiz 
sında on sene yaşıyan rejim, ideali· ve yürüyçccksiniz. Her hızlı yürü • 
ne sarih bir edn ve ifade veremedi· yenin muayyen bir İstikamete doğru 
ği gibi mefküre kelimesini de yaşa- yönelmesi gerektiğini tekrarlamağa 
tamadı. Buna Öz dilimizde ülkü gibi lüzum görür müsün? 

ıe i leri ihf ali 
Yaran bu münasebetle 
bir merasim yapılacak 

lskenderun'da hararet 33 derece ıcra vekilleri ce kab e 
Şehrimizde hava umumiyetle kapalı geç

miıı, rüzgtr ııimali ııarkidcn saniyede 3 
metre kadar hızla esmiştir. Günı.in en yük
sek sıca&lığı 19 derece olarak kaydedil • 
miııtir. Yurdda Trakya bôlgesinde hava bu
lutlu, Akdeniz sııhillcrindc kapalı, diğer 
bölgelerde kapalı ve yer yer ynğlllurlu gcı;
mf&tir. 24 saat içindeki mutedil yağı~ların 
metre murabbalarına bıraktıkları su mik • 
darlan Kocaeli ve Ege bölgelerinde 1-12, 
orta Anadoluda 1-20 doğu Anadoluda 1-6, 
Trakya, Karadeniz kıyıları ve Akdeniz sa
hilleri bölgelerinde ise birer kilogram ka
dardır. Ruzglirlar doğu bolgı:lcrde cenup, 
diğer bölgelerde ıimal ve şimali şıırki is
tikametlerinden saniyede en çok 9 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek 11caklıklar 
Bursatla 20, Bodrumda 22, Kayseridc 23, 
Urfa'da 26, Adanada 30, İskendcnında 33 
derece kaytıeJilıniştlr. 

Kimlere, ne şekilde ikramiye verilecek 1 ~-·! 
rt{urı 

İcra Vekilleri Heyeti, ordu ikramiye nizamnamesini kabul e 
Nizamnamede ordu atış ve hava bombardımanları talim ve terbiye. 
ve yazma, mUsademelerde yararhk, binicilikte ve hayvan terbiyesirı 
vaffakiyet, ecnebi dillerin tahsilinde temayüz, mesleki telif ve tercj,,, 
rita, kroki ve hava fotoğrafisi, rekorlarda en ziyade muvaffak ola' 

kı.ıv 

eüzel ve mi.nalı bir karşılık getir- işte sarih ve kati bir iedal tanı • 
miş bulunuyoruz. Benim burada ide- mak, bu yürüyüşe istiknmet verebil
al sözünü ku11anışım, bu milletler mek için bir zarurettir. 

k r · dT • d ld k arası e ımenın ı ımız e _ ~- ~- ~ Yabancı ideoJojilerden kopnrıJ-
tu:unmuş olmaa.andan v.e. g~ru~tuğu- mış cazip parçalar, Üzerine şeker 
muz akşnm eenın bu tenmı boylece ·· ··ı ·· h" ı· h ı "b" ·· ·· ·• suru muş ze ır ı np ar gı ı onunu· 
kullanmandnndır. ze çıldığı zaman, sinsi ve kurnaz 

1940 t yirmi bir yaşına basan propaganda edebiyatının ust lıkh 
türk inkılabının gösterdiği sürat, kamuflajı ile peçelenmiş telkinleri 
bizden sonra tnrih sayfalarını karış- zihninizi ~clmeğe yeltendiği vakit 
tıranlan bizden ziyade hayrete dü- sizi yanılmaktan kurtaracak olan 
şürecektir. Fakat o inkılnptan bir- şey, inandığınız ve istikametine yö
kaç yaş büyük olan ve elindeki dip- neldiğiniz idealin eksiksiz ve faz. 
Jomanın dP.ha mürekkebi kurumı· lasız tanınması, bilinmesi olacaktır. 
yan senin gibi bir gence ondan hah- Siz ki bundan sekiz sene önce bü
sederken §Unu hatırlatmalıyım: .ba- yük Şcf'imizden "memlekete hiz
ıarılnn inkılaplar da tamamlanan mette genç arkndaşlarımı mücehhez 
mektepler gibi insana çalışmanın, görüyorum. Bunlar bizim her mÜ§· 
uğratmanın bittiğini değil, başladı- külü y nmek için malik olduğumuz 
ğmı ihtar eder. Ihtilô.I ve inkılnbı, kudretin büyük, inandırıcı delilleri
önce, mevcut şartlan devirip yık· dir." gibi öğünülecek takdirler ka
mak Ye daha iyileriyle değiştirmek znnmı§ bir gençliksiniz; hiç şüphe
için Y par, ondan sonra kendinizi siz inkılabı·yürütmek için elinizden 
değiştirmek, yeni şartlara gerçek • geleni yapmaktan geri dunnıyacak
ten uymak ve onlarm istikbaldeki sınız. Bu yürüyüşe son :·oktur ve bir 
rcsnnetini koruyabilecek bir iktida- garp mütefekkirinin dediği gibi: 
ra varmak için ona devam edersiniz. "idealler yıldızlara benzer. On
Onmı için gerçek inkılaplar hiç bir Jara hiç bir zaman ulaşamayız, fa. 
zaman durmaz ve daiına yürür. kat denizdeki gemiciler gibi hangi 

Bu yüriİyÜ§e girlşmİ§ kollardan istikamete doğru yürüyeceğimizi 
birisine mensup bir asker gibi gör- onlarla tayin ederiz." 
düfüm sana hitap ederken o inkı- Nurettin ART AM 

E e ac·ye dôv ı 

dün nal ze devam edildi 
' 

ünkü duruımada yeniden bir~ok ıahiflerin dinlenmesi kararlaıfl 
Bundan bir miıddet evci şehrimizde İz. 

mir otelinde doktor Mehmet Ali'yi oldü· 
ren ve meşhut suı;lar kanununa göre yapı
lan muhakemesinde 6 ıencye mahkum edi
len ebe Naciye hakkındaki kanınn temyiz 
mahkemesince dört noktadan ve esastan 
bozulduğunu, dosyanın Ankara aftr ceza 
mahkemesine acvkedildiğini cvelee haber 
vermiştik. 

Ankara ağır ceza mahkemesi dün öğle • 
den evci ve sonra ebe Naciye'nin muha • 
kemesinc nakzen devam etmiştir. Öğleden 
evci saat 11 de aı;ılın, ebe Naciye ile ve • 
killeri Cemal Hazım ve Asım Ruacan'ın 

hazır bulunduklan celsede temyiz mahke
mesi dördüncü ceza dairesinin bozma ilamı 
okundu. Temyiz, bozma sebeplerini dort 
esastı noktada toplamı5tJ. Bu sebepler me
yanında ezcumlc, suı;lu Naciye ile maktul 
Dr. Mehmet Ali arasınd:ı Kadınhan'da 0111-
lıyan münasebetler hikiyc edildikten ıon
r;ı maktulün Naciyc'dcn almış olduğu iddia 
olunan 500 liranın gayri kabili istihsnl ol
duğuna hüküm verdiren delillerin mevcut 
bulunmadığr, böyle bile olsa bu paranın a
lmması iı;in kanun! yollara müracaat etmek 
dururken nfı;ln uzun aeyııluıtlcr gozc aldı
ğı, bırıbirlcrinin hayat ve istikballerine 
kasdcdcn iki insanın arka arkaya oteller -
de nasıl birleştikleri, tabancanın Ankara 
v · lstanbul'da da taşınması &cbelıinin layı. 
kiyle araştırılmamıı olması, bilhassa ta • 
b:ıncnnm yastık altında bulundurulmasının 
h kıkl sebepleri, Naciyc'nin ok~anmıyıı 

musaadc cttigini soylcmcsinc göre birden
bire asabilcşmcsinin nasıl izah edilebile • 
ccii noktaları Lizerindc duruluyor ve gerek 
Naciye ile Mehmet Ali'nin münasebetlerini 
eerck 500 lira işini bilmesi muhtemel olıın-
1 rm dinlcnmemiı olduklan zikrolunuyor
du. 

kimse bulunup bulunmadığı, bu parayı ka
nunt yollarla almak imldinı varken niçin 
Kilis'e kadar gittiği soruldu. Suçlu parayı 
verirken yanlarında kimse olmndıı;ını, dok
tonı ltimat ettiği için ve kcndiıılyle ilerde 
evlenecekleri mukarrer bulunduğu için bir 
senede de lüzum görmediğini, fakat sonra
dan terkedildiğini anlayınca ailesi yanında 
kınlan haysiyetini tamir ve bu parayı al • 
dılrtan sonra başkn yerlere giderek ailesin
den uzaklaşmak emelleriyle Kilis'e kadar 
gittiğini söyliyerck cevap verdi. 

Maznun, reisin hadisenin inceden ince
ye tahlil ve tahkiki için sorduğu suallere 
soğukkanlılıkla cevaplar veriyor ve ilk ifa
delerinde aöylcmiı olduklarını tekrarlı -
yordu. Bu anıda, Naciye İstanbul'dan Ki· 
lil'c nasıl ve nlı;in hareket ettiğini, yolda 
tabancasını valize koyduğunu, yalnız Kili
se kamyonla giderken onu el ı;antasına al
dığını, tabnncarun kendisine Kadınhan'da 

Dr. Mehmet Ali tarafından temin olundu
ğunu, yalnız ve kadın oldufu iı;ln bunu da
ima beraberinde bulundurduğunu, Ankara. 
da otelde de kapının iyi kapanmaması yU
zünden ve otelde kadın olarak yalnız k~ 
disi bulunduğu için ihtiyata riayetle yastı
ğın altına koyduğunu söyledi, Mehmet Ali 
ile Sıhiye VckUleti onlinde nasıl buluştuk
lanru, otelin önilndc neler konuştuklarını 
ve hadisenin cereyan ctmiı olduğu odada 
nasıl milcadclc cttil.lcrini hikaye etti. 

iddia ve karar 
Bundan sonra müddciumurnt muavını 

Zıhni Beti!, iddianamesini dermeyan etti 
ve müzakereye ı;ckilen hakimler heyeti 
geç vakit kararım bildirdi. Karara gorc, 
Haseki hastanesi &e\tabibi Dr. Ali Şükril, 
bu hastanenin santral memunı, maznunun 
kardeşleri lhııın ve Mehmet, arkada!iları 
Fahriye, Muazzez, Ulviye ve anneleri, o 
zamanki Kadmhan kaymakamı ve malmü • 
dürü, Nıı.ciyc'nin eski kocası Bitlis'in Ku • 

' 

Yarın, türk hava şehitleri ihtifalı günü
dür. Bu münasebetle yurdun her tarafın
da törenler yapılacak ve kahraman hava 
ııchitlcrlnln aziz hatıraları yli.dolunacııktır. 

Bu münasebetle ıclırimizde de biıyuk 

merasim yapıkıcaktır. Hazırlanan progra • 
ma göre merasim saat tam 11 de Ulus mey
danında l!aşlıyacak, ve bu saatte toplar a
tılacaktır. Bu anda, kıtalnr, mektepliler, 
subaylar sellim durarak ve siviller şapka· 
lnrmı çıkararak saygı vaziyetinde dura -
caklardır. Bu vaziyet yarım dakika devam 
edecektir. 

Bundan sonra hava müsteşarlığı, Hava 
Kurumu Ankara ıubesi, ve Cilmhurlyet 
Halk Partisi adına nutuklar söylenecektir. 
Nutuklardan sonra bando hazin bir marıı 
çalacak, bir manga asker havaya üı; defa 
selam atıııı yapacaktır. 

Bundan sonra Ulus meydanından Cebe
ci'deki şehitlijc gidilecek ve ı;elcnkler 

konulacaktır. 

Kaydi hayatla 
bakma akidleri 

Temyiz mahkemesi umumi heyeti, kaydı 
hayatla bakma akitleri hakkında bir tev
hidi iı;tihat kararı vermiştir. Bu kararı ya-
zıyoruz: 

Ölünceye kadar bakma akdinin mevzuu 
borı;lar kanununun 514 üncü maddesine gö
re alacaklıyı borçlusunun ailesi uzuvların· 
dan biri gibi bu aile içinde ve kanunu me • 
deninin aile rciıllii:I hakkındaki hUkUmler 
dairesinde yaşatıp gözetmekten ve ancak 
alacaklının sıhi bir mlicsaescde tedavisine 
ihtiyaı; halinde müessesenin muraflarrnı 
ödemekten ibarettir. 

İki taraf hillifını muknvclc etmiu olma • 
dıkça kanunun bu hükmü cereyan eder. 
Yoksa alacııkh kendisi ayrı bir evde ya5a
yıp borçluyu o evde kendisini bcslcmlye 
mecbur edemez. Borçluyu böyle bir mecbu
riyete tabi tutmak tarafların hususi mukıı.
vclcleri icabı değilse, kendisine kanun 
hükmü haricinde fazla külfet tahmili de • 
mek olur. Binaenaleyh borçlu alacaklıyı ai
le içine davet ettiği halde alacaklı borçlu
nun kendisine ihtiyariyle oturduğu ayrı bir 
evde yiyecek ve saire göndermek suretile 
bakmakta ,kusur etticini ileriye sürerek ak
di feshedemez. Şayet borçlu ile bir ara.da 
yaşamakta devamın borçlunun kusurlle 
kendisi için ı;ekilmez bir hale geldiği iddia
sında ise yapacağı ~ey kanunun 517 inci 
maddesine istinatla akdin feshini yahut ha· 
yat kaydı ile iro.da tahvilini talep ve dllvı 
etmekten ibarettir. 'Fesih dava edilmiş olur 
ve hlklm tahmil olurum mükeUeH:v te 

halif hareket olunmasından naı;i mukavele
nin icrasına devam etmek ~ekilmez bir ha
le geldiğine kanaat hasıl ederse mukavele
yi dava veçhile fesh veya alacaklıya hayat 
kaydiyle bir irad tahsis eder. 

Edirne' de ehli hayvan sergisi 
Edirne, 13 a.o.. - Hayvan ısllıh ve yo.rıı 

cncUmcni tarafından terUp edilen ehlt 
hayvo.ıı sergisi dUn Edlrncde merasimle a
çılm?Ştır. Merııslmde umumi mUfettıı, va
li, Trakya Parti mUfctUşl, belediye ve 
Parti reisi de hazır bulunmu§tur. Sergi at, 
sığır, inek ve koyun eubesi olmak Uzere 
dört kategoriye aynlmıııtır. Her kategori· 
de derece alan hayvruı sahiplerine yckQnu 
2.800 lirayı bulo.n mUkA!at vcrllmlııtlr. İyi 
hayvan yetlı;tlrmt'.!ğe mO.tuf olo.ıı bu eko -
nomlk hareket, yetıııtırlcller aruında çok 
iyi tesirler bırnkmı,tır. Derece alan hay. 
vanlar halka Uç gUn mUddctle teııhlr edl • 
lecektlr. 

Kazanç vergisi tarhında sene 
366 gün sayılacak 

Maliye VekaJcti kazanç vcrgiıi asgart ve 
mütehavvil kısmının tarhmda &enenin 360 
çlin değil 365 veya 366 sün olarak hesap 
edilmesini kararlaıstınnııtır. 

Takdirname olan 
öğretmen ve memurlar 
Konya'da, Şehit Sadık okulu öğretmeni 

Muzaffer Erkoı;ak, Dumlupınar öğretmeni 
Mustafa İlday, Necatibey öğretmeni Ta -
nk Kendi, vilayet merkezindeki yerlerini 
kendi rizalarlylc Erzincan zelzele felaketi
ne uğrıyan arkadaılanna vererek köyler
deki aı;ık öğretmenliklere gltmiılerdir. Bu 
üç öğretmen arkadaş Maarif Vekilliğince 
takdirname ile taltif cdilmişlcnlir. 

Oltu hükUmct tabibi Bedri Görgü, Er
zincan Maarif idaresi kitiplerinden Fevzi 
Tavııanoğlu ile Cclll Altan, Burdur Sa • 
kıırya okulu öğretmeni Refik Karababa, 
lllahlye merkez batöğrctmcni Halllk Ata
lar, vazifelerini mutadın fevkinde yüksek 
bir muvaffakiyetle ifa ettikleri için tak -
dlmame ile taltif cdllml•l~rdlr. 

Erzunım viUlycti öğretmenlerinden U
lus okullarında çalışarak başan gösteren 
Şemsettin Erta,, Hasan Ergcnckon, Tev • 
fik Bayraktar, Muıtafa GUraoy, Hlisa.mct
tin Arslan, Sakip Ödüklüoğlu, Ahmet Ulu
taş, Ahmet Gürsoy, Fahri 'Seyhan, Fcyzul
lıüı Olut, Nafiz TilzU, Saffet Oüner, Mu· 
hlttln OUnell, Mehmet Özen, Rıza Keskin, 
Faik Kavasoğlu, Saniye Özer, Nizamcttin 
Çelenk, Halil Erglilcr, Erol Yalı;ın, Cemil 
Korkmaz, Fazıl Beyoğlu, Faruk Coşkul , 

Fehmi K~ı;ar, Ahmet Yıldız, Salihattin 
Topalak, Fikri Coşkun, Salt Cardan, Hak
kı Eren, Hilmi Cimillin, .Abbas Yazıcı, 

takdirname ile taltif edilmişlerdir. 
1939 • 1940 ders yılı içinde Ağrı, Antal

ya, Balıkesir, Bolu, Burdur, Çorum, Di • 
yarbakır, Gaztanicp, İstanbul, İzmir, Kas
tamonu, Kırklareli, Manisa, Marq, Muğ
la, Sinop, Sıvas, Urfa viliyetlerindcki Ulus 
okullarında ı;alı$ıp ba:Jarı gösteren ve tak
dirname alan öğretmenlerin sayısı da 551 
dir. 

Ka raca6ey'Cle genış 

, mikyasta pöncör 

yetj~ti rilecek 
Bursa, ıs a.o.. - Şeker fabrikaları l'ilr

ketl Karacab~yde ecker pancan yetıııtır
mek Uzere olrlıdldcn faaliyete geçmlıı bu· 
lunmaktadır. Bu mUnMebetle ıılrket Ka· 
racabeyde bclıcr dönUme altı liradan ol· 
mak üzere 7.000 dönüm arazi klralıı.mıl'i
tır. Klralano.ıı bu arazinin 300 dönUmU to
humluk pancar ekimine taruıls edllmtııttr. 
Şirketin buradaki f§lerlnl idare etmek U -
zere dört klıılllk bir heyet Ko.rncnbeye git
miştir. 

Karacabeydo yetl§en pancarların eeker 
usaresi yüzdcı 22 ondıı Uç. olarak tesbl t e
dtı mlştl r ki bu mlkdar Tllrklyede ba.,,ta ge
len bir verim sayılmaktadır. Karacabeydcı 
bu sene llk deta olarak 2000 dönüm tUtlln 
ve 1200 d!lnUm de kendir ekilecektir. 

Ayancık'ta keten dokuma
cılığının ıslahı 

Ayancık, ıs a.a. - Köy keten dokuma -
lnrının ıslahı için Partimizce yapılan tcoeb
büs üzerine Ziraat Vekaletince kazanııza 
gönderilen zira.at enstitüleri köy sanatları 

tum nahiyesi müdüril Tallt, Kilfı hukuk enstitüsü mildürU Dr. Tevfik tarafından 

hikiminin ve memleket hastanesi baş hem- bugfin ııaat 14 de keten ziraati ve köy keten 
ııircsi Belkis'in hUliyct ve adreslerinin tes- dokumacılığı üzerinde halkcvinde bir kon
biti ile bulunduklnn yerlerde celp ve la- fcrans verilmlıtir. 
tjntaklanna, maktule ait bulunan banka Bundan baıka aynca yeni ve geniş do
cüzdaııiyle, maznun ve maktulün arasında/ kuma tczgahlariylc hazırlanmı_ş bir atölye. 
geçen muhnberatın tetkikine ve Naciye'nin de enstitü atölye ıefi Muammc_r Önder ta· 
eski kocasındn.n boşanmasına ait evrakın rafından bir kurs açılmıştır. ıs glin kadar 
mahkemeye istenmesine karar verilerek devam edecek olan bu kursa köylü tarafm-
duruııma 8 hazirana bırakıldı. dan büyük bir al!ka g6stcrilmektedlr. 

rşıJı 

İye'n 
fyag 

verilecek ikramiyeler ayrı ayrı gösterilmektedir. 
tı k i 

lik n lıarnn terlıi1esi ııı!inbakası yapılır tr k i Ordu atış ve hava 
bombardımanları 

Her ır.ufa m hıuı pi1ade ahı tdinınımeıine röre 
(A) ırubuıııı ıııenıop olan birlikltrde Ye harp n 
piyade atıı okullarında her aene bir iftmr atıı mü. 
sabıkan yapılır. 

Bana iıtirak edenler aruında ~ çok mıınffalı 
olanlardan: 

Her alayda bir ıabaya, her ala1da bir erbııa, 
ffarp okulunda lıer unıfıan üçer talebeye, Piyade •· 
tıı ckulıında uç ıııba1a bu ikramiye nrilir. 

Her ıınıfa mahsus piyade ahı taliıımaııırsiue riırt 
(A) rrubuna ıMnıup birliklerde n harp Tt piyade 
ıhı okullarında' her sene hafif .makinalı lıifrk ilr 
bir iftihar atıı muıabHkan yapılır. 

Buıııı iıtirik ed•nler araunda en çok mııvaffak O• 

lanlard n her tümen. milatahk•m mnki, maılakil ıu. 
ı•Y ve Ludnı kamulanlıkları:ıda birer aabaya, lıer 
tum•n, müıblıktm mnki, muılakil tura1 ve hudut 
lıoıınıtanlıklarında lııru erbaıa, Harp okulıında ı her 
ıınıfıın uçer 13lebtıye, Piyade alıJ ok•lunda: ıiç ta• 

baya bu ikramiye Y rilir. 
Afır makiııalı tufek atıı taliııııııımeıine cöre her 

sene bir ifıilın atıf m:iaalıakuı rapılır. 
Duna iıtirik ed~nler arasında en çok ıııunffak O• 

!anlardan: her lumen, mustahlıem ıııeYki, mlistJıkil 
tugay n badat komatanlılılarında n .. fır aıakinalı 
lufrk alaylarında birer ıuhara, her tumen, ııııhtak· 
kem mevki, n:uıtıkil tura1, hadat komutanlıklarmdı 
Ye afır makinalı ıufek ılırlarıııda lılrer erbap, pj. 
rade atıı okulunda uç ıubaya hu ikramiye nrilir. 

Hava ımıflarmda (talimnamesine ıöre) yııpdacak 
han atıı ve bombardnnanlar~ iıtirilı edenler ara· 
unda en çok monffalı: olanlardan: Kaborta Ye turel 
atıılarııııb (ınakiıııılı tüfek Ye 1!13kinalı lop) lıer •· 
lay H miistakil labarda birer ıuba:r nya rrbap, 
bombardıman aııılarınd~ her alay n müstakil la· 
lıurlarda birer ıalıay 1'11'1 rrbıp bu ikraııılJt veri
lir. 

Bir talim ıeneıi İçinde (ıalimMıMIİlıe ıöre) donan. 
m nın top n torpido ahılarnıı en 111luek nnınffı· 
lıi7etle baıaraa remilerin ahı birinciliklerini kaza. 
nanlardan: 

Ea İyi top atııı J11paıı rnuiniu topçu ıııbarıııa, 
En iyi lop alııı yapan reminin top aipncılarma, 
f.n iyi lop alııı rapan reminin behcf topundalü 

er Ye onbaıı!ardıa nılEtıltrlnde ea iri mıınflılı O• 

lan İkiter kiıiye, 
En i1i lop alııı 1apan ıeminin ıı:ıe11fe ileti •• 

manzımıecilcrindaı altı lıi iye, 
En iri ı rpido ahtı yapın reminin torpido ııılıayı· 

na (denir.ahı ccmilerinde caıiııin komııt&Dllla), 
En İ)"İ torpido nlııı yııpaa ıemiııin ıer tuyupluıııa, 
En iyi torpido ohıı 1apan ıeminin beher konnda· 

ki er YO onbaıılıırından n:üfelerinde en çok muvııf· 
Eak ollln ikiıer lıiıiye, 

En iyi torpido ahıı yapan erminin mesafe ileti Ya 
mınııımecilerinden allı lıiıiye ba ikramiye nrilir. 

Talim ve terbiye 
Kara birlikleri talim ve lerbiye ikramiyesi, lıer IÜ· 

men, musıılıkcm me•llİ, mıııtıkil tugay n lıadut lıo
aıutanlılılarmda birinci ı flıa nilıa1ttine kadar talim 
n terbiyede lemayiiı eden bir (piyade l'e)'ll topçu 
Yeyo. ıuvari) bölujüne, (Kolorduya menıııp olup la· 
!im n tcrbiyccc tİİnıfnlcr emrinde bulıman muıtakil 
birliJ,ler, emrinde bu!undııjıı hiıMnlera dahil edilir). 

Her l.olorda mıntaknımda holuııan tıımen harici kı· 
n 1 ittin r ... ..uı.. """="'-~-

Genelkurmayca tertip edilen seyahat •çaılar1Pda 
(rrııp n1a kol hlinıle) ea çok munrfak olH lıir· 
liiin ınentap oldııfa biiluie nrilir. 

Deniz birlikleri talim n terbirı ikramiyesi, .. rp 
(Yımz Te filotilla) filoın, ihtiraı filosu, denizaltı 
filoııı, harp ve ıilllı nutaları, komulanlıklarmda lıi· 
rinci dene tıılim n terbiye ufhuı ıonanda :rapı· 
laa tefıitltrde eıı :Üyade ltıııa)'Üz edea birer lıölıiia 
verilir. 

Okuma yazma 
Ordu (kara, dcıliz n bavlı) birlilılerinde lıer ıe· 

ne yeni relen erler arınnda birinci ıene nibayeline 
dofrıı bir okttJDa yazma müsabakan yapılır. Yeni r•· 
lea erleriıı ilk kıtarı ıe!diklcri nziyetlerine niıbd· 
le okuma yazma bilenlerin mikıarları imtihan heyet• 
!erince tc.1bit edilir ve lıöliiklcrde okaına rıızma Öf· 
renenlcria adedini ea fazla çoğaltan öfretıııenlere 
•ı•iıda 1azılı ikrami1eler nrilir: 

Karı birlikleri okuma yazma ikramiyeai, her IÜ· 
mea, mütlii!ıkcm mevki, mlİatıkil turır ve hudut ko· 
ınulanlıklarındı bir biiluiıin iiirctmcn 111lıa1ına, 

Kolordulara baflı (tıimen harici) Lirliklardea lıi· 
riniu iiiretmen ıulıayına nrllir. 

Han lıirlıklcri okuma yazma ikramiyesi, ta17are 
tııraylarında lıir bolıifiin öiretmea subayına. aıüsta• 
kil tayyare ılarlmncla lıir lıölıiiün öirdmen ıuba· 
)'lna YcrİJir. 

Deniz birlikleri olıııma rarma ilıramiyeıi, Harp fi. 
losa (Yanız Ye filotilla), ihtiyat filo, deniultı filo· 
ıu, lıarp ıilıih n n11taları, kom::ıtanlıklarındı.ki lıÖ· 
luklerdaı birinin öirdmen ıııbayına verilir. 

' Müsadamelerde yararlık 
Hazar H seferde nıüaadcmelerde fevkalide yarar• 

lılı: ııiıterenlcrden: 
Subarlar için: iki maaı niabetiııde para ikrami· 

fHİ n1a bu lnym ile lıir hrdiye, 
Erb:ıılar İçin: 30 lira para ikrami7eai, 
Erler İçin: 20 lira para ilıramiycıi nrilir. 
Orda1a nafi ihtirılarda lıalaıı.ınlara Te mncnda 

ullib edenlere n t•kemmiıl eıtirıenlere Gmclkurına1 
Dıı~~alıfmca takdir edilecek luyaıclte bir ikrami71 
nrılır. 

Binicilik ve hayoan terbiyesinde 
muoalfakiY.et 

Ordu ıııüfetıiılikleri dahilinde lıtr aena Lir binici· 

ka neticesinde lıirincilifı bunan ıuba tı d 
lrull1l1 lıaık1.nlı"rıca t lıdir rdilrc k lıı rk' 
ikrami1e nrilir. Oç ıene ırçm,dıkçe ı1'1' ıy 
lıaıka bir ııiün.baluırı ittir k ed '•"' • J l çı 

Ecnebi dillerin tahsilit1 Üçü 

temayüz ~lirıi ı 
Ernebl dillerden bırbi Ye1a lıirlıaçıııı tcc-' :ı:iıı. 

ne iiirenen nbır n askeri meımırbrds• il 
araınıda lırr ttne lıir musa!ıab lmtilıam 'f' h g 
ı"lıa:ı merkezleri Ye ıoralar lıer ıene 8. 
bııunlıimu bildirilir Ye ıonderilir. ~ kıı.rı 
Cell('ıı .,·mıı1 lıaıkanlıfınm teıpil edeceıı rı 
aıuYdfok olanlar lıer dil için CenelkıırıııJ1 I V 
iınca ıakdir edilecek lurm ile a1rı •rn ikrt ~ Yon 
~~ h 

Mesleki telif ve terciif111. Yle 
Aıkerf n fenni eıerler telif 'l'e terdiııı' rlı'r d 

1111, ııınzıı itibariyle lurmtt Ye eheıııireılt ~ h ili" 
derrnlmm i1i tertip edilmesine n 1111 ti h 
ıine nauran dirrı ıırufı a1rılır. J lecrü 

Bunlardan: Birinci unıf ucr~riıı niıa rı .• 
İçin 2 lira, ikinci ımıf eacrlerin zıium! il Lif 
l .S lira, &çuncii uruf uerlerin nizam! il l'c 
J lira, dördüncü ımıf eserlerin alzaıııf il İ"erı 
75 lıımıı, eserlerdeki (hariıa, reıim, ce~ y 
'l'e saire) lere Cenell111rma1u takdir edUı<" .. llrıg 
larda ikrami1e nrilir. . Jore 
Harita, kroki ve hava loto~?ı t 

Her lıanri bir mmtaka Yer• mahalllıı k_ı .J ıyıı. 
krokisini 1apmakla n han fotofrıfisini ılv. ., L 
1ük ıııunffakiyet r&tcreıılere Gen.lkırr111'1 %Ot1; 

lıfmca takdir edilecek kıymette bl:r ikr• rıı.k 
rilir. • lar 

Rekor rıtıı. 
Uçuılerda telı:er nr• ırap halinde ahıJJ~ ~ li L 

larar111 irtifı n mesafe n ılirat va parll'; • rı; 
lrnnd4 h!iyiik mıınflaklyet ıllıtrrenlera GıJ; 1Y 
baıkanlıimca takdir edil.cek kıymette ikr tür 
rilir. • J • olt 

Askeri labrikalar ve har• h 
ea 

Aıkerl falıriblara IMmup ıı:ılıar, -- ıl . 
talıdemlerde müteamil aaul ,.. lmallb ıılP ltıı 
edenlere, tehlikeli n müıkül imali.! n l'(l 
yapanları, tanrrd ttmln edınlıra lıarlta Rİ el 
dUrliljllnda bUtUn .. rlıacılılı: iılerlnda lııl'11 
renlere de ikraıniye nrilecektir. 

llırami70 Ye lıediyelero ait inhalar selAI:' 
kamlar larafıııdan ınerı~beler 1ola n. lıer ' ~ 
iptida una kadar Cenellıurmay baıkanhiı:nJ t . hl.( 
lir. Teklif nrnkı, Ceaelkarmar t..ılıanlıftll" 1 
Ye mük&raılarııı miktarları o seneniıı lı tihlll 
tahıitala rore tupit edıldikteıı ıonra taJ~ 
!anmak üure füU l\ludafaa Velıiletiue ~ 
Vekllal ikraıııiye Ye lıedi1eleri aıaJ'IS iç~ &'\lrı 
!erine Yerilmek üure ail aldııldarı lıo il Ilı 
emrine ıiindcrir. der 
Aıkul fabrikalar, lıarlta aı:nıııı ııılldiir~d elt 

darına, ıiimrük • orman korıuııada ilı:raıDir·> il y· 
tahılı olanlara •rııı usullerle 1"ı rerleria rvıı.rı 
den ikramire Yerilecektir. tır k" 

1 
tl 

Mardin'de akrep imhaJlllrı~ 
l r 

Yll:t 
ihı 

Mardin, 13 a.L - Geçen sene ~t • llf e 
yet rnUddelumumlsl Aşir AkSll ur.-; •'İa 
teala edilen "Akrep imha cernlyeU .. 
mücadeleye dalın genııı bir ııekUde 
caktır. 

Geçen "sene yapılan üç aylık bit hıı. 
dele neticesinde beheri iki kuruş~ ı4o6 adet akrep satın alınarak imha ~A>~ı 

Ct'.!mlyet bu seno Hasankeyf JY. llld 
ile Gura mıntakMı köylerinin baS1: illt 
çarpmaslyle beraber ıııumu intaç e'.'/cle h 
replerlo ılddctll bir mücadeleye se"] 
mesl için mezkQr yerlerde ve ?J Yılı 
Kızıltepe kazalarımızda birer ııı le 
ıubcsl açacaktır. 

Geçen seno kazalara dağıtıl&JI 
seromlarındıuı bllytlk faydalar te~ t-11, 
mi§, akrep çarpmasına uğrayıp ııı ıOı ı 
bir ölUme mahkQm olan birkaç ~ l 
kurtarılmıştır, Bu sene (iaha tazlS. 1 h 
de.ğıtılacak ve bu scromlar akrep ttarı 
dıın sokulnnlarn mecc:uıen ıınııgŞ e tik\i 
cclttlr. 1 

Bu etddetll mUcndele eaye.slnd~ • ..ı rı 
bir iki sene içinde akreplerden ıY l'u.
temlzlenmııı olacaktır. .. _ 

.J ttj d 

Bugün Halkevinoetıt;~ 
gösterilecek fil111 d : 

1939 - 1940 yılı vlllyct pasif~ 
kurslarında. yetlıımiı olanlar lçlı> ~ 
saat 14 de Ankara Halkcvlnde bir fi_,, 
tcrilccektir. Gaz genel komutanlılıJi" . 
zırlanmış olan bu fılmi komutanlı~ 
tehassısları gôsterecck ve icabcdetl 
vereceklerdir. 

Serbest konferaJ11 
Temyizin bu karan okunduktan sonra 

aoz alan muddeıumumi muavini B. Zihni 
Betil bu maddeler üzerinde teker teker 
tevakkuf ederek bunları varit gördu ve 
mahkemenin bozma ilAmına uymasına ka- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Devlet konecrvatuvarında tcrtl~ tr~i 
konferansların onuncUBU 16. 5 . 1..ı il 
ııembe günU saat 18 de Orhan sıw }';ı,d 
rafından verilecektir. Mevzu "ll" llhtri 
ma ve biz" dlr. Herkes gelebmr. a}' 

Son vaziyetten istifade eti~ 
istiyen muhtekirler tla 

rar verilmesini istedi. .... 
Naciyc'nin mlidafaa vekillerinden avu • 

kat Asım Ruacan da, ilamda zikredilen ha· 
zı maddelerin laıımılitbfi. olmadığını, çun
ku bunların mahkemenin yuksek takdir 
hakkına tccavuz mahiyetinde oldugunu, an· 
cak maznun lehine netice vermesi muhte
mel bulunan bır kı mına da uyulabilcceğıni 
suyledi. Aradakı 500 liranın karşı tnrafı o
lan itim:ı.da müsteniden vcrılmiş olducunu, 
binaenaleyh senede, şahıdc lüzum gorili • 
mcmiş oldugu için kanuni yollarla geri a. 
lınmasına imklin bulunmadıgmı anlatan 
Asım Ruacan, bozma sebeplerim birer bi
rer tahlil ederek neticeten müekkilinin bir 
tccavuze uğramış oldu unu soyledi ve Na
ciye lehındc neticelenmesi ihtımali olan 
tevsii tahkikat talebine iştirak etti, Na • 
ciye, vekilının sdzlerinF bir ecy llAve et • 
medt. 

Ôğleden sonra 
Öğleden sonra snat 15 de açılan ikinci 

celsede ağır ecza reisi B. Naci mahkeme • 
nin temyiz ilmına itba yolundaki kararını 
tefhim etti. 

Maktulun annesi ve babası da, phsi ı\a
vacı sıfatiyle davaya dahil olmuş ve An • 
kara avukatlarından Fehmi Kural'a veka
let vermiş bulunuyorlardı. 

Reis duro mııyı açtı. Naciyc'ntn hüviye
ti tcsb!t olunduktan sonra N dye'ye, 
1d eh met Ali'7• "® lin. verirken yanında 

Harbe dair konuşmalar 
- Habcşistan'i:la ne var, ne yok? 
- Bırak artık Habe§İstan'ı; Çin-

de kızılca kıyamet kopuyor, oradan 
haber almağa bak ! 

- Çin'den yeni bir haber var mı? 
- Çin'i ne diye soruyorsun ? ls-

psnya'da kan gövdeyi götürüyor / 
-: lspanya'da yeni vaziyet ? 
- Vazgeç şimdi lspanya'dan. Al-

manya, A vusturya'dan sonra Çekos
lovakya'yı da i§gal etti. Bu yüzden 
bir harp çıkmasından korkuluyor. 

- Çelcoslovakya'dan bir ses seda 
çıkıyor mu ? 

- Onun J§fı mı olur? Dün alman 
orduları Polonya hududunu geçti • 
/er. Orada harp ba~lıyor. Tabii, ln
giltere ile Fransa da sözlerini yeri
ne getirip Almanya'ya harp ilan e
decekler. 

- Polonya'dan ne haber ? 
- Polonya'nın işgali tamamlnndı. 

Artık merak etmeğe değmez. Şimdi 
harbın cıvcıvlısı Finlfındiya'da olu
yor. 

- FinlDndiya'dan yeni bir haber 

geldi mi? 
- Ne lıaberi gelecek ? lki taraf 

mütareke ve sulh yaptılar .. Şimdi 
Norveç'te çarpışmalar oluyor. 

( Tabii, bu konuşmalar esnasında 
en kuvetli coğrafya bilginlerimizin 
bile kolay kolay hatırlıyamıyacak • 
/arı şehir, kasaba, köy, nehir, vadi 
ve dağ isimleri geçmektc,Jir. ) 

- Norveç'te yeni vaziyet ? 
- Müttefikler gördükleri lüzum 

üzerine oradan askerlerini çekti/er
di, biliyorsun. Şimdi almanlar Bel
çika, Hollanda ve LUksemburg'a sal
dırdılar. 

Ve harp orada oluyor .•• 
'Yukarıdan aşağı, kısaca sıraladı

ğım bu konşmalar tarihin bir dev • 
resi. b'r asır, hattb on sene de değil, 
son üç, dört sene içinde olup geç • 
mektedir. Saldırganlık devinin 11ğzı 
köpürdüğü bir devirde yaşıyoruz. 

Siyaset ve havadis meraklıları yl-

' ne konuşmağa devam edeceklerdir 
ve günün birinde sulbü ve demokra
siyi sevenler !§Öyle bir konuşmanın 
da geçeceğini umuyorlar : 

- Falanca saldırgan devletin or
du/arından ne Jıaber ? 

- Ne soruyorsun be birader ? O 
tarihe karışalı çok oldu / 

• • • 
Söndürülen yakıldı! 

Bir Avrupa gazetesinde okudum : 
" Şimdi alınan bombalariyle b:ış -

tan başa yıkılıp harabe haline gelen 
güzel Norveç kasabası Alesund'un 
bugün sağ kalan yaşlıca sakinleri 
hatırlarlar. Eskiden de almanlar o
rayı, fakat büsbütün başka şekilde 
ziyaret ederlerdi. 

" Kayser ikinci Vilhelm, büyük 
harpten dnce hemen her yaz bu fi
yorda f!İdcr, donanmasından mühim
ce bir kısım da kendisine refakat 

ederdi. Norveçliler bu ziyaretçileri 
iyi karşılamak için ellerinden gele
ni esirgemezlerdi. 

"Alman bnhriye/iJeri de orada çok 
insani davranmak itiyadında idiler. 
Norveç kasabalarında evlerin çoğu 

• ahşap olduğundan buralarda kolay
ca yangın çıkar. Bu sebeple alman 
bahriyelileri herhangi bir yangın 
çıkmasın diye çok dikkat ederlerdi. 
Bir defasında alman donanması fi. 
yordda hareket halinde iken Ale • 
sund'da mühim bir yangın çıktı. He
men alman gemilerine haber gönde
rildi. Alman bahriyelileri de tezel • 
den karaya çıkıp bu büyük yangını 
söndürdüler. 

Alesund'da o zaman bu yardımın 
hatırası olmak üzere bir fıbide dikil
mişti. Eğer yangın bombaları tara -
fından yakılmamışsa belki de duru
yor. ,, 

Tece/li I Kayser Almanya'sının 
söndürdüğünü Nazi Almanya yak -
mış oluyor. 

T. t. 

İstanbul, ıs (Tdefoula) - soıı a }' 
yettcn istlfııde ederek ba.zı ıdrf. 
muhtelif maddeler üzerinde lhtJ 
mak üzere harekette bulundu!d 
bunlar hakkınd!l kanuni Ulldbatıı ııtJ 
ğlnl evclce blldlrml§tlın. Bugün 1 
le llo aldknh olmak U~ere iırtanbtl 
ka ticaret mUdUrlUğilnde vali \"C 

reisi Dr. LUtfl Kırd::ır'ın retısll~ f \' 
uzun aUren bir toplantı ynpılınıO~ h" 
lantıda alAkalılar bulunmuş ve -ı;t- 1 " 
ilkte vaziyeti tetkik etmıuıcrdfr. t 
toplanılacnktır. ----

Sayımdan sonra yakalıı"' 
kaçak hayvanl{lr 

Hayvan sayımından sonra çobıı;1s 
dinde bulunan kaçak bayvanlarttl 1 

belli olmadığı takdirde bu haY''1111 

ı;obanlara vergi tahakkuk ettirih11e ao1 
kanunun 29 uncu maddesine göre. ~' t;ır 
lc;yapılması aHl.kalılara bildirilıl11ş •~•la 

Çağr1 
~it 

ltı 
~aır 

x Milli müdafaa encümeni b il ğ 
içtimaından sonra toplanacaktır· (J ti~ 

x Adliye encümeni 14-5-940 salı ilde~ 
ııt onda toplanacaktır. ı litll'ı 

x Maliye encümeni bugün gruJ' 
mdan MnU"a toplanacakur. 
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lngiliz tayyareleri 
Alman hava üslerini ve mevzilerini 

bombardıman ettiler 
Her yerde ,paraşütçülere karşı 
sıkı ihtiyat tedbirleri alındı 

üniformalar giymiş Fransa'da sahte 

paraşütçüler derhal idam olunacak 

Fransa'nın garp ve deniz mıntaka -
larındaki şehirlerle, Paris iki geceden
beri adeta daimi bir aıarm içinde ya
şamaktadır. Amerika hariciye neza
retine Amerikan diplomatlarından ge· 
len raporlara göre, alman tayyareleri 
Fransa'da 18 şehri bombardıman et -
mişlerdir. Bu tayyareler Fransa'ya gi
derken İsviçre arazisinden geçerek İs
viçre'nin bitaraflığını da ihlal eyle -
mişlerdir. 

saktır. Halka, yabancı şahıslardan si
gara, şeker ve sair hediyeler almama
ları da ihtar edilmiştir. 
P.araşütçülere ve "beıinci kol" a 

Sahte elbiseli düşman askerleri 
derhal öldürülecek 

Paris, 13 a.a. - Pariste aşağıdaki 
resmi tebliğ neşredilmiştir : 
Fransız hükümeti şu ciheti alenen 

beyan eyler ki kendi milli üniforma
sını labis olmıyarak yakalanan her 
dü~man muharip derhal öldürülecek· 

tir. 
ParCl§Ütçülerle yapılan 

taarruzlar 
Havas ajansının ordular nezdindeki 

muhabiri bildiriyor : 
Düşman, paraşütçü efradı çok fazla 

miktarda kullanarak taarruza şiddetle 
devam etmektedir. Bu paraşütçülerden 
bazıları, kuşatılmadan evel hatların 
gerilerinde çok uzaklara inme~e mu
vaffak olmuşlardır. İngiliz yardım 
tayyareleri, takdire şayan bir meta • 
netle hareket etmektedirler. Bu sabaha 
kadar iki buçuk gün zarfında İngiliz 
tayyareleri 68 düşman tayyaresi düşür 
müşlerdir. Aynca 25 aıftıan tayyaresi 
düşürüldüğü haber verilmektedir. 
lngiltcr'e'de par<l§Üt~ülere karıı 

tedbirler 
Londra, 13 a.a. - Almanların para • 

şUtçü kıtalan gönderme eri ih imal -
leri için polis ve askeri makamlar ta -
rafından tedbirler alınmıştır. Asker -
ler, bunun için nöbet beklemektedir. 

Bir tayyare üssü bombalandı 
Hava nezareti tebliğ ediyor: 
Düşmanın tayyare meydanı olarak 

kullanmak üzere dün tekrar geri al
dığı Rotterdam civarındaki Waalha -
ven tayyare istasyonuna İngiliz hava 
ordusu tayyareleri, dün gece mütead
dit hucumlar yapmışlardır. 

kar§ı 
Bütün şehirl~de alman paraşüt -

çülerine ve beşinci kola mensup 
yerli unsurlara karşı açılan mU -
cadele son derece şiddetle devam 
etmekte ve resmi makamlar tara -
fından çok cezri tedbirler tatbik 
olunmaktadır. Kontrolu kolaylaştır _ 
mak maksadiyle, ellerinde hüviyet 
verakası bulunmıyan eşhasın kurşuna 
dizilebilecekleri kararlaştıı ılmıştır. 

Hollanda üniforması giymiş alman 
paraşUtçüleri hakkında da şiddetli ted
birler alınmıştır. 

Alman taryareleri, Hollanda arazisi 
üzerinde uçuşlara devam ediyorlar. 

Saat 6 da Sliedrecht şehri üzerinde, 
15 alman avcı tayyaresi garp istikame
tinde uçmuştur. 4 bombardıman tay -
yaresi ~eldescalse üzerinde uçmuşlar
dır. 

Belçika'da alarm 
Brüksel, 13 a.a. - Hava tehlikesi i

şaretleri, saat 4:30 dan 4.45 e kadar de
vam etmiştir. 

Radyo, 12 alman tayyaresinin garp 
istikametine doğru Brüksel üzerinde 
uçmakta olduğunu haber vermek için 
neşriyatını durdurmuştur. 

Amerika sefirinin Belçika payitah -
tından katiyen ayrılmıyacağı haber 
verilmektedir. 
Para§ütlerle kadınlar da iniyor 

Brüksel, 13 a.a. - Brüksel radyo
su, yalnız erkeklerin değil, sivil kıya
j~tli kadınların da para1ütlerle Belçi
ka topraklarına indiklerini halka ha -
ber vermektedir. 
Kırlitan fazla alman tayyaresi 

Jüıürüldü 
Londra, 13 a.a. - 40 dan fazla düş

man tayyaresinin düşürüldüğü resmen 
bildiriliyor. İngiliz avcı tayyareleri 
az zayiat vermişlerdir • 

İngiliz hava kuvetleri tarafından 
dün Rotterdam yakınındaki Waalha· 
ven tayyare meydanına yapılan bil· 

Mısır'a giden futbol 

takımımızın maçlan 

Kahire'de yenildik, 

1 

iti at reyi a 1 
Londra; 13. a.a -Yeni hükUmet re· Avam Kamarası iki saat sUren top-

İskenderiye' deki 
ma~ı 4 - 2 kaza dık 

isi Çörçil, harp kabinesi azalariyle bir- lantıdan sonra 21 mayısta toplanmak 
likte parlamento huzurunda isbatı vü- üzere dağılmıştır. 
cut fırsatı vermek üzere, Avam kama- l§çi partisi yeni hükümet lehinde 
rası, bugün ani surette içtima etmiştir. Bournemouth, 13 a a. - İşçi parti-

Kahire, ıs a..a.. - Kırat ve hnnedan A· 
ulan ve birçok nazırların huzunındn ya
pılan İstanbul muhtelltf He Kahire muh -
telitı arasındaki maç 2-1 Knhlrelllcrln ga
llblvetlyle netlcC'lenmlştlr. 

İstanbul muhklltl İskrndcrlye'de yap· 
tığı. maçta İskPnderlyc muhtclltınl 4-2 
mağ!Clp etmiştir. 

TUrk futholculnrı hugUn Romanvıı va
puru ile !stanbula tuırck<'t r.tmektcdlr. 

tforve(te yeni bir alman 
ihra' hareketi a. Len kaldı 

Stokholm; 13. a.a. - Norveç tebli • 
ğinde alınanların Tromsos vil~yetinin 
cenubuna kıtaat ihracına teşebbüs et
tikleri, müteaddit nakliye vapurunun 
batırıldığı ve çıkarılan kıtaatın da 
çevrildiği bildirilmektedir. 

Narvik'in şimalinde Gratanger böl
gesinde Norveçliler hafif bir ilerleme 
kaydediyorlar. 

Norveç tayyarecileri işgal edilen 
bölgeler üzerinde istikşaf uçuşları 
yapm:ıktadıflar. 

Bel(ika ve Hollandada 
bulunan talebelerimiz, 

memur ve vatandaslar .. 
Ankara, 13 a.a. - Hariciye vekale -

tinden en son gelen haberlere göre, 
Hollanda ve Belçikadaki talebeler ile 
elçilik, konsolosluk mensupları ve 
La Hayede ticaret müzakerelerine me
mur heyet azası, kamilen sihat ve afi
yettedir. Hollanda ve Belçikadaki bü
tün türk talebelerinin, bugUnkü vazi
yette tahsil şeraiti daha müsait bir 
memlekete nakilleri için hükün,etçe 
icabeden tedbirler alınmıştır. 

cum nlmanları gafil avlamıştır. Karan 
lık basarken tayyareler ansızın mey
dan üzerinde görünmüş ve düşmanı 
birdenbire bastırdıklart için hiç bir 
mukavem~tle karşılanmaıvışlardır. Ta
arruz yirmi dakika sürmiiştür. 

Tayyereciler Rotterdam'da birçok 
yangınlar tespit etmiştir. 

Çörçil, parlamento salonuna girdiği sinin Çörçil kabinesine iştirakini tas
zaman Avam kamarası basının şid - vip için Attlee tarafından verilen tak
detli alk.~~1~~-yle karşılanmıştır. Meb- rir, 110.000· muhalife karşı 2.413.000 
uslar, Çorçı.~ ın yanıbaşında yer alan gibi ezici bir ekseriyetle işçi partisi 
Çemberleyn ı de alkışlamışlardır. konferansında kabul edilmiştir. 

Çörçil, ayağa kalktığı zaman bir ke-
re daha şiddetle alkışlanmıştır. Lordlar Kamarasında 

Başvekil şu sözleri söylemiştir : Londra, 13 a.a. - LQrdlar kamara-
" - Cuma günü akşamı kırat tara-ısın da Lord Hali faks Avam kamarası

fından kabul ve yeni hükümcti teşkile na verilen ve ittifakla kabul edilen 
memur edildim. karar suretine benzer bir karar sureti 

Parlamonto ve mille't. yeni hüküme· tevdi etmiştir. Kamarada büyük bir 
tin, kabil olduğu kadar geniş bir esas kalabalık vardı. 
üzerine kurulma nı ve yeni kabineye, . Lor~ Halifaks, Çemberlcyn'in ismi
bütün partilerin dahil olmasını isti • nı tazımle. a~dıktan sonra düsmana 
yorlci.rdı. karşı Narvık de yapılan harekatın de-

Bu vazifenin en mühim kısmını ye- vam ettiğini ve müttefik kuvctlerin 
rine getirmiş bulunuyorum. Harp ka- daha cenupta Namsos bölgesinde iler
binesi teşkil edilmiştir. Kabine beş a- lemekte olan düşmanla temasa girdık-
zadan te~ekkül etmekte ve kabineye lerini tasrih eylemiştir. ı 
liberallerle muhalefet partisi azası da- Lord Halifaks, şimdiki vaziyetin 
hil bulunmal.taclır. müttefiklerin Norveç hükümetino 

Milletin itimadı mümkün olan bütün müzahareti yap

Harp kabınesi, milletin itimadını i
fade etmektedir. Hi'ıdiselerin vehameti 
ve sürati clolayısiyle hükül:lletin bir 
giin zarfında teşekkülü icap ediyordu. 

Dün yeni kabine azasına, diğer mü
him vazifeler tevdi edilmiştir. Bu ak
şam kırala yeni bir liste arzedeceğim. 
Başlıca nazırların listesi yarın hazır 
olacaktır ümidindeyim. Diğer nazırla
rın tayini biraz daha zamana ihtiyaç 
gösterecektir. Ümit ederim ki, parla
mento tekrar içtima ettiği zaman va
zifemin bir kısmını bitirmiş olacağım. 
Ve kabine her noktai nazardan teşek
kül etmiş bulunacaktır. 

Bugün parlamentoyu içtimaa davet 
etmesini Avam kamarası reisinden rica 
etmeği umumi menfaate uygun telfikki 
ettim. Bugünkü celsenin sonunda par
lamentonun 21 mayısa kadar içtima -
larını tehir e~mesi teklif olunacaktır. 
Şu şartla ki, meclis, icap ederse bu ta
rihten evel toplantıya çağırılabile~ek
tir. 

''Siyasetimiz harbe devam 
etmektir!" 

Bu haftanın mesaisi, ilk fırsatta par
lamento azasına arzedilecektir. 

mak hususunda kati kararını asla mü
teessir etmediği hakkında Norveç ba
riciye nazırına teminat verdiğini bil
dirmiştir. 

Yeni nazular 
Londra, 13 a.a. - Yeni nazırlar: 
Amery: Hindistan nazırı, Malcolm 

Macdonald: Sıhat nazırı, Ernest Be
vin: Mesai nazırı, Lord Wholton: ta-
şe nazırı. 

Şork ekspre.si Bulgar 

arazisinde yoldan çıktı 
Sofya, 13 a.a.. - TUrklye'den geleıı 

gark ekspresi, dUn, Bulgaristanın cenu
bunda Kosttenez'de yoldan çıkmııtır. Lo -
komoUf ve flk vagon dcvrllmlştır. Ko.za 
}5urbanları hakkında malO.ma.t alınama.
mııtır. 

Bir Alman vapuru 

mayne çarpıp battı 
Stokholm, 13 a.a. - Aftanbladet 

gazetesinin Mahmoe muhabiri, alman
ların Campanin isimli nakliye gemisi
nin bir mayne çarparak ö:ı.ttığını ha -
ber vermektedir. Campania Oslo'dan 
Almanya'ya gitmekte idi. 

. 
Rotter·dam'da bir bombardıman es

na,sında yüzbaşı Cartwright ölmüş ve 
ingiliz konsolosluğu erkanından bir
kaç kişi de yaralanmıştır. 

lngntere'nin şark sahilinde 
oturanlar için tedbirler alındı 

İngiliz hava ordusuna mensup Whit 
ley ve Wllington tayyareleri, dün ge
ce düşmanın Almanya'da Rhin ile 
Hollanda hududu arasındaki hatları 
üzerinde taarruzlar yapmışlardır. Ke
za, Blenheim tayyarelerinden mürek
kep mühim bir filo, Belçika şarkında 
ilerliyen düşman kıtalarını şiddetli 
bir bombardımana tutmuştur. Bir ta
nesi müstesna olmak üzere bütün tay
yarelerimiz, üslerine salimen dönmüş-

Alman resmi tebliği 

Meclisi, aldığımız tedbirleri tasvibe 
ve yeni hükümete itimadını beyana 
davet ediyorum. Bu derece muhtelif 
ve bu kadar geniş mikyasta bir hükü
met teşkili, haddizatinda ciddi bir te· 
şebbüstür. Fakat, tarihin en büyük 
muharebelerinden birinin ilk safhasın
da bulunuyoruz. Norveç'in, Hollanda· 
nın, daha başka müteaddit noktaların
da harekete geçtik. Akdeniz'de hazır 
bulunmalıyız. ,, 

Hava muharebesi devam ediyor ve 
hava taarruzlarına karşı, İngiltere'de 
hayli hazırlıklar yapmaklığımız icap 

Londra, 13 a.a. - Dahiliye nezareti, 
İngilterenin şark sahillerinde oturan 
ve ekserisi yahudi olan 3000 alman ve 
avusturyalının enterne edilmesini 
ve geceleri sokağa çıkamıyacak olan 
11 bin yabancının kontrole tabi tutul
masını emretmiştir. Bir "çok kişi de 
tevkif olunmuştur • 

lerdir. · 
Cuma gecesi, Trent mıntakasında 

atılan yangın bombalarının 24 tane ol
duğu şiıpdi teeyyüt etmiştir. 

Canterbury ormanı civarına da, yük
sek infilaklı 20 bomba atılmış, fakat 
tesirsiz kalmıştır. 
45 alman tayyaresi dü§ürülclü 

t"CC <<-<:#S::= <<>~> 

Almanlar Liege kalesini 
aldıklarını bildiriyorıa·r 

Almanlar · bir günde 320 
Führer'in umumi karargahından. 

13 a.a. - D.N.B. ajansı bildiriyor: 
13 mayıs askeri tebliği: 
Garpte, pazar günü alman ileri ha· 

reketi, iyi bir şekilde inkişaf etmiş· 
tir. 

tayyare tahrip etmiıler 
görmüştür. Bunun haricinde tayyare
ler, garpteki harekat sahası üstünde 
hava üstünlüğü elde etmek için yap
tıkları büyük mücadeleye hisse\iilir 
müvaffakiyetlerle devam etmektedir
ler. 

eder. 
Yeni hükümete giren nazırlara söy

lediğimi parlamentoya da söylüyo
rum: size, kandan, ıstıraptan, göz ya
şından ve altınterinden başka ikram 
edecek bir şeyim yoktur. Önümüzde 
başarılması icabeden çok zahmetli bir 
imtihan var, ıstırap ve mücadele ile 

• 

lnönü ~ehilliğinde 
(Başı 1. inci sııyfada) 

"Türk nrlıfınl imhaya kn.adcdl!ll huıuınetlrr bura• 
farda bozpna ağradı. Son ndeıi do boCıılıııak İ\le· 
~n lıula 11damı~ nasıl bir lilu:ada ayaklanabileceıini, 
ıızler du:ıya dıllnıııe dcılaa oln lıuckı.ı izle ba 
te~lnde ortaya koyduau. Bir haile oynanıyordu: ı 
son perdeyi ıuralarcb indirıııck İıtcdilu. Sızltr çe
lık kollarınız, de 'r &ci,ııılrriııiıl bana doırdardu· 
oıız. Akd nu: oldu ı yircııi bıı ıon perde~m ! ._ Karta
luı dili ı::ıınn aftre alaımau içtn do t.ıia uz: kaıııa 
nd.lerde parıldıyan kaıl nnıiai ıorıır cilıi oluyo
nı~ Ba Y•tıl on, bıı ıuul tabiat parçaıı ıızlerı ıi
M11nıle ba1.mdırmalda bakı ız naııl vecd içinde,_" 

11• 
rtl&J.~r:ıi Yardım 1 an 
. ~~~ rıca11 f A 

.~;;;ta~ll.lti ı e~akct:zedeleri için Ro -

İngiliz hava ordusu tayyareleri ta
rafından cumartesi günündenberi ya
pılan muharebeler esnasında 45 düş
man tayyaresi düşürülmüştür. Bunlar
dan başka bir avcı tayyaresinin daha 
tahrip edilmiş veya hasara uğratılmış 
olması pek muhtemeldir. 

Hollanda'da, alman kıtaatı, Zuidwil
lem kanalı garbinde ilerlemektedir
ler. Bu kıtalar, Rotterdam civarına 

hava yeliyle indirilen kuvetlerle irti
bat tesis etmişlerdir. 

Pazar günü, takriben 320 düşman 
tayyaresi tahrip ettik. Bunlardan 58 
tanesi hava muharebelerinde, 72 si ha
va dafi batnryalarımız tarafından ve 
mütebakisi karada tahrip edilmiştir. 
Yalnız, Maastricht civarında Meuse 
üstündeki köpriilere yapılan taarruz -
larda hava dafi vasıtalarımız 25 tay -
yare düşiirmüşlerdir. Avcı tayyarele -
rinden müteşekkil bir filo 16 düşman 
tayyaresi düşUrmUştür. 

dolu uzun aylar var. Siyasetimizin ne 
olduğunu düşünüyorsunuz, cevap ve
reyim: harbe devam. (Alkışlar). Ka
rada, denizde, havada harbe devam 1 
Tanrının bize lütfedeceği bütün kud
retle ve bütiin kuvetle harbe devam! 
Beşer cinayetlerinin muzlim ve acıklı 
silsilesi arasında daha büyüğüne as
la tesadüf edilemiyen bu muazzam 
zulme karşı harbe devam. 

B. tecdı hı ta beıine dnamla: 
''.fı1.c!:m tcılı 1 Dan sana kağnı ile ı•rideıı ctphıtm 

yetıılıren anacıfmın, lıardeıluiııiıı, ılıli)'llr bıbanııı. 
~nbe yuılu Anırin lur ıun ıerıi dUJundulıçe cözle. 
rındcn ucalı raı damlaları do1ıiiluyorıa, elıoı bır de
fa dılıa opıneden Olıuz kal n )Urun lluretrnı çekı· 
!?'aa: ba ıoz raıları, bu talıauıır, matem iadesi de. 
ııl; ıftıluır Ye ıurar lezalıurudur, emin ol. dcmiı 

lr· j;ı. Ctı göst:r d.aşlarımızın ilk gün -
tlt- 'Yrıı eh d~kleri hassasiyet ve a -

e enııyetle devam etmekte-
tlaıt Ctin 
Yap1ıac:~kuu haber 21ındığı sı -

."c Eevk Yardımları süratle te -
ıJ Cd' etmek . • . ıJrni • ıçın komısyonlar 
tdarı Ştır. Re·ı 1' - • • Abd" s ıgınde eskı meb 

, ~ Yukıek ~lııel.im Hakimin bulun-
~1~ 0

:lar köy 
0~ısyona tabi tali ko -

11~tıf k c eşya oy teşkilat yaparak 
e ~ lıaı1t1 b toplamışlardır. Yerli 

J°· crı u sur tl 
• •<ırnirn· e A e Anadolu felake-

tltı tıırır buı ı alakasını göstermek 
lıt. 

1
tlir1t1crj rnd uş, Besarabya hiristi • 
trd· e bu · ır. ıaneye iştirak et -

bıı>l' ı.ı ko 
ıı •• • 3Q ~ısyonlar 
~-ııı11 i bu tt~san ı 940 t t~r~fından topla -
ıı:ııefl'I 

80 
Ylik elçiliği a~ıhıne kadar Bük

re ~ kt 10•ltığu mır.e ve Köstence 
• tı<- ar1 • ı_. muza y 

111ş :ı 11 ııı:ı tnıl atırılan paranın 
aya Yon 940 b" ltu'- 1 rtıily ın 703 leydir. 
ıt cı· on 919 b" 
ltı ırgerne k ın 958 ley ve 

...ıffl Şıt Yrn tinde burumuna 511 bin 382 
btır • ay k attan· . '' .. a kabı ıye, elbıse, ça -
rı. 1~ugno1ndcrilrni:tç.arnaşırlık bez ve ku-
" ı ard :ır ır. 

dcJti c an başka 50 • 
rııP ll?ıtk ~Ya gelecek ? bın ley kıyme-

lizercdf ılk vapurla sevk r. 

Bu muharebelere iştirak eden 35 ka
dar in~iliz tayyaresi üslerine dönme
mişlerdir. Fakat, bunlardan çoğunun 
kısmen Belçika'da kısmen Fransa'da 
mecburi inişler yaptıkları öğrenilmiş-
tir. 

Yapılan keşif uçuşları, düşman tara.. 
fından alman tayyarelerinin yere in
mesi için kullanılan Hollanda tayyare 
meydanlarına, ingiliz tayyareleri ta
rafından ağır hasarat verildiğini gös
termiştir. Yere inmek üzere gelişi gü
zel meydanlar tedariki mecburiyeti-
nin alınanları maruz bıraktığı ağır 
zayiat, bunların haricindedir. 16 nak
liye tayyaresinden 14 tanesi aynı sa
ha üzerinde hasara uğratılmıştır. 

Hollanda' da 
Amsterdam'da ve Hollanda'nın muh

telif şehirlerinde dün ve gece muhtelif 
saatlerde atarm işaretleri verilmiştir. 

Hollanda radyosu askeri makama -
tın bir emirnamesini neşretmektedir. 
Bu emirname mucibince sokaklarda 
üç kişiden fazla grupların durması, 
kapı ve pencerelerin açık bulundurul
ması ve Amsterdam'ın şarkındaki mın 
taka ile Brabant eyaletinde saat 2 ile 
7 arasında sokaklarda dolaııtması ya-

Belçika'da gene alman kıtaatı, 
Albert kanalının Hanolt ıimalin· 
deki kısmından geçit açmağa te
ıebbüı etmitlerdir. Llege'in gar
binde kıtalarımız Meuse'ün tima· 
linde garbe doğru ilerlemektedir
ler. 

Bunlar, Lleg~ ıchrir:e ginnit· 
lerdir. Bu aabahtanberi bayrağı
mız Liege kalesi üstünde dalga
lanmaktadır. Kalenin dış istih
kamlanndan birkaçı henüz mu
kavemet etmektedir. 
Almanlar 320 tayyare tahrip 

etmiıler! 
Ourthe'un garbindc ve Belçika ce

nubunda kuvetlcrimiz fransız kıtala· 
rını püskürtmUşlerdir. Bu mıntakada 
fırkalarımız sUratle ilerlemekte ve bu
gün için tespit edilen hedeflere yak
laşmıı bulunmaktadırlar. 

Sarrebruck'ün cenubunda ve çifte 
köprüler mevkiinin cenubu şarkisinde 
mevzilerimiz ileri götürülmüş ve bir
kaç yüz esir alınmıştır. 

Ordu, ileri hareketinde tayyarele
rin toplu kıtaata, yürüyüş halindeki 
kuvetlere ve demiryollarına yaptıkla
rı taarruzlardan, müamlr yardımlar 

• 

Bizim zayiatımız, düşmanın zayia -
tiyle ;,e dünkü giin elde edilen mu -
vaffakiyetlerle mukayese edilirse ha
fif kaim 

D~niz harpleri 
Denjzlerde, düşman keza mühim za

yiata uğramıştır. Hollanda sahili açık
larında bir kruvazör, bombalarla ciddi 
hasara uğratılmıştır. Southampton ti
pi bir kruvazör ve 10.000 tonluk bir 
nakliye gemisi batırılmıştır. Ayrıce 
yedi tane yük gemisine isabet vaki ol
muştur ve bunlar yakılmıştır. 

Külliyetli düşman kuvctlerinin gö
ründüğü Narvik önünde bir muhrip ve 
Hemmesoy önünde bir kruvazör, bom
balarla ciddi hasara uğramıştır. 

Merkezi Norveç'te Mosjden ve Mo 
yakınında harekat yapan alm:ın kıtaatı 
takviye edilmi~tir. 

Narvik grupu, sayı itibariyle fazld
siyle faik bir Jüşmana karşı yararlıkla 
çarpı.ııınaktsdır. 

"Hedefimiz zaferi 
kazanmaktır!" 

Hedefimizin ne olduğunu sorarsa
nız, size bir kelime ile cevap verebili
rim: hedefimiz zaferdir. Hedefimiz, 
her ne pahasına olursa olsun zafer, 
her türlü tcthişe rağmen :zafer, yürü
yeceğimiz yol ne kadar uzun ve me -

şakkatli olursa olsun zafer. Zira za -
fer kazanmazsak, bizim için yaşamak 
imkanı kalmıyacaktır. Sözlerin mana
sını anlayınız, zafersiz, Britanya im
paratorluğu hayatta kalmıyacaktır. 

Britanya imparatorluğunun müdafaa 
ettiği şeylerin hiç birisi hayatta kal
mıyacaktır. Beşeriyetin ilerlemesi ve 
gayesine varması için asırlarca müd
det çektiğimiz znhmederin mukabili 
hiç bir şey, bu mücadeleden sonra ha~ 
yatta kalmıyacaktır. 

Vazifemi bir fikir ciyadetiyle ve ü
mitle deruhte ediyorum. (Alkışlar). 
Davamızın, insanlar arasında kaybe -
dilmesine mahal bırakılmıyacağını u
muyorum. Şu anda, hepinizi yardıma 
çağırmağa kendimde setahiyet bulu -
yor ve diyorum ki: bütün kuvetleri
mizi bir araya getirip ileri ... " 
Başvekilin kararı, sıfıra karşı 381 

reyle tasvip edilmiştir . 

Ye il.he etmiıtir: ..., 
"Yalnu duıımnı defi!, ntilletiıı malıGı talibini de 

yenerek baıarılan islLklil u vaıı bir lıirıka olabilır 
oyle~ir de. Fa~al .lıir m~cize aıli 1 Bıı lıirıka hesap: 
lı hır lıamleoıo ~111~tlı bır ndicesirdi. Bu bamla 
turk ntanını Jellldeo lcıırdu 

"Muıte.rilı ayu)'ll~~ 1 Dnr~itiıiniz nol>eti bddiyen• 
l~r. escrın a.z~metını, cmaneti:ı lıadıiyctini mudrilı
t rl.er. Gunoılır ~ır kudret olarak ayaktayız, yarız. 
D.uma nr olacacız. Sııl~n İııallllır Ydalı bir dosta 
olua~, ha.lıuzlııa ciYalll!lfrdce iıyin elmeıiııi bile-
dt, lllıklafın zenini, 111.ina&ml 11Dlllmı1Jrafı Ye bu 

mukaddes ateıi kafalarımızda ve kalplerimiıd~ d ima 
raıatarak.,_,, 

'Sızl~re lıabtt wre)"inı: Kudretli Turkiye, nfab. 
lı ~ ıakıye, ,ud T urkiye artık bir CAJ• de fil. bir 
baki~ı olmıııtar. Bu neticenin İıtıhıilindt, bıı hamur
da ıulerın mubartk kuınız nrdır. Ralıanz ıad 0 1. 
ıun. Caıalıariyel ordusu, ıh:lcrın tari1ıe perçinleı:miı 
nar:ıı~ıızı. ·~ede kadar coturmt"lı için dıkkatli, dıır· 
rula, aıımlı olarak aınırlarda n aılalı baıı:ıdadır 

. Halip,. ıo~lcrini milli mucadeleyo lıa.ı ol.aa, turk;e. 
kı bıya!~yetı mryda.ııa çıkaun, turkıın bıiyuk e\ladı 
Atat~!~ ~n. adını mınnt'lle ıııarak, milli luıyatın us· 
tunluıu ıçm Yalan mırme hayatını nlıfedea lnonii 
ma!ıarebelrrinin ıııaıarfrr komulaıu l\Jilli Şdi:nu: ( 

t ı - 1 - L S-
Dlt nunu ye ıuıat n ıudet temenni cdenk tanıam-
lamı•tır. 

laı.nbal ııaivcnitcsi adına nutuk ıöyliyen prol -
F h il

. •. . .1 f eaor 
~ re ın nerım ı e. tıp alıulttsiııden B. Haluk canlı 

lıı~er natuk soylemıılerdir. Bunları Buna, Eıkiıelı"r, 
Ku!-hY•: Bıle~ılı. Tt°98oıayuk muıııeuı!lcrüıin lıitabcı
luı takıp etuıııtır. 

~ut:ılı!m takiben uç dalıilı& ıulıCıt edilerek ıdıit
lerın azız ha~ıraları taziz edilmiı. bando nı.:ıl•m ha· 
TUi çahaıı, lıır aıaıııa tarafındaıı bnva ateı açılm 
karbanlar k~ıilmiılir. Merasimden ıonra davdfi ı.':. 
yeller terdıne Akpınar koyliıule bir 1 • af ti 
'ffrilmiıtir, °C e Zil r 
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B. M. Meclisinin Dôvet dünkü toplantısında 19 mayıs 1031 de znblt namzedi olarak 
kıtaya çıkan sınıf arkadaşlan kendi ara
larında hem 19 mnyıe bll)Tamını ve hem 

( Başı 1. incı sayfada J orkestrayı daha tafsilatlı ve daha iyi şe- Büyük opera binasına intizaren 
musikisinin zenginliği, ve türklerle bir a - kilde idare edici bir kanuna lüzum hasıl 
rada yaşanu3 olanlann türk musikisini olmuş. 1936 haziranının l2 sinde de 3045 Zannc-dlyorum ki eylül ayının sonlnnn
temcssül ve ondan geniş mikyasta istıfade numaralı kanun çıkmıştır. Bugıin yüksel: dn bu salonu elde etmlı;ı bulunncnğız. Bıı 
ettiklerini, asırlardan beri içimizde yaşa- huzurunuza getirdiğimiz konşervatuvar ka- g<'nçlcr ornda, bir kısım nrkndaşlann t<'ı.ı· 
dıklan halde hali dilimizi dosdoğru öğre- nunu bu 2541 numaralı kanunun 18 inci rif edip glirdilldt>ı1 ve llltfen mcmnuniyct
ı:ı.eme:niş olanların bile musikimizi benim- maddesinde kısaca zikredilmiş ve dört se- lcnnl izhar edip tııkdiricrlne ldyık ııeldl
aediklerini, herhangi bir yahudi sinagogun- neden beri kurulup mevcut teşkilatım or _ do, çalışmalc lınl<dnıııı tıulactıklardır. Şu 
da Itri'niıı, Saduldah Ağa'nın, Hayati kal- ganize etmek ve ilerisi ic;i~ daha, iyi çalı- haldı:ı bu knnun bir tarnttan devlet konser. 
fanın eserlerinin ibrani difiyle okunduğu- vabilecek bir mUessese kurmağı temin için 1 vntuvarıııı t ııls <'tme~l istihdaf ettiği gl
nu anlattı. Hatip, bu kadar zengin olan türk getirilmiştir. Biz devlet konservatuvarını bl yetlştlrl!fcek gençlerin ileride nasıl iş 
musikisini bertaraf ederek onun yerine bir iki faaliyet esasına göre tensik etmek isti- gÖl'<'Ceklerlnl, nn.ıııl tayin edileccltleı·lni ve 
Avrupa musikisinin ikamesine imkS.n gör- yoruz. Bu takdim ettiğimiz kanun bunu gös talebt'slnln n:ısıl alınacağını da göaterlyor. 
medifini Fırkamızın ana prensiplerinden teriyor. Biri müzik, diğeri temsil. Miızik Diğer tnraftan bunların muvakkat tatbl -
-birinın de milliyetçilik olduğunu, fakat kısmında dıişıindüğümüz beynelmilel tek • kat sahneslnd , yapılacalt büytik opera bl
milliyctçlliğin milliyet ve kültür esasına 1 nik ve kıymette bizim ruhumuz ve tahas • ıın.c;ına lntlzaren, naı ıl çnlışacaklnrını 
istinat etmesi 0icabettiğ~nl sö!l~ikten son- süslerimizi ifade eden san:ıtkarları hazır • göstcrmiıı \'.e temin ctmJş bulunuyor. 

, de mektepten çıktıklarının 26 ıncı senet 
llp glbl yo.z diyoruz T Böyle dersek gUIUnç 

1 
dc\'rlyesinl kutlnmalc üzere (Anknra) Is· 

ı n gtııı ı•_. l"i ,. ,1 ~ ·h G 11 tasyon gazinosunda bir toplıı.ntı yap:ıcnlt· o uru:r.. u ... • g ., Sv.} e, ,.,e.} a p !ardır. 

T U R K :t -~1 --< Hadyo Dlfllzyon P~~!\( 
TÜRKİYE füı.dyosu - AN~~ 
- --( Dalgs UzunluğU 
1648 m. l'l2 Kes./120 

1 Sl.70 m. D465 Kes./ 20 
19 7fi m. 1519!'i Kes./ 20 

gibi yıız derneğe lmktın yoktur. Bunları Bu toplantı 19 mayıs 1940 gUnU saat 
bilecek, hnlk musikisin! bilecek, !nlmt bu- 20 de açılacaktır. Blltiln sınıf arkadnşla -
günün medeni dllnyasının kullnndığı u- rımızın toplantıya lştlrfıklc_ıi saygı ile 
sullerl kullanarak, medeni dünyanın kul- rica olunur. Tc~~5 heyeti 
!andığı A.letler1 kullo.nnl'ak tUrk ruhunu, 
bizim ruhumuzu, bizim dnUssılamızı, bizim 
ıııtırabımızı, bizim zevklerimiz! v'e lştl
ye.ldannuzı ııöyllyccek eıınntkAr istiyo
ruz. Buglln hicazdan marş, nihaventten 
senfoni, hüseyni !aslından bir opera bes • 
teleneblllr mi T Bizim mUzlk anlayışımız, 

btltün sııhıılardıı olduğu gibi aslA nııızl

mlzd<'n tegaflll etmeksizin buglınkU ml'
denlyetln en ileri ve mtıtektınıil vesaitini 
alnrnk kendi ruhumuzu terennüm etmek
tir. Devlet konservatuvarının da yapaca
ğı ısey budur. Sonra bW.de asla bir inhisar 
zihniyeti yoktur. Devlet konservatuva
rında böyle olacnktır. Fakat dışarıda çif-

SALI 14. 5. 1940 
12.30 Program ve mcmlck<'l 
12.35 Ajans ve meteoroloji hfl lıı 
12 ... 0 J\IUzilt ~ 

Çalnnlar: R ş:ıt Erer, ô 
Cevd t Kozan, İzzrttln 
Oku)nn: Muzaffer İikıı! 
l - Kurdill hlca?.klU' 

ra opera bahsıne geçmı$, şımdıye kadar Jamıık, diğeri orkestrada musiki aletlerini Kanunun mnğnnsı ve ruhu budur. Şlm
ccrek Anka'rn Musiki Muallim Mektebin - çalabilecek, arasından ilerde virtüoz, biı- dl 2541 numaro.Jı Jtmıunda zll':redilmiş olan 
de, gerek Milli Musiki temsil akademisin- yük sanatklirlar yetişmesini temin edecek milli tAblrlni ve akademi kellmeslnl nl
d~ "milli" karakteri görtnediğini, radyosu- orkestra kısmıdır. Tek tek üzerinde çalı • çln kullanmadık da konst'rvatuvar dcdilt 
nun düğmesini çevirirkc.'l bir operaya rast- şılıp yetiştirilmesi iktıza eden piyano, org onu lza.lı cd ylm: 
ccldiği zaman derhal başka istasyonlara ve harp gibi. Bundan sonra yaylı sazlar, ke
atladığını ve bir çok arkadaşlarının da man, viyola ve viyolonsel gibi. Sonra do. 
böyle yaptıC'lnı bildiğini söyledikten sonra nefesli ve vurmn sazlar, bir de teganni. Bu 
tilrk musikisinin nazariyat ve tarihinin da- altı şubede musiki mesaisini tertip etmek, 

"Milli" kelimesi nerede 
kullanılmalı? 

Biz bir şf'yin nıııu olmnsıııı mutlnlm bu hl yer almadığı yeni konservatuvar mües • tanzim etmek ve bu arzettiğim işleri ya • 
· in · • sıratın UstUne ynzılmaslyle anlamıyonız. aesesın tllrk musiki kültürüne hızmet c- pıcı memleket genrlerini yetiştinnek 'sti 

~ ı · Gllzel snn:ıtllll' nktıd<'mimlz var. Elbette ki 

tetelli çalmasınlar diye karar verecek 
zihniyette insanlar değiliz. Ne lsterlc>rsı.ı 

yo.psııılar. İstlycn rndyo:mnu çc\•lrdlğ za
man opera dinlemek lstlyen onu dinler, 
lstıyen :Mısıl''ı açıp çalınmakta olnn hC'r -
hnngl IJlr pcıırevl ve saz Sl'malslnl dinler 
Hiç kimseye mutlaka bunu dinleyin demi-

İZ MİR 
ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIQLAHINIZ. 
20 afrustos - 20 eylül 

1 9 4 o 
Bu gece 21 de --ULUS Sinemasında 

2 L m'l Kürdili ıt 
marn açıınıanı söyll;ı. ('ili 

3 Sad ttln Kaynak 
v:ırtu: (Ak am gene gölg 
:un) 

4 Udi C<"ı il Kilrd 
(GczC'r ik n d-11\' b3Şında 
5 izzettin ökte;. rsı 
talcslnıl 
G İbr hlm ata l! 
Sabah olsun ben §U )t 

;ı.ım) )! 
7 Şemsl'ttin Ziya -
kı: fŞıı güzele bir bııkı0 1 

8 - 1'UrkU: <BülbUl taş:.'.-. 
O - TUıkU: !Gediz yoll••,.. 

10 Muzaffer tıkar -
kımızdn dıl~üm var). 

13.30/ 

deceğlne ve memlekette musiki terbiyesi
nin arzu edildiği şekilde ıslnh edilebilece
line emniyeti olmadığını ilave ederek söz
lerini bitirdi. 

iki bahar hediyesi 
Dr. Ali Suha Delilbaıı (Kütahya) kıy -

metli ılım, fikir ve memleket adamı Maa
rif Vcklhmiz B. Hasıın • Ali Yücel'in kısa 
bir fasıla ile Meclise iki büyük bahar he
diyesi retinnig olduğunu söyliyerek sözle
rine b~ladı. Köy enstitüleri ve şimdi mU
ukere edilen Devlet konservatuvarı ka -
nu.nlarını öfdil. 

yoruz. 

Temsil krsmın<ln bir taraftan musiki di
ğer tarnftan temsil kudretini gösterecek o
pera söyleyici ve oynayıcı, sahneye koyu
cu gençler yetiştirmek istiyoruz. 

oradıı ynpılao rC'slmlerio ,ve ressamların yonız. Yalnız arkadn.,ımın buyurduğu gl
bir.lm nıhumuzn intibak eden, bizim renk- ı bl bizim konscrvntuv!rdo.kl. ork<'stra~a 
ı rlmlzl, bh:lrr hayatımızı, bizim ışıklnn- benim pek Alıl aranızda rehrclcrlnl gor
mızı ifade etmiş olmasını talJll istiyoruz. dU@mUz arkada.şiarım bulunmo.Jcta ve 
MuU ka bunu ı t<'dığlmlzl göstC'rmek 1 _ dinlemektedir. BlrçoğUnuz işiniz v~ teş-1 
çln "GlizC'I sanatlar milli nkademlsl., mi rıf edemiyorsunuz. Biz istirham edıyoruz 
demek lflzımdır? fat:mbul Unlversitrsl bir ve dfıvctnnmi' gönderiyoruz. Gelenler var

ŞEHiR TİYATROSU 

Ok 1 

14.00 .Müzik: Kru-ışık prograrll 
ıs.oo Pı·osrnın ve m mlcket e 
1~.05 :MUr.ik: CnzlJant CPl.l 
18 ~o Ç culc saati 
10 00 Mlızlk tn.sıl heyeti 
10.45 Memleket sa:ıt a;ı."IU'l, J. 

tcorolojl haberleri 
20 00 Konu mıı (çiftçinin saati 
20.15 ıtüzıl<: Koro 

Anknrn radyosu kilme seJ 
yı:U 

Musiki mevzuu salS.hiyeti dışında ol • 
dutu için Uzerinde tevakkuf etmiyeceğlnl, 
kendisinin bilhassa tiyatro kısmı üzerinde 
konuımak istediğini, tiyatronun bizim 
memlekette 70 - 80 senelik bir mazisi bu
lundutunu ve bu sanatın ilk giinlerdcn iti
baren büyUk bir rağbet gördüğünü, tiyat· 
ro Mnatına esasen yabancı olmıyan bu mil
letin tiyatro sahasında bundan sonra da 
bliyiik istidatlar idrak edeceği tabii bulun
duğu, ıimdiye kadar ıanatkS.rların hüdayı
nabit yetiştiğini, ilk defa olarak Hasan • 
Ali Yilcel'in himmetiyle uhne sanatkan 
yetiştirme cihetine gidildiğini, 1934 sene
a:nde kurulan Ankara temsil ve musiki ıı.Jı:a. 
demisinin muhtelif halk tabakalan arasın
da ne derin bir alika uyandırmış olduğu • 
nu, halk tabakasından olan ailelerin kız ve 
erkek çocuklarının da bu mektebe müra -
caatı koştuklarını tebarUz ettirdi. Hatip 
aon söz olarak bize Uh:ım olan cemaat mu
ıikj.ainf konservatuvarın icadetmiyeceğini, 

belki bunu biz buluncaya kadar bazı mem
leketlerin bulduk}arı cemaat musikisini bi
ze öfretecek ve alııtıracak yerin bu kon -
aer11atuvar olduğunu s!Syliyerek aözlerlne 
nihayet verdi. 

Maarif Vekilimizin beyanatı 
Bundan sonra kürsüye gelen Maarif Ve

kiliR1iZ B. Hasan - Ali Yücel a&aftdaki be
yanatıyle hatiplerin mütalea ve temennile
'rıne cevap verdi: 

"- Arkadaşlar, 1934 senesinde 2541 No. 
Ju ve 25 hnzıran tarihli bir kanun çıkmı~tı. 
Bu kanunun adı Dr. Osman Şevki arkada -
(iımızm dedıği gıbidir. Bu kanunda kuru -
lacak müessesenin teşkilatına dair 'madde
ler vardır. Burada Muzik Öğretmen Oku· 
lu, Flbmonik orkestra ve temsil şubesinin 
teşkıl tarzı zıkrcdilmiitir. Temsile ait ol.an 
kısım 18 inci maddede üç satırla ifade e • 
dıl'Tlekle ıktifa olunmuştur. Aradan iki se
ne geçtikten ıonnı Maarif Vekilliği bu ar
zettitım numaralı ve tarihli kanunun, ken
disine emrettiği Müzik Öğretmen Okulu -
nu ve flarmonik orkestrayı kurmuş ve ie -
letmiye ba3lamış .. Fakat eveli fJS.rmonik 

HüLASA 

Sonra tiyatro şubesinde kız ve erkek sıı
natkS.rlanmızı yetiştireceğiz. Hatta bale -
!erde ve diğer temsillerde baletleri de ye
tiştirmeyi duşündük. Ve o şubeyi de ka
nuna koyduk. Bugün elimizde mevcut ol::ın 
ve işletmekte oldııfamuz, 4 senelik miıes
ıesenin bazı liUbelcrinde talebemiz var -
dır. 

01' rada, tiyatroda ve müzikteki tnlc -
benin kadrosu 170 dlr. 

mlllt müe t s dır .. Dunun te\'slldnc mi llı
Uynç vardır? İstnııbul mllll üniversitesi 
mi dem it IAzımdır '/ Biz tezkiyeye ve tc
kidc her ınüC'1111 semizin \'e her işimizin 
mllU olması IJ.ılumındnn lhtlyncı olmııdıtı 
kan::ıaUndeylz. O r.amnn her müessesenin 
başına niçin bir milli lı:ellmesl getirmlyc -
l!m ! Blnaqmlcyh kons, rvntuvar beyne! -
milel bir isimdir. Nitekim utomobll böy
ledir, tel fqn bb)l dir, enstitü böyledir. 
Milli telefon, milli otomobil nnsıl demi
yorsak öylece mili! konservatuvar da 
demiyoruz. Bunu tevslka da ihtiyaç gör
müyoru:ı:. Bizce bunun teltit, tezldycsinc 
de flıtlync yoMur. Binaenrucyh oradaki 
milli ttı.IJlrlnl burad:ı tekrar etmedik, dl-

Temsil kısmından bu S<'ne dokuz mezun 
veriyoruz. Kanunda snrlh surette zikre -
dildiği gibi bu mezunlar, mUstnkbel dev
let tiyatrosunun ilk ve luymctll unsurla -
rıdır. Bunlnn bir senelik bir stajn tAbl 
tutuyoruz ve bunu muvatfakiyetle biti - ye {;aynmlllt bir iş yaptığımız zehabına 

renler sonra devlet tiyatrosunun ytiksek dil• mek bize b ıhtnn olur. Böyle dil~Unmc
tahsll görmll§ bir ve mevcut mevzuatı ka- mlz kabil olmadığını bllllln arkadn.!lhı.rım 
nunlye ile tayin edllmlı.ı UDSUl'ları olnralt gayet i;ı.1 blllı ler. 
fıınlly<'tc bll§lıyacaklardır. Dr. Ali Süha . , , • 
Delllbaşı arkadaşımızın bu çıkacak gençle-ı Musıkı anlayı§ımıza gelınce 
rln alacaldan Ucreller hakltındald mutale- Musiki nnlnyı§ıınıza gelince; biz llim 
atını hem bunlar hem de bUtün diğer dev- ve sannttn dalma en ileri tekniği ve en 
let l§lne girecekler için ııaynnıtemennl bir 
mevzu bulurum. FJıltat bunlar devlet me
muru sıfatlyle l§e başlıyncaklnr \'e ço.lı§a
cakllU'dır. Şimdi 30 lira rnlla§ın mukabili 
olan 8:1 Jlra ücret verllı-cektlr. Ve kendi-
len.de bununla geçlnmeğe kendilerini a • 

mllternldcl olnn metodu kendimize mesnet 
almışızdır. Ordu yaptığımız zaman biz en 
ileriyi lcabul etmişizdir. Biz §U veya bu 
sebeple geri kaldığımız zaman da en llt'ı1 
ordulnrın tekniğini alınışızdıı:. Sanat da, 
ilim ~e bunun istisnasını teı:ıkil etmez. Bu 

lı~tırncak haletıı:uhlyede mesleklerini se. demek dl.'ğlldlr ki bizim olan Banat eserle
ven ve para dUşkUnU olmıyan gl'nçlcrdlr. rlnden tegafül etnıckte)lz, onları küo;:llk 
Du para Ue geçlncbtıeceklertllr. Arkutla. llnnckl lz, -0t1lın-a ati\luunr. 'dunnak 

oım mUsterlh olsun. yız, bu demek değildir. Biz konservntu

Bu yetfotlrecctlmlz ve bir ..sene sonra 
Devlet Tiyatrosunun tabii uzuvlan olarak 
tayin edeeeğlmh: gel)çleri mUstaldl bir 
ııahneye ııahlp kılmak için alb aydan'beri 
çalııımnlctayız. Bu her oeyden evel bir me
kAn, bir bina meselesidir. Ve bu mo
dern, güzel bir bina, müştemilatı ile be
raber 8-3,6 milyon liralık bir l:ıtır. Bu 
a-a.~ milyon lirayı bulamadık diye verdi
ğimiz karardan ve yl!tl!Jtlreceğlmiz genç
leri daha iyi yetiştirmek lmkAnındnn ken
dimizi mahrum etıhek istemedik. Her tür-
IU vruııtndıın istifade etmek ve 3,5 milyon 
lira ile olacak bu işi onun pek cüzt bir 
kısmı fle yapmak yolunu aradık ve bunu 
bulduk. ı.:vkaf umum mUdürlUğll ile an -
ltı.Gnrak evkaf apnrtımanmın altındaki 

salonu, konteraruı salonunu ve onun sah -
nesini bir tatbikat sahnesi ve salonu hali
ne getirmek için teeebblisata glrmi~ bulu-
nuyoruz. 

vnrdıı her .sene- o işle meşgul olan nrka -
dn.şları mcmlckf4t,in dört bucntına gönderi
yor, orada ho.Jk türkUlerini topluyor, bu -
raya gelc:>n sn.Z ısnlrlerinl dinllyÖr ve onla
rın pl:\klannı alıyoruz. Arzu eden arka
dn.şlanm teıwlf cdrp konservatuvarda bun
ları dlnll:>•cblllrler. Bunların dl~kleri top
lanmış, dosynlnrı yapılmıştır, her ııamnn 
dinlenebilir. Sonra bizim büyük müzik fiil· 
natkll.rlanmızdan asU\ gafil bulunmuyo
ruz. Itri, Dede Efendi, Zaharya, arkadaşı
mın buyurduğtı İshak Efendiyi biliyoruz. 
Bunlardan gatıl bulunmuyoııız. 

istediğimiz sanatkar 
Ama bunları blllşlınlz edebiyatımızda 

BO.ki'yl blllşlmlz, FuzuU'yl blllşlmlz, Şeyh 
Gnllp'i blllşlmlz gibidir. Bugün okulları

mızdıı Bfıkl'den haber veriyoruz, Fuzull'
den haber veriyoruz; Şeyh Gallp'ten ha -
ber verlyonız. Fakat hangi çocuğumuza 

FuzuU gibi yaz, Bdkl gibi yaz, Şeylı Ga -

dır. Nitekim MUU Şcflmz Relsicünıhur 

olduktıın sonra dahi llltten teşrif' eder \'e 
orkC'stramızı dinlerler. 

o-ada verilmiş olan konserlerin hiç kim
se tarafından revaç gôrmedigi zannü uha
bına düşmek yanlış olur. Bir giin teşrif bu
yururlarsa göriirler ki, gelenlerin beşte bi- ı 

ri giriyor, beşte dördü yer olmadıgı için 
geri donüyor. Revaç gormiiyor, böyle bir 
eey yoktur. 

"Doğru bir yol tuttuğumuza 
kanaatim vardır" 

Bendeniz, bu küı'sUı.le ve huzuruftuzda bu 
mevzularda ak'ademik münakaşalara gir -

.... , ....•..••......•..........••.. . . 
: Snyın seyircilerin temsil- : 
: den on dakika eV\•cl le~- : 
: rifleri rica olunur. : . . 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün yalnız 14,30 da 

Yalnız senin için 
GRACE MOORE 

GARY GRANT 

TL: 6294 

mekten acizim. Onun için akademik muna- de ile lfadl' edilmek istenen fikri lmvrıya
kaşalar kabul edecek vaziyette degilim. nmdığını, milli mllzllt dcdii:lmiz zıunnn 
Çünkıi bu ilme vakıf degilim. Yalnız ar • bizim 'aıntı·ruıga dediğimiz müzik mi, yok-
zettiğim fikirlerde, onlara esas olıın kana- ti~ ka.f d h 1 1 1 bl hald ..... o.mız ıı eps n taynaşmış r e 
atlerin neticesine göre bendenize öyle ge- tı tt ,..,, u lk 1 1 t d'ld!M ı 

ı u"" ... muz m z m ms e ı b'n sor-
liyor ki, akıntıya kürek çekmiyoruz. Çün- du ve bazı sazların !simlerini sayarak 
kil yaptığımız bir eser vardır ve bu yaptı-

bunlardnn bir kısmının bizim hayntımıza 
ğımız eser gerek memleketin içerisinden 

lcıve eden: Ml"sut Cemil 
21.00 Konuşma (İktısat ve hli 
21.20 S rbcst sant 
21.30 M!lzlk: m.ıçük orkeııtra 

A '!kın) Soprano Bedriye 
l •ır.ıldyle. 
ı Paııl Holr.ner: Sak! 
l rı 
2 
vals 
3 il<' lınust S tteppu tııt: 
(Tango) 
4 Pnul Llncke: Dnnıı ıf. 
5 Dellb s: Kopelvn 
Re bek dansı 
G - Hana Schnelder: V ' 
rıuıı 

7 A. E. Haı:ınsch: Lt 
Sult'lnden No 3. Aşk hU 

22.30 M<'mlek"t saat nynrı. ıd 
feri, r.lrant, esham - t h~ 
yo - nulcut borııa•n (fiyat 

22.50 Müzik: Cazbant (Pi.) 
23.25/ 

23.30 Ynrınld progrrun ve ka 
• • • • • • 

yabancı olduğlınu tebarüz ettirdi. 
bu işi anlıyanların, gerek memleket dışın- FRANSIZ Radvosunıın TV 

B. SUreyya Öı;gcevren'den sonra kUrsll-dan gelip de yaptıklarımızı görenlerin, (iyi- yatı glinde iki defa yapılmaktll 
dir) takdirini almaktadır. Binaenaleyh ye gelen B. Rn.<ılh Kaplan (Antalya) tl:ı., rın snnt vl' dalga unınluklıırııtl 
do&ru bir yol tuttuğumuza kanaatim vardır. türk tıırlh! ve ~eblyo.tı gibi tllrk musiki- bildiriyoruz: 
buna eminim ve operaya hangi basamaktan sinin de bir m8.%lsl oldugunu hatırlattık • 1 - TURl{İYE saatiyle 19 ~ 

tan sonra arap ve lran slyasUeı1nln çıkmakta olduğumuzu gayet iyi hissediyo- dalga 41.44 M. 
mağduru olan türk edebiyat ve nıuslkfst -rum. Yapılan işlerle allikadar olan atka - 2 _ TÜRKİYE saatiyle 2os~ 
nln bu glln de frC'nk muknllitllğlne kurban daşlar da hanıi basamakta olduğumuzu ve - P.T.T. 2!'i3M. Radlyo - UED 

......,e,,. do no ,.uı..-.., _ _ ...,ıı.ı .......... ı.~-... --f..!~~~~~-=.;.:;;=.ı....,...._""""_,,,~....,."'-"'~~-ı 
zu takdir buyururlar. 

Bendenizin gerek kanun gerek arkadaş
larımın burada serdettikleri mütalcalar 
hakkında söyliycceklerim bundan ibaret -
tir, Bavka bir emredeceğiniz cihet varsa 
bildiğim kadar maruzatta bulunurum." 

Bazı mütalea ve temenniler 
Maarif Vekilimizden sonra söz a11'11 D. 

Stıreyya Örgecvren (Bitlis) milletlerin ta
rihleri ve ltiyntınrı gibi duygulnnnın 

başka b!l§kl\ olduğıınu söyledikten sonra 
birkaç sene evel lmrulo.n "MllU musiki ve 
temsil akademisi" nln, yeni müesseseye 
lnkılAp ederken "milli" sıfatının knldını
mı§ olduğuna igru-et etti, hatip, askerlik
te, tıbdo. milliyet aranmıyacağını fakat 
histe, ruhta, tahasstlM taıı.11Qk eden sanat
lnrn gellncc her halde milliyet anlnşılaca-
ğtnı izah etti. • 

Bundan sonra, ltonservatuvann mUzik 
kısmında neler ynpılaC$ hakkındaki J1.1ad-

• • • • • • 
alınnbfleceğlnl, fakat bir milletin duygu - ---( 
suna taall(Ut eden bir mevzuda b3§ka 
memlcketlcrd n tnkllt yolu llo bir cıey alı
nnmıyacağını telınrilz ettirdikten sonra: 

- Bir millet ki kendi edebiyatını kendi 
yapmazsa, kendi musikisini kendi yap-

İNGİLİZ Radyo Şirketinin ( 
Broadcastlng Corporatton) in . 
!erde haber ncorlyatı programı . 

mazsa ve ){endi nağmelerini terennüm et- TURKÇE 
mcuıe o musiki lrlltlcyl arkasından sllrllk- İNGİLİZCE 

Ankara 
Saatiyle 
18.l'i5 

8.15 
11.00 
13.39 
15.15 

liyemez, dedi. Hatip sözlerini, bizim musl
lclmlzln bl?.lm dilimizi ve hissiyatımızı 

terennllm edecek bir muıılkl olablleceğf

nl tekrar ederek bitirdi. 
Tekrnr söz alan B. Osman Şevki Ulu -

d~ {Konyıı) evelkl eör.lerlne , teşkil edi
len konscnmtuvnrdn mıııı musikiye mut -
lnka yer ayrılmasını lstemlıı olduğunu ha
tırlatarak bu temennisinin yanlış anlaşıl
dıı'tını. zannettiğini, musikinin beynelmilel 
oldu~na inanmadığını, kendi musikisi ol
mıyan milletlerin bedbaht milletler oldu-

( Sonu 5 incı savlada ) 
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TAHRAN Radyosu kısa dnlg9' 
ro üzC'rinde her gün Türkiye sa& 
düz 12 de TÜRKÇE neşriyat 

!ere imparator mut1akll mUdahale edecektir. O % 

İngiltere Afrikadaki milstem1ekelerfne ved8. e 

Anladın mı dostum. 1 
Babovski'nin bu münakaşadan canf sıkılmııtı. 

kapatmak i~tedi : • 

- Bunlardan ıbize ne? Sen, merak etme. 1ngi111 

işlerini bilirler. Onlar, istedikleri §eyleri 

değil, siyasetle elde etmenin yolunu bulurlar. 

Balogh, parladı. İçki başına vurmuştu ı 

31 Birincikiııan 1899, pazar c'eceai, Andirani, caddesindelıi lıüyil 
apartıııulardan birinin önuııdı, lükı lıir kupa aralıau danıyor. Aralıadu 
ıini ıirah sakallı, ıüindir taPk•lı lıir ıdam iniror. Oııı ıenç. ıuıel hir 
lıız takip ediyor. Genç lıız, ıııh ve ıalıuk bir ıede keacliıini ıu:nıeie ıö
tıirduklerırulen dolayı lrtrkkiır ediyor, silindir ppltalı ululı arabaya lıi· 
niyor n kapı ıur:ıtle azaklıııyor. Gizella arabanm arkaımdan lııyranlıkl• 
lıakıror, lıa arabınıa içinde< ııaklıı.ıın İnJanlıra lıarıı derin lıir hurrl 
duyvyor kıpı açılı1or. Fakat, lıabasınıa ilıtiyar aıaiı on1 İçtri al1111yor. 
Anne11nin, babuıyle birlikle Torpe ıninoıana ıittilılerini H kendiıini d. 
orada brlıkdilılerini ıöylıyerelı kapıyı kapatıyor. Giulla, lıiç isıutiyerrlı 
T orpe ınınoıuna dninı ,..Uuıııefe lıaılıyor. Bu ura da yanına aynı apart· 
manda oturan lltôsyo Grıılıu yaldaııyor. Miiıyö Grulıu, ıenç kızın ntrrJe 
ıiıtıiini oırenince. omı letJİ dıııek lt.klifinde lıRlanaror. Btralıtro yurıİ· 
yorlar. Yolda, ıenç kız, Moıyö Grubtr'dH, lıirİ:lini laYIİJt tlliii takdird4 
beledi1cde oruı bir iı bıılap bulıııııyacaimı soruyor. Billıuu, lıadınlarıa 
dairelere alınıp almmadıklariyle alikadar oluyor. 811 aırada Tiirpe ıuino
eunım iinliııe ıtliyorlar. Gizella, Möıyö Cralıer'dtn ayrılıyor Ya ıniııonıııı 
lıapısıadan içeri ııriyor. Tam bıı auıada, çıkn nneye ndl, ıiren seneyi 
n•ıe ılı karıılamak İçin ıııklar ıôndürulmüııur. Gaıinonan t~ dibiııdelü 
k işede, çinıene orlıestruı, ılirııltıilii lıir danı lıanu çalıyor. Birkaç erke· 
iin •llııiı kılın, bayair kahkahaların iizerinden, kadml1rın çılrın ~aykırıı· 
lırı yukseli7or. 

Yazan: Mihaly FÔLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKONEY -3-
- İmparator, bir defa ayağa kalkarsa, o zanıatl 

görürsün. İngilizlerin hali dumandır, duman. .. 

Birden, genç kızın yanına yaklaştı. Laubali bir ta

vurla kolundan tuttu. Kalabalığın araşma daldılar. 

Balbovski, yanında Gizella ile masaların önünden 

geçerken, duyduğu gururdan göğsünü kabartıyor, er 

muzlarını kaldırıyordu. 

Babasiyle, annesi nar gibi kızartılmış dana pirzo -

sanların sükun.u parlıyordu. 

Bu sırada bir münakaşa başladı. Babovski, on do • 

kuzuncu asrın son yılına girdiklerini iddia edjyordu. 

Balogh, bunu reddediyor, yirminci asrın ilk senesi -

ne girdiklerini, artık on dokuzuncu asrın bitip yir

minci asnn başladığını israrla söylüyordu. 

Babovski, arkadaşını susturmak için : 

- Haklısın, dedi. Yaşasın imparator! Yaşasın 

mazel Gizella 1 Biz keyfimize bakalım. Bunları. ~ 
muş adamlar, diplomatlar düşünsün. Neye içını~ ti 
sun, Gizella? Şarap sevmiyorsan sana bira getıt' d 
yim. Onuda mı istemezsin? dur, ben, istediğini bi 
yorum. Lambalar yandı. Birbirlerine lUzumundan fazla ser 

kulan insanlar ayrıldılar. Kollar havadan indi. Kızar· 

mış yüzler göründü. Kadınlar, saçlarını elbiselerini 

düzelttiler. Erkekler ağızlarını sildiler. Garsonlar, 

ellerinde yemeklerle. içkilerle koşuşmıya başladılar. 

Köşedeki, dört kişilik çingene orkestrası kıvrak bir 

vals tutturdu. Duble, duble biralar taşıyor, taraplar 

açılıyor, şampanyalar patlatılıyordu. Peter Babovaki, 

olduğu yerde şaşırıp kalan, ürkek bakıılariyle anne -

sini, babasını arı yan Gizella'ya koştu: 

lasının başına geçmişler, dünyayı görmüyorlardı. 

Balbovski'nin kalın sesi yükseldi 

- İşte! ... Gizella'yı getirdim. 

Şandor Balogh, başını kaldırdı: 

Balogh, iddiasını tevsik için Almanya imparatoru 

II inci Vilhelm'in, yirminci asra giriş münasebetiyle 

Berlindeki sarayında büyük bir kabul resmi yaptığı
nı ve bütün gazetelerin bu bahis üzerinde uzun ma -

kaleler yazdığını anlatıyordu. 

Garsona işaret etti. Kulağına bir şeyler fısıid' . 

Garson kostu. Beş dakika sonra, küçük, sarı bir ~ 
ile döndü. Kovanın içinden, buzlar arasına yerlıW' lı 
rilmiş şampanya şişesini çıkardı. 

- Gizella ! Matmazel Gizella !, Akıamdanberi aa • 

hırsızlıkla sizi bekliyoruz. 

Genç kızın, sarı ela gözleri hayretten bUyUdU. Be

ni tni beklediniz? Ne münasebet? der gibi, iri kemik

li, sarı bıyıklı, kırmızı suratlı gazinocunun yüzüne 

baktı. 

Babovski, bir saniye hareketsiz durdu. Küçük, te-

kerlek gözlerini :ıg.ımdu. Elini uzattı : 

- Yeni yılınız kutlu olsun, Gizella 1 • .. 
- Teşekkür ederim, sizin de .. 

- Annenizle, babanız içeride oturuyorlar. Haydi, 
onlann yanına gidelim. 

- Merhaba Gizella, biraz geç kaldın. 

Annesi, muhabbetle söyledi : • 
- Yavrum, merak ettim. Niye daha erken gelme

din ? 
Babovski, hemen atıldı : 

- Canım durun biraz. Kızcağız nefes alsın. 

Gizella'ya, dönerek masada duran dördüncü san -

dalyeyi işaret etti : 

- Otur Gizella. 

Gazinocunun tavur ve sözleri dakikadan, dakikaya 

J!ubalileşiyordu. Genç kız, sesini çıkarmadı, oturdu. 

Babovski, yanındaki sandalyeye yerleşti. Bardakları 

prap doldurdu. Neşe ile kadehini kaldırdı : 

- Çok şükür. Nihayet, hepimiz bir araya gelebil

dik. Yap.sın Gizella 1 Yaşasın yeni yıl.! 

Şandor Balogh, kelimelerin üstüne basarak : 

- Yapsın yeni yıl! diye bağırdı. Bardağını bir 

hamlede boıalttı. Yüzünde hayatından memnun in -

Babovski, utanarak gazete okumadığını, bütün bun

lardan haberi olmadığını itiraf ediyordu. 

Balogh, arkadaşının bu itirafı karşısında büsbütün 

cop.rak söylüyordu. Azizim imparator büyük adam-

. dır, daha doğrusu bir dahidir. Sustu. Etrafına gurur

la baktı. Yüksek sosle söylediği bu sözler civar ma • 

salarda da işitilmiıti. Göğsünü kabarttı. Kıravatının 

üstlindeki iğnenin incisi parladı. Bir hatip edasiyle 
devam etti : 

- O halde senin, Afrika sahillerinde dolaşan bir 

alman vapurunun İngilizler tarafından yakalandı • 

ğından da haberin yoktur. Dur bakalım, vapurun is

mi neydi. Tamam, buldum. Budesrat. Bundesrat 

isimli alman vapurunu niçin tevkif ettiler biliyor mu

sun? Tabii, bilmiyorsun. Onu da ben sana söyllyeyim. 

Vapur Afrikaya harp malzemesi götilrUyordu. Söz -

terimi iy.i dinle. Göreceksin bak, Afrikadaki hldfse -

• 

Şandor Balogh'un, dudaklarına mağrur bir te 
1 

süm yayı,ldı. Azametle karısının yilzüne baktı. ~ 
bovski, ayağa kalktı. Garsonun elinden şişeyi 11 

Tecrübeli elleriyle mantarı gevşetti. Silah sesfrıi. S 

dırır, bir ses duyuldu. Şişenin mantarı tavana ~·J ~ 
fırladı. Kristal bardaklara şampanyalar doldu. 13a.1 11 

neşe ile haykırdı : bi 

- Bravo ! 

Babovski, şampanya kadehini kaldırdı 

- Gizella'nın şerefine 1 

Gizella, şampanya kadehini dudaklarına 
Bir yudum· içip bıraktı. 

Babovski, genç, kıza doğru eğildi: 

- Ne içmiyorsunuz? yoksa karnınız mı aç ? 
Garsona döndü : 

d 



0 B. M. Meclisinin dünkü toplanlısında 
nayı d (Başı 4 üncü sayfada) 
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A~man ileri hareketi durduru du 
(Başı 1 incı sayfada) leri mükerrer bomba.rdıınanlara rağmen as- Belçika'claki alman a&keri ile birlikte, bugün Londra'ya geldiği 

Khıın N 
feıını amı Duru {Manisa), Il-

ı lj,zı, n. tekntğtn beynelmilel, fakat 
t6 de 13.Uarın milli olduğunun artık 
ııu a Paltss kabilinden bir hakikat 

yecanlanıyoruz; en çok heyecanlanan da 
arkadaıımdır. O his ve heyecan bizden 
gayrilerin yaptıkları vasıtalarla kabili i -
fade ise 'hiç mahzur cörmedcn o vasıtayı 
kullanabıliriz. Hiç ıüpheaiz duygu duygu
dur. Hissimizi müteki.mll vasıtalarla ifade 
etmek imk!nı varsa neden bundan istifade 
etmiyelim .. 

terimiz, alman kollarına bombalarla ve 
mitralyözlerle hücum etmiııtir. 12 may11 
akşamı 12 alman tayyaresi düşürülmü&tür." 

kert bakımd~ pek.az ehem!yetl olan hasar- 1.800.000 kiıi resmen bildirilmektedir. Prens Ber -
lar yapab!lmıılerd.ı.r. A • Brüksel, 13 a.a. _ İyi malUmat al _ nard, prensesle çocuklarına Londra'ya 
Lonclra'ya gore cukerı ıJa:z:ıyet kt 1 h f·ı .. B 1 'k d kadar refakat etmiştir. 
Londra: 13. a.a. - ·Hollanda ve Bel- ma a 0 .an ma a ı e gore e çı a a 

Jnu fakat ku . tnııu ' rulan konscrvatu-
bir ınusikt sanatko.n ycttıtlrmek 
teaı g Ycst olmadığını, çUnkU edebiyat 
J;lbınde <ıdebtyatın kaideleri öğrctll -
lerı' :onservatuvarda da musikinin 

ğ'retfJeceğtnl ve içinde riıilll 
'le heye 

Yeunı k can olnnlann milli sanatkar 
&nlattı endi kendilerine kazanacakla-

Sa1nı 
ııe Y AU Dllemre {Rize) do tUrk mu-
trı'ilı!. er verilmesini temenni eden uzun 

Hrııı:ı:~:a bu bUyUk ve milli i§I Maarif 
Uııe Yapabııccet;lnl, . kendisinin 

kona göre b yneımııcı teknik öğre -
ki ;atuvardan başltn, bir de milli 
la.bile erinde lullyecck bir müessese 
lene :etını, bunun için mese!A gele -
bu mu 01 Para verilebileceğini ve me -
in Jı. 83"Belerdt'n birinin !stanbul'da, 

nınllknra da tesis edilebileceğini, 
l>r de birçok ıırkad!l§ları gibi rad

eotortos· ettı un değil, Necip A§lun'ın 
;;,.ı ..... ~ orkeatraları dlnlemcğl tercih 

""Yledt 

f,f Cletrif e .. • · . h 
orı aa:ı:u ncumenının ıza ı 
tın A.l ınaarıt encümeni namına B. 

. C!ıvaa &.add!n Gövaa aldı. 
lrı.rı t limdty~ kadar bizde sa.ıuı.t

t'le] ~ll!en yetıııtığlnl, fakat dört 
Uttırı lan bir mUes~esentn bu tııt 
?!.in ellnd<>n aldığını, maarif encü

el lneseJeyt sanat terbiyesi bakı
lft ih~ aldığını, arkadnşlarının duy
Alnıu 1Yllçları encUmcnln de duymuş 
d·- ' fakat, ml!U musiki diye a~Tı 

ıı ~•ıga VUhn 
el •an nğn !Uzum görmedltlnl, 
t '\'e ~tlnrın muhtelif oubclerlnde mll

ı Oldu'Ynelmllelllk hıuısrunnın az çok 
ıı ltı ~nu izah ederek teklif edilen 

~hnsının aynen kabu!UnU rica 

lttaaril V k'l' . . .. l . , llatı 
1 

e ı ımızın soz. erı 
P erd teıu- en ve mıızbnta muharririnden 

a. lJ. ar kllrsU~e gelen Mnarlf Vekl-
lnau 

1 
aııan - Aıı YUccl S§nğıdakl yeni 

~ l e ınUta.ıea ve temennilere cevap 

!!ıı k 
d ıınun vesilesiyle hakikaten ve 

ıııe81 el hürmet ettiğim bir hissin ifade 
ları.... !:in buraya söz alıp gelen nrka

·-.ın t bana eha!Uk gösterdiklerini gör-
ııza bUytık bir haz veriyor. Biz duy

lt "e ruhumuza tnallClk eden diva • 
IGrılldltıı.tzın olmak ve kendimizin o
hıt 1enıek için, demek oluyor ki bU -
l<b.r ~1Yak duymaktayız. lııte bu iııtı
et 'd bu arkadnşınız mcsul bir hU -

~l'la~l?ıı ıııtatıyle bu ltnnun J[ıylhaaı
-..ınıı ve onu huzurunuı;a takdim 

eı~ 13,Unun altıılno tmkl'ın var mıdır T 
'llaz.z lııııınm bir tnıınnım. Yar.dığlm 
~ llıWıtellf y rlerde yaptıfp.m lto

eeıııee 1- llh:ce ve memleket cfkl'ırıumu
' fikir ve kan:ıatlerl tanınmış 

dit ıtı. n nim fikir] rlm meçhul de -, y 
t llb lıılıdır, mazbutlur. Ben yalmz 

dlllı 1 htıısı olnn be§er bilgisi aks!!. -
tl.ı~etı1, tıım gibi beyan olıın mağ

ınt'\' lertDde bile bir mnnyct dltvası
' e~bahııı olduğunu tddln ve mUna
•ııu~Olrn. Onun içn böyle bir d~va 
l~ lıı oldutunda buraya çıkan ar

ltı bu hissi tnkvlye ederek konuıı
dıı;r "akit bilsinler ki bundan en çok 

11 Gu ~ benim. Yalnız mesele, bu 

"e:ı!Uınuzu nasıl ifade edelim; sua-
11ııı11 eceıt ccvaptadır. Şimdiye kadar 

Yotutecrtıbelerden istifade edip en 
nıuııı bulalım T Mesele burada· 

iti~ b' 'h l'oıta ır ı tilalımı:z: yoktur 
~ ~vanın, arkadS§lnrımın da bu • 

bıt lh 8.Slyeue ıı6yledlklt'r1 kısmında 
Uı " tl!Atımız yoktur. Bizim dUşUndU

.. 01 b • larıt u. Biz diyoruz ki garp musl· 
lltt lıö nıusiktsı, alaturka, alafıtanga 
ın~ :ıe bir taksim, bliyle bir tasnif 

dııı-. ~I 0~ değildir. Bunun tormUIU 
"ettıın tekım dUnya edebiyatının şark· 
~le: !!Alıeserlerl, garpta vcrpıntıı 

l ki konıerıJatuar meıeleıi 
Şimdi Dr. Saim Ali arkadaşımın teklifi

ne gcl,iyorum: diyorlar ki, bir konserva • 
tuvar yapalım, bu türk musikisini tetkik et
sin. Bir de garp musikisi yapacak bir kon
servatuvar kuralım. Biz buna bir ihtiyaç 
gcirmiiyoruz. Çünkü devlet konservatuva
rı diye yapmayı diisiinüp kanun layihasını 
yüksek huzurunuza takdim ettiğimi!: mues
ıeseyi gayri tiirk bellemiyoruz. Sonra bu
yurdukları ve bozarak tekrar ettikleri isim
ler .... Bunlar muvakkat şeylerdir. Mal bi -
zimdir, biz kendi evlatlarımızı yetiştirmek 
istiyoruz. O isimler bu davaya delil olm~z. 
Bugiın o var, yarın yoktur. Biz varız. Kal
dı ki beste yapıcı adam, sanatkAr yetiştir
mek için, deminki beyanatımda da arzetti
ğim gibi peırev nedir, halk musikisi nedir? 
Beş sesli mi, uç sesli mi? Bunları elbette 
bilmelidir oğretmiyeceğiz demiyoruz. Bile
siniz ki bunlar esaslı olarak hallolunmuş 
bir dava değildir. Bir bakteriyoloji ve mi
neralojiye benzemez. Bakteriyoloji ve mü
şab .hlerini olduğu gibi zahmetsizce alıyo
ruz, öğreniyoruz. Ama sanat oyle değildir . 
Onu kendimiz yapmak 1ztırarrndayız, onun 
için muşkilata maruzuz. Sanat hazır lop bir 
şey değildir ki, Avrupadan bizim için ya -
pılmış maddeler halinde, onları kendimize 
nakledelim. Fizikte, matematikte bunu ya
pıyoruz, ama musikide yapamayız. Nitekim 
edebiyatta da yapamıyoruz. 

"T anzimatın düştüğü hataya 
diişmiyeceğiz." 

Devlet, imkinları hazırlıyan bir uzviyet
tir, Kazım Nami arka'daştmın dediği gibi, 
devlet sanatkar ihtira edemez, boyle bir 
kudreti yoktur. Maarif Vekili dediı;iniz a
dam işte bendcnizim. (Guliışmeler) Ben 
müzik saruıtkarı, ben buylik romancı, ben 
'.büyiık resııam .. Bunları ben icat ve ihtira 
edebilir miyim? Bunu ne eslafım edebildi, 
ne ahlafım edebilir. Bunu millet, bunu 
halk, bunu bu buyuk kiıtle yaratacaktır ve 
b1.ı iman iledir ki halkın içerisine bu kud
retin tohumunu atmak için Ç<ılışıp çabalı
yoruz. Dava budur. (Doğru sesleri). Onun 
için Tanzimatın dıiştüı;ü hatiiya biz asla 
diışmiyeceğiz. Tilrk konservatuvarı, garp 
konservatuvarı, bizde böyle ikilik olamaz. 
Bizde her şey birdir ve ancak o zaman mil
lidir, çift mılli olamaz. Bilesiniz ki biz 
böyle düşünüyoruz. Arkadaşım endişe et • 
mesin. Daha bu konservatuvar kanunu ha
zırlanma.dan yüksek huzurunuza ıevkedi • 
lecek eekli almad n ben bu işle meegul o
lan arkadaşlardan rica ettim, onları tavzif 
ettim. Peşrev nedir, kaç türlüsü vardır, 
konserler verdirip çaldıracağım. Arzetti
fim ıbi halk musikisini daha çok dinlete
ceğim. Ama bütun bunları ileri memleket
lerin sanat tarihlerinde geçirmiı oldukları 
tecrübelerin dışında ynpamıyacağız. Me -
seli Çek'lerin eski bir halk musikisi vardı. 
İsmini söylediler, hatırlıyamıyorum, kon
servatuvarlarını yaptıktan sonra garp mu
sikisini alıyorlar ve musiki erbabını o yol
da yetiştiriyorlar. Çeklerin kendi hissiya
tını çek olduğunu belli ettirecek surette 
ifade edecek adamlar böyle yetiı;iyor. 
Ruslar böyle yetiştirmişler, ba:;ka mill~t • 
Jer de böyle yapmışlardır. Bu tecrübeler 
önümüzde durup dururken bunun Uzerinde 
ve bizim tarihimizdeki bazı tecrübelere 
benzer şekilde ikihk yapmağı istemiyoruz. 
Bı.itiın dava budur. Dört ketime ile 
tekrar edeyim; Biz milliyız. Türk olarak 
resimde ı&ığ1mızı, musikide sesimizi, ede
biyatta duy,atımuzu ve fikrimizi söyletmek 
istiyoruz. Ve yaptığ1mıı; müesseselerde bu
nun tohumunu atıyoruz. Sanatkar yarat -
mak bizim elimizde değildir. Milli vicdan 
milli kudret ve halkımız bunu yapacaktır . 
Ona dn yüzde yüz iman ediyoruz. (Bravo 
sesleri, alkıgla~). ' 

l'~kt ' diye bir trumtf yapmağa ihti· 
ıtır::;· li:debt Da.he er sanat kıymeti, 

l Olac eU bakımından bütün insanların 
t1~ da ak hale gelmtı eserdir. Diğer sa
ll11rilda f11Ylcd!r .... 

Vekılin bu izahatından sonra bazı hatip
ler daha sqz i11tedıler, fakat bu arada ve -
rilcn bir kifayet müzakere takriri ile mad
delere geçilmesi kabul olundu. Fakat vakit 
geciktici içil} maddelerin müzakeresi önü
muzdeki celseye talik edildi. 

Meclis yarın toı1!anacaktır. 

~ ettı~· brabım Alaeddin arkadaşımmn 
)azını ~ &ıb\ hız medeni ve müterakki 
1)of'llı. ~llandığı medeni melodları kul

baba. llndan 100 sene evel benim bu

--
1 talyanın ispanya 

sefiri Roma ya gidiyor 

Franıı:z: akıam tebliği . d 1 • .1. f k 1 harekat ıcra etmekte olan alman as -ı "' 
Paris 13 a a 13 mayıs akaam t bl'"" .• çıka or u arı ıngı ız ve ransız ar a • k 1 . . .k 1 800 k .. d. Kıraliçe Wilhelmine lngiltere· 

• • • - v e ı.,ı. . b' ı·k d .. ğ.. k er erının mı tarı • .000 ışı ır. 
Alman kıtalnrı bugu"n gerek Hollanda daşlarıyle ır ı te cesurane o uşere 

1 

Al t 1 i .k. . h k. k ye muvasalat etmi,tir. · ı .. k k k man ayyare er , ı ·ıncı atta ı ı -
da, gerekse Be1';ika'da kütle halinde bil • duş~ana k~hram~ca arşı. oyma ~a taatı bombardıman etmi tir. Bir ok İngiliz baş konsolosu, 1mesterdam· 
cumla.rma denm etmhlerdir. ve agır zayıat verdırmektedırler. İngı- f 1 1• d B .. ş • ç da bulunan bütün ingiliz vatandaşla -

· • ·· ·1 · ff k. l taar se aret er, ya .ın a rukselı terket • 
Almanlar Hollanda'da ezcumle Meuse'ün lız suvarı erı muva a ıyet e ruz- k il h 1 kl d rına, emirlerine verilen son vapura • , me zere azır ı ar a bulunmakta -

cenubunda bır ılerleme başarmıılardır. lar yapmışlardır. binmelerini tavsiye eylemiştir. 
Belçika'da Saint - Trond bölgesinde fran Hollanda başkumandanlığı, Hollan- dırlar. Alman tayyareleri ıabık 

sızlann bilhassa muharebe arabalariyle da hükümetinin, dahilde vaziyete ta - Hollanda' da : Kayser' in §atom üzerin ele 
yaptıkları mukabil hucumlar düşmana ağır mamen hakim olduğunu, dün akşam · t d. · t' Paris, 13 a a. - Paris radyosu, al-
zayıa ver ırmış ır. b·1d· kt 'd. 

Almanlar Belçika Ardenlerinde bilhassa ı ırml .ke 
1 
el 1 1kt 

1 
k d. t Almanlar l'..f euse ve Y ssel man tayyarelerinin, sabık Kayser'in 

ehem:yetlı' bı·r gayret gostererek ı·ıerlem'ı- Be çı a ı ar, ta arın.ı.n en ~ op - h' [ · • ·ı ı·kametg.:ı.ı olan Doorn ıt.atosu uzerı·n · - ne ır erını geçtı er cu• s -

Ye muvaffak Olmu .. lardır. Su" varı· mu" freze- raklarında mukavemet gostermeg.e mu- A d de mu·· .. eaddı·t defalar uçtuklarını ha 
v mster am; 13. a.a. - Hollanda u- • • 

!erimiz, geciktı'rmcden ı·baret olan vazı·fe- vaffak olduklarını söylemektedırler. b kt d' mumi karargahı, 12 mayıs giınüne ait er verme e ır. 
!erini ifa ettikten sonra du:;manm, bir kıs- Paris'ten gelen bir haberde, mütte • Al l H 11 ..1 ·ı ' l 

H 11 d 'd olan şu tebliğı· neşretmektedı·r ·. man ar o anaa mevzı crıy e 
mına ulaştığı, Mcuse iizerine çekilmişler- fik kıtaların, almanlara o an a an 
dir. İsviçre hududuna kadar uzanan 640 Düşman kıtaatı, Meuse ile Yssel'in temasa girdiler 
Alman hücumu iki iıtikamette kilometrelik bir cephe üzerinde karşı muhtelif noktalarından geçmişlerdir. Amsterdam; 13. a.a. - 13 mayıs ta• 

k d
. Hudut kıtalarımız, kısmen zayiatsız rihli Hollanda akşam tebliği : 

cereyan ediyor koydukları söylenme te ır. olarfk geri cekilmektedirler. Ysseli geçen alman kıtaları tugyan-
Havas ajansı saat 15.45 de garp tephelc- Alman hattı zayıl Hollanda tayyareleri, alman kolları- larla himaye edilmekte olan Geldeb • 

ri üzerindeki harekat hakkında aşağıdaki Alman hattı zayıftır ve bu itibarla nı bombalamışlardır. rand vilayetinin garbinde kain mevzi-
mal!imatı vermiştir: kl · kl b. kabil müttefi erın yapaca arı ır mu • Fransız kıtaatı, Brabant'ın şark kıs- le~imizle muhtelif noktalarda temasa 

Alman hücumu başlıca iki istikamette ce- • · h kt dan taarruz tehlıkesıne er no asın mında düşmanla temasa gelmişlerdir. girmiştir. 
reyan etmekte berdevamdır: Liege'in şi-
malinde ve cenubunda. • maruz bulunmaktadır. Müdafaa hatlarımızın bulunduğu Şimal vilfiyetlerinde, alman kıta1an 

Ccnuptn yalnız Albert kanıılmın ağzına Haber verildiğine göre, Hollanda, Hollanda şimalinde l.ıtaatırnız d;işman muhtelif noktalarda Yssel ve Zuider, 
karşı bulunan kale almanlar tarafından Belçika, Fransa ve İngiltere kuvetleri ileri hareketini gec;iktirerek geri çe - ze'ye vatmışlardır. Memleketin bu kıa-
zaptedilmlştir. arasında elbirliği hareketi süratle de- kilmektedirler. mındaki hudut kıtalr.rımız hafif z:ayi-

Liege'in şimalinde alma.nlar Maastricht- vam ·etmekte ve alman genel kurmay Alman paraşütçüleri imha atla geri ahnmış ve esas mevzilerimize 
dan Hasselte istikametine muhim bir zırh- başkanı general von Keitel, alma? ku~ ediliyor varmışlardır. 
lı kol çıkarmışlarsa da, bu kolların ileri ha- vetlerinin muvakkaten elde ettıklerı Memleket dahilinde paractütçüler Alman zırhlı araba kolları Brabant• 
reketi, kıtaatı ve arabaları §İddetli bom • ·· · t• takvı·ye idn kıtaatını :ı • ı k d " L üstun vazıye ı :ı yalnız birkaç nokta'-a inmişlor ,..e im- ın şıma ısmın a angstrant ,, a U• 
bardıman ederek bunlara chemiyetli zayiat d • d ~ '1 lemegw e hum • J Hollan aya ogru ı er • ha edilmişlerdir. Harbin birinci gUnü la~mışlardır. 
verdiren müttefik tayyarelerin kütle halin- 1 k d malı bir faaliyetle ça ışma ta ır. inen paraşütrüler 0 memleket dahı'lı·n- Roterdam'ın cenup kısmında henüs 
de müd1haleleri yüzünden fevkallde zor- ~ · :ı 
lukla kn.r!itlaşmıştır. Brüksel'de söylendigıne nazaran, de serseriyane dolaşmakta, takip ve kuvetli surette milsellah fak.at topçusu 

Fransız. motörlii kıta/arının 
mukabil hücumu 

Aynı zamanda tayyareler Meuse'ün 
şarkında alman kuvetlerinin arkasında fa
aliyet göstererek münakale yollıırınr tah • 
rip etmekte idiler. İleri hareketleri bu su
retle zorla:;an motörlü kıtalar dun akııama 
doğru Tongres bölgesinde fransız motör
lü kıtalarının mukabil hücumuna uğram15-
lardır. Fransız motörlu kıtaları alınanların 
ileri hareketini kati ve sarih surette dur
durmuşlardır. 

Daha şimalde, Hollanda cephesinde, al • 
manların bazı noktnlarda Hollanda hatla
rını delmiye muvaffak oldukları anlaşılı
yor. Diğer noktalarda Hollanda hatları tu
tunmaktadır. 

Hollanda'da paraşütçülerin teşkil ettiği 
tehlike tamamen bertaraf edilmiı gibidir. 
Hollanda•dahilinde oldukça bulanmıı olan 
vaziyet bu sabJıh sarih bir salah arzedi • 
yordu. 

Diğer mıntakalarda 
Liege' in enubıında manhr Belçika 

Ardcnncs'leri üzerinden ljark istikametin
de çok büyük gayret ııarfetmektedirlcr. 
Belçit<alılar burada geri çekiliyorlar. ln -
giliz hava kuvctleri kendilerine, kütle ha
linde hareket miıdahaleleriyle yardım et -
mektedirler. 
• Lüksemburg'da bilhassa suvarilerden mü
rekkep olan fransız ön müfrezeleri he.lell 
Moselle'den Longvy'e kadar mühim kıte.a· 
tın muharebe h1linde olduğu Fransa - Lük
semburg hududuna çekilmişlerdir. 

Fransızlar Longvy'yi muhafaza etmek • 
tcdirlcr. Almanlıır Moselle'in ıarkında ta· 
arruza geçmişlerse de derhal durdurul • 
muşlardır. 

Lorraine cephesinde Forbach bölgesin
de mevzii taarruzlar vukubulmustur. 

Paris, 13 a.a. - Havas ajansı Turkiye 
saatiyle saat 22.35 de şu hulisayı tebliğ et
miştir: 

Almanlar bugi.ın gündiız her tarafta şid
detle ve büyük kuvetlerle.hücum etmi:t • 
lerdir. • 

Belçika'da almanlar iki cenahta tazyik
lerini daha ziyade arttırmışlardır: Liege
in şimalinde, Albert kanah ağzında Haselt 
ve Tongres istikametinde ve Ardenlerde. 
Almanlar muhuebe hattına gittikçe daha 
çok kıtalıı,r çıkarıyorlar. Fransıı: askeri 
mahfilleri "bu büyuk bir hücum" diyorlar. 
• Cehenneme benzıycn bir harp meyda -
nında 1500 ili 2000 hUcum arabasını karşı 
karşıya koyan muharebeler esnasında fran-
11ız hı.icum arabalan almanlıınnkine aşiklr 
bir surette Ustun olduklannı isbat etmıı
lerd'r. 

Maastricht'den gelen alman kuvetleri- imha edilmektedirler. Bunlardan bir- olmıyan birkaç müfreze mevcuttur. 
nin ileri hareketi,. Belçikalıların şid • kaçı otobüsleri ele geçirdiklerinden Almanların havadaki büyük ilstün
dctli bir mukabil taarruzu neticesinde zırhlı otomobillerle takip ve imha edil- lüklerine rağmen, Hollanda hava ku· 
durdurulmuştur. mişlerdir. vetleri istisnai bir cesar~le mühim 

Mütteliklerin mukabil Alman kıtaları, harp esirlerini ve si- düşman hedeflerini bombardıman et• 
taarruzu mu? villeri siper olarak kullanmadıkça Hol mişlerdir. 

' landa'da harp etmekten aciz görünü - Polis nazilere karıı ıilôlı 
Brüksel'e gelen ve teyit edilmiyen 

bazı haberlerde de ingilizlerin Maas- yatlar. kullanıyor 
d 

b d ğ Roterdam civarındaki Wa1haven tay Amsterdam; 13. a a. - Şehrin civar 
tricht ile Liege arasın a, cenu a 0 • • t · 1 mah 11 • ·· • d ·k· 1 b ba 

r~ yür~y7n alma~ kıtaları~a b krşı 
1 
~: a;~~~;;:~ ~~~!:~~nb~t~~ :ıy: dım:rı ~~Y;:;;~~ d~şıu:r:ü~:. ş

0

e~ir;; 
şıddetlı b.ır ~.uka~l ~arruz a u un- metini kaybetmiştir. Roterdam mınta- bugün dört alArm işareti verilmişse de 
dukları ~~dı:ıl~e ~l~ ır.h d kasının temizliği hemen hemen bit • hicbir bomba atılmamıştır. 
Fr~nsa akı ıngı ız ~va ':; b~s~ miştir. Polis memurları, polis karargahını 

nezdınde bulunan Reuter mul a. 1:
1
• Bahriyemiz, müttefiklerle clbirliği hücum eden Hollanda nazilerini elle

ingiliz bo~bard~mahn ]tayyare erın~n yaparak Hollanda'nın bellibnşlı nokta- rinde silah olduğu halde sevketmek • 
Belçika'dakı alman at arının gen· • k d. • . .. • 

1 
k t bil larının müdafaasını temın etme te ır. tedırler. 

sınde ta?aşşut ~~~tı° ~n. ~~~;. ~ • Dahilde, askeri makamlar vaziyete Seyrisefer inkitaa uğramamı§tır. Fa.. 
yük zayıat ver bı~l ı erını ı Aırlıbyort. tamamen hakimdirler. kat telgraf ve telefon muhaberatı he· 

Belçika muka ı taarruzu, er /' kl .. ·d· . • d be h d'l · Prenı Ju ıana ve çocu an nuz munkatı ır. 
kanalı üzerın e r ~va e ı emıy~n L nd 'd Laheye dün on defa hava baskınına 

il k.. .. d g rtıkten sonra Tır o ra a yeg ne opru en ey. .k . d • • Londra. 13 a.a. _Prenses Juliana- maruz kalmışsa da hiçbir bomba atıl• 
lemont ve Tongres ıstı ·ametın e ı - ' · . 1 l 
lerliyen düşman kuvetlerine mütevcc- nın iki kızı prenses Beatrıx ve rene mamııtır. 
cih bulunuyordu. 

lngili:z: hava kuıJetlerinin 
la.aliyeti 

İngiliz tayyareleri, Maastr!cht ile 
Tongres arasında harekat yapan al -
man kuvetlerini bombalamışlardır. 
Nakil vasıtaları Uzerine birkaç bomba 
diişmüştür. Almanlar arasında birçok 
ölenler vardır. 

Maastricht'teki Uç köprüden yalnız 
bir tanesi kalmıştır. Diğer ikisi tah
rip edilmiştir. Almanların hareketle
rinde mlişkülata uğradıkları ve dü' -
man ordusu. kuvayı külliyesinin he -
nüz hududu geçmediği zannolunmak -
tadır. 

Maastricht - Tongres yolu üzerinde 
Albert kanalı üstündeki köprüyü mu
hafaza eden büyük Ebeneymael kale
si berhava edilmiştir. 

Bel~ika' da : 
Muhtelif müıaclemeler olclu 
Brüksel, 13 a.a. - Belçika tebliği: 

Dün gece muhtelif noktalarda müsa
deme olmuştur. Sabahleyin motörlü 
düşman kuvetleri bütün mevzilere 
yeniden taarruzlar yapmışlardır. 

Belçika kyvetleri ingiliz ve fransız 
kuvetleriyle sıkı bir irtibat halinde 
muharebe etmektedirler. 

Belçikalılar mukaıJemete devam 

İtalya' da İngiltere 
aleyhinde hadiseler 

Birçok yerlere ve 1 ngiliz maslahatgüzarının 

otomobiline 1 ngiliz aleyhtarı afişler asıldı 

İngiliz sefiri Roma' dan izahat istedi 
Londra, 13 a.a. - Roma'da ingiliz elçiliği erkanından bazıları bir takım 

hadiselere maruz kalmışlardır. BUyük Elçi Sir Percy Loraine bu hususta 

İtalya hükümetinden izahat istiyecektir. 

Ôirenlldiiin• cöre Sir Percy Lonine'e lnıiltere \ Bu parayı kim ödiruekl , . 
aleylıinde cereyan ıden ba ıibi hidiselerin bıraka~· ~ir kompan~uyona ~kknı;ııı old•ia ~r~tır ft 
• i!phetiz bahınan fena !esirleri ltalya buk:ameh· faııst lıiikumctı -seleyı tetkik ı:rleaıektıclır. 
!~n 1 nazarı dikkatini celbttmek için talimat veril· Mu.sa denk ehclilen. enanı~ iadesi, .hifr korl~t·J~k lıa· 

• f rıketıııe ço e111ıyea uıyrt verıcı orma ı ,..,,. ft 
.,, ır. H"clis ler naııl oldu? k~ntral .tedhirleri_ae tabıdir. F-:ııst ~klllllC!tİıı tnı ıi· 

a e bı tedlnrlere muumaha ıdemıyeceıı mulıakblıtır. 
Royter ajansı, lııııltere'nin ltalya lıuklinıetindtıı Kontrol, lıalyan limanlarının bılhun Triyeatı ıa... 

iulıat talep ıtmeaıyle neticelenen, ba lılılıseler lı.ak- nmnı nuyetiııi, talııaımul ıdılmu bir lıalı Mkaak-
kında aıaııdaki tahilatı vermektedir: tadır. 

lıalya'da c11JD& akJ&mıııdanlıeri, lncıltm'1i "yıp· Jtalya gazetelerinin ıidcletli 
ranınıı millet,, dı1e tavıU eden inıılıı alO'lıları afiı· 
ler talilı edılmere baılanmııtır. • yaz.dan 

Geçen ı•ce renida ba -•lele afiıler asılmııtır. Pietroınarclıi'ain raporunu basan ltalJU cautelırl. 
Fakat hanların mıuhim hır kısmı, bizz.at ltal7anlar ta• ıiddetlı tefsirler Dt'freyle!nelı.tedir. 
rafnıılın yırtılmıılır. Ablukanın bu raporda ıaylendıii tarzda tatbiki 

b Yıfttı~ böyle mi gıyinlrdi? Hatta Hun
i tııı 

1 
5~e l!'lel benim babam benim 

'tbctte ı~ınıp dı§arda gezerdi? Biz mü -
~ tserı ~lunduğumuz ve icabında me-
iıtııit ilerını mudafaa etmeyi vazife bil-

L_ erı · 

Madrid, 13 a.a. - İtalya büyük el -
çisi B. Gambara, hükümet ile temasta 
ve müzakerelerde bulunmak ü:rere Ro
maya hareket etmiştir. 

Almanya istihbarat bürosunun Mad 
ridden aldığı bir habere göre İspanya 
hükümetinin 12 mayıs tarih1i bir teb -
liği, İspanyanın Hollanda ve Betçi -
kaya karşı tam bir bitaraf~ık muhafa
za edeceğini bildirmektedır. 

Majino hath önünde ıiddetli 
muharebeler 

Moselle üzerinde Majino hattının önün
deki mıntakada Longvy etrafında çok ııd
detlı muharebeler cereyan etmektedir. 
Fransıtlar Longvy:yj sağlam bir surette 
muhafaza etmektedirler. 

ediyorlar 
Brüksel 13 a.a. - 13 mayıs akşam 

tebliği: 
Bütün gün kıtalarımız çetin muha

rebeler vermiş, her tarafta düşmana 
muannidane bir surette mukavemet 

etmiştir. 

Otardufll olelin 7anı batında ba afııltrdea birisiıü deııizlerm subestuı prenı.pinın •çık bir ilılllidir, 
rann bir inııliz lebaan, lıer lıalde bir btıra alaralı Fransız ve lnıılızlerin Alı.denıı'de tUaıl ettikleri R• 
saklamalı uıere, lııı alııi drnrdan almaca tııebbus cıinl.-u rejim. lıılya'nıa lıuriyetiae n istiklaline kar· 
ederlıın. bir amuikalı ut, bir inıiliz kadını ve bir 11 daimi b r tahkirdir. Fraua n laciltere'aia .a .. 
inııliı erkrk ile bırlilıt~ balanın bir inıiliz tehauı, temleke •e İmparaıorluk lıecaıaanyaları da Halete 
"ıiyalı cıimltl<lıler,, tarafından lıııcuma nuruz kal· ve mı'lrtlerin lı rıyetıne malıalıf lıaıb lıir 111te• 
aııı n oteline kadar konlannıııtır. Otelin 11hbi de teıkıl erlemektedır. Nilıayel, deniz koatroliiaia ltaJ. 
hiicııma aıanız kalmııtır :raya karıı talb\)ci tanı İH, enteraaay-1 lndnıba 

lngili:z: maslahatgü:z:arıntn ilıtalioe :renı bır misaldir. 
..._bul ınsan tamınsının kıymetleri-
tltlııtu:tıniıı bulunuyoruz Bunu asla' 

•uUtde · 
.alıdır. 'l' n ayrılıyoruz manasına al -

llıı 011,b 
1
• Urk olmaga medeni olmak 

ıı t ı ır m ? B . . lirkuz 1 oyle düşunmıyeceğız. 
t 1ı nı.nu:alnız musıkimiz degit, her lie

a. qdar ~r. Çunkü milli ve tepeden tır-
8.lıı "e ın ~. temıyetin insanı, bu tarihin 
U ıfad 1 h ıstıkbalın insanıyız Ama 

r •· e etın • ' 
1 "'rafa b e e Ut kıfayet etmezse utu 
•ca~ 1r'ilkırız o · " z. o · rg lazım gelırse onu 
.~tı Olnı.u•t ktlısenin degıl medeniyetin 
"iıı • ur. Yab k 
1 

ıı b! b 
1 

Ut ar adaşımızın buyur-
'· Pll'ano 

1 ınem santur &u kadnr oktav -

fa.ııtııra b· nun Yerini tutarsa onu alacağız 
8.d ır düş · 

\' t ttıni manlı ımız yoktur. Santur 
•ııı b· Yorsa 0 lla tıiın zaman orgu alnı:agız. 
~ lı11 •antura 
ır •tııi bir d • tanbura, yahut orga 

dıı düıınaııı Ostluğumuz ve ne de ruhi 
:rKu.... lfUıtıız vard B. • • 

1?ıa1tı ... uzu en i . . ır, ızım davamız 
Oıııı ır. Ş ıncnd ~ı 1.fad.e edecek vasıtayı al-

! 
ll'ııııu'1.nı.arnazıı~ :rı ~ız icat etmedik diye 
)a tfade et tmıyorsak, kendi duygu. 

it! ll!tk ir• h 
'b rıcaat ,ın er hangi bır vasıta-
"ilııb 1( etmekt 
ltrc aplan 

1 
k en de çekinmiyoruz. 

>'lırdcn b r Yll:\lı rl ~daıım aynı fıkri sôyler
>lt ~•r. J.ıu;;1: ~.la .•oylediğimi ifade bu
~ lıi h ıtır lü h ıstır, ıüphe Yok edebi -
~le •lika P e Yok. Ama biz burada 

llı.1iı~;e Y~ktnuı Cibi görünen ka
eritaı de coıu1or he • 

Bu tebliğin neşrinden sonra Gene -
ral Franko, beyanatta bulunarak Hol
landa ve Belçika sefirlerinin bükü -
metlerinin harp halinde bulunduğunu 
resmen bildirmiş olduklarını söyle -

miştir. 

Mısır'da allnan 
ihtiyat tedbirleri 

Kahire; 13. a.a. - İngiliz ve Mısır 
kuvetleri ihtiyat tedbirleri olmak üze
re istisnai haller için derpi§ edilen 
mevzileri işgal etmişlerdir. 
Başvekil Ali Mahir paşa Sahra vali

sine icabında Sollum, Seydibarrani ve 
Mersamatruh şehirlerini boşaltmak i
çin selahiyet vermi§tir. 

İtalya orta elçisi B. Mazzolini'nin 
bu hafta Roına'ya hareket edeceği bil

dirilmektedir. 

Butün ateş mrntakası üzerinde ve seri
lerde geniş ve fasılasız bir hava muhare • 
besi cereyan ediyor, İki taraf tayyareleri, 
düşman kolları, munakale yollan ve taJ -
yare meydanlarına kiıtle halinde bombar -
dımanlar yapıyorlar. 

Belçika'da Hollanda'da muhasemat baş
ladığından beri 400 alman tayyaresi dil -
şiiriılmüştür. 

Liege kaleleri, düıman tarafın
dan zaptedilen bir kale müıteı
na olmak üzere mukavemete de
vam etmektedirler. 

Longwy üz.erine alman tazyıkı 
Düşman Longvy'ye ııiddetli bir tazyik

te bulunmuştur. Düşmanın ıerek burada
ki, gerekse Moselle'in ıarkında ve Sarre 
bölgesindeki hucumları piıskürtülmilstür. 

Rhin üzerinde kayde deier bir ıey olma
mıştır. 

Muttefik ve düşman bombardıman tay -
ye.releri hasım kıtaat kollarına hı.icum ıu
retiyle kara lcuvetlerine yardım hareket
lerine devam eylemiılerdir. Bu hareketler 
esnasında 15 düsman tayyaresi diiıfirül -
müıtür,. ~ 

Cephe ıerilorinde, d~ bava kuvet • 

Düşmanın eline geçen bir köy mlit
tefik hücum arabalarının müzaharetiy 
le Belçika kıtaları tarafından yapılan 
mukabil bir hücum neticesinde geri 

alınmıştır. 
Son günlerdeki harekat esnasında 

bazı piyade, bisiklet ve avcılarımız 
büyük bir cesaret ve kahramanlık gös
tererek temayüz etmişlerdir. 

İşgal edilen topraklar üzerine dü
şürül.en bir Belçika tayyaresinin mü
rettebatı alman hatlarını geçerek mev 
ziluimize ulaşmıya muvaffak olmuş
tur. 

Belçika'nın mukabil taarruzu 
Paris, 13 a.a. - Reuter muhabiri 

bildiriyor: 
Brükıel'den gelen haberlere göre, 

Maastri.cht'in garbinde Belçika muka
bil taarruzu o derece müessir olmu§
tur ki, alman fırkaları üslerinden ay
n kalmak tehlikesine maruz bulun
maktadırlar. 

•Aynı menbadan öğrenildiğine göre, 
alınanlar ricate bqlamıılardır. 

otomobiline de ali.§ asıldı Papanın gaz.eteıi aleyhinde 
Vaka mahalline ırlcn inciliı: mulalıalgiııarı Sir ba:z:t te§ebbüsler 

Noel Clıarlu, vaıiyelİ anluııak n yalııtrrmak içia Loıılra, 13 ,._., - Ro)1n ajc1U1 lıildiri70r: 
lıer lürlu ıayrttle bulıınmu;lur, Dıııt ıtce Raıno'da fa uıler ıarıılıııdu 7eııi 61r 

Sir Noel Chults, bilib re kordiplomalik plakasını ltaTrl:tfe ıeııeısal edılmiııir. 
ve inııliz bıyrıııını taıı:reıı otomolıiliııe dondııfa za· Bımlıır, Vaııhıı'ın orıcını olu Ournı«are ı
ınan, bıı aliılnin hır lane11niıı de kendi atomabilint no ıoıtttsiniıı l>atıın uılıalarııu ortada hldır-ie 
ıalik edilmiı olducanu cormuıtur. ıe11l>lu11 rlmıılerdır. 

Sir Noel, derhal haricıye nnaretine lelefon •I· Eırareııgu baıı lrinurler, lıa ıo.ıete ..... len-. 
miı, ılalyu lıaricın nuantı dt1 bir memıırıınıı ba müı r.uılerdu topla fıir Jurldr aahn alınal: ısreıi1!. 
iım iıalli için tayzif t1mi11ır. Si,..h rnmlelıliler, alo· raıdrııın ıcıııını talıdıt rı-lıtıilir!tr. 
mobildelıi afiıi çıkarmak nıecbariyrtinde kolmıılar· f(lfm n:aıı.ııaı, uııiltne lıralııuıı l>ılçilt• ııe W-
c!ır. Hidiıt de ha ountlf kapanmrılır. landa lıukum ılırını gaıulndıii aeı11jı Mfrıtawk. 
Ablukanın ita/yan ticaretine falım Rauıclt'in lııral Ltopold'• r•ııılmliii _,.; • 

dllll 6clullırıemılı:tıdır 
ıJerdiği zarar 

Roma, 13 a.a. - Stefani ajanu bıldiriyor : 
Bııtun ltalya'da dnin lıir teair yapmıı alan bir 

reami nıık.a neırrdilmiııir. Bu nsıka, hariciye ne· 
ıareti ekonomik harp lıurosa ıefi B: Pielromarchi 
tarafından Daçr'1e nrilen b·r npordur. 

İsve~, karasularına 

maynler koydu B• uıilıa, harbin bidıretindrnberi iıılyan ekono· 
ıniıinin, lnıiliı • Fnnsıı denıı konlrolünden n bu 
kontrolün çalı keyfi lıir !arıda tatlıilıinden ıördiifu 
n ıiirm•lıle devam e7lrdigi ura.r n ziyanları uy. 
m kıadır. Stokholm, J .~ a.a. - 1svcçin bitaraf-

M huenıalm baılaııgıcmdan 3 mayıs tarihine kadar, • 1 • ] h f 
ltaJyan ıeıı:iJerİ Üz rİııde 857 tenif veya yol de· lığını daha ı(I }ay ıK it mU a aza et • 
iiıti·ıu vakan bydolanmuııur. mek için Ore~und'un c~nu1:.ındakı k:t· 

"ltalya'ya taıJiz verilmeli!,, rasularına m·:lynler k.,:ır.ıu, ol~ı:;.u 
Konırol ınakaıalarmıa ınıileri d•rdanu, ıııeclıa· haber verılmektedir. 

ree yal. ~eiiıtirme, tenıf ~ı-, zapteyluoe n ıelıiı 

1 
Kongrundsraennan'ı geçmeleri 1 • 

etıaı ıılıı k.eyfi lıareketlerm~en ~oları vukııa ıelea dn vapurla~a birer klavuz verilecek· 
ııarar .,. ıı!Jaıuıı milıtarı im milyar lırete yalı.111• :ı. 
~. u~ 



... 
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Nafia memurları arasında 

f ayin, teri i ve nakiller 
Nafıa Vekaleti, memurları arasında ye -

niden bazı tayin terfi ve nakiller yapmış
tır. Bunları yazıyoruz: 

Tayinler: 
Vekalet muhasebe müdürlüğü hesap me

muriuğun.ıı Ynşar Çöl, Çorum &u isleri 18 
inci şb. muhendıslıgine Abdülkadir Han -
çer, Malatya ıu işleri 5. ci Şb. mühendisli
fi kı ım fen mcmurluguna Basri Gürsu, 
Kocaeli vilayeti nafıa yapı işleri yüksek 
mımarlıfın:ı Aziz Borü, Akşehir belediyesi 
muvakkat fen n cmurlu :una Memduh Ere
nel, yapı ve imar iı'eri vilayetler kadro -
sunia yukse!t mimarlı ı Ahmet Erip Erbi
len, Elizıu su 1 leri 19 cu Şb. mühendisli
ği henp memurluğuna Mehmet Sonmcz, 
Ad:ın:ı su leleri 6. cı Şb. mühendisli&i sur -
"·eyyanlıgına Abdullah Kayalrn:t, Adana &u 
iılcri 6. cı Ş'!.ı. mühend ' sliğine Ferhat Se
zer, Adana su işleri 6. eı Şb. mühendisligi 
sı..rvcyyanlıı;;ına Ahmet Hayri Say, Bursa 
su işleri 1. ci Şb. mtihend'sliği surveyyıı.n -
lıf.ına Hnkkı Öztlirk, Nafıa Şirket ve mües
seseleri reislıgı baş miırnkipliğlne Mehmet 
Tahir Baydur, Yukı;ek Mühendis mektebi 
mudürıuı:u kfitıpliği daktiloluğuna Maci
de Özbek, Yıikıck Muhcndıs mektebi hasta. 
bakıcılı tll!1 Cevdet Gürgühi, Teknik oku
lu mu..ıllimli.;ine Guher Zıya Dosdoğru, 

Yuksek Mühendis mektebi asistanlığına İs· 
mail Ke-rıal Ar\i, naklen ve §O&e ve köprü
ler reisliği .teknik mcmurlu&una Kemal Kı
%ılkaya terfian tayin cdilmlşlerdır. 

Naklen tayinler: 
Uçuncü umumt mufettişlik nafıa mllşa -

virliiti kltipliginc Halit Zeki Ci,,·elek, 
merkezi İııtanbul olm:ık üzere Edirnckapı 
- Jstaranca - Saray yolu kısım mıihendıali
iine Bedrcttin Nami Unal, Nafıa Vekll~ti 
hukuk miışavirliE;i memurluğuna Melahat 
Savtekin, Yuksck MWıendı& mektebi kil -
tuphıınecıliğine Nuriye Üner, Bergama su 
i~leri 8. ci Şb. miihendisliti hesap memur
luıcu ve mutemetligin.c Mehmet Nedim Er
tan, S:ımsu.,,ııu işleri 8. d Şb. mUhendisli
ği hesap memurluğu ve mutcmetllğlııc Ce
mal Bayraktar naklen tayin olunmuşlar -
dır. 

Terfiler: 
Şoseler taşra kadrosunda mühendis Ah

met Vecdi Diker, Teknik okulu muallim 
'muavini Orhan Safa, Demiryollar ?nııaat 
d:ı.iresi yuksek mühendislerinden Nevzat 
Özbek, Teknik okulu muallim1 Reşat Nal
banloilU, Yüksek miihendis mektebi riya -
ziye dersleri asistanı HiU.l Pamir, Şoseler 
ta~ra kadrosunda miıhcndis Mehmet Zeki 
Bogut, İstanbul vıtaycti Nafın yapı i11leri 
yüksek mimarı Münevver Belen, yapı ve 
imar işleri reisliği muamelat kalemi me -
muru Fethi Cemal İmre, Ankara vilayeti 
yapı işleri ressamı Ömer Şcns:ı.z, İstanbul 
belediyesi makine Şb. muvakkat " fen me -
muru İsmail Hak::ı Gumüpy, terfi ettiril
mişlerdir. 

Yenice pnnayırı 
Yenice, 13 a.a. - Her yıl oduğu gi

bi bu yıl da 25 mayısta açılacak ve 4 
gün devam edecek olan Çanakkale -
Yenice panayırında gayet güzel renk
li boğalar, güzel binek ve yük hay
vanları, koyun, keçi, sığır teşhir edi
leceği gibi türkmen kilim ve halıları 
ve sair ulusal elişleri sergileri de açı
lacaktır. 

• 
İntanbul'un un ihtiyacı ANKARA VALIL1C1 

nasıl temin edilecek ? Bina tômiri 
İstıınbul, 13 (Telefonla) - Toprak mah- Ankara Valiliğinden1 

ııulleri ofisi tarafından İı;tanbul i~in veri - Hususi idareye ait Hacıbayram ca-
lcn günde 100 ton unu tamamen İstanbu- mii civarındaki binanın tamiri 16. 5. 
la vermediklerinden dolayı buraya dfi.vet 940 gUnU saat 15 30 da viUiyet daimi 
olu':lıı.n Eskişehir dctinncncileri bugiln be- 'encümeninde paz~rhkla ihale edile -
lediye \İktısııt müduriyle görüşmüşlerdir. kt' 
HükUmet ucuz bui)dnyı Eı;ki:ıchir değir • ce ır.i b 

1 
• 

menleriyle sırf İstanbul ihtiyaçlarını kar- Keş f ede i 377 hra 57 kuruştan 
şılamak tızere verdiiinden bu unun İstan- ibarettir. Taliplerin ihale günü temi
bula eönderilmesi kendilerine tebliğ edil - natlariyle birlikte daimt encümene mü 
miş ve bugüne kndar gönderilmiyen unla- racaatları iUin olunur. 
nn da acilen sevki istenmiştir. Bu i~ için (2214) 12230 

Ank:ıraya gitmiıı olıı.n toprak mahsulleri o- ================ 
fisi miidiıru de İstanbula dönmüştür. Hi -
dise ile yakından aHikadar olan Ticaret Ve
kaleti, E&l:iıehlr değirmenlerinin devlet 
bu&dııyından istedikleri unu tamıımen ver
medikleri takdirde ofis ve htıınbul beledi
yesi tarafından haklarında kanuni tli.kiba -
ta giriıilmesıni ve verilen buğdayın der -
hal kesilmesini bildirmi:;tlr • 

İstanbul ağır cezasında dün 
görülen bir dava 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Komünist
lik prop:ıgandası ynpınnklan suçlu Dr. 
Hikmet Kn•ılCJm ın nııneı;I Münevver I<ı
vılcım ve İstanbul erltek lisesi talcbf's1n -
den Fikret mcvlmf olnrnk İsl'lllbul seki· 
v.lncl nslly<ı cc:ı:n ınnhkPmeslne verllmı,. 
lcrdl. llu3Un öğleden sonrıı ynpılnn mu
hakeme neticesinde suçtular hakkın<lald 
ld11ı.ı.nanıe okunmuştur. İ<ldlnn::ı.nıcde MU
neı;v ı1n Anknrn c:ıddt'slndc Kıvılcım nd
lı Wıtup:ınede mektep kltnplıırı almııg-a 
gelce talebe Fikrctc mektrp k!taıılarlylc 
beraber çok ucuz flyntlnrla komUn!stlığe 
alt klUıplnr dn sııltığt, bllha..c;sa F lkrC'tl, 
mevkuf bulunıın o"lu Hil<metle de tanış -
tırdıt.ı"ı kayd dllmC'ltte ve F!kret•n de bir 
müddet tıonrıı ?UUne\•vcrin telkinleri ne -
tıcesl olnrnk oraya burııya komUnlst be
yan.nam si yapıştırdı~ı ve da~ttığt UAvc 
edllmelttP idi. Muhakemenin bund!ln son
raki sıı!hcısı hAklmln gördU[.'Ü lüzum Uze
rlne gizli ccrayıın etmiştir. 

Bursa' ela bu yll tiitün sab§ı 
hararetli oldu 

D. HAVA YOLLARI 

Tayyare pistl~ri inşaatı 
Devlet Hava Yollan Umum Mü· 

dürlüğünden : 
1- Adana Tayyare meydanı pistleri 

inşaatı dört sistem üzerinden ve kapalı 
zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmış -
tır. 

2- a) Sisteminin muhammen bedeli 
272173.07 lira olup muvakkat teminatı 
14.637 liradır. ( Beton ). 

b) sisteminin muhammen bedeli 
279655.17 lira olup muvakkat teminatı 
14.937 liradır. ( Beton ). 

c) Sisteminin muhammen bedeli 
265567.32 lira olup muvakkat teminatı 
14.373 liradır. ( Asfalt ). 

d) Sisteminin muhammen bedeli 
232024.82 lira olup muvakkat teminatı 
12.852 liradır. ( Asfalt ). 

3- Eksiltme 29. 5. 940 tarihine mU
sadif çarşamba günü saat 11 de Hava 
yolları meydanında k5.in umum müdür 
lük binasında toplanacak komisyon ta
rafından icra edilcekiar, 

4- Bu işe ait fenni ve hususi ~art
namelerle mukavele projesi ve resim
ler 14 lira mukabilinde Devlet Hava 
yolları tayyare meydanında Umum mü 
<lürlük binasında bulunan alım satım Buraa 13 a.a. - Mıntakamızdıı tUtUn 

s:ıtı§ları Utrnl§tir. Bu scneıd mııhsul ge- komisyonundan temin eçlilir. 
çen sen"ye göre yüzde altmı§ fru:lıılıkla 5- Eksiltm!ye gireceklerin Müna-
ııatılmıştır. k l~ '7 k-1 · "h 1 "h' d Bu sen$! s:ıtıelnr çok hnrareuı idi. A- a cıt ~ e a etme ı a e tarı ın en en 
lıcı nılkdarı dıı geçen seneden çok fazla •geç sekiz gün eve] istida ile müracaat 
olmuştur. Bu vaziyetten mti!tnhsll çok ederek ehliyet vesikası almaları §art
mcmnundur. Bu sebeple öntimUzd.;)kl yıl 
için geniş hıızırlık yapılıyor MUhlm fir - tır. 
mnl:ırdnn birçoğu gelecrk sene için Durısn İstidalara buna benzer işleri yaptık
tUtUnlcrlne ılmdiden talip olduklarını b!t- larına dair, i~i yaptıranlardan aldık -
dlrmlılerdlr. l 'k \ d kl d' z arı vesı a arı rapte ece er ır. ama-

Darülaceze kapısına bırakılan 
bir çocuk soğuktan öldü 

İstanbul, 13 (Telefonla) - Buglln Şiş· 
ilde DarUIAcczc clvunnd!ı kundağa snrıl
mıe bir erkek çocuk cesedi bulunmuştur. 
Çocuğun ULcrinc iliştirilmiş bir klığıtta 
annesinin, babnsının tUrk olduğu, lhtlyaç
lnrı dolnyu!lyle çocuklarına bakamıyacnk
ları söylenmekte, DıırUU!.eeze tarnfındıın 
büyUlUlmesl rtcıı cdlldllrtcn eonra 6 Mıno 
sonra gelip alncakları i!Ave edilmektedir. 
Fakat yavru sabaha kadar ayazd:ı kaldığı 
lçlo donnro.k ölmüştür. Zabıta bu anne ba
bayı aramaktadır. 

Yugoslav heyeti 

Moskovadan .ayrıldı 
Moskova, 13 a.a. - Tass: Yugoslav 

iktisat heyeti Moskovadan Belgrada 
hareket etmiştir. 

nında müracaat etmiycnler ve ehliyet 
vesilrnsı almıyanlar giremezler. 

6- Taliplerin teklif mektuplarını 
en geç ihale tarihinden bir saat evel 
eksiltme komisyonuna makbuz muka· 
bilinde vermeleri ve hangi sistemi ne 
kadar tenzilatla kabul ettiklerini sara
haten göstermeleri 1§.ı:ımdır. (2211) 

12218 

ViLAYETLER ------
Kapah zarf usulile eksiltme ilam 

Manisa Valiliğinden: 
1 - Manisa'da yapılmakta olan do

ğumevinin bakiyei inşaatı 65255,90 li
ralık keşifli ve keşifncımede yazılı va· 
hidi fiyatlar üzerinden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. 

2 - Bu işe ait keşifname, tartname 
ve bu işe müteferri diğer evrak 3 lira 
27 kuruş mukabilinde Mnnis~ Nafıa 
mtidürlilğilnden alınabilir. -

~ TÜRKiYE CÜMHURIYETI -
--

- -
§ZİRAAT BANKASI§ = ------------------
------------------------------------------
--------------
--
---~ .. -
-·---

KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000. 000 Türk 
Şube ve ajans adedi: 265 

lirası 

Zirai ve ticari her nevi bunka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 
ikramiye veriyor 

lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 

daki plfin!J göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 " 500 ,, 
4 ., 250 .. 

40 ., 100 . " 
100 " 

50 ,, 
120 " 40 " 160 " 20 ,, 

2.000 
ı.ooo 

4.000 
S.000 
4.800 
3.200 

" 
" 
" ,, .. 
,, 

ı Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart Vt' 

: laziran tarihinde çekilecektir. 
Kur'alar senede 4 defa, 

D IKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li
radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fozlasiyle verilecektir. 

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

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 

3 - İhale 16. 5. 940 perşembe günü 
saat 11 de Manisa vilayeti daimi encü
meni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4512 lira 80 
kuruştur. 

5 - Talipler eksiltmenin yapılaca
ğı tarihten en az sekiz gün evci bu 
işe girelıilecekerine dair vilayetten a
lınmış ehliyet vesikasını ve cari sene
ye ait ticaret, odası vesikasını ve 50 
bin liradan aşağı olmamk üzere yap
tığı bina işlerini iyi başrdığına dair o
lan vesaiki teminat zarfının içine koy
mak suretiyle ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

6 - Kanunun tarif e tiği "tekilde 
hazırlanmış olması Uizım geen zarflar 
16. 5. 940 per§embe günü saat ona ka
dar vilayet daimi encümeni riyasetine 
tevdi olunmalıdır. 

7 - Postada vuku bulacak teehhür
ler nazara alınmaz. 

(1956) 11948 

Ahşap direk ah nacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Yeniden inşa edilecek telefon ıebe

kelerl için lüzumu olan 2680 adet ah
şap direk kapalı zarf usulile eksiltme
ye konulmuştur. Telımin bedeli 23140 
lira ve ilk teminatı l 735 lira 50 kuruı
tur. Şartname zabıt muamelat mUdür
lliğU kaleminde görülecektir. 
İhale 17 .5.940 cuma gUnU ıaat 15 de 

daimi encümende yapılacaktır. 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya 

mektupları ve 940 yılına ait ticaret o
dası vesikıılariyle 2490 numaralı kanu· 
nun tarifatı çevresinde haıırhya • 
cakları teklif mektuplarını ihale gU
nü ıaat 14 de kadar daimt encümene 
vermeleri. (3516/2011) 12004 

Bina inşaat ilam 
Balıkesir P. T. T. Müdörlüğün

den: 
1- Edremit'te inşa edilecek P. T. 

T. binası kapalı zarf ustllile eksiltme
ye çıkarılmıştır. 

2- Bu işin ketif bedeli 940115 lira l 1 
kuruı olup muvakkat teminat miktarı 

2551 lira 21 kuruttur. İhile 21 Mayıı 
940 pazartesi gilnU sa!t 15 de Balıke
sir P. T. T. MildUrlUğü binasında te· 
şekkill edecek komisyonda yapılacak
tır. 

3- Bu işe alt : 
A- Projeler, 
B- Fiyat bordrosu, mesaha cetveli, 

keşif hülfisasını, 
C- Fenni ve hususi şartnameleri, 
1stiyenler Balıkesir P. T. T. Mü -

dürlüğUnden 170 kuruş bedel mukabi-
linde alabilirler. • 

4- Taliplerin ihaleden en az sekiz 
gün evel bu işe benzer yirmi bin lira
lık işi bir defada başardıklarına daır 
ref eranslnrile bulundukları yer vali -
liklerlne müracaat ederek alacakları 

ehliyet ve ticaret odası vesikalarını ve 
kanuni muvakkat teminat veya banka 
mektubunu muhtevi zarflarını 21 Ma
yıs 940 pazartesi günü ihaleden bir sa
at evel yani saat 14 de eksiltme komis
yonuna vermiş olmaları lbımgeleceği 
ilS.n olunur. (2017) 12075 

Satılık arsa 
lzmir Belediyesinden: 

Kiralık : 
Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadQf i~in el

verişli 3 oda, 1 hol, kalorifer, ııcak ıu, tam 
konfor. Bakanlıklar karem, B :lçika sefa
reti arka bahçesine bltlııllı: Fırat ap. Tel: 
3592 veya kapıcı. 1653, 

Konforlu kiralık daire - 4 oda, banyo, 
mutbak, ıu havagazı, elektrikli, muşamba 
dö:ıeli, bahçe ortasında. Hacıbayram arka
ıındi\- Bendderesine nazır kuleli san ev -
dir. Tel: (2253) 1677 

Kiralık - Havadar v~ güneıli kiralık 

iki oda, biri boı, biri möbleli. Memurlar 
Kooperatif arkası Yusuf Esendcmir Apt. 
No. 3 1770 

Mllıınit fiyatla k!rııhk köı,ık - I<n
vakhdcrc KUçükesat mevkllnde otobüs 
durağınun dört oda bir salon ve 2 zemin 
odnslylc bUyUk havuzu, çiçek bııhçclerlnl 
bağ ve meyvıı ağnçlıU"lnı ve ba.nyo tertt-
bııtlı Y<'nl bir köşk telefon M24 1773 

Kiralık oda - Sakin parka karııı her 
türlü istirahat daimi sıcak su, 35 lira. MU -

Küçük ilôn şortla 
Dörl ıatırlık küçiik ilinlardıo : t 
Bir dılo içiıı 30 
/ Jıi dılo i'in 50 ~ 
Vç dılo için 70 
Dore drfa i,in 80 

Devamlı lıuçlik ülnlardao lıer dtf•" 
10 lıuroı ılı:ıır. llcıell 10 defa otJf 
cck bir ilan içiıı 140 kııraı ılmacııkl_JI'· 
kolaylık olmalı üzere her ıalrr, kell 
ralarmdt.ki boıkklar müıtcına 30 1ıırf 
bar edilmitlir. Bir küçülı ilin JZO .. 
ibaret clmılı:lır. 
Dört salırdıa fazla lıcr aalır İçİıı bc!ı 
ferine ayrıca on kııruı alımr. 
Kliçiik ilinlarm 120 harfi reçmcıııt' 
sımdır. Bu miktarı rcçeo ilinlar •Jl'"' 
tarlfninı tibidir. 

Satılık apartmnn - Ycnı11chlr de 
rası civarında 7 d:ılrell 400 lira ırıı 
borçlu apartman Tel: 1538 

Satılık hisse - Yııpılmo.ktn ol 
evlerden AB. tipinde hisseler Tel: 

Satılık otomobil - 937 model 
14 Uncü adanın 1305,50 metre mu -

rabbaındaki 19 sayılı arsasının satışı 
yazı işleri müdiirlüğündeki şartna -
mesi veçhiyle kapalı zarfla arttır~a
ya konulmuş_tur. Muhammen bedeli 
15656, muvakkat teminatı 1175 lira • 
dır. İhalesi 20.5.1940 pazartesi günü 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde • hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat 16 
ya kadar encümende riyasete verilir. 

Mersedes marka 6 silindirli Sp 
hendisler Birliği y:ı.nı MENGU Ap. dai - d d d F' 2 o L T 1· 
re 1 ı. 1778 ra yosu a var ır. ı. 1 O • e1~ 

Kiralık np:ı.rtıman - Zemin kat 4 oda, S 1 k b"l D" .1. ·· 
tam konforlu ucuz fıyatla Postane cad. 54. 1 bl F d 1 k p k t 

. \ atı ı otomo ı - ort &ı ınaı 

Ticaret Odası yanında Tel: 3849 ı 779 sat 1 ü r or satı 1 ·tır. osta u 
ze m racaat. 

(1575/2124) 12133 

Su saati alınacak 

KJralık mobilyalı odn - Postane cad -
desi Hanef apartmıınında. Kapıcıya mU -
racaat. 1798 

J<lrnJık - 3 od:ı banyo mııtfak hol. Cebe 
el MUlklyc melttebl UstU Köylüler soknk 
No: 15. Orta kata müracaat. lSOO 

Kiralık Bir bay veya bayan için möb· 
leli \'Cyıı möblesiz kiralık oda. Yenl§t'hlr, 
Scll\nlk caddesi, orman mUdUrlUğll karşısı 
No: ti birinci l:e.t. 180:5 

Klralıl< - Dikmende altı odıı aynca 
mutfnA"ı geniş b::ığı çok meyveyi havı Ba
ynn Hikmet bn1tı kiralıktır. Bekçiye mU -
rncnaL 1807 

Satılık Fırın - Sakarya malı 
Hapisane caddesinde 50 No. lu 
fırını mÜ§temillitiyle birlikte 
Büyük M. Mecliıinde odacı Arif'e 
caat. 1861 

Satılık aşçı dükkinı - Cebeci 
çesi karıısında içkili bahçeli loka 
lıktır. Aynı dükkinda Rifat ustaya 
caat. · 1869 

Satılık iki kahve - Ulus ınatb 
111mda Sevenler kahvehanesi ile 
kapısında Akın kahvehaneıi mobil 
le beraber ı;atılıktır. Sahibi Cemal 

Bergama Belediye ~iyasetinden: 
1- Bergama içme suyu tesisatı için 

(250) adet 13/15 mm. lik ve (10) adet 
20 mm. lik su saatı fenni ve hususi 
şartnamelerine ~evfikan açık eksilt -
mesi on gün temdit edilmiştir. Kiralık odıı - Kalorifer ve mcak ısu dın'a müracaat. 187 

2- Saatlerin mecmuuriun bedeli 
(4220) dört bin iki yüz yirmi lira, mu
vakkat teminat mikdarı' (317) üç yüz 
on yedi liradır. 

3- Şartnameler belediye fen daire
sinden bedelsiz olarak verilir. 

4 - İhale 17 mayıs 940 cuma günü 
15 te beJediye dairesinde yapılacak -
tır. Taliplerin 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3 üncü maddelerinde yazılı vesika
ları hamilen mezkur gün ve saatte be
lediye riyaset.ine müracaatları ilan 
olunur. (3888/2241) 12256 

mevcut Atatürk Bulvarı Ercan apartmanı 
2 numaraya müracaat. 1810 

Kiralık oda - Necatibey mahallesi E -
sendemir 2 inci apartıman 2 numaralı da -
ircde aile nezdinde temiz bir oda. Müraca
at yeri Anafartalar Kamelya mağazası. 

1856 
Kiralık - Kavaklıdere ıııraphane lttlsa

linde 11 No. lu hane 2 oda, 1 salon, mutbah 
elektrik ve ıu tesisatı mevcut, içindekile • 
re mürnca:ıt. 1858 

Kiralık oda r- Aile yanında üst katta 
(bekar bir b:ıy için müstakil oda, asfalta 
10 nıctre mesafede, banyo, su, elektrik da
hil, Çocuk Sarayı kar:;m İlhan sokak 
No. 7) 1862 

Kiralık köşkler - Yazlık Bostancı KU
Ga:r.İnntep Beled~yesinden: çük Yalıda nlifaltta biri büyük sekiz odalı 
1- Eksiltmeye konulan iş : Atatürk möbleli diğeri üç odalı, yeni, konforlu, bü

bulvarı beton ıose in~ıdır. Keşif be- yiik bahçe, dcnh:. Ti: Ankara 1657 yahut 
deli " 29111 ,, liradır. ı;ss 1864 

Beton yol yapılgcak 

2- Eksiltme 10. 6. 940 pazartesi gU- Devren kiralık daire - S oda bir kori -
nü saat 15 de belediye salonunda ka- dor banyo mutfak kaloriferli Karaoğlan 

pah zarf ustllü ile yapılacaktır. 
S- Eksiltme şartnamesi ve buna mü. 

teferri evrak 150 kuruş mukabilinde 
Gaziantep belediyesinden alınabilir. -

4- Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin " 2183 ,. lira " 32 ,, kuruş 
muvakkat teminat vermeleri ve bu gi
bi işlere ait müteahhitlik ve sair ka -
nuni vesikaları göstermeleri lazımdır. 

5- İstekliler teklif mektuplarını i· 
kinci maddede yazılı saatten bir saat 
eveline kadar belediye reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri 10.zımdır. 

Ali Nazmi ap, No. 11 Tel; 2600 1865 

Kiralık - Kııloriferli kUçUk dairo 2 oda 
1 hol, tam konfor 45 lira. Yenltchir Sıhl
ye Veklileti karem İlkiz ıokalc Dr. Işık -
man apartıman No. 1 öğleden ıonra eörü -
tur. 1867 

Klrahk oda - Yenişehir SelAnlk cad -
desi Orman umum mUdilrlUtü yanında ye -
~il boyalı Ap, No. 2 mBblell möblesiz aile 
nezdinde bir bay veya bayan için. 1868 

Kiralık mobilyalı oda - Yenlııchir Yük
sel enddesl Özenli ıoka.k Cclli.lbey ap. No. 
6 ya müracaat. 1870 

Postada olacak gecikmeler kabul edil- Kiralık - Keı;lören'de çift aıfalt blrin-
mez. (3915/2252) 12257 el durakta tam konforlu 4 oda 1 salondan 

ibaret bir kat kiralıktır. Divanı muhasebat 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. Umumiliğh1den: 
Afyon ceza evinin 1 Haziran 940 ta

rihinden Mayıs 941 sonuna kadar §<lrt
name mucibince bir senelik ekmek ih
tiyacı için beher çifti 960 gram itiba
riyle günde 600 adet fabrikada öğU
tülmli§'ikinci nevi safi Anadolu buğ
day unundan imal edilmi~ ekmek, ka
palı zarf usulü ile eksiltmeğe konul·. 

murakıbı Ali N emki'ye mUarta!ll· Tl: 2450 
1872 

Kiralık mobilyalı oda - Havuzba§ı Ra -
gıp Soysal Ap. kapı 4 kat 2 ;No. 2 ye mil -
rncaat. ' 1874 

Kiralık k!lçUk daire - Yenl§ehlr ö
zenli aoknk Alat npartımanc!ıı bir bu~uk 
oda banyo, mutfak, hııvagnzı, elektrik, su 
ile müstakil Tel. 6629 1692 

• 
muştur. Teminatı muvakkate 900 lira- ------
dır. Eksiltmesi C. M. U. liğinde müte- Satılık - Yenhıehlr Tuna caddesinde 
tekkil komisyonda 15 Haziran 940 ta- Yiğit Koıun sokagında No. 5 iki daireli 
rihine müsadif cumartesi günü saat 10 her dairesi 4 büyuk oda bir hol, banyo, 
da yapılacaktır. Şartnameyi görmek mutfak ve komUrllikleri ve ayrıca çama -
istiyenlerin komiıyona müracaatları &ırlığı mevcut bir apartıman satılıktır. Tu-

na caddesi 40 numarııya müracaat. 1643 
ilan olunur. (2253) 12258 

Ekmek alınacak 
Sinop Cümhuriyet Müddeiumumi

liğinden: 

Sinop umumi ce.ıaevindeki mahkum 
ve mevkufların 940 mali yılı içinde ve. 
rilecek 255000 il! 365000 adet ekmek 
17. 5. 940 gününden itibaren on beş glin 
müddetle ve kapalı zarf ustllU ile ek
siltmeye çıkarılmıştır. 

Yevmiye 700 ila 1000 ekmek verile
cektir. 

Bedeli muhammen 33306 lira olup 
teminatı muvakkate 2500 liradır. İhale 
3. 6. 940 pazartesi gUnU aaat 14 de Si· 
nop C. Müddeiumumiliği dairesinde 
yapılacaktır. 

Şartname tatil gUnlerlnden maada 
her gün Sinop C. Milddeiumumiliği 
kaleminde görülebileceği ilan olunur. 

(2264) 12262 

Cebeci Hastanesi -
Cilt. Saç ve Zührevlye mUtehassısı 

Dr. Kemal Ancan 

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

Bayram cac.ldesl No: 1 Ti. 1255 1739 

De\'l'en satılık bl\ltknllye dUkkdııı -
lçkl ve tUlllıl de sata.r ve güzel bir yerde
dir. Bentderesı cami ve çeşme ynnında 
No: 86 dUkkdııa mürncaat edilmesi. 1765 

Satılık arsa - Atıfbey mahallesinde as
falt cadde üzerindeki yilzba~ı Ştılı:ir'e alt 
arsa toptan satılıktır. Ti: 17 52 ye mUra -
caat edilmesi. 1769 

Satılık bağ ve hane - Çankaya küçllk 
Ayrnncı'da bakılı bat ucuz, acele satılık • 
tır. Sıhiye Vckll.lcti karşısı Çağatay sokak 
No. 6 Gökçe Ap. Hüsnü Göks;e'ye milroca-
at. 1774 

Satılık pırlanta - Lekesiz temiz iki pır
lanta tek taıı yUzUk ve bir pırlanta plaka 
satılıktır. Saat 3 ten 4 de kadar Tl: 3843 

1801 
Batılık a.rsa - Bahçeli evler yanında t

ma.rcıı parsellcnmlo bir arsa acele satılık
tır. Bayram caddesi No: l Tel: 1235 

1802 

Satılık hisse - ı~aatı ikmal edilmek 
Uzere bulunan ktlçük yapı kooperatifinde 
(B) tipi. Posta K. 858 müracaat. 1803 .... 
Satılık - Opel kamyon parçaları. İstık

lM otelinde No. 2 do komisyoncu Cemale 
Berlin Kıliniğinden mezun. müracaat. 1806 
Çoc•ık Sarayı karşısında Halıcı Acele 1atılık orsa - Maltepede 680 ?tt. 

İbrahim Ap. Tel.. SlOl. Jnndarma okulu yanında hA.klm yerde aoo 
- M. uygun flyat. Tel: 1588 1812 . 

Satılık - Dikmen asfaltında 277 
4000 liraya, Görmek iı;ln devlet 
kasında Elglin ıokak No. 4 görUş 
de Maltepe son durak Akıncılar S. 
Bn. Ayııe San'a müracaat. 

Acele satılık - İstasyon ark 
bahçeli evlerden ve küçük bahçeli 
acele satılık ev hisseleri Ti: 3071 

Satılık eeyıı - Bute, kontr b 
kııpıınır altı kl§llllt masa ve 6 san 
aynadan mUrckltep bir to.kım ue 
ve ımlre sııtılıktır. Telefon 3011 

Satılık otomobil - 4 silindir. F 
tel 2 kapılı, 4 klolllk lUks araba ç 
saUı henüz 8000 Km. de. Müracaat 
memuru Halit Şoförler cemiyeti 

Satılık hisse - Yapılmakta ol 
bahçeli evlrrden (Fl Uplnde bir 
cele sııtılıktır. Ti: 2926 

Batılık - Malteped 4 daireli 
forlu bir datr~sınac Ter oaaıı ace 
lıktır. Bayram caddesi No: l Tl: 

Satılık - Cebecide ıısfalt Uz 
gir ev ve apartımanlar. Bayraın 
No: l Ti: 1255 

Satılık - Cebecide muıılki 
mektebi cl•arı ıısfaltta acele satıl 
tıman. Tl: 1255 Bll)Tam caddesi 'S 

:l 
Sntılık ev - KllçUk Ayrancı 

meclis binasına yakın iki daireli ~ 
re arsalı taksitle acele satılık k 
Bayram caddesi No. l Ti. 1255 

Satılık veya dl.Sııcmcalyle ktral 
- İstıuıbuldıı, Göztepede istasyon 
6nU 113falt lstwıyon caddt.'sl etrafı 
Uç tarafı sokalc 4,5 d!lnUm bahçe 
mlı çamlar ortıı.sında 7 oda ~ sııl 
yo l hnmam meyva fldanlan ge 
ayn mllııUıkll kiralık bina (ideal 
la her tUrlU modern kon!or) 

Her gün liğleden evel . Kartık 
kat 8 N o. 15 Tel. 40825 

iş arayanlar : 

İl arıyor - Orta okul ve use 
rlno hususi rtynr.lye dt'rslerl veri 
lus'ta (Mühendis) rumuzuna 
mUrncnat edilmesi. 

İ§ arıyor - l\!Usalt ııeraıtıe 
dera verUlr ve her tUrlU tercume 
Yentııehlr Soysal Ap. kapı ı. No: 
rol ndreıılne müracaat. 

İl arıyor - TUrkçeal kuvetll 
:ı:ıyı bilir bir bııynn daktilo edile 
arruno.ktadır. 160 numaralı posta 
na mUrncaat. 

' 1o arıyor - İngilizce, transı 
manca bilen stenografi ve daktll 
hakkin vtLkıf bir bayan iı arı>·or· 
Vlyanalı rumuzuna mektupla ınU 

JS 

1 ş verenler : 

Aranıyor - Fenni gözlükçü yet 
mck ve eczanede çalı,mak üzere 
ıllde dürüst ve zeki bir tezefilıtı!8 Yeni eczaneye müracaat, l 

Aranıyor - Par!Um satışı ve 1'' 
için ~alı5kan, zeki ve dilrlist bir b' 
zım. Dikiıı ve lisan bilenler terci11 

Yeni eczaneye müracaat. 15 

Bir muhasip aranıyor - Bir t! 
nede bütün gün çalıııacak tecnibel1 

hulp aranıyor. Ulua'ta H. S. ~ 
mektupta müracaat. ıııı 

Aranıyor : 
KU~ük knsa aranryor - Bir ıcfl 

kasa alınacaktır. Satacakların i1' 
nafartalar Cad. Kuyumcu Plyer "~ 
ArslangUl'e müracaatları. 

Aranıyor - Sıhat Vekil eti civ_ıJ 
tılık 3 - 5 odalı ev aranıyor. Yetıış 

11 
ıımözalp caddesi No. 44 A. adre'

1 

tupla müracaat. 
Sermayedar aranıyor - ts~ 

var deniz kenarında ruhsatı al 
linyit mağdenl için sermayC'd:ıt' o 
Anknrada Yeni Yalova otelinde 
ra4& A. Adııan'a müracaat. 
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J MODAF AA VEKALETi M. M. V. Hava Müste,arlığı 

adarların nazarı dikkatine Çamaşırhk bez alınacak 
M. VekAl • S 
11 .. d a etı atın Alma Ko· 

.. n an: 
~da ısı 
veıındak~~rı Ynzıh eolııuıtan Harp 

nd.ln 2 ışlalar ıırıızııerl satın a· 
940 tar ~ı mayıs 940 tarihinden 80 
e dl~~r ne kadar eli rinde mevcut 
.\1 I{,., ve ikaı arı> le blrllk-e M. M. 
Ankar ~a ınUracaatııırı. 

r k~ı 0 ın Koldervlş mahallesin
Fıı.tnıa. sınıuı mahdumu Haydar ke-
OnJııı ıye V 

P Fuat y ekdletı tAbllyct mlld!lrl· 
Jaı:ıdarnl urttnş ve İbrahim Yurttq. 

a emekli albay İsm:ıll Hak· 
.\llk"rn , 

•t? h ı ız;., flncıınusa mahallesinden 
ıı ıı V atm!l 

"1" rrıe · · evrak kaleminde sınıf 6 

M. M. Vekaleti Hava Satm Al· 
ma Komiııyonundanı 

1 - 30.000 metre ı;amaıırlık bez pazar • 
hkle. aatın alınacaktır. Muhammen bedeli 
10.500 lira olup kati teminat miktarı (1575) 
lira~r. Pazarlıiı 17/51940 cuma aiinil saat 
10 da hava satın alma komisyonunda yapı • 
lacaktır. İdart ıartname evsaf ve nilmunesi 
her gün ÖRleden sonra komisyonda görüle· 
bilir. İsteklllerin muayyen gün ve saatte 
kati teminat ve knnunt belgeleriyle ko • 
misyonda bulunmaları. (2219) 12214 

ASKERi FABRiKALAR 

ta llll~:ru Ş lkrU 

1,1~~::1'1lŞehzııd bll§ı rıahaılebıcı Marangoz tezgahlan alınacak 
A.nkara•aaı ı:ıoförU Şerıı.tetUn 

~., tctkı:ın Karacabey maliye talı· 
S, li memuru Rıza 

' lıt. ınatbnasında mUeellit Ma· 
- .\flkarnn 
ilde :ea k ıı:ı Ulucanlar Akbağ ma-
lllda.n ~ ııı sokotındn No. 17 ziraat 

- A111t lllekıı Fikri Akıncı 
tuın a:n~ıı:ı Ahlyakup mıılınllesln

llda.n ° ~DC!ıı No. ıı de ziraat 
- A.llk~ekıı Mustafa DUlgcr 
~o 7 d İçe' bect K!SylUler soka· 

- liıuca':ı Eşret Mantıkçı 
lu eaırııı ~ıır Akbnş mahalleslnde A· 
•ı:ıdan e ıırımnnda No. 105 tc ziraat 

.... len lllekıı 'Mustnfa Nazmi 
t l!oh~~lr orman Md. bltlıılğtnde 

S l!aJ p, da ziraat B. dnn emekli 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komiıyo· 
nundan: 

Rende, plfi.nya, ıerit, testere, freze, mak
kap çakı bileme tezgShı ve saire ribi yeni 
veya az kullanılmıe marangoz tezglhları a
lınacaktır. Elinde böyle tezgahlar olup ta 
ııatmak lstiyenlerin bir mektupla Askeri 
Fabrikalar umum miidilrlüğilne müracaat 
etmesi ve bu mektuba tezgihlann ebat ve 
evsafiyle marka,ının ve fiyatının dıı ilave-
ıl rica olunur. (2150) 12141 

13 kalem (elik atmacak .... ..\}\ 
.... Zır:{ kerimesi Halime Askeri Fabrikalar Umıım Müdür· 

tltırıen VekA.letlnden mUtettto Se- IÜğü Merkez Satın Alma Komisyo-
.... .\nk d 
Saıaıı~1 Kurtuluıı malıalleııl Tl\Y· nun an: 

et n sokağında No. l de ho- Tahmin edilen bedeli (14285) lira olan 
- !{uı tb • 13 kalem çelik Askeri Fabrikalar umum 
ııt k v ratıım vcres"slnden Ce- · d" r r.u k ı k · it P.ı:r l'klllert Ankara avukatların. mu ur u., mer ez eatın a ma opuıyonun-

.... 'l'Ut~ A~nr ca 20-5-940 pazartesi rUnli saat 15 te pa • 
- .\nk ncu ağa varlııleri zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para-

F.:nv,r ııraıfa Taşhanda bakkal Ah · ııız olarak komisyondan vcrilır. Taliplerin 
l\\'lık t muvakkat teminat olan (1071) lirıı {38) 

- le b a , Mümtaz 
Q ııanııı u. Md. l\Iuvattak 10• kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 

lira elli kuruıluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ve prtnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarını en geç eksiltme vaktinden 
bir saat evel komisyona vermi§ olma-
ları. (1919) 11957 

Çamaırrhk bez ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An. 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bir metresine altmış kuruş fi. 

yat tahmin edilen kırk binden elli bin 
metreye kadar vasıf ve örneğine uy. 
gun çamaşırlık bez kapalı zarf usulU 
ile 20.5.940 pazartesi günü saat onda 
satın alınacaktır. 

2 ~ Şartnamesi yüz elli kuru! kar
§! lığında komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2250 lirahk ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarını en geç eksiltme günü saat 
dokuza kadar komisyona vermiş olma-
ları. (7fl20) 12033 

Bez .ahnaccik 
Jandarma Genel Komutanlığı An. 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Rir metaresine yirmi dört ku

ruş baba biçilen örneğine uygun elli 
bin metre :ın1balajlı bez 25. 5. 940 cu
martesi günü sat 10 da kapalı zarf 
eksiltme usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve örneği parasız o
larak komisyondan alınabilecek bu ek 
siltmeye girmek istiyenlerin (900} 
liralık ilk teminat makbuz ve şartna
m•de yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç eksiltme gilnU 
saat doku7.a kadar komirvona vermiş 
olm"'rm. (2197) 12185 

Muhtelif lele on malzemesi 
a•macak 

ı~ b maddelerindeki vesalkle komisyoncu olma· 
..... t, ~knınncı:t Osman Nuri GUver dıklnrına ve bu işle alikadar tüccardan ol- Jandarmııt Gene! Komutanlığı 
•t ıı ~kaeında emekll general duklarına dair Ticaret Odası ves:kasiyle Ankara Satın Alma Komisyonun-' ı, b (1zı1 . 

nkasıncıa tahsildar İskendcr mezkur r.ün ve saatte komisyona mü raca • dan: 
' ı, b atları. (2276) 12271 1- Çeşit ve her çeşidin mikdarları 

:lnkasındn murcttış Zeki O· ile evsaf ve muhammen bedelleri şart-

Hp olanların temlnatlarlle birlikte 31. 
5. 940 tarihinde saat 15 de Baş Müdür
lüğümüzde toplanacak komisyona ve 
fazla izahat almak istiyenlerin de her 
gün B~ Müdürliiğümüz Muhakcmat 
§Ubesine ve yahut Bira ,Fabrikasında 
müracaatları ilan olunur. (2208) 

• 12217 

Tütün, müskirat ve barut • 

tezkereleri 
inhisarlar Ba§müdürlüğüaden : 
Bayilerimizin elindeki tütün, müs· 

kirat ve barut tezkerelerinin müddeti 
31 mayıs 940 akşamı bitiyor. 

Tezkerelerin değiştirilmesine 15 ma 
yıs 940 sabahından itibaren ba~lana

cak ve 31 mayıs 940 günü akşamı saat 
17 ye kadar devam edecektir. Günü 
geçtikten sonra sat1ş 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· 
tirmeJeri ve fotoğrafların alerninut 
olması ilan olunur. 

(2196) 12254 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Ayakkabı alınacak 
Ankara P.T.T. Müdürlüğünden 
Müdürlüğümüz emrindeki müs • 

tahdemlcr için 1417 lira mühammen 
bedelli 181 çift iskarpin 44 çift fotin 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muvak 
kat teminat 106 , 27 liradır. Nümune 
ve şartnamesi müdürlüğümüz kale • ,. 
mindc görülebilir. Eksiltme 20 mayıs 
pazartesi günii saat 15 de Çocuk sa • 
rayındaki müdilrlük dairesinde teşek
kül edecek mübayaa komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin ~490 No. lu 
kanunda yazılı vesaikle birlikte o gün 
ve saatte müracaatları. 

(2090) 12066 ~aA~karnın Poyracı mahallesinde 1 S lon 0,3 Mm. ka!ınhğmda namede yazılı yirmi bin liradan kırk 
- 'l'aııı 0

1!'lu Mehmet bin lira tutarında çeşitli telefon tesis, -============== 
1°'da~~~f fıı~~ar Ha\'UZbnşı 8Qysal Ap ga(venizli lenehe ahnacak tamir. işletme malzemeleri kapalı zarf Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
- ~~H ııan. Tahsin Kurt usulü ile 27. 5. 940 pazartesi günü saat K •. d ·ı h - k A 

-.ı t A k A F b ·k ı U M'·d·· o. na gon erı en arıç a• erı - lıa.,,d a Kızı Süreyya 11 erı a rı a ar mum u ur- 10 da satın alınacaktır. '" 
?ıt llar1tattı>aşn Hıhtım sokak No. 39 üğü Merkez Satın Alma Komisyo· 2_ Alınacak telefon santral ve le- kıtaat ilanları 
.... l~~ N~rı· ~~n~;;'~k~l Lv. yar· nundan: vazımatı ve bunlara ait evsaf komis • 
ekc:aıı &at Vektl.JcUnde mUfettıo Na- Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan yondan iki yiif; kuruş karşılığında ah-
- '-ilk 5 ton 0,3 mm. kalınlığında galvanizlt te • d 1 d 
l'aı.~ 'ttarı a Glclk mahallesinden saıı nacak şartname e yazı ı ır. ..._ ~b' il neke Askeri Fabrikalar umum müdilrlilğü 3_ Eksiltmesine girmek isti yenle • 

. n y merkez satın alma komisyonunca 20-5-940 
l<ı~~ · da malzeme dairesi rcl • azartesi gilnü saat 14 te pazarlıkla ihale rin 3000 liralık ilk teminat ve şartna-

~tll.h~ı~~Y vekAleU muhasebe me- ~dilecelrtir. Şartname parasız olarak ko • mcde yazılı belgeleri muhtevi teklif 
.... ~11.r brah!m BaşE"r misyondan verilir. Taliplerin muvakkat mektuplarını en geç eksiltme günU sa· 
ıi; 'l'Urk kıtı Palampavsara eminat olan (562) lira (50) kuru~ ve 2490 at dokuza kadar komisyona vermiş ol-

"e A! diJ kunımunda odacı Ömer umaralı kanunun 2 ve 3 ml ddelerindeki maları. (2199) 12213 
~ t.~ tı ata Okur n 

Kire( kaymağı alınacak 
, 

İstanbul Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonu"ndan: 

100 ton kireç kaymağı alınacaktır. Pa • 
zarlıkla eksiltmeııl 16-5-940 perşembe günU 
ııaat 14.30 da Tophanede İstanbul Lv. ll • 
mirliği satın alıruı komiıyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 25000 lira teminatı "llrdar ~lecik sııytavı Asıf karım •esaikle komisyoncu olmadı ·lann ve bu 

.... ~ ;ile alakadar tUccardan olduklarına dair 
:tllruk ~ lııtasyonunda hareket mil- Ticaret odası vesikasiyle mezkGr giin ve 

.... l!:aıu fe 

S7SO liradır. Şartnamesi komisyonda gö • 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. rülUr, Hepsi birden alınacaiı gibi daha u 

..._ lt ıı !ir Cemal Bolnyır ııaatte komisyona mUrııcaatları. (2277) 

~ ~~c:· v. de ktl.Up Ali Rıza karı· h if 12.272 1 1 -Matbaa mürekkebi 
llaıih eıı ziraat mUcadele b:ış tek. Mu tel uvafa ve somun ar a 

.... 0aıı Başar J k 
'i._ tını! l3aba Haydar • • 1 • d a JDaCa 
ı: >..nıı.t~llşa mahallesinde Ye§U80. (ank Ye kapak zmur enn en 

~ kktuıalar caddesinde berber HU 
- Ji~ ında berber Cemal 14 k I 

2092) oaıu Mehmet Erkol. ibaret Olmak üzere a em 
12099 

Arazi sahn ahnacak malzeme ahnacak 
· "· V lrA Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
0tıuııda:.aleti Satm Alma Ko· lüğü Merkez Satm Alma Kopıisyo. 
iıı1t 1 . • nundanı 
cı.,.ar1:~~1~ri :razılı eşhastan harp o- Tahmin edilen bedeli (5922) lira (50) 

20 tııa kı ara:ı:lleri ıııtın alınaca • kuruli olan muhtelif civata ve somunlarla 
•~tlL, Yıs/940 tarihinden 30/mayıs/ rarık ve kapak zincirlerinden ibaret olma.le 

"lıne k " 
'J{itr "'•'kadar ellerinde mevcut tapu üzere 14 kalem malzeme Aıkerl fabrika • 

inhisarlar Umum Müdürlüğün· 
den : 

1- 20. V. 940 tarihinde ihale oluna· 
cağı ilAn edilmiş olan 6330 kilo mat • 
baa mürekkebinin pazarlığı g8rUlen 
lüzum fü:erine tehir edilmiştir. 

2- Pazarlığı şeraiti sabıka daire -
sinde S. VJ. 940 çarşamba günü saat 
14 de Kabataş'ta levar;ım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı· 
lacağı ilSn olunur. (S781/2205) 12215 

Kiralık yemek kantini o, ıı.a ~Ualariyle birlikte M.M.V. Sa. lar umum mildUrlüfU merkez satın alma 
...._ '- racaatıarr. komisyonunca 20-5-940 pazartesi gilnU sa.- Ankara inhisarlar BatmüdürUl· 

llkara 1 k' at 14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. gw ünden : 
<22tt 0tıu li Pc ış'te Taıılıcalı Salih ve Şartname parasız olarak komisyondan ve-

20) asan Tahsin Mermerci oğ. rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan Orman Çiftliğinde İnhisarlar Bira 
12233 (444) lira ve (19) kuruş ve 2490 numaralı Fabrikasının muhammen aylık kirası 

Plreso"r d k k kanunun 2 ve 3 maddelerindeki venlkle on be§ liradan olan yemek kantini bir 
ye e leri ahna<a komisyoncu olmadıklarına ve bu isle ali • sene müddetle icara verileceğinden 

· P.t. V lcA kadar tüccardan olduklarına dair Ticaret ıartnamesl veçhile açık arttırmaya ta· 
~c"llııd • aleti Satın Alma Ko· odası vcsikasiyle mczkQr gün ve saatte ko- B f 
eııa· an: misyona müracaatları. (2278) 12273 ira ıçısı alınacak 
1 ııc tahmin d 1 h' 1 U Mu'·du'"rlu'•ıwu•·n· 'ttsın e ilen fiyatı 2050 lira 0 • n ısar ar mum 
r1ı1c1a ' &öre kompresör yedekleri JANDARMA denı 
ırı.. '•tın ı kt - I - Şartnamesi mucibince 2310 a. ~ Ptı- a ınaca ır. Pa:ı:arlıgı: 

~ıııatı ~;111be rünu ue.t 11 dedir. Ka.- • Kaputluk Kumaş det bira fıçm pazarlıkla aatın alına· 
t ı lı:onııa ,5 lira olup ıartnamesi ve caktır. 

11 "•lı:itt=0~da rorülür, Taliplerin mu- k il - Muhammen 'bedeli 22594 lira 
'1ttı. (

2357
):Ni..V, Sa. Al. Ko. da bu. • altn~Ca muvakkat teminatı 1694.50 liradır. 

da 11.lmabilir. (2266) 12264 

Battaniye ahnacak 
Iıtanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundanı 
SOOO adet battaniye alınacaktır. Pa:ıar • 

hkla eksiltmesi 16. 5. 94-0 pervembe gUnil 
nat 15 de Toplıanede İstanbul Lv. lmlrliğl 
ııatm alma komisyonunda yapılacaktır. Nü
mll.Mlerl komisyonda göriilür. İıttelı:lllerln 
temlnatlariyle beraber belll saatte komlı
yona gelmeleri. (2267) 12265 

Bir mimar aranıyor 
Merzifon Kor Komutanlığmdan: 

150 : 250 lira tlcretle bir mimara ihtiyaç 
vardır. Talip olanların Merzifon kor ko • 
mutanlrfma müracaattan ilin olunur. 

(2268) 1225e 

Et ahnacak 
İstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alına Komisyonundanı 

70 ton koyun etin 26 ton ııtır etine ve
rilen fiyat pahalı göriildütllndcn ı 7-5-940 
ewna gUnU saat 15 de koyun etinin, ııaat 

15,30 da 11ğrr etinin Tophanede İstanbul 
Lv. lmirllil &atın alma komisyonunda pa. 
ıı:arlıkla ekslltnfesl yapılacaktır. Koyun eti· 
tin tahmin bedeli 35000 lira ilk teminatı 
2625 liradır. Sıiır etinin tahmin bedeli 
9820 lira ilk temi\lıtı 736 lira 50 kuruljtur: 
İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli saat-
te komiıyona gelmeleri. (2.270) 12268 

inşaat ve tamirat eı , 1225!1 Jandarma Genel Komutanlığı An· III - Pazarlık 23. 5. 940 per§embc 
Siz Bht"zeler•I kara Satın Alma Komisyonundan: 

1
günU ıaat 15 te İstanbulda Kabataşta • m J ··b b · k' lıtanbul Levazım Amirliği Satın it ma zeme · 1- Bir metresine ilç yilz elll bir ku· levazım ve mu ayaat şu esınde ı a • 

ı ım komı' d J kt Alma Komisyonundan: • fı'yat tah"'t'n edilen be• bin metre syonun a yapı aca ır. 
al k 

ru:r .,. :r iV ş h .. l Tophane'de levazım eşya ve teçhizat an-
ın:ııca sıf ve örnegYı"ne uygun kaputluk ku· - artname er gun evazım l.. s: va b l l d İ k barının tamiriyle eski Feyzlye mektebi bi-

"'I ı. at 15. 5. 940 rar•amba gUnU saat ıs 'ru es veznes n en ve zmir, An a. • 'Yl V m s :r baş nasının inşa ve tamirinin 17-5-940 cuma gU 
to"ıı~d tıki.leti Satın Alma Ko· de kapalı zarf usulil ile satın alına • a müdürlUklerinden 112 kuruı nü saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. amir-
'P aıı: caktır. , mukabilinde alınabilir. !iği satın alma komisyonunda pazarlıkla 
li:irıc l.ahrnin d.

1 
2- Şartnamesi parasız komisyon • • V - İsteklilerin pazarlık için ta· eksiltmesi yapılacaktır. Keşif bedeli 28579 

tri içteııne &ore ek ı end fiyatı: 1400 lira dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek yın olunan gUF ve. sa.atte % 7,5 gil· lira altmış kuruş ilk teminatı 2143 lira 50 
•lın ın ıtıuhte)j( ıaa alıalı telıiz ahi- istiyenlerin 1316 lira 25 kuruıluk ilk venme paralarıyle bırhkte mezkOr ko· kuruıtur. Ke3if ve ıartnamesi komiıyonda 
lıe •taktır p ınıı.Iıeme pazarlıklı il· minat makbuz veya banka mektubu misyona gelmeleri il!n olunur. ı görülür. İsteklilerin kanuni vesikal~riyle 
o) tilııu ıa~t 1 azarlı.ğı: 16-5-940 per - te l 1 • h (3703/2145) 12138 belli ıaattc komisyona celmeleri. (2271) 

'ttlıt tııı ''rtna ı dedır. Kati teminatı 210 il~ şartnamede yazılı be ge erı mu te- 12269 , 
S. r, 1'atıp1 ~e ve liateıl komisyonda vi teklif mektuplarını en geç eksiltme 

·J.ı.l<o.~~nınuayyeovakitteM.M . vaktindenbirsaatevelkorı'\isyonaver- Yı·yecek ve yakacak alınacak 
buluıunaları. (2261) miş olmaları. (1918) 11956 

ah 12260 Kııhk elbiselik kumaı ahnacak Dörtyol Askeri Satın Alma Komisyonundan: 

la nı UZ Q l ı nacak Jandarma Genel Komutanlığı An· ı - Dörtyoldakl alayın ve 1skenderundak! murrezenın 941 aenel maliyesi zar· 
'Yl. il.. Al K · d fında mUnakaaaya çıkıtrılacak mevaddın cinsi vemikdıırı umum tutarı vemuvakkat 
·, .... V•k'l kara Satın ma omııyonun anı t ml tı t d ö il )' .. il • e na arı qa ı a g ster mıııur. 
~ 0l'luııdan: etı Satın Alma Ko· 1 - Bir metresine Uç yUz yirmi be' 2 - lilinakaaa Dörtyol belediye aaıonu nda 3. 6. 940 tarihinde pazartesi günü sa-

ther . kuruıra kıymet tahmin edilen mevcut at on dörtte yapılacaktır. (2269) 
l'\ıı oı Sıftine tabın· . rnek:r ve evsafına uygun yirmi beıra bin Kaç aylık MUnakaııaya Mlkdarı Umum bedell Muvakkat Te. 

ln 2 ın edıl f' ( Ö :r olduğu çıkarılan ton Lira Lira Kr. 
lll1t,,a .ooo çift en ıatı 49•5) etre kışlık erat elbiselik kumaş ka- erzalun clruıl 
rhll'ıb )a lconnıu t ınahmuz pazarlıkla m 

9 
b Dört aylık.-

birıı: tiinu •aa! ~~·Taliplerin 15-5-940 palı zarf usulü ile 15-S- 40 çarşam a Senelik 
ıı, teı te ~.r.ı.v da kati teminatları gün il saat onda satın alınacaktır. Senelik 
• (22'2 llıcltri Ş • ıatın alma komisyo • 2 _ Şartnamesi 406 kurut karşılı • Senelik 

) ' artnaıne her cün goril • g· ında komisyondan alınabilecek bu 88

8 
nelik 

12.261 • enellll 
eksıltmeye girmek iııtıyenlenn 5312 

un 260 
sığ. eti 219 
odun 1324 
saman 802400 
yul&f 4M 
kuru ot !02,400 

39000 2925 
32302 2422 65 
13240 1008 
8826,40 289 48 

21792 1648 40 
lO~fı . 794 ~:> 

12267 

-7-

Afyon satacakların 
nazarı dikkatine 

To~rak mahsulleri ofisinden : 
Peşin para ile Ofis tarafından mübayaa edileceği evvelce 

ilan edilen afyonlardan bizzat veya bilvekale lstanbuldaki 
afyon deposuna malını teslim edemiyecek olanlann, mal
larını aşağıdaki şartlarla muhitleri·ndeki T. C. Ziraat Ban
kası şube ve sandıklan vasıtasiyle teslim edebilecekleri ilan 
olunur: 

1. - Afyonlar sahipleri tarafından sandrklanmış olduğu 
halde kendilerine en yakın buldukları T. C. Ziraat B~nka
sı §Ube ve ajanslarrna teslim edilecektir. Bu sandrklann üze
rine (Topra'k Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesine te:.lim e· 
dilmek iizere T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesine) ad
resi yazılacak ve malın mahreciyle beraber teslim edenin 
inf hap edeceği bir marka da sandıklar üzerine vurulacak
tır. Aynı mahreçten bir §ahsa aid müteaddit sandıklar bu
lund1ığu takdirde, bu sandıklar aym markayı hamil olaca
ğı gibi sahipleri muhtelif olan sandrl<lann hiribirine benzi· 
yen markayı taşımamalarına da dikkat edilecektir. 

2. - Denınunda afyon olduğu beyaniy)e, sahibi tarafm
dan Ziraat Bankası şube ve sandıklarına teslim edilen bu 
sandıklar tahtası delinerek gecirilmek suretiyle çaprazla
ma tellenecek ve telin iki ucu Ziraat Bankaıiyle sahibi ta
raf rndnn mühürlenecektir. 

3. - Bu suretle mühürlenmiş sandrklar T. C. Ziraat Ban- • 
kası şube ve sandrkları tarafından İstanbul 'ubelerine aev
kedilecrk ve Bankanın İstanbul şuben marifetiyle Ofisin 
nfvon d"'oosnna teslim edilecektir. Teslimde malın mevri
d;vle mal sah1binip ismi de lstanbu) tuhesine bildirilmit 
olacaktır. Sandıklnrm İstanbul' da Ofis deposunda teslim;n
dc ~iihiiTIPri bozulmuş veya teli kopm\J! olduğu tikd1rde 
b cihet banka memuru huzunındl'l müştereken imza edile
c"'l< bir zRbrt varaka~ivle tesbit edilecektir. 

4 - Afyonl~uın sahihi elinden itibaren İstanbul' da kati 
te!ellümü yapılıp bede11f"ri tahakkuk ettirilinciye kadar ya
pılacak heT tµrlü ambalaj, nakHve, sigorta, hammfttiye, pul 
ve saire gibi masraflar mal sahibine aid olacaP.mdan Ofis 
h;r bir masraf tesvivesine mecbur tutulmıyacaktır. 

5. - Ofisin lstanbul'daki afyon deposunda iptidai tesel· 
lümde Ofis eksperleri tarafından yaprlacak hikemt muaye
ne nPticesinde zuhur edecek ma~us, hileli ve katkılı afyon
lar Ofic:c-e mübavaa edilmiyecekt"r. :Ru gibi afyonlar, mae
raf ı sahibine aid olmak üzere T. C. Ziraat Bankuı eliyle 
sahibine iade edilebilecektir. 

6. - Ofis eksperleri tarafından yapılacak hikeml mua
yene He tahlilatı ticariye laboratuvarmda yapılacak kimye· 
vi tahlilin vereceği neticeyi mal sahibinin J>e!İnen kabul 
ettiğini ve hu yüzden ileride ~erek T. C. Ziraat Bankasma 
ve gerekse Ofise kaJ'!ı hic bh· hak ve mutalebede bulumm
yacai?ım ve afvonlann T. C. Zira11t Bankasına tes1imi anın
dan itibaren Ofisce kati tesellümü ve bedellerinin tahakku
ku yamlmcıva kadar geçecek zaman zarfında afvonlara 
an,.; olacn.:l< fire ve sair nakiseden dolayı Toprak Mahsul
leri Ofisinrn vr T . C. ·Zir8at Banka111 Su\,e ve sandıklarmm 
hiç bir mesulivP1: lrabul etmiyecei?i hidayet.en mal sahibine 
B,,:ııln\ tal"afından k~hul ettirilecektir • 

7. - Bu muameleden dolavı yaprla~l< lieT tiirlü hakiki 
masraflar m 1 !ahi'hi'ne aid olau~ı gibi T. C. Ziraat Ban· 
kasmm tehakku1<. t!d"""""'k mal bedeli üzerinden alacağı yüz. 
clP. bir ni~h~tindPki tırhsil ve t.avauut lrormıvonu da mal aa
hibine e.id ol11r.ak ve T. C. Ziraat Ban.kur bundan ba&ka 
mıa 1 •ahibme hiç bir muraf ve koın1syon talimil etmiye
cel;:tir. 

8. - 31. Mayıs. 1940 tarihine kadaT T. C. Ziraat Bankası 
tuhe ve ıandıklarma teılim edilmit afyonlar miadmda f.,. 
tan bul' da Ofis deposuna teslim edilmit ad ve itibar oluna· 
caktır. (2236) 

~============================================~ 

Yiyecek yakacak ve saire ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

Emrazı zühreviye hastahanesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan aşağıda ev· 
safı ve mikdarlan hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve sairenin 20 gün 
mUddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilit tartnamelerinde yazılı· • 
dır. 1940 yılı haziranının üçUncU pazartesi günU aut 14 de ihalti katiyesi 
yapılacağından istekliJerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun ikinci ve 

UçOncü maddelerinin şeraitini haiz olanların şartnamelerini görmek üzere 
her gün öğleden evel eski Postahane caddesinde Bozkurt apartımanında 
Emrazı zühreviye hastahanesi tababetine müracaatları ve ihale günü uat 
14. den evel % 7,5 teminatı muvakkate olarak bankaların vereceği muvakkat 

teminat mektuplerinden başka nakit mahiyetinde bulunan tahvilatlar veya 
nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdüriyeti veznesine yatı
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarıda yazılı ihale günü saat 14 
de müessesemizde teşekkül eaecek eksiltme komisyonuna müracaatları i15n 
olunur. (2235) 12255 

Birinci ekmek 
Beypazar ve Yabanabat 
pirinci 
Yerli makarna 
Sade yağ 
Kuru fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Kuru bamya 
Kuru soğan 
Sabun 
Soda 
Domates salçası 
Kuru malatya kaysisi 
Bulgur 
Harman çay 
Koyun eti erkek 
Kuzu eti 
Odun 
Karabük koku 
BilQmum yaı sebze 

Mlkdarı Muhammen 
Kilo L. K. S. 

7000 

1250 
150 
400 
150 
150 
100 
50 

350 
350 
150 
150 

50 
100 

15 
3500 

500 
8000 

20000 
5000 

l 

1 

5 

10 

28 
26 
25 
25 
16 
22 
10 
7 

45 
10 
20 
90 
12 
00 
55 
5S 

2 
2 

12 

50 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
60 
50 

Tutarı 
L. K. 

735 

350 
39 

500 
37 
24 
22 
55 
24 

157 
15 
30 
45 
12 
75 

1925 
275 
200 
520 
625 

00 

00 
00 
00 
so 
00 

50 
50 

5642-so 

% 7,5 
Teminatı 

L. K. 

55 13 

26 ıs 

2 93 
37 50 

2 83 
1 80 
1 65 
4 13 
1 84 

11 84 
1 13 
2 ıs 

3 75 
90 

5 63 
144 38 

20 63 
15 00 
39 00 
46 88 . 

425 43 
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.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllflllllllllllllllllllllll~ - ·-- . -
§ Toprak mahsulleri ofisinden : ~ - -- -5 Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha :E 
5 evelki seneler mahsftlü afyonlann Toprak 5 
5 Mahslilleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve :E 
5 peşin para ile mübayaasma karar verilmiştir. § -§ a. ~ Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayetine kadar İs-§ = tanbul deposuna teslim edilmiş bulunacaktır. E: 
§ b. - Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş § 
5 srrasiyle muayeneye tibi tutulacak, ince ve kabası tefrik 5 
E: edildikten sonra uslilü dairesinde nümuneıi alınarak tah- = 
E: lili ve bunu müteakip tartısı ve kati tesellümü yapılarak§ 
5 bedelleri ödenecektir. = 
§ c. - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan af- § 
5 yontar mübayaa edilmiyecektir. = 
5 d. - Bu afyonlar ic;in takdir edilen kıymet ince toplan- := 
5 nuş olanların beher morfin derecesi ( 40) kırK kuruş ve ka- 5 
5 ha toplanmış olanların beher morfin derecesi (30) otuz 5 
E: kuruştur. 5 
5 e. - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra 5 
5 ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İıtanbul'a getireme- :E 
5 dikleri takdirde afyonlarının iptidai ve kati teslim ve te- E: 
5 scllüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden mu- E: 
5 · saddak bir vekaletname ile lıtanbul'da münasip görecek- E: 
5 leri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (2036) 12030 := - . -
':9111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111(';: 

İnşaat ilanı 
Mllıtyı Bez n İplik f ıbr1Ulır1 Türk 'nonlm Şirketinden: 

1 - Malttya mensucat f abrilrasında usta aile evleri intaatı va
hidi fiyat eSMiyle ft kapalı zarf uauliyle eksiltmeye konulmuıtur. 

tıbu lnpatın muhammen keıif bedeli 44.886.60 liradan ibarettir 
2 - Ekıiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ankarada SUmerbank 

muhaberat müdUrlüiilnden veya Malatyada mensucat fabrikası 

muhaberat teflifinden alınabilir. 
3 - Eksiltme 30 mayıs 1940 tarihine müsadif perıembe günü sa

at US da Malatyada tirket umumi müdürlüfilnde yapılacaktır. 
4 - Muvakkat teminat mikdan 3.366 liradır. 
5 - İıtekliler teklif evrakı meyanına, timdiye kadar yapmıı 

oldukları bu kabıt itlere. bunların bedellerine, firmanın teknik teı
ldlitının kimlerden teıekkül ettiğine ve hangi bankalarla muame
lede bulunduklarına dair vesikalan koyacaklardır. 

e - Teklif mektuplannı havi zarflar kapalı olarak ihale gUnU 
.. t (15) e kadar makbuz mukabilinde ıirket muhaberat tefliiine 
teellm edilecektir. 

7 - Poeta lle g5nderilecek teklifler nihayet ihale saatinden bir 
sat neline kadar getmiı ve zarfın kanuni tekilde bpatılmıt ol
muı lbımdır. Postada vaki olabilecek ıecikmeler nuan itibara a
lınmıyac:akttr. 

8 - Şirket bu lnpatı dilediii müteahhide vermek veya bu iha-
leden tammneıı larfıwar ~ J:u+kaıu _..,.._ .._. llL 

• 

Ereğli kömürleri isletmesi kömür 
satış şubesinden : 

EretH K&nUrJerl 1tletmesi Kömür Satıı Şubesinin bilQmum 
mncudat, teahhtldat ve matlObatı blltiln hukuk n vecaibiyle 3780 
nmnaralı kanuna mUateniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sa
yılı karan bQJmıüne göre teıkit edilen 

"Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği,, ne 
dnredilmit oldufundaıı alak4darların her t1irltl itleri için 15 Ma· 
yıa 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKT A buluna-
cak olan adı geçen Satıı Birliğine müracaat etmeleri. 6120 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -5 Ereğli havzası kömürleri satış birliğinden : 5 
5 3780 numaralı kanuna müıteniden 2/12899 numaralı kararname- 5 
5 nin 3 sayılı karanna göre teıekkül eden 5 
5 •• Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği .. := 
5 Merkezi ZONGULDAKTAD1R 5 
5 Birlikten Kömür almak latiyen milıtebltklerin 15 Mayıs 1940 ta- 5 
5 ribine kadar İltaııbulda Tophanede lakeJe caddesinde 28 numarada 5 
5 ve 15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren de doirudan doiruya ZonguL 5 
5 dakta SATIŞ BlRLlOt MERKEZİNE müracaat eylemeleri ıt - 5 = cımdır. = - -5 KÖMOR SATIŞ ŞERAİTİ ı = 
:S l- Kömür alıcılarının Kömür bedelini pqinen ödemeleri prtttr •• := = 2- Köm6rler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. = 
§ Telgraf adresi : ZONGULDAK - SATIKÖMUR - ES 
5 Telefon : 145 ZONBULDAK 6123 = - -
"=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll111111111111111111111111111111r;:' 

-._. ...... ~Q.a_-_n_ı_·Cb~' ......... 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 

kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarma 
kAfl gayet tesirlidir. Banak solucanlannaa büyüklerde ve Küçükleı:de 
ıtbeb blacajı tehlikeler göz önüne alınarak aolucan hutabklannda bunu 

kullanmalan faydalıclıt. 

Hekimlerlmlze ve halkımıza tavsiye edDen bu 
mOstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuru~ur. 
•-'--· Vf>lcA1tthı n ı .:-• .... ı .. .1 .... •--- lt. •••·•-----liiiili-

~111111111111111111111111111111111.11111~ ~1111111 K ı R E ç llHlll~ 
: Kraliçenin Elmasları : : o...,. ....,.. ...... ..,..... ... ,... : = = =-· • ,... ........ ..Nqw, le _., = = 'l'irks .. lkll = =- ...... ,.... ......... Alılıan ...... = : = ::e..,.. o.. ,...... .. 1171 = 
'"'11111111111111111111111111111111111•111" ~1111111111111111111111111111111111111~ 

ULUS 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Nakliyat yaptırılacak 
D.D. Yollan 4. lıletme Müdürlü

tünden ı 
940 mali senesi içinde Samsun lima

nına vapurla gelecek olan tahminen 
14 bin ton kömürün vapurdan ıupalan 
olarak alınması ve idare iskelesine 
nakledilerek aupalan olarak teslimi 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 

ADLiYE VEKALEn 

Bir Noter aranıyor 
Adliye VekiJetindenı 
Ankara'da yeni Yenitehir'de 4 Uncü 

bir noterlik ihdas editmiıtir. 
İmtihansız nôter olabilmek vasıf ve 

prtlarını haiz taliplerin noter kanu -
nunun 7 inci maddesinde yazılı evrakı 
milabitelerile birlikte bir ay içinde mil 
racaatları ilan olunur. •(2279) 12274 

muştur. --------------
Bir ton kömürün muhammen tah • 

liye bedeli 65 - 70 kuruştur. 
Eksiltme 21.S.940 ulı gilnU saat ıs 

de Kayseride işletme müdürlüğü bi • 
nasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (735) li
ralık ilk teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesika ve beyanname
lerini havi teklif mektuplarını aynı 

gün ve saat 14 de kadar komisyon re
isliğine veımeleri veya posta ile iade· 
1i taahhütlü olarak göndermeleri lA
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-

HARTA G. DIREKTORLOGO 

Yalıkhk pamuk ahnacak 
Harta U. M. Satm Alma Komiı· 

yonundan: 
Harita Genel Direktörllliü için tahmi • 

nen 5000 - 6000 kil~ mikdarmda yataklık 
pamuk alınacaktır. 

Muhammen b"1eli (3000) liradır. Yapı
lacak elteiltmeye iıtirik etmek istiyenle • 
rin (225) liralık teminatı muvalcıkateleri i
le 15/mayıs/940 çarpmbi cünü saat 10 da 
Cebeci'de Harita satın alma komisyonuna 
müracaatlan. 1'2275 

dilmez. --------------
Bu işe ait mukavele ve şartname --------------

projeleri Haydarpaıa. Ankara ve A. LEVAZIM AMIRLIGI 
Samsun gar şefliklerinden ve 4 işlet· -------------
me müdilrlüğünden parasız olarak da- Pamuk ah nacak 
ğıtılmaktadır. ((2076) 12060 

Toplantı 
Orman F akült~i Talebe Cemi· 

yetinden: 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma )Comisyonundan: 

1 - 4000 kilo pamuk pazarlığında teklif 
edilen fiyat i.mirlikçe pahalı ıörütdµ,ün • 
den tekrar pazaNıkla eksiltmesi 15-5-940 
saat 15.30 da Ankara Lv. amirliği satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti -
nin büyük kongresi 16. S. 940 perıembe 
günü saat 16 da Y. Z. Emıtitüsü 7 inci 
binada toplanacaktır. Alakadarlara say 
giyle bildirilir. 1881 

2 - Muhammen bedeli 1690 kati temi • 
natı 25'2 liradır. Şartııame ve nümuneıi ko- ! 
misyonda ıörülür. (2265) 12263 

Orman Fakültesi Talebe Cemiyeti 
Başkanlığı 

Muhtelif malzeme ahnacak 1 • . 

Bulllna mükôfat 
Ankara Levazım Amirliii Satın il 

Alma Komisyonundan: 
1 - Aşa$tıda cins Ye mlkdan yazılı 11 

kalem malzeme 1~. 5. 1940 aa.at 15 te An· 
kara Lv. Amlrllfi satın alma komisyonun· 
da yapılıı.cnktır. 

T. I~ BANKASI 1 adet 2000 liralık -

a " 1000 --
1 .. 600 ,. 

12 .. 250 

Almanya'dan aldığım makine mil -
hendiıi şehadetnamesiyle Dişçi Fa -
kültesi'nin bir adet resimli tasdikna -
mesini cuma günü Yenişehir'de bir 
zarf içinde kaybettim. Kimsenin işine 
yaramayacak olan bu evrakım adresi -
me gönderilditi takdirde gönderen 
memnun edilecektir. 1891 

Eskişehir Şeker Fabrikuı 
Makine Mühendisi 

Yunus Nezihi ERDER 

DİKKAT 
Sayın halkımıza 

Yenişehir, Cebeci ve sair yerlerde 
Ev ve Ap.artıman almak ve satmak iı
tiyenlere bir kolaylık olmak üzere Ha
cı Bayram caddesinde 1 numaraya mü
racaat edilmesi menfaatiniz iktizasın-

2 - Hepsinin muhlllTlmen bedeli 5M 11· 
ra katı teminatı 82,5 liradır. (2272 ) 
2• metre 1/ 2 parmak çekme boru 
12 ,. ı parmak çekme boru 
90 ,, 25 x 5 lama 
75 ., 20 x 5 lama 
12 .. T. 30 X 30 
10 kilo kurşun 
30 adet aubap 
30 :Manometre 
30 ,. 1/2 Şlbervalf 
80 ,. 1/ 4/ kelebek 
57 metre 3/ • çekme bonı 

12270 

OKULLA,R 

Müzik Öğretmen Okulu Müdür
lüğünden: 

ı - Atağıda yazılı 8 kalem ihtiyaç 
açık eksiltme ile alınacaktır. Nüm\1 -
neler mekteptedlr. 

2 - Ekıiltme 24. 5. 940 cuma günü 
saat 15 de mektepler mtıhasebeciti -

Elektrik malzemesi ıhnacak tinde muteıekkil komisyonda yapıla 
caktır. 

Dörtyol Belediyeıin~en: 3 _ Taliplerin% 7,5 ıııuvakkat t~
Belediyece au ile mütebarr.ik elek- minatını eksiltme başlamadan bir aa

trik türbin ve tealat malzemesi pazar- at eveline kadar muhasebe veznesine 
tıkla satın alınacaktır. İsteklilerin be- yatırmıı olacaklardır. Muhamen be-

dandır. TL 1255. 1901 

lediyeye .müracaattan. 12276 deJ 721 lira 85 kuruıtur. (2190) 
Cinai Miktarı 

..il DAKTI LO KURSU iL. Erkek çorabı 
= = Erkek mendili 5 71 inci devresini de % 50 ten-: Erkek fanilası 

79 Çift 
79 adet 
79 adet 
45 Metre : zilatla açmıı ve kayıtlara batla- : p ti L-

- d" H f: a aııwı _ mııtır. Bele ıye aıraıı ane - E L L ö 1 ıı.ı 
- T 1 1827 - r .. e.. 1 m e ... - Apart. No. 4 e : 3714 : Kı ...... : - z çoraw; 

126 adet 
47 Çift 
47 adet 

145 metre 
12182 

.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. JCatkorsa 

..11111111 
Renkli patiska (EfJatun) 

Daireye elveriıH 11111111.. 

- - .:========================== - -§ Kirahk büyük bina § ANKARA BELEDiYESi 

= = ---------------------= çankaya cadde•i ru• sefareti : Kum satın ahnacak 
: kar1111nda (ı44) odalı, kaloriferli : 
: (E. l. E) idaresiniıa oturdufu : Belediye Reiılifindenı 
: büyük bina toptan kiraya verile- : Su lıteri İdaresi süzme havuzlan 
5 cektir. TL: (2253) e müracaat. S için suda erimi yen ıilia terkibinde 
';111111111111111111111111111n111111111r (1-1,5) milimetre kutrunda yıkanmıı 

ve kurutulmUf kum satın alınacaktır. 

NEON 
Çubuklariyle tenvirat ve reklam 

tesisatı 

en ucuz 19raitle yapılır. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALiH ÇENE 

Ankara Anafartalar Cad. 
No. 10 Ti: 1287 

U L U S - 2) inci yıL - No. 6744 

imtiyaz sahibi 

lıkeader Artun 

Umum! Netriyatt idare Eden 
Yazı tıleri Mildüril 

Vermeğe talip olanların nilmunele
rinl Ankara Belediye Su İtleri Mll
dQrlUğilne göndermeleri. (2210) 

12206 

Vesaiti nakliye sahiplerinin 
eflemmiyeffe nazın dikkatine 
Ankara Belecllyeıindenı 
Otomobil, kamyon, bisiklet, moto

siklet, yük ve binek arabaları resmin
den belediyemize bor~u bulunan mü
kelleflerin isimlerini ve borçlarının 
miktarını cöıteren cetvel umumt ma-

YEN 1 Si NEMA 

· Vfetor ll'ralleeıı lladlelıı Oserq ve 
Loula Jouve'Dill canlandırdıkları 

Gün batarken 

1940 Küçük • 
40 " 100 • 
75 " :so • 

210 .. 25 " Cari Hesapla• 
Kefideler: 1 ıubat, 1 

İKRAMİYE PLANI • l ağuatoa, 1 ikincit~ 
. 

lerinde yapılır. 

Sayın Ankcira halkı 
Ankara Belediyesinden : 

Yaptlmakta olan ybklama sırasında numaraıu oldukları 
• l,q ,....:_,,,,!••n-~ 

rı tarafın an muvakkaten boyalı tebeşirlerle numara kon 
d r. Btmları n b"'"'• yerlerde s ilinmekte olduğu görUlmUştUr. 

Bu bal, mevzuat icabınca, para cezaıı ile karıılanacak 
fııl erden olduğundan bu numaraların silinmemesine ve 

1 ıhafazalarına itina kılınması bilbusa rica olunur. l 

halle aılmıttır. 11. 5. 940 tarihinden 
itibaren on gUn zarfında borçlannı ö
demiyen mükelleflerden % 10 zammı 
ile birlikte ve t~hsili emval kanununa 
göre tahsil olunaçağı ilin olunur. 

(2245) 12242 

leJi llilulü, wnı-lifi taWWe 
ılileei• tale•i izeriM iUle la • 
ıine lıeıleli iluıle,i teılimi ftzae e 
ıi• lıaur •lı.il ftrilecelıtir. ltk 
i .. ı. lıetl,li ,.br .... ılıiı lalıılinle 
.. taliplh •ftl •• ,..ıu.1ı teklifte 
teklifi nc;•ite •'-ia nsi oı., 
ılıılıt•• -• IUlifi ... çlıile aı.. 

-------------- farkı liiritıci taliptn ~Uil edilme 

-------------------lCRA VE iFLAS 

Ankara icra Dairem Cayrimen· 
kul aatıı memurluiwıdan: 

lnlei .. ,. .... ı.,. .... hlnık ........... . 
hl-•- lıanr wril-. Aabn'- ltlıale ... lleü 
Alitat aoülı 375 eda 1 .. r .. ı •• • .. iııılalıi eartlıır 
ılaireaiııdo. açılı artırma ile aalıta c;ılıal-ıl•tbr. 

Enaf n llİitl•ıılİ11b : 

S.lıak ......... ıirilieca .... lafla ~-...... 
ç•Iİ aafnııla lıir lıapı i1o iiali tenuız. alb •••nlı 
lıoriılpr, lıapısı olu tan• •• talıHın lıir oda i1o 
lıoriclonıı iZ .... ..ıı •rılie..ı. ,.kan cmı..c.. 
llnua Ye takm ••lprı... •ir eda. ıİlti •c;ılı 
klıwla- •ir terac;ası nrılrr. Söri ı•çn tatla 
ılöt•mmiı. lıalıc;e ıoluıla •ir IUıll lıir fırıa •• Hlıc;e 
lıar ...... lanaau: Ya dö .... sia lıir oda •• oıl'a-
10lıuııla lıir odulak, ,...... iinti •ir -r•i•nle 
( 4) lıapı ilıiııci lıata lilliM pc;ilir. ı.raıla alta 
19ila tlö .. li leeuaa lıir lıoriılor, iaeriaıle Mfıla la· 
nasız •ir .U " .. 16 •rılır. He,.ti -.UteıiM 
40ll lira lııf-1 takdir eclilmitlir. 

iUle edilecektir. Teklifi twc;lıile al 
M PJTİ •lllnıl ,eılİM .. lıet 
arttır..,. c;ılıarılacak n c;ek ar 
edilecektir. h ikiaci i .. lt lıeıleli • 
... .ı.r.. farkı illı .-,1eri.ı.. taluil 

• - Hır iki artırmada da p,rl 
iUle eılilıllkte Ta,. .. rcı ıHtteri,. 
• lıaılar .ı.. -ıeraıu. "'P w 
İle krd•r• aittir. 

7 - lerc;ı. " ılacalıblarla ıliit' 
•• 1a1ri •ebl wn.ıı.lıi .. lıla 
faiz •• •trafa ılair elu i4ılielanll 
lııtelerirle 2' p. içiıııle daU..U.. 
...... .AUi ........ lılan ... 
·-ılrlıça Mhf lıeıleliııin ,.,ı. 
blhılacalıtır. 

1 - ArtllrlmJ8 ittirllı ..ı.c.lıM 
lıitıdnı itıkrn 13t 7 -n ile 
riııde lıerlıt1t aplı klnıluwlaı 
lıara~irler. 

Hiarda Ali ....... 4 _,.. 
••tafa',. 

TWırdalıi Mtq ilbr ib - .... lıi,.. .,. ....... Iİa 
..k izen illa .a..,, Satq tartlan : 

1 - Satıı pefİıı ,.n ile •'-lı izen 17. 1. 141 =========== 
tar~iet -..ılif ..-r1e1i P.1 ••• il ılaa lZ ,. 
lıaılar icra ılairui prri ...ıı.ı eatq -rlıtfaaclıi 

,.,.ı.calıbr. -----------iiıııiölıiiiliilliııi--z - Tali,ler ..Wır ııl'ılıeit olaa JWlıanılalıi - Zayi - Memurlar k:oouel'P 
..._. kıJ*Iİ• Jizd. 7.S iıı ııUlıeti.ı. ,.,. alı- ,alt 8373 numaralı 22 liralık 
cui .. ,. .ınt lıir ı..ıı1ıa- .__,......_il• lıa· ml kaybettUn. Yenietni &l 
- loıİllt olaralı W.W eılilea ... ., talıYil*i sinin hükmU yoktur. Halla 'f 
ptirecelılerılir. 

l - S.tq pai artır• .. den takdir ••il• Zayi - KUı.& yllkaek 
ıu,...tiıı rüıle 75 iai Hlılalıtu " iic; ılela üla ... dla mektebinden, 1931 aen 
tirilılildn -• -s1ı1r ıiııie ız ilci ....-. u diplomamı zayi ettim. Ye 
c;•lı artırH talilıİılo ilıale ol-calıtır. dan eaklal hllkllm•Usdllr. JDd 

4 - lılı• tarilıtelıi ırfbr.aıla telılif eılilea iM. dlalerlnden Cemil Bqgöze 
del .a.-. lıı,..tia yüıle 75 İlli ..._ılıfl talı· Zayi - MUlga ytlkaek 
ılirıle Z. 7. 141 terilıiae llÜaılif ealı Iİİllİİ NAi ıa dl• mektebinden, 1931 aen 
ılaa iZ ,. lıaılar ,.,ı1ace1ı illİılcİ arıtı...U. n plı diplomamı zayi ettim. Yeni 
arbrH tal~İlle ilıale 01-calıbr. 1 daD eııklal hUkümaUzdllr. 1 

1 - liriııci " ilıiııci arttar.alarıla iUle .... li m mUhendlalerinden Cemal 

HAlK SINEMASI 
BuGtıııBuıeoe 

llti 8#Uel film biıwl• 

1. - CÜCELER ŞEHRi 
Oynryanlamı hepsi CÜCE'dlr. 

2. - Altın Sonunculan 
CiJr~ - blıramanlıi filmi 

Seaular: 

KANUN 
Dehaklr yıldız (llay Ro 

rattıtı bu fAbeaer 939 • 
kupuım kazanan fllml 

Mümtaa Faik FENiK 
MI ... •• llUdllrtlr N .. lt ULUO 

UWS B•linwri ANKARA 

fUml 'bmm 81Yh'eller1De u,. edecektir 

lemlar .ut ıuo - ıe.ao -ıuo 

laat: 14.30 • 16.SO • 11.30 Te 21 de 
Sut : 12,15 te ucu matine 

EIU.ISAL1B MUHAREBELERi 
TfirkG• 8öslll 

GOndfllı •t: 1' -18 -11 
Kurtarıcı .,. yaratıcı Jıı.. 
eollı'Oll ı.,yatıu att 

blr..., 
Vata Jmrtarap 

llMt! u .. ucu ,. ... ...ıtmn 21 .. 


