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Garp cephesinden Liege'e kadar bqtün Mewse boyunca 
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üthiş meydan muharebesi oluyor 
Tarihin kaydetmediği bu korkunç harp belki birkaç gün daha sürecektir 

Almanlar mühim zayiat verdiler 

Sedan ve Longwy' de meydan muharebesi 

hala bütün şiddetiyle devam ediyor ! 
Almanlar taarruzlarını garp cephesine teksif ettiler 
Belçikahlar "Meuse11 ü kahramanca müdafaa ediyor 

Londra: 14. a.a. - t Royter 1 ı 
Belçika'da mUttefik kuvetler, Brilk

ael'in mUdafauını temin lçln mU§tıe~
ken çalıpnaktadırlar. Muharebe timdi 
ilk aafhaıında bulunuyor. Vuiyetin 
lki Uç gUn u ~lıı: karanlık kalmaa\ 
muhtemeldir. 

Tarihin en bllyt\k meydan mıuhan • 
İiffeii4 · beterinden biri, hiç tllpbeels baflamıt-

Ordrılan ba,lnımandam tır. 
Cenaal Gamlan Bu muharebe, Brltbet'!n prlmıda-

kt mıntakada lnkipf etmektedir. 

<rn ve ateş 
~ Şimdiye kadar bu huıuı resmen te

yit cdilmcmiı o11?1lkla beraber. Lle~
in ıimalindekl Emaeal kaleeinin diit
man eline geçtltf anlatılmaktadır. M ... 
mafih diiımanın Liege fehrlnl yakın
da sapdedeeeli u.nılmaımktadır. 

• • 
Çın de siyasi 
Qziyet 

Sabahleyin vıılyet : 
F ransu '&balı tebliği 

ı. ' Necip Ali KOÇOKA Pariı: 14. LL-14 Mayıı aabahı ta-
~Jiı.o'd rihll franııs teblltl ı 

aJı Hollanda'nm en timal Alman hücumu, fulalapn blr tld -
r~ ~~dar olan garp ceplı.. detle inkltaf etmektedir. 
~ıl'lll dediti gibi imanlıim Merkezt Belçik.&'da kayde deler bir 

~;n-•tı Üzerinde müeaair ola· ıey yoktur. Dliıman, Liege'den Na • 
• C. 

1 •e büyük muharebelerden mur'e ve ~dan'a kadar Meuae nehrine 
' ~- etmektedir. Muhare- vamıııtır. Sedan tahliye edilmittir ve 
lltrefc• fı tekli etrafında ıimdi- bu tehrin civarında Te ayni zamanda 
• rrı::.• Y~kmdan. ta~ip .. ·~~n Rinant'nın 1imal mıntakaaında bilhas· 
•1ct 'l'rirler bıle bır hukum aa tiddetli çarpıtmalar olmuıtur. 

İlli ~il henüz uzaktadırlar. Çün• Longwy'nin cenubundan Moaelle'c 
ili;, .... r,flll ana kuvetleri bütün kadar sarpıpna devam etmektedir. 
L ·~ •e - '"J • ' ta ""'ti 1l .-.. erJı ermı ortaya a • Winembourg mıntakaaında dUpna· 
~h etic.eyi elde etmek ıafha· ( Sona s. inal ••7f •d• ) 

'ti b.• beCtnnediler. Ajanılarm ------------, da:. rlere ıöre alman Bat- 1 
. ~ ·~, (Kuva:rı külliye) ,.i lngilix kabinesinde l 

·,._, :•ne henüz yeni intikal 
~ler el •ier taraftan müttefik Londra; 14. LL - Yeni tayinler : 
t~1 e Belçika' da harekata ye- Lord Beaverbrook : lktl~t harp na- ı 
clideıı erdir. Bununla beraber zırı, Robert Hublon : Zıraat nazırı, 
ır • .\t'dınlanan bir iki nokta John Reitb : Nakliyat nuın. 

• le trıanlarm Polonya harbin· 
hldrr:!!".ııunakta devam ettik· Türk Hava Kurumu 
~· lfou a~bi usulünü, Belçi· 

• ~7:da da muvaffakiyetle Genel merkeı heyeti toplanhsı 
.~) . flllıtlardır. Taarruzun 
ille ~ile ait ıelen tafsilata gö- Türk Hava Kunama Genel Mer. 

,.d Q, hakikaten bilhaua Hol- kez Heyeti, mayıım (16) mcı per
lcı .. cehenneıni oldutu kadar tembe günü aaat (10) da, merkez 

ı. · 0hnuıtur Al ı b binasmda altı aylık toplantııım ya-.._.,elc 
1 

• man ar u .. • ı 
( Set •rinde beynelmilel kai· pacaldır. Muhterem uanm tetnfle-

•••••• 
ona J. Gnca ••7f•d• ) ri rica olunur. 

•••••••••• ~ ................................................................ .. 

elçikanın yeni· Ankara sefiri ~ 
...,. Belçlka'nın yeni 

Ankara aefirl De 
La Vaille, dün saat 
4,30 da Çankaya 
JdSıkUnde Reiıi · tli ctımhur lımet lnö· 
nil tarafından ka
bul edilmit ve ltl
matnameainl tak -
dim eylemiıtlr. 

Kabul eınaıında 
Hariciye Veklleti 
Umumi Katibi Nu· 
man Menemencioğ
lu huır bulunmuı
tur. Yukarıdaki re
ılmde itimatname 

.. • 

Dün relen tebHilen .,,. telvaflara göre aıkeri Taziyeti ve Belç.ikanml..iege tehrinden eeçerek Namur, Di
nant'tan cenuba, fnnam hudacluncLald Sedan, Lonpy'e kadar UAnan Meme nehri boyunca teeNÜ --l- ... Jı~ Yt ~clg ---~ PP.Jlcbiı....,. ~ Jaarita 

l'rlDIMllla'lıi l,..Uu orılıılan 
baılaaıwwlam • .,..,.al Gort 

C. H. P. Meclis grupunda 

Hariciye Vekllimlı 
siyasi hidlselere 
dair izahat verdi 

Cümhuriyet Halit Partim JHl7Uk llUI .. 
Kecliai ıırupu dıın (14/5/940) ..- ıs • 

l lllıie vekili Trabzon mebu1111 Huan s.a·-

1 
reisliğind~ toplandı: 

Ruznamede birkaç enctımenden ıeç• 

Allun liyibalarında, o itte miltehuııı sa -
ı 7ılan ene Um enin hazırladıtı metnin B. il. 
iL müzakerelerine aae lttilıas edilme91 

! bakkmda Tokat mebusu Galip Pekel tara· 
Undan verilm takrir üzerine tqelddll ed• 
komisyon tetkikatını muhte11'1 raponm ma.. 
zalreresi vardı. 

1 Bundan evet tös ıi!an Harlci79 Velrlll 
ı Şükıil Saraçoilu, aon on bet sünliik sl.7HI 
~1 n hldiıolerden bizi uzalrtan 7&km
cımı allkadar edenleri uzun uzadıya INh et.o 
tJilkııı ve bazı hatiplerin aynı mevsular a.. 
zwbıdeki ıuallerine cevap verdikten 90ll -

ra ruznameye ıeçilmiıae de nktm cecik • 
ın.ie olmaıma binaen bu iıin ıelecetr hafta 
ruuıame.ine almmaıma karar ftrilerek rl-
yuetse «lae tatil edildi. 

1 
1 C. H. P. Umumi 
1 idare heyetinde 

Cümhuriyet Halk Partisi u. 
mumi İdare Heyeti; dün mutat 
tıaftahk toplantısını yapmış, Pa~ 

1 
ti'yi alakadar eden mevzular ü-

1 

zerinde müzakerelerde bulun • 
ınuştur. 

Hollanda' da 
vaziyet 

çok ciddidir 
Hollanda'da vaziyet çok ciddi

dir. Hollanda kıraliçesi ve bükü -
met erkanı Londra'ya geçmiıler· 
dir. Bundan sonra Hollanda hü • 
kümeti Londradan idare edilecek· 
t1r. Almanlar Hollandada ilerle • 
mektedir Rotcrdam ıehri dütmüt
tür. Bu huıuıtaki telıraflarımıa 

litincü aqfadacm • 
• 
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Zonguldilk kömür havzamızda: 

Dün, bugün, yarın!.. 

Dün: 
1829 tarihinde keşfedilen taş kömü-

Yazan: Sac/reddin ENVER 

j adetle~~n bel~ğ ş.eha~~ti.~e .te:kediyo
ruz; cumhurıyetın komur ıstıh~alatı: 

Sene Ton 

ULUS 

.:''·····································"" . 
a SABAN BASINA a 
• .> • . . 
~ ••........•................•••.••••••• ,. 

İyi tütün yetiştir. 
Yüksek Ziraat Mühendisi 

Suphi Rıza DOGUKAN 

Matbuat umum 
müdürlüğü 

Baıvekalete 

bağlanıyor 

··' ., •........................................................................ . 
~ GÜNÜN iÇiNDEN 
.,_,, ..........................................•............................... 

eh itle 
.J 

Tayyare 
E·n şirin bahar ayının tam ortasında, yurt bahçelerinin efı 

me çiçeklerinden derdiğimiz demetler~ onların mezarJarınıı 
yonız. 

rü havzamıza ilk alaka on dokuz yıl 1923 597.499 
ıonra (1848 de) Hacegan divanıhüma- 1925 957.625 
yunu azasından Hituvetlu Halil Kad- 1930 I.574.091 
ri efendinin mlidür nasbı ile başlar. 1935 2.340.491 
On yedi sene süren hazinei hassanın 1938 2.588.957 
idare ve hakimiyeti dar düşüncelerin, 1939 2.696.397 
hasis menfaatlerin tecellisine vesile Burada bir nokta üzerinde durmak 
olmuş, koca havzanın umumi istihsa- isterim. 1929 dünya iktisadının en yük 
ıatı hiç bir zaman "50" bin tonu geç- sek konjliktür yılıdır. Bu tarihten son
memişti. "1865" bahriyeye devredil - ra kriz denen cihan iktisadi kesme _ 
mesi, Dilaver paşanın Ereğli livası keşi devresinde dünya istihsal Jrak • 
kaymakamı ve havzai fahmiye nazırı kam1arı umumiyetle 1929 un altında 
tayini kömür madenlerimizde nisbi kalmıştır. Bizim de kömür istihsalatı
bir zabıt ve rabıt kurulmasına yardım mız (100=1929) olduğu kabul edilse 
etmiştir. 8 nisan 1283 tarihli (1867) (182=1938) olur. 1939 istihsal artışı 
nizamnamenin tatbik sahasına kon- bir sene öncekiyle nisbetlendirirsek 
rnası ile havzanın istismarı şahsi in- yüzde (4,17) bir fazla buluruz. Bu da 
hisardan çıkarılarak ocak amilliği ve bize muvaffak bir eseri gösterir. 
rnağdenkeş sınıfının teşekkülüne biz- Yarın .. 

Dünyanın en iyi tütünlerini yurdumuz 
yetiştirir. Türk tütünü her yerde, her za
man aran.ır; bu yüzden memleketimize a
vuçlar dolusu para girer. 

Yurdumuzun havası, suyu, toprağı ve se
nin bilgin ve hünerin; içimi güzel, lezzeti 
hoş ve herkesin istekle aradığı tütünü ye
tiştirmektedir. 

Daha iyi, daha güzel tütün yetiştirmek 
için çalışırsan, tütilnler!mizin dünyaca a
nılan :fÖhretini devam ettirmiş oluruz. 

Ti Amerika'dan kalkıp Türkiye'ye gelen 
tüccar iyi yetiştirilmemiş ve kurutulma -
mış tütünleri satın almaz. Kötü tütüne kim
se para vermez. 

Matbuat Umum Müdürlüğü teşkilat 
ve vazifeleri hakkındaki kanun 1§.yi -
hası Büyük Millet Meclisi'ne takdim 
olunmuştur. Bu l&yihaya göre, Baş • 
vekalet'e bağlı olarak teşkil edilecek 
olan yeni umum müdürlük; Matbuat, 
Radyo difüzyor ve Turizm namiyle 
üç şubeyi ihtiva edecektir. 

llk hava efsanesinin anlattığı kahramanın kanstla.rını 0 . 

rına yapış.tıran halmumunu eriten güneş, o kanatların J .. drı 
denizin düştü ~ü günkü elemli u~!khr:yle bu kutsal toprak 11 

lerinin üzerinde kederimizin ortağıdır. Bulutları, ayları ve. 
leri kavramağa uçarlarken yere düşenler. aüneı ışık]arı ~ 
memişler mi idi? Onun için 15 mayıs gününde mersiye!~ 
nülden gönüle fısıldadığımız bu kahramanlar vatan toprl' 
dar vata·n semalarının da çocukları idiler. 

IIk tayyare kurbanlarımızın ölümünü duyan bir türk piri: 
rın toprak üstüne değil, "tarihte bir altm ~prak üstüne'' d 
lerini söylemişti. Onlar ve onlardan 11onraKiler, anavatanf1l 
ve sıcak kolları arasında can verdiler. Bugünkü Meclis Tütün bir çocuk gibi bakım ister. Onun 

tohumunun yastria atılması, fidelerin ba
kılması, dizilip kurutulması, denk edilme
si ayn ayn hilnerlerdir. 

Tütün; güzel hazrrlannıış, hafif meyilli, 
kumlu, killi, derin toprakta daha iyi yeti
şir. Fakat bu yetmez. Havanın, suyun, 
rüzgirm da bu işte tesirleri çoktur. Onun 
için yurdumuzda tütün yetiş-tiren yerler sa
yılıdır. Bununla beraber devlet, icabında 
tütün ekilecek yerleri tarla, tarla tayin e-

Büyük Millet Meclisi bugün saat 15 de 
toplanacaktır. Bugünkü toplantının ruzna
mesinde aşağıdaki maddeler vardrr: 

Simdi o vataın toprağrnda ölmezbrin uykusuna dalnıışl 
Baharı, güneşi, çiçekleri ve bütün güzellikleri ile vatan, gô:& 
tesellisi ve onlarm yerine binlerce ve binlercesini yetitti 

İKİNCİ MÜZAKERESİ YAPILACAK 
MADDELER 

mi ile millet o aziz sehitlerine tören yapıyor. 

met etmiştir. Vakıa bu devrede de 

1 - Örfi idare kanunu layihası ve Milli 
Müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenle -
ri mazbataları. 

Geçenlerde bir dfüıman toprağına düşen dört yabancı ta. 
cisinin mezarlarına bir celen'c koyan duygulu bir kadının 
la Ü7<>rine şöyle bir cümle yazdığım okudum: 

"Elbette sizin de sevdikleriniz vardı." 
fenni bir. işletme görülemez; fakat 
fenne bir inhimak hissedilir. Rastla -
dığımız bazı kok fırınlarının enkazı 
o zaman çalışan değerli bahriye za
bitlerimizin yüksek alakalı çalışmala
rının camid şahitleridir. Meşrutiyette 
mütehassıs bir daire aıfatiyle işletme 
murakabesini UstUne alan ticaret ve 
maadin nezareti de kömlir mağdenle
rimizde bir inkılap yarattığı iddia e
dilemez. Zonguldak çalışmalarında 
Havran, tşkodra isyanlarının, Balkan, 
Trabluı:ıgarp muharebelerinin makes
leri göz ile görülebilir, umumi ıstırap
ları apaçık hissedilir. Şimdi bu kısa 
tarihçeyi adetlerin belagatiyle ifade 
edelim; itte havzanın istihsal rakam
ları: 

Seneler Ton 

1865 61.145 
1875 142.321 , 
1885 179.221 
1895 150.944 
1905 622.165 
1915 420.326 
1916 208.202 
1917 158.203 
1918 186.056 
1919 380.901 
1920 344.041 
Yukarıki adetler bize eski havza ça

lıfmasındaki ittiratsızltğı bariz ola -
rak götıterir. 

Bugün : 
Cümhuriyet Zonguldak kömür hav

zamıza ayak bastığı zaman çar~ı bo
yundaki birinci sınıf esnafı, tüccarı, 

kahvecisi gayrimüslim, ocakların mut
lak ekseriyeti - yalnız sahipleri, mü
hendisleri değil - ameleba9ları ile, us
tabaşları ile türkten başkalarının elin
de idi. 

Liman ağzından ocakların en ilcra 
köşelerine kadar yayılan hırvatçadan 
ba~lıyan, envaını toplıyan bir lisan 
koleksiyonu kulakları tırmalardı: 

Türkçe ancak memur ve ameleye hi
tap eden bir lisan idi. 

"Kara elmas,, diye ad takdığımız bu 
milli hazinenin kemirilmesindeki kös
tebek yuvası intizamsızlığını, tahrip
çiliğini Zonguldak dağları, dereleri 
büyuk bir ketumiyetle saklıyordu. Bu 
~~rvetin didiklenmesinde hakim olan 
bir şey vardı: kıskanç bir kazanç hır
sı ... ne hesap, ne de hendese!.. 

Bu mutlak inkişaf bizi tatmin etmiş der. Herkes istediği yerde, istediği gibi tü
midir ? Irkımıza has samimiyetle ilan .tün yetiştıremez. Tohumun cinsi, ekilecek 
edelim : Hayır ! . . Ereğli kıyıların- tarla, yapılacak dikim, kurutma, denkleme, 
da denize yaslanmış kömUr damarları- hep devlet kontrolu altındadır. Çünkü, dev
mıza muhtelif iltivalarla ta Kastamonu let en iyi tiltUn yetişt!rlmesini ister. Ve 

bu· ıı n için çalışmaktadır. · 
içerlerinde rastlıyoruz. İktisadi ciha-

Scıı de iyi tütün yetiştirmek için çalış. 
dımızda bu geniş sahayı kıymetle11dir- Bunun için fideliğini dikkatli hazırlamış 
mek Türkün ve Türklüğün büyük he- olmalısın. İyi hazırlanmış ve bakılmı:ı o -
deflerinden biridir. İstihsatatı da her- la:ı f idelikte yetisen nebatlar sağlam ve 
gün dünün üstüne çıkarmak tahakku- gelişmiş olur. 
kuna ba~lanmış emelimizdir. Tarlaya ıl i kilecek fideler uilam, gür -

İstihsal artarken maliyet ne olacak ? büz olmalıdır. Fideleri diktikten birkaç 
Bu sual gazete sütunlarına kadar ak- gün sonra tarl!U1ı dolaşıp tutmamış solgun 
seden bir vatandaş hitabıdır. Bu sorgu fidır.)er i söküp atmış ve yerlerini yenileri -
da zihin çelen bir ecnebi mütehassısm ıı.i dikmişseıı, tarlanda boş yer bırakma -

• · ! B"l · l b. mışsın elemektir. Artık iş tımara kalmıştır. raporu ımıs . . ı mıyoruz, nası ır ç 
1 

d 
• • • ;opa arını zamanın a yap. 

hıs ıle ~u raporda .h~vza ~al~ş~a tar-. Tütün yetiştirirken ne katlar dikkatli i
zında bır ayrı gayrılık belırtılıyor. İş sen: hasat zıımanında da o kadar dikkatli 
Bankası'nın ocaklarında maliyet " 6 ., ol. Kırma zamanını geçirirsen yapraklar 
lira imiş, Eti Bank'ın da " 9 ,. lira . . . kötüleşir. 
Mühim fark 1 ••• Ayni sütunda birin- Kurumuş tütünleri denk yaparken yap • 
ciyi tutmıyan ikinci bir maliyet hesabı raklann birlbirinc karışmamasını temin et
daha veriliyor; ayni müessesenin Koz- Hastalıklı, yırtık, yeşil kalmış yaprakları 

lu işletmesinde bir haziran ayında ma- ayrı bir yere topla, iyi tütüne karıştırma .. 
liyeti 580 kuruş imiş. Eti Bank'ın da Bu iş çok önemlidir. Pazarda fiyat üzerin
-bu defa miihim tenzilat yapılarak- 709 de büyük tesirler yapar. Kötü yaprakla iyi 
kuruş imiş 1 yaprağı bir araya korsan, iyi tütünleri de 

kötü fiyatına satarsın. Ziyan edersin. 
Bu vatandaşa açık ve ka'.t1 cevap ve- Piyasaya iyi tütün hazırla ki çok fiyat 

riyoruz : Bu rakkamlar yanlıştır. Ha- istemiye yüziln olsun. 
kikatle alakası yoktur. Yalnız ifade - Bu yıl iyi tiltün çok para edecek. 
mize, daha itminankar mahiyet vermek Çalış, iyi tütün yetiştir, para kaun. 
için, herhangi bir şirket veya müesse
senin maliyet adetlerini de bu sütun
larda nakledecek kadar hafiflik göa -
termiyeceğim. Satırlarımızın sıdkını 

aelahiyattarlar tevsik adebilirler . Şu 
kadarını söyleyeyim ki : her iki mü
essesenin de umumi maliyet hesapları 
biribirine pek yakındır. 

Zaten ayni rejimin öz evlatları olan 
bu iki kardeg müessesenin çalışış tar
zı da, hedefi de birdir. 

Biz, hepimiz kömür havzamızın ma
liyetini muasır medeniyet ile öl!iüle• 
cek güne ulaştırmağa çalışıyoruz. 

El(ilik binaları i(in 
getirtilecek inıa malzemesl 

Ankara' da niıa edilecek ya hancı devletler elçilik 
n lıon1oloıluk lıinaları için 1 lıaxirn 1938 denberi 
retirtilmiı olan daha üç sene retirtilecek olan hr 
türli İni& malzımeaini riimriilı. reııninden muaf taln 
bir kanun llyihuı hazırlınmıı n Büyük Millet M~c
liıine takdim olunnmıtnr. Bıı hirıalarm tapnya tescili 
lı.arç n kaydileyeleri de mütekabiliyet ıarliyle muaf 
tııtulmıııtur, 

Balkan anf anfl e~nomik 

konseyine gidetek delegelerimiz 

Su mahsulleri kanunu projesi 
B. M. Meclisine verildi 

Su mahsulleri kanun projesi meclise ve
rilmiştir. Proje ile balıkhanılerin modem 
bir hale getirilmesi için 2 mllyon liralık 
bir mütedavil sermay• lstennttktedlr. Ll
yihanm bir mıu1t1Hlt11 töre dll tlvll 'V• il• 

keri )l'atıh mekteplerle orduda haftada bir 
rUn balık yemek mecburiyeti' korunak
tıı.dır. Münakale Veklleti tarafından 

bafıkçrlık enstitüsü ve mektepleri .ku
rulacak bu te11isler için getirtilecek malZ'e· 
meler gümrük resminden muaf olacaktır. 

Afyonun bir ·kısmı 

su altında kaldı 

2- Resmi devair ve müessesat ile dev -
lete ait idare ve şirketlerde ve menafii u
mumiyeye hadim müesseselerde bulundu -
rulacak vesaiti nakliye hakkındaki 1296 sa
yılı kanuna ek kanun layihası ve bütçe en -
cilmeni mazbatası. 

BİRİNCİ MÜZAKERESİ YAPILACAK 
MADDELER 

Devlet konservatuvarı hakkında kanun 
Jlyihıusı ve Maarif ve Bütçe encümenleri 
mazbataları. 

Çağrı 

x İktisat Encümeni bugün saat ıo da 
toplanacaktır. 

x Dahiliye Encümen! bugün Heyeti U
mumlyeden sonra toplanacaktır. 

x Adliye EncUmeni Ui-:5-1940 çarşamba 
günü saat 10 da toplanacaktır. 

• 
x Teakiltı.tı Esasiye Encümeni 15-:5-1940 

çarııamba gilnü Umumi Heyet içtimaında.n 
sonra toplanacalttır. 

x Nafıa. Encümeni bugün sa.at 10 da 
toplanacaktır. 

x Sihat ve İçtlmal Muavenet Encüme
ni bugün saat 14 de toplanacaktır. 

x Maliye Encümeni bugün Heyeti Umu
miye lçUma.ından sonra toplanacaktır. 

Yardımsevenler Cemiyeti 
Afyon şubesinde 

Yardımı:ıevenler cemiyetinin Afyonkara
hlsar ıubesl 1940 yılı başında te§ekkUl et
..ı., olnı uıa ~men bu~• kAola.r 70 ı...... 

za kaydederek aidatını tamamen tahsil et
mit 4-5-1940 günü llae talebesi tarafından 
cemiyet menfaatına bir müsamere verilmiş 
6-5-1940 ta Ha.lkev!nde tertip edilen top -
lantıda hayırsever vilAyet halkının da yar
dımlarlyle 100 yoksul çocuk ve kadın giy
dirllmlııtir. 
Yardımeevenler cemiyetinin Afyonkara

hlaar şubesinin çok kısa bir zamanda mey
dana koyduğu bu değerli mesaisini takdir 
ve şükranla karşılarken diğer vilAyetıerl -
mlzde de bu gibi sosyal yardım i~lerinin 
teımillni temenn! ederiz. 

Lise, muallim ve 
orta mekteplerin müdür 

ve muavin kadrosu 

Bizim bugün vakitsiz kanatlan kırılmış kahraman çocuk 
kadaı:lar1mızın mezarlarına koyacağımız çiçeklerin üzeri 
tan rüzgarı şu cümleyi sesleniyor: 

"Siz bütün bir vatanla tüm bir milletin sevgilisisiniz." 
Kahraman cocuklar, merhametsiz kader, sizi göklerden• 

ise genç ve babayiğit arkadaşlarınızın o•göklerden hiç bir 
ayrılmıyacağını ebedi gönlünüzle duyarak teselli bulunu%. 

Bizim, yerinizi tutan kanatları görerek teselli duydu-.. .._ .. 
duyacağımız gibi. •. 

SPOR 

İstanbul liseleri muhlelili 
Ankara' da ma( yapatak 

Maarif Vckilctinin tertip ettiği spor fa
aliyet programına göre: pazartesi günü İs
tanbul'da Ankara ve İstanbul mektepleri 
muhtelitleri bir futbol müsabakası yap -
mışlardır. Erkek lisesi tarafından temsil e
dilen Ankara mubteliti bu maçı 2-1 kazan
mıştır. Ankara takımı şu şekilde oynamış
tır: 

Nuri - İbrahim, Cavat - Sedat, Şeref, 
Nuri - Suphi, Hikmet, Kadri, Ahmet. 

Haber aldığımıza göre, iki muhtelit ayın 
20 inci pazartesi günü Ankara'da 19 mayıs 
stadyomunda ikinci maçlarım yapacaklar
dır. 

Milli küme maçları 
Üç bölgede devam etmekte olan milli 

küme maçları geçen cumartesi ve pazar 
günü İzmir'de Ankara takrmlariyle yapı -
lan müsabakalarla be3inci haftayı tamam -
lamışttr. 

Bu hafta paZ'ar güniP19 Mayrs spor ve 
gençlik bayramına rastladığı için milli kü
me maçları yapılmıyacaktır. 25 ve 26 mayıs
ta ise İ:zmir'in Altay ve Altınordu takım • 
!arı İstanbul'a giderek Fenerbabçe ve Ga
latasaray'la karşılaşacaklardır. Ankara'da 
da Gençlerbirliği ve Muhahzgilcil mahalli 
maçlarını yapacaklardır. 

İstanbul'da S ve 12 mayısta yapılacak 
iken tehir edilen Galatasaray - Vefa, Be
şiktaş • Fenerbahçe, Vefa - Fenerbahçe, 
Beşikta~ - Galatasaray müsabakaları devre 
sonuna bırakılmıştır. 

Bisikletçilerin ikinci kafilesi de 
Romanyaya gidiyor 

23 mayısta DUkrcııte yapılacak olan bal
kanlılar arası bisiklet mtlsabakasına işti -
rak edecek blalldetçilerlmizin ilk kafilesi 
geçen cumartesi gllnü Romanya.ya hareket 
etmişti. İkinci kafile de yarın Ankaradan 
ve cumartesi gf.lnll İstanbuldan vapurla Ro
manyaya gid •cektlr. 

ihtikar yapanlar 

ı __ H_A_v_A..__.. 

Orta Anadolu dd 
çok yağmur görd 

Dün ıehrimizde lana kapalı 'ft yaiıılı 
rir ıimali ıarlıiden en çok s ınelra hııl• 
Günün en yülısek maklıiı 13 derece kayde 
Yıırdda hava Trakya, Ece n Akdeniz kıyıl• 
bulutlu, diğer yerlerde kapalı Ye yağıılı 
Riiıgirlu doiıı lıölrelerde ctnup, diğer yerle 
iıtikamelindea aaniyedı en çok 9 metre 
miıtir, Sut 14 de yapılan randlarda riind~ 
lılıları Bolu v. Kutamonada 10, ZonpldPk 1 yada il, Trabzonda 12, Çorlu •e lspartad• 
ıehir n Erzurumda 15, Balrkesirde 16, Ur

1
f• 

ııakkılcde 18, Elhıida 19, l:mıirde 20, 
n M.ılatyada 21, Bodrumda 22, lfdır ye 

24 derece lıaydedilmlıtir. Dün nbalıa kad~ 
cenap kıaımh.rından baıka yerlerdeki uın~ 
luın metre ınurabbalarrna bıraktıkları ıa 
Trak:rada ı.ıJ, Kocaeli ile Erede 2·4, Orl• d 
'ifa 3·59, Akdraiz kıyı larmaa ,_4z, \:eııtf 
dı 1-2, Dofa Anıdoluda }.8, Xarıdeııis 
l·Z2 lıllogrım aruındıdır. 

. 
1940 devlet bµtçesı 

tetkiki devam ediy 
Büyük Millet Meclisi biitçe eı"'1 

1940 mali yılı devlet bütçesi masr•,. 
mının ııona bırakılan Maliye Vekile>' 
çesini de dün müzakere ve kabul e 
Encümen, bugünden itibaren varid•' 
çe projesiyle muvazcnei umumiye 
projesi üzerindeki tetkiklerine bat 
tır. 

Onnan İ§lebne 
talimatnamesinde deği,il< 

yapıldı 

İcra Vekilleri Heyeti, ornıaa iti etme ta!: 
ıinde bazı dejinıikliklrr yıpmııtır. Bu deı11 

ıöre re..İr imirleri bakknıdaki lnitiın ıelahıf" 
ıuliyeller munferjl 'eya munkkat mınt•!" dl 
için de cari olacaktır. Revir merke~erııı 
bıılunmldıiı llıkdirde veznede 2000 liraya 
ra bulanabilecektir. Akıi takdirde revir lı' 
500 liradan fazla para lıulcınınıyıcaktır. ~ Milliyet bolluğu, karışıklığı ile 

hazreti Nuhun gemisini andıran bu 
ülkenin efendisi "hidematı şakkeye 
mahkOm idi, sadece amele idi. Ocağın 
içinde kazmasına sarılan bu fedakar 
mahlfıkun dışarda yamalı bir yorgan 
bulması da bir mazhariyetti. Kömür 
amelesinin ekserisi yazın açıkta, kışın 
da yaprakları kurumamış fundalık 
mahsulü ağaçlar ile örülmüş kulübe
ciklerde yatarlardı. 

Bu a1111 'Z7 ıinde Yucosluy•'nııı Adriyatik lfthİ· 
tinde Dabro•nik ıelırinde toplanacak olan Balkın 
antantı ekonomik koıueyiııde hüküındimiıi tem'il •· 
decck olan delecelerimiı: tespit edilmiıtir. Deleıe· 
lerimiı: Trabıoıı M··busu B. Huan Saka'nm reisli
finde Titarel nk&lcti mıuleıarı 88. Halit Nazmi 
Keımir, P.T.T umuııı ınlidürii Kadri 111aıl•"İla n 
Balkın Antantı ekonomik konıeyi umumi katibi Şi
ııuiden mürekkeptir. Heyetimiz aym 20 ıine doinı 
ıelırimizden hare~l edecektir. 

Şekrlilılize relen malumata röre enllri rüıı Alyon
karı~llarma yağan 11fııak !talinde dolo ile kanıık 
yılt11•rlardan ba11l olan teller ıehri iıtili etmiıtir. 
86 n 111 ıllında kalmıı, nlerdeki eıyalar lamamen 
m•hollbuıltır. ŞimdİJI kadar 2 bahçe, 1 n dıvarJ 
yıkıliıuıhr, Vil&;ıt mtrlıe7.ini illili eden aeldım ıo
kakt•kl ~ılkı n mektep talehıini kurtarmak için 
biittin nakil fltılıluı vı poliı l1111vetleri ıeferber edil
miı n ltöylellkl• inıu zayiatı önlenmitlir. Telefon 
lıatbrı boıulnıu,, nıllııakAlot ıekteye uiramışt1Y. Kaza 
n rıahiyelrrd-n hnıiı ıııııl4mıt ılınıı.nıAınııtır. Mer· 
kn kaza11 köylerinden zorlukla ılıııaıı .. barlerı 
ıröre Erlı.men 'it Çalıır lıöylrriıllle 162 kn111n •• 31 
b~ı diirr lıayvan boialın1J1tar. Kıılacı, B.1-ah11M1t, 
BoyAlr n Olıviran lıöyltrinde muraat buıp olmıı
lur. Zarırın leıpiti için köylrre menıarlar İJ .. olan
ınaıtar. 

Ahonun merkezinde bıılunan nümııne fldıblıiı Jı.a. 
rıp olmaıtur. Birkıç ründür ıelıtlıııltde fMııınen b11· 
laııan n nkiletlerle temas etmıkte olın Afyon nli· 
ıi B. A. D. Örendilek Afyona lıareket ıılecıklir. 

Maarif Vekfileti talebe ve mektep sayı -

sının günden güne artmasını gözönünde tu

tarak, lise ve orta mekteplerin müdür, baş 
muavin ve muavin kadrolannı genişletmi
ye karar vermiı ve bu makııatla Maliye Ve
kaletiyle birlikte bir kanun lbihası hazır
lamıştı. L!lyiha, 1937 yılında çıkan 3413 sa
yılı kanuna bağh kadro cetvelinde deği -
ıiklikler yapmaktadır. Encümenlerden ge
çeın ve bugünlerde ruznameye alınacak o -
lan projeye göre yeni kadro cetveli şu şek
li almaktadır: kadroda 3 tane 150, 2 tane 
125, 18 tane 100, 12 tane 90, 20 tane 80, 10 
tane 70, 20 tane 60, 60 tane 50 ve 65 tane 
40 lira ücretli lise muallim ve orta mek -
tep müdürlüğü konmuştur. Gene aynı cet
velle 1 tane 80, 2 tane 70, 10 tane 60, 50 ta
ne 50, 40 tane 40, 50 tane 35, 141 tane 30 ve 
200 tane 25 lira ücretli ba~ muavin ve mu
avin kadrosu kabul olunmaktadır. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - İstanbul'da 
ihtikar yapan be.zı ticarethaneler hakkında 
bugün de mıntaka ticaret müdürlüğünde bir 
toplantı yapılmıs ve vaziyet tetkik olun -
muştur. Muhtekirler bugünlerde mahke • 
meye verileceklerdir. 

Rerir merkezlerinden uzakta teıkıl ed j 
ferit nyı ınunkket bölcelrrde vahidi kıf' 
bölce ıefi ile muteınel tarafından müııerelıııll 
lıir kararla tayin olarıacaktır. İstilıkıı.k 1~ •eyı 11ir itçileriıı iıtilıkıkı alakadar menıur 
diii ve bölce ııfinin tasdik etıifi isııhkalı 
miid~niden tanıım olunacak istihkak bar 
malemel tırafındaa tcniyı olunacaktır. 'V• 
rakı sarliye ait oldııiıı re..İr merkeziail 
uklir. ~ 

Münferit Yeyı mankkat biılıelerdı plJ 

tiyle 71pılocak qlerde Orman Umıım Mi~ 
aelibiyet nrilen bolce ıefi ile mutemet biri ti. 
nrileceklir. Pa:rırlık, işi alnnın da ~· '
eden bir ubılname ile tevıik olunacaktır• 
rara ait evrak bolırenin bııilı olduğu r•~~A 
rileceklir. fuları 500 liradan fazlı olan .ı 
zarlıiı yapıldıktan sonra Orl!L!n Umum Mu 
-nfılıati ılnmak prt olacalıtır. 

Meşrutiyete gösteriş kastiyle yapıl
mış birkaç amele barakasının sıhhi 

kaideleriyle alakası da kargir bina ol
masında idi. Sade suda sulandırılmış 

ııııııııırıııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Örnek hareket . 
111tılmıı bir avuç mısır ununun çor- v ilayet merkezlerindeki yerle
baıı da bu güç iti başartacak ne canı, 
ne lranı verebiliyordu. Geri, hem de rini Erzincan'da felaket g6r-
çok geri idik. müı arkadaılarına bırakarak köy o-

0 k 1 l d Ölü k 1 
kullarında vazife almı., birkaç öl -ca ça ışma arın a m va a an ... 

bir "emri hak" idi, Kazada rıza ile kar retmene Maarif Vekilliği'nin tak -
tılanırdı. dirname/er verdiğini dünkü Ulus 

yazıyordu. 
Milli dlvamızın başında bu mağdur Feragatte ve iSzge düşünürlükte 

vatandaşlarımız şefkat kanadı altına bir meslekte örnek olmak, bence, 
alındı. Dahı harbin belirsiz, fakat bahtiyarlığın en büyüklerinden bi -
imanlı günlerinde Zonguldak hüri- rldir. 
yetlerine ilk hastane kuruldu. Amele Bir inkılap yapılır ve başarılır. 
kanunu çıktı. Yavaş, yavaş bu milli Bit de 0 inkılAp, vatandaşların ka
ıervetimizin idaresi de milli sermaye- fasılla iıler, gönlüne girer ve içine 
ye intikal etmeğe başladı. Bu cephe- siner. Türk inkı/Abının getitdlll ye
de İf Bankasının öncUlüğü anmak ni ahlAlt vı 1111/ıtln arnıllni veren 
kadirtinaslık olur. Daha sonra da E- bu arkadaşlara verilen bu takdirna
refli tirketi satın alındı, millet malı meler, bana hDkümetin onların al -
olan Eti Bank'a verildi. nına kondurduğu sıcak birer buse 

Bugün artık Zonguldak kömürcü- gibi geldi. 
IUfü, amelesiyle sermayesiyle, tekni- Bu haber karıısında vatan sevgisi 
fi ile türk eliyle milnkeşif bir seyir ile, vatanda§ bağlılığının yeni bir t~ 
halindedir. Hiç bir zaman, hiç bir şe- zalıürünü görmek insana ümit ve 
kilde Zonguldak'ın dünü bugünü a- huzur veriyor. 

-----.:;:-~--- ... --~ 

ken bir ağızdan : 
- Bizi köylere gönderiniz 1 diye 

yalvaran genç kıs öğretmenleı:Pnlzi 
hatırladım. 

~ekirıe ı.ibi I 
Telgraflar, bir takım Bel~ika p

hirlerine paraıUtlü almınlırın yağ
makta olduğunu habet Yeriyor. 

Birisi : 
- Alıt I diyordu, demek ki in -

san oflu çekirgeye benzedi I 
Bakalım, kaç defa sıçrıyabilecek? 

Ayzar Hamza ve J!!r evlenmesi! 

Dünyanın birçok yerlerinde tari -
hin en büyük faciaları oynanırken 
sinirlerimizi bozmamak, bozulursa 
yatııtırmak için biraz komediye de 
ihtiyacımız olduğu düşünülebilir. 
Arkadaıım Mustafa Nihat ÔJ:6n, 

bu ihti7•cı bepimisdea fazla hisset
mlf olenk ~ §1...r.U " Şair ev -

lenmesi,, ile Ali Bey'in Molyer'den 
•dapte ettiği •• Ayyar Hamza ,, ko
mıdilıtlnl ıaael ve vakıfane izah -
lariyle birlilctı çıkardı. 

Bu lld kltıbı okumalarını okur -
larlllM ehemlyetle tavsiye ederim. 

••saranı belar' 

Belçika ve Hollanda'da alman or
dusunun tatbik ettlli yeni bid•at pa
raşütçOlerdir. 

Bir kısmı alman askeri, bir kısmı 
Belçika askeri, bir kısmı Hollanda 
askeri Dniformasiyle, bir kısmı pa
pas, bir kısmı köylil ve çiftçi kılığı 
ile yere inen bu kıtalar için, eğer 
sağ olsaydı, Süleyman Nazif mutla-
ka •• baranı beli ,, derdi. • 

Fakat i§ia -bütün fecaatine rağ -
men- biraz tuhaf tarafı da var: Para
şütle inenlerden bir kısmı da man -
lıealerdir. Mannra, bir parça da bir 
tayyare meydanında geniı ölçüde 

kukla oyununu andırmıyor mu ? 

Mar•! 

·Birkaç_ glln iSnce yazdığım bir lılcra
da Avrupa'nın şarkına, §İmaline ve 
garbine saldıranlar için •• Mars ço
cukları,, demiştim. Mars'ın Osman
lıca'da karşılığı Merrih olan harp 
tanrısı olduğunu bilirsiniz. 
Ankaralı okurlarımdan lran edebi

yatından anladığı ve tavla meraklı
sı olduğ11 anlaşılan birisi, gönder
diği kısa bir mektu'Pta şunları yazı
yor: 

.. Mars çocukları,, serlevhalı fık
ranızı okudum. Farisi lisanında bir 
mısra.ğ vardır : 
Akıbet gürk zade gtırk ,eved 

der ki .. akıbet kurdun çocuğu kurt 
olur,, demektir. Siz' de fimdiki ma
tecavizlere Mars'ın çocukları dedi
ğinize göre aceba bunlar da ıaaan 
birınde Mars olacaklar mıdır!,. 

Yarı buçuk tavla esprisi olması• 
na rağmt1n mağnalı! Siz 8yle bulmu
yor musunuz! 

T. t. 

Unı- miidiirlıifiiıı ınnfakatıu iktird. 
ıarlık neticaleri •JIU ııımandı ait oldap 
rilllceklir. 

Her kalem ıcin talımiıı ıdilea tlltarı lif 
l&İI nlu malae-, etyı ,.. 111ireni. .ııııııı 
Yeya •Halıkaı lıölcel.,dı Ormaa u.,ıııı 
fiiııce telllıiyet nrilnı bölıe .. fi taraf 
lır. 100 !iradın yııkarı olan mühayaalır 
tefi ..ıııalif fir-larla yaptıiı _.. .. ,. 
telılif -kluplan iıerint lercilı attifi cı • 
ıaretiyle uıaın müdıirlııiün ıniiıaaduiııi 
Umom miidıirliık mıinaaip riireceii mue . 
lıa711 edil-ıini bölıı tefina lıildirecelıtif• 

Kutamonu - Karabük 
Kastamonu, 14 a.a. - Kast 

Karabük yolunun geçen ilkt 
277 ,000 türk liraıına ihale edi 
Araç - Safranbolu kısmı uıe 
çalıfJD8lar oldukça ilerlemit 
maktadır. Bu yol üzerindeki 
menfezler hemen hemen ik 
mit bulunmaktadır. 

Framaya satılacak 
btanbııl, 14 (Telefonla) - Fr 

tılacak tiitfinler için hüklimetle 
da bulunmak tbere ti1tlln taciri 
rekkep bir be1'et bQ&iin Ankar&'ı
etmif*. 

rattığı iddia edilemez. lıte çalıpıa Bu vesile ile bundan birkaç yıl 
•isteminin inkjpf inll.ıamıaı da PM ince bir öğretmttn olıulrmd•n gılmr-

• -=--------------.:_ ________________ ~----------------~~----------------------------------------------------------------------------------~------------------------------..;...o:; 



•• Bugün Türk 
Hava Sehitleri 
hlilali yapılacak 
u!ıın Turk Hava Şeh"ıtl . . ... 
• <>U ın erı gunu -
:"d ünasebetle yurdun her kö-

c ıhtıfau . 
ıhtıfaı _er tertıp olunmuştur. 

dafaa ciinunde, vatan ııemasını 
Uklarıucrunda can ;veren yicit türk 
, her :.~aziz hatıraları yadoluna

ı ol ırı ıereflj bir destanın kah-
ltrlar an bu türk hava şehitlerinin 
· ına ıiizel $i$ekler konulacak-

ilrlı:: lı: 
tu k ahranıanlığının. asale~inin 

!ali 0~~ar ka~i~inasl~ğının d~ 
bir ih . ıehrıınız gcnış ve samı
cııe iıt:ıfal Programiyle bugünkü 

"' ırak etmektedir 'oren · 
da ba ~trı ııaat 11 de Ulus meyda-
a~1 1 ıracaktır. Bu dakikada top. 

acak • 
"' r • ıtıerasıın yerındeki san-

cım· dai • ltr ., ı re binalarındaki bay-
ıatıya :-.ı· .1 daa· ..... ırı ecektir. Dikkat 

ı. ıylc k t 1 «<r •eli • 1 a ar, mektepler, su-
k:aıar ın vaziyeti alarak, sıvillcr 
İfa tdını çıkararak ihtiram resmi
ck ol cceklerdir. Yanm dakika sü

lire :ı bu saygı esnasında bütün 
>'crd aııtalan ve halk bulunduk

r4k e durarak ihtiram resmine 
Ctını 

l!ıtnda V olacaklardır. 
"a ı.. n •onra, Hava Müsteşarlığı, 

.-..uruınu An . l>. ad kara şnbesı ve C. 
oluna, ına nutuklar ve hitabeler i-

0 haca.ktır. Nutuklardan sonra 
ıın b" ta llak ır nıarıı çalacak, bir 

llç dcfaer ınanevra fişeğiyle hava
dan selam atışı· yapacaktır. 

ilen ,;~nra da Ulus meydanına ge
tte as~ cnklcr vehitliğe konnıak 

iller ':ve sivil bir heyet tarafın
••ıın1c göttirUlecektir. 

ve ateş 
• 

• A ınde sıyası 

Qziyet 
(8 te . a;ı 1 rncı snyfada) 

~"Yet epnedikten ba~ka 
e lr\ .. larına aykırı her türlü hi-

1.ıra. .. ~ • • P •"tl tııı.ıht :-at etmı§tır. ara§u e 
lar elıf renk ve kıyafetteki 

e ilk ~ı.ıharebc hattının gerile
te-,lit lltnlcde dehşet ve heye -
"'til '=lntek hususunda kcndile

'u ~il \razifeyi yapmı§lardır. 
lioıılt~kanlı bir ~imal illeti 
deıı '11dnlılar bir tefekkür vak· 
le ır ' 0 nra derhal kar§ılıklı ha
' "a. ~erek müttefiklerin ')'ardı-

di c,:hYete hakim olmu§lardır. 
ltıw eden yapılan tazyıka mu

~. etnı 
Ceph ekte bulunan hollanda-
•ıı t e lrerisine de hakimdirler. 

.)er a:~~·kına en çok maruz ka
Yej'iıı ~•ka topraklarıdır. 
•IEt, ~llnal ve cenubunda ya -
lletçik an çok tiddetli taarruz
kdir, a "atanpcrvcrliği hayret 
~ere~aYan bir kudretle mukn-

•I11ıa.ı h "e hatta bazı noktalar
ede f areketini tehdit edecek 

ı "l'rtı3: '"ansız. kuvetleriylc birlik
'rdır \~eçnıiş ve muvaffak ol· 
' •1"1~ trtıdi ~u vaziyet kar§ı -
'ri rıern arın ilk darbede bekle-
"' li ıtt hasıl olmamı§hr. Bel

a bi(YGk andn'yı zaptetmek için 
'''"fetrtı ~rtınddi ve manevi kud
~'Yia.tt ege lüzum vardır. Buka-
• ~~eka: gonra istikbalde cere
ıç11l halt aha büyük muharebe
''" ihti •lını alman kurmayı ne 
(1"1._:;t saklıyabilecektir. Kay-
4 •da.ı- lt asının teknik itibariyle 
. de a 'Uvetli olmıyan ordusu 
ıft Ynı pi"' •• 

" ha 
1 

anı tahakkuk cttırır-
; İıtih,~ :de .d~ha parlak neti -
''"de r~h lrnıştı. Eğer bu muhn

'"'"'•); u rer orduları bir zafer 
;.~'irı 8~ (Atena'nın baykuşu) 
ıderı ·· arargahının üstünde 

•" otrne • b • e liolt ge aılıyacaktır. Bel-
ırı and • • 
Iİ~ Barılıi ~ Ya vakı olan tnar· 
b· biı- t~~ ~ıcdanında o kadar 
b;r llıiU;t ~~nıe yaratmııtır ki 

ı,. '" lıefr unyada bu kadar a-
''d ete • t an hl tnaruz kalmamı§tır. 
ı ..... aada b""t"" d"" 

... 1utt .. f•l u un unya mat-
ed· "' ı '" b 'ıı 1Yorla n u taarruzu tak-

İıı': harb:· ~merika'da, Ameri • 
Ilı' e oldu· gıreceği günlerin ari-

1 ı.. gu gib· b •• •· • ; .. "'' .6.1 1 utun efkarıu· .. ,d llıany • 
.. e hulu a Ya karşı heyecan 
•lıb nrnakt d a , • ... "-ren b"" 8 ır. n'Jacarıstan· 

") Ut"" 'tıd Ilı fikiı-d un Balkan matbuatı 
ı ' küçük e. Alman deh§eti kar-
i:rı l'\ıhi h te~lcketlerin taşı • 
h4, . "e letk~ et c~dden düşünül -
et lırıin Ya e layıktır. Alman 

" tattığı k k . •t e Ceaa or u yerıne 
• ır 1 ret k · 
'lll"d· &\'içre b aım olmağa batla-
ş. 1 ır. unun en güzel bir 
l~d· 

'-iıı· ı herkes b k 
dil~ "eı-diğ" b~ 8 ve mevcudiyet 

t t a sahi 
1 ır §uurla sinirleri· 

ql.ılı.- P olarak ~ 
l\l ... ıuy0r ayaga kalk -

de :d.e küçUk lia~bin ilk başladığı 
t-i hdılenıi.., mılletler arasında 

u :.. ... en te ·• 
di • RYttlerd k sanut ve birlik 

•ırıj kÖıt ~ kuvet)i bir surette 
er:ır en 1 Ya nız İtalya'-

UI:U! 

.D::,0 N Y A H A. B E R-L E R i : 
. . . ' 

~ ... • .. • t." • 

Garb nısıf küresinin müdafaası • • 
ıcın 

..:. 

Ruzvell yarım milyar bir 
m ·· d a_ tahsisafl isi' yece 
Amerikaya 

. 
gayrı muhariplik ediliyor teklif bitaraflık 

. 
yerıne 

Vaşington, 14 a.a. - Amerikan bi
taraflığının yerine bir amerikan gay
rimuhariplik statüsü ikame edilmesi 
hakkında Cantilo tarafından yapılan 
teklif diplomatik mahfillerde ihtiyat
la münakaşa edilmektedir. 

Diplomatik mahfillerde endişeyi 
mucip olan noktaJar şunJardır: 

1. - İnfiratçıJarın itirazı, 
2. - Amerikan yarım kilresinde 

tatbik edilecek olan bu yeni akidenin 
Japonya'ya 1.ıu gayrimuharipliği ken
di emellerine göre tefsir ederek Fe· 
lemenk Hindistanının tehdit etmesi 
için bir fırsat vermesi aynı mahfil
lerde Cantilo tarafından yapılan tek
lifin amerikan milletleri arasında der
hal müzakere edileceği zannedilme
mektedir. 

Diplomatik mahfillerde hasıl olan 
kanaate göre kanuni bakımdan bu 
teklifin kabulünde şu' mahzurlar var
dır: 

1. - Hukukudüvel kaidelerinde 

nubi Amerika cümhuriyetleri için bitaraf. 
lık yerine gayri muhariplık vaziyetinin i
kame edilmesi ~eklinde iltiznm etmekte 
oldugu teklife miıteallik olarak matbuat 
mumessillerinc beyanatta bulunan B. Hun, 
birleşik Amerika hiıktimetinin dost ınillet
ler tnrnfınclan ileri süriılecek olan btitiın 
teklifleri dikkatle tetkike amade olduğu
nu, ancak bunun birleşik Amerikn'nın der
hal bu teklifleri kabul edeceği manasını 
tazammun ctmiyeı:eğınl söylemiştır. 

Baz:ı şayialara naza.an, birleşik Ame
rika'nın resmi maho.fili, Amerika'nın bi
taraflık yerine gnyrimuhariplik ikamesi 
hakkında Arjantin teklifini kabul edemi
yeceğini beyan etmektedir. 

Hakkın kuvete galebesi 
Vasington. 14 a.a. - B. Cordell Hull, 

amerik~n enternasyonal hukuk cemiyeti
nin bir toplantısında soyledıı;i bir nutuk
ta, aınerıkan efkarıumumiyesini, Amerika 
menfaatleri bahsinde Avrupa'daki vaziye. 
tin ehemiyet• üzerine cclbetmiş ve hakkın 
nih!lyet kuvete r.alip geleceği kanııntini i
leri sürmüştür. 

Hatip netice olarak demiştir ki: 
"Amerika kendi mtieııseselcrini muha -

faza ve her amerikalı vatMdaşın refahını 
temin etmek maks:ıdiylc sulh halınde ya • 
şıımağa azmetmiş ve buna kudreti olduğu 

Tahmin edildiğine göre Ruzvelt tarafın
dan ıstenecek yeni tahsisat SOO milyon ka
dar olacak ve bu para garp nısıf küresi
nin muessir bir surette müdafaasını ve 
cephane imaline hız verilmesini temin ic;in 
miıdafaa seyyar unsurlarının takviyesine 
tahsis edilecektir. 

Mumıı.ileyh, bu tetkikten maksat Avru· 
pa'daki askeri harekatuın bir ders almak 
olduğunu ilave etmiştir. 

Uruguay'ın takbihi 
Montevideo, 14 a a. - Uruı;uay hükıi· 

meti, butıin cenubi Amerika hukumetle· 
rine, Holanda, Belçika ve Lüksemburg'a 
yapılan tecavuzu takbih eden bir miışte
rek deklarasyon projesi tevdi eylemiştir 

Bu dek15rasyon projesinde Almanya'ııın 
zayıf milletlerin bitaraflığını ihıaJ etmış 
olduf,u tesbit edilmekte, cntern:ısyono.I 
hukul:un bu ihlaline karşı Amerika·nın pro· 
testo etmeci ili zumu ileri siırulmekte "e 
evelki vaziyetin yeniden tesisi talep olun
maktadır. 

Amerika da proteato ediyor 
Vaşington, 14 a.a. - Amerika hukumeti, 

HolLın<la'nın Almanya tarafından istilası

nı protesto için di{;er Amerıka clımhurı -
yetlcrınc ıltihaka karar \"crm"ştir. Bu te -
şebbuı; Urug-Jay tarafından yapılmış ve bü
tün Pıınamerika kongresi , zasına tebliğ e -
dilmiştir. gayrimuhariplik statüsü derpiş edil- sabit ise de, böyle bir anarşiden masun bir 

memiştir. vaziyette değildir ve Amerika hükümeti 
2. - Bu yeni akidenin Amerika ta- infirad halinde kalmak suretiyle anarşiyi Hollanda ve Belçika'nın 

rafından kabulü, amerikan bitaraf ka- dcfedcmez. Anarşinin biz:e sirayet etmiye. Amerika,daki alacaklan 
nuniylc bir tezat teşkil edebilir. Bu ceği vehmine kapılamayız. Vaşington, 14 n.a. - Reisicümhurun Ho-
kanunda tadilat yapılması ise ameri- R l • ""d I h · landa. ve B_elçika'nın Amerıka bırleşik dev-

~ . . . uzve t yenı mu a aa ta sısatı letlerıı1dekı alacaklarına konmuş olan am-
kan efkarıumumıyesıyle kongrenın ist: ecek bargo, Belçika ve Hol:ında hiıkümetlerinin 
arzusuna bağlıdır. . 'y . . .. alacnk!a~ı hakkında kaldırılmıştır. Bu su-

r kl "f k b l d '/ • k •' ı Vaşıngton, 14 a.a. - Reı~ı~umhur Ru~- ı ret!e. ık~ devlet. Amerika birleşik devlet-
e ı a u e ı mıyece mı. velt, bu hafta kohgreden mıllı mudafaa ı- lerındekı alacaklarından istifade edebile

Vaşington, 14 a.a. - B. Cantilo'nun ce- çln yeni tahsisat istemek tas:ıvvurundadır. ceklerdir 
• • • 

Bir Bulgar gazetesinin Roma muhabirine göre 

İtalya harbe giriyor mu? 
Romada müttefikler aleyhine 

1
1 

nümayişler deva.m ediyor 
.Roma, 14 a.a. - MUttetiklerln deniz 

kontro!U aleyhinde Roınada yapılan nUma
ylşler bu ı;abo.h da devam etmlotir. 

Bir talebe grupu. ıarkılar söyllyerek 
aehrtn bir kısmını dolll§llktan sonra Ve -
nedık meydanında toplo.nınıgtır. Balkona 
çıkan Duçe'yl alkır.ıl11.mı,t1lardır. 

ltalya harbe girecek 
Sotya, 14 a.a. - Zora gazetesinin Roma 

muhabiri, İtalyada müttefikler aleyhinde 
yapılmış olan nUmayl§lerl kaydederek İtal
yanın harbe glrmlye hazırlanmakta oldu -
ğıında ııliııhe otmlye mahal olmadığını be -
yıı.n etmektedir. 
Diğer taraftan aynı gazetenin .Atına mu· 

hablri, ltalyan gemilerinin memleketlerlno 
avdet etmek Uzere yunan Umnnlarını ter -
ketmek için hUkllmetlcrlnden emir almııı 
olduklarına dair olan §11.Ylnlnn tekzip et -
mekle beraber, yunan mahaflllnin nikbin -
llğlne rağmen bab dlplomatlann İtalyanın 
harbe p,fnnel< nr!fesin<lc olıluğu mUtaleasın
da bulunduklarını illi.ve etmektedir. 

Talebelerin nümayişi devam 
ediyor 

Roma, 14 a.a. - Her yaşta Unlverslte 
talebelcrl bugUn de yeni tezahllratta bulun
mak Uzere mekteplerinden izin almııılardır. 
5-6 bin talebe soltaklardan geçerek mek -
tep ve vatan nıarglnrı söylemişlerdir. Teza
hUratçıl:ırın lnglllz ve fransız elçlllltlerine 
civar sokaklardan geçmd<'rlne müsaade e
dllmcmlştlr. Romayı ziyaret eden o.lmanla
nn adedi stirntıe artmaltto.dır. Vatıkanın 
organı olan Obs rvatore Romnno gazetesi 
buR'iln tekrar sokaklard:ı yakılmı§tır. 

dan Almanya'nın gündelil< vaziye
tiyle ölçülü sesler İ§itilmektedir. 1-
tnlya matbuatı Almanya'ya karşı 
tiddetle tatbik edilen müttefikler ab 
lukasının halyaya çok büyük zarar
lar verdiğini, ve müttefiklerin bita
raflık hakkındaki beynelmilel hu· 
kuk ve kaidelerini çiğnediklerini 
yazmaktadırlar. 

Her milletin her hangi bir 
mesele Üstünde kendisine göre bir • 
dÜ§ÜnÜ§ tarzı olabilir. Bu dÜ§Ünüı 
tarzı o milletin milli menfaatlerin
den mülhem olmakla muhterem sa
yılabilir. Fakat bütün dünyanın üs
tünde ittifak ettiği mefhumlara ve 
herkesin gözü önünde cereyan eden 
hadiselere tamamiyle aykırı bir 
mantık sistemi ortaya atılmak iste· 
nilirse buna sadece gülünür. Biz za
ten totaliterlerin hakikati gizliye -
rek realiteye nasıl bir ıekil ve renk 
vermek istediklerini ·yüzlerce delili 
ile pek iyi biliriz. Son günlerde Nor
veç hareketleri üzerine İtalyan mat· 
buahnın aldığı tavur dikkatle taki· 
be değer bir meseledir. ltalya kendi 
efkarıumumiyesini müttefikler aley
hine sevketmeğe çalr§maktadır. Ro • 
ma'da 44 kilometrelik küçük topra
ğı içinde hükümdarlık eden ve fa
k at bütün katolik vicdanlarda ha • 
kim bulunan Papa'nm, Almanya ile 

Yugoılavya,da Sokol tqkilatının 
ralı§maları 

Belgt"ad, 14 a.n. - Yugoslav Sokol teııkt
IAtı, dlln mlllf kongt"eslnl akdetmlotlr. Bu 
toplantıda Uç bin sokola, IUzumu takdirin
de, Yugoslavya dahlllnde memleketin mU
dafıuuıını temine yardım etmeleri için tali· 
mat verilmiştir. 

nu vatanperver teııekkUIUn Azası, aynı 
zamanda, tahmin edllemlyecek geralttc 
memleket dahilinde emniyeti ld:ı.me ic;ln. 
yab:ı.ncı unsurlar ile yabancı bir nl!fuz 
nltında bulunanlar hakkında bUtUn mllm -
ktın malOmatı toplo.mıya dAvet olurunuo -
tur. 

Adriyatik limanlarınclaki 
Yugoslav vapurları 

Kudlls, 14 a.a. - Havıı.s: Adlryatlk Uman 
larındakl yugoslav vapurlan, hareketıerlnl 
tehir emrini almıelardır. 

Obscrvatore Romano satılmıyor 
Roma; 14. a.a. - Roma'nın gazete 

satan kulübelerinin ekserisinde Obser
vatore Romano gazetesi bu akşam sa
tıştan kaldırılmıştır. Papalığın naşiri 
olan bu gazete resmen menedilmiş ol
mamakla beraber gazeteyi satan ile sa
tın alanlarla siyah gömlekliler arasın
da zuhur eden müteaddit hadiseler se
bebiyle bayiler bu gazeteyi satmaktan 
vazgeçmişlerdir. 

birlikte katolik evlatlarının muhare
beye girmesine taraftar olmadığı ar 
tık anlaşılmaktadır. Vatikan'ın ye -
gane gazetesi olan Observatora Ro· 
mana gazetesinin Roma'da büyük 
mikyasta derhal mübayaa edilmek 
suretiyle satılmasının menediliti 
bunun kuvetli bir delilidir. 
Topsuz tüfeksiz yalnız vicda· 
na hitap eden Papa kuveti katolik 
alemde hatırı sayılan bir kuvettir. 
Harpte maddi kuvet kadar ve belki 
daha ziyade hesaba ahnmaaı icabe
den bu manevi kuvet, noksanlığı 
harbe sevkedilecek dindar ltalyan 
çocuklan için herhalde matra ve 
ekmek torbasına yakın bir eksiklik 
teşkil edecektir. Papa bütün hıristi
yanhğın en büyük dü§manı olan ve 
eski cermen dinini ihya etmeğe ça· 
hşana nazilere Ribbentrop'un birçok 
vaitlerine rağmen taraftar olmıya • 
caktır. En samimi bir katolik dev· 
leti olan Belçika'nın uğradığı taar· 
ruz Papanın kalbinde acı yaralar 
açmııtır. Şu günlerde vaziyet hem 

en ciddi ve hem de en meraklı saf
hasına intikal etmi§tir. Bakalım Fa
tist ltalya Papanın mukaddes ma
neviyetini çiğniyerek müttefiklere 
kartı harp açacak mıdır? Bu mera
kımızı zaman pek yakında hallede
cektir. Necip Ali KOÇOKA 

İsvicre 
.:> 

protesto 
ediyor 

Ber:ne; 14. a.a. - Berlin'deki İsviçre 
sefiri, alman tayyarelerinin cuma gü
nü Courrendlin hudut şehrin üzerine 
17 bomba atmış olmalarını protesto et
miştir. İsviçre hükümcti bu yüzden 
zarar ve ziyan istemek hakkını muha
faza etm .. kte ve buna benzer hadisele
rin tekerrürüne mani olunmasını iste
mektedir. 

Verilen malfimata göre, İsviçre Al
manya'nın Hollanda'da diplomatik 
temsilini kabul eylemiştir. 

lsviçre borsaları kapatıldı 
Bern; 14. a.a. - İsviçre borsaları 
müdüriyeti, borsaların yeni bir işara 

kadar kapatılmasına karar vermiştir. 

Lüksemburg g~an 

düıesi Paris'te 
Paris, 14 a.a. - Lüksemburg gran 

düşesi Charlotte zevci prens ve ço
cukları evelki gece Paris'e gelmiıler
dir. 

Yunanistan mutaddan 
fazla turist gelmedi 

Atina, 14 a.a. - Atina radyosu, Yuna
niıtan'o. mutaddan fazla miktarda arzu e
dilmiyen turistler geldigi hakkındaki şa
yiaları yalanlama'b.-tadır. Bu hususta sıkı 
bir kontrol yapılmaktadır. Memleketin 
sükGn ve menfaatlerine karşı her hangi 
bir teşebbüs lmkAnı tamo.ınlyle gayri varit
tir. 

Hollanda altınları 
Nevyork, 14 a.a - Bir Hollanda 

gemisi Hollanda'nın altın ihtiyatının 
bir kısmını teşkil eden altın külçeleri
ni hamil olduğu halde buraya gelmiş
tir • 

Bu kagilden hamule yüklü diğer 
dört gemi yolda bulunmaktadır. 

Fransa'daki Alman tebğası 
Parie, 14 a.a. - Fransa'ya hicret et

miş olan alman tebğasının Buffalo 
stadına cemedilmeleri hükümetçe ve
rilen kararın, bu sabahtan itibaren 
tatbikine başlanmıŞ_tır. 

Karar 17 yaşından 55 yaşına kadar 
bütün erkeklere şamildir. 

Agaç koruma cemiyetinde 
Aldığımız mnl1lmata göre ağaç koruma 

cemiyetinin bu seneki faaliyeti neticesin
de aşılanan yabant ağaç yekfuıu 123.600 
dUr. Bunların 68.600 U Ankara vlltıyetlnde. 
5.5.000 i diğer vllO.yetı.,erdedlr. 
Aştlama muvaffaklyetle netıcelenmıı ve 

kalemler ıUnnu,tUr. 

-3-

Hollanda'da vaz· et 
çok ciddi görü üyor 

Almanlar şimal eyaletinde yerleştiler 
Hollanda'nın cenubunda da ~en'i geçtiler 

Roterdam yanıyor 
Londrn. 14 a.n. - Royter .Ajansı bildi -

yor : 
Londro.nın selfıhlyetll askeri mahaflli, 

almanların, kuveUI taarruzlaı sayesinde, 
ilerledikleri Hollanda cenubunda, vru:lyeUn 
hiç şüphesiz ciddiyetini muhafaza ettiğini 
söylemektedlrler. 

La -Haye mıntakasında alman paraşUt -
çtilerl faallyetlerlnc devam ediyorlar. Fran· 
saya dllşmruı paraşıltçUsU her halde inmlg 
değildir. 

Hollanda başkumandanlığının 
tebliği 

Londra, l4 a.a. Royter Ajansı, Hol -
landa bll§kumandanlığının Hllversund:ın 
rnd)·o ile neşrettiği şu tebliği veriyor: 

Ordumuz, çok mUşkUI onrtlıırn ra :men. 
kahrrunanca çarpışmakta devam ediyor. 
Düşman, şimal eyaletlcrimizc yerlc,.mltı -
tir. 

Zuld rzc barajını zaptetmrlt Uzcre dUş -
manın sa.rr .. tti ı gayr tll'rc muvaffnkiyet
le mukn'l l'm< t etmekteyiz. 
Rotcrdamın şimali k U surette <'llmlzde 

bulunu or. Kıtı tımız, su altında bulunruı 
"?lüdafna haUanndan bazılarını yenid n ele 
gcçirmışlcrdı r. 

Held n d ııız lls U hiç bir znrara uf,'Ta -
mnmıştır. Brabantta vnzi) rt gUphclldlr. 
Zclande ellmlzd bulunu)or. 

Evelhi günkü Ho!landa tebliği 

lS mayıs akvamı, alman topçuau YsscJ 
gl:SIUnU 11lmal denizinden ayıran s ddi zap -
tetmek Uzere bir saat uğraşmıgtır. 

Bu taarruz pllııklirtUlmll§tilr. 
Bu tebllğde ezcUmle §Unlar vardır : 
KUçUk bir bölgede, dilııman Rhlne var -

mıgtır. Hollanda kıtaları, dUşman kıtalan
nı geri pUskUrtm\13ler, fakat bu bölg de 
tutunrunamışlardır. 
Şimal eyaletinde, dllııman, m vzllerlni 

t.aı..--vlye etml§tlr. 
Bir alman mlifrezesl, Rotterdamın cenu -

bunda tutunmaktadır. Lang straat sokam
nı iımalleri e.ltında tutan alman kıtaları, 
.Moerdyk köprUs ıne gelmfıılcr \e k prliytl 
geçmişlcrd!r. 

Brabantta fransız kılalannın yelcQnu 
fazlalqmaktadır. 

Hollanda ordu ve donanmasının bir çok 
cUzUtnmlnrı. Hollanda mlllelinin tarıht a
nanesl nl t yit eden bir kahramanlıltla çar
pışmaktrulır. 

Esir dilen bir alman subayının 11' d !!in& 
göre, alman havn kuvctıerl, Holl:uıd:ı t.cıy -
)'are dafl batarynlan dolayıslyle çok bU -
yuk kayıplar kaydetml11tlr. 

Rotterdam yanıyor 
I..ondra, 14 n.n. - Hollandalı milltecllcr

le buraya gelen Lord Chicrster, dUn nk -
ııam Roterdamı terltettlklerl zamruı oehrln 
blıyUk bir kısmının alevler içinde bulun -
durl'unu ı;öyleml11 ve alman parll§lltçillerl -
nln ııehlr civarına lnmlye devam ettiklerini 

Londra, 14 a.a. Royter Ajansı, Hol- llAve ctmlr;;tlr. 
Jandn b kumandanlığının radyo ile neııre- l l f 
dllrn şu resmi tebllğını v rlyor : Rottcrdam tes im o muş. 

13 mayıs snbah, alman tnyyarclerl, Hol· Bcrlln, H n.a. - Tebliğ : 
ıand'l donanmaııına mtnsup ı;l'mlkrc, Hol- Çok alçaktan uçan alman muharebe tay. 
Jnndn sahlll nı:ıl\"ında taarruz etmişlerdir. yarelerlnln hUcumlarındaki bUyUk ehe -
Bu t'UU"ruz muv;UakıveU!izlikle neticelen- mlyet ve hUcum arab:ılarının hUcurnlıırı te
mlştlr. s!ri)le, Roterdam şehri t sllm olmu~ ve bu 
Den HC'len deniz Ussu Uzerlnde uçan dört suretle tahrip edilmekten kurtulmuotur. 
alınan tayyar sinden Uçll dllşilrUlmll§tUr. ı BeJçlkada, alman zırhlı kıtalnrı kaçıın 

Müteakiben dfğ r iki tayyare daha dUıU- dllşmıını takip ederek 1815 in tarih! muh&-
ri.ılm\ıotur. rebe meydanı olan Ltgny'ye varmıglardır. 

• 

Hollanda Kıraliçesi ve 
hükümeti Londra'da 

Hükümel bundan sonra Londra' da kal cak 
Hollanda kıraliçesi ve veliahdi hayatları 

tehlikeye girdiğinden Londra'ya gittiler 
Londra; 14. a.a. - Royter ajansı bildiriyor : 
Hollanda hükümctinin bundan böyle Londra'yı merkez ittihaz edeceği ve 

Hollanda ile Hollanda müstemlekelerini alakadar eden kararları orada vere· 

ceği bildirilmektedir. 

Hollandanın Londra elçisi Verduynen, 
Polonya hUklımetinin Angersde bulunması 
gibi, Hollanda hUkUmetlnın de Londrayı 
şimdilik merkez ittihaz ettiğini, fakat Hol 
landa kıtnlarının mt.itteflkler yardımiylc 
yaptıkları cesurane muka\'emet, hUkUmetln 
Hollnndaya avdetin! mUmkUn kılacağını, 
Royter Ajerun muhabirine beyan etmiştir. 

Verduynen sözlerine ounları nrıve etmlıı
tır : • 
"- Hollanda hUkUmetl, alman ordusu -

nun La Ha.ye ı kuşatmıyn. kırallce ile hU
kUmet erkflnını esir etmlye çalı11tığını, kati 
delillerle görmllflilr. E\·eıtt, kırnllçcnln ku
vetıe mUdafaa edilen Zeland eyaletine gön
derilmesi knrorlaştırılmıııtı. Fakat, kırall
çe ile mııtyeti t'rkO.nındnn bir kaç kl11I ora
yr gltmiye hazırlandıktan sırada, alınanla.
nn kırallçrnln hareket edeceğini ve gide
ceği yerin neresi olduğunu ö~rcndlklerl ve 
kıraliçe tıc maiyeti erkAnının geçecekleri 
mıntakayı alman tayyarelerinin bombala -
mıya bile bsşladıkları bnbcr alındı. 

Bunun llzerınc hllkl.ımct, kıraliçeye İn
gUtcrcye gttınesı için Kıral Georges tara
fından \'ak! olan dll.veti kabul etmesi tav
siyesinde bulundu. Kırnllçe. Hollandayı ter 
ketmek ve mllletlnden ayrılmak isteme -
meslne rağmen, hl.ıkUmet kendisini gttınl -
ye kuvetlc teşvik etti. Emin bir yere iltica 
etmesi için Hollanda ordusu başkumanda
nı tarafından Hollanda mllletl namına va
ki olan rica Uzerlne kırallçe hukllmetin 
tavıılyeslnl kabul etti. 

Prens Bernard, ahval müsait olur olmaz 
Hollnndnya avdet niyetindedir.,. 

Elı:I. alman kollıı.nndan birine kumand3 
eden generalin esfr alındığını ve üzerinde 
almanlıır tarafından derhnl lmrşuna dizile
cek olan hollandahların ismi yazılı bir lis
te buhındugunu soyleınlştlr. Bu grncralin 
Hollanda.daki G stapo t(şkllfitını vUcude 
getiren adam olduğu 7.annedilmcktcdir. 

Beşinci kolun yaptı~ı hareldlt, Hollanda 
için çok zararlı olmuştur. 

Hollanda Unlforması giymiş nasyon:ıl 
sosyalistler, evlerinden tıı layıp Hollanda 
askerlerine saldırmakta. ve bunlara ateıı 
açmakta.dırlar. 

Elçi, hava kıtaları efradı arasında rahi
be kıynfetlne girmiş askerler bulunduğunu 
llflve etmltı!ir. 

Hollanda Kıra/içesi Londra'da 
Londro., 14 a.n. - Hollanda kırallçesl 

Wllhelmine, dün gece Londraya gelmiştir. 
Kırallçe Wllhelmlne, trendt'n indiği za

man çok mllteesslr bulunuyordu. Kendlıılnl 
karşılamıya gelmlıı olan İngillzKıralı, 
kırnllçl'nln elini sıkmıı,ı, bilahare iki yana· 
ğından öpmllştllr. 

Kırallçe bir müddet etrafına bakınmııı, 
bllAhnre kızı veliaht Prenncs Jullanayı ve 
damadını görünce yüzünde bir tcbeastım 
hasıl olmuştur. Kırallçe bir müddet kızı ve 
damadı ile konuomuş bundan sonra ingillz 
kırahnn dön<'rck kıral ile uzun müddet 
fnınsızca ıı:örUşmliştUr. 

HollMda kırallçesl, Londraya husust tren 
le gelmiştir. Refakatinde Hollanda. muha
fı alayından ımbay ve erler vardır. 

Hollanda. kırnllçesl Wllhelmln, Buklng
hıım sarayına inmiştir. Kırallçe, bu saray
da ikamet edec<'lttir. 

Kırallça ile kıralhk muhafız nlayına 
mensup müfreze, İnglltereye bir lnglllz 
gemisi ile gelml§Ur. 

Hollanda hükümeti Londrclda 
Hollanda bn§veklll ve hUkUmetl, bu sa -

bah Londraya gelmlıUr. 
Londra.ya vardıkları zaman istasyonda, 

Lord Halli'ııksı temsil eden Slr John Monck 
ile Hollanda elçiliği Azası tarafından kar
oılanmıştır. 

Hollanda adllye nazın, gazetecilere ver
diği beyanatta, l1 nazırdan mUr kkep Hol· 
lando. hlıkllmetinln İnglltereye bir lngills 
harp gemisi ile gelmiş olduğunu söylcmtg -
tir. 

K~raliçe'nin mesajı 
Londra, l4 a.a. - Hollanda radyosu, kı

rallçe Vilhelmhın'nın bir be) annam sini 
neşretmlgUr. Kırallçe, bu beyannnm inde 
kenfüslnln ve nazırlarının vazıyet mUsan -
de eder etmez Hollandııyo. avdet knrarında 
olduklarını sö) !emekte ve §Öyle d mekte -
dlr: 

Gerek bizim, gerek nazırlarımızın, mem· 
leketiınlzl, Hollandada serbestçe idare et· 
memlze lmkl'uı olmadığını anlar anlnll'nz, 
hükUmet merk zlnl ecn bt bir m nl kete 
nakletrq,lye istemtyerek karar ı; dık. Va -
zlyet mUsande ed r ctm<'Z derhal Hollo.n -
daya dllneceğlz. 

Hollanda hUkUmeti şimdi İn !terede -
dlr. oıı.vamızda. haklı çıl<acnğımıza emin 
olunuz. 

Hollnnda. ordusu ba.şkumandanlı~ icap 
eden bUllln aııkerl karaları v rec ktır. 

Mahalli mllkamat. umumi menfa.at için 
znrurl ,;ördükleri btitun tedbirleri ittihaz 
edrcrldcrdlr. 

1 Knlb!m n.no.vatanda. kalan bUtUn yurt -
taşlaı ımla b r:ı.berdlr. 

Allahın inayetiyle grıllp gelce tiz. Eski 
devirleri hallrlnyınız. Gene öyle olacaktır. 
DAvamıza yardım için ellnlzd tı ı:;-cl nl ya
pınız. 

Hollanda'daki fngiliz orta elçisi 
Londra'da 

Londra. 14 a a - La Haye'dekl lngtllz 
orta elçlsl Slr Ne,ille Bland ve ın lyııtın
dekl memurlar bugUn Londraya gc lmışlcr
dir. Bu memurlafo. 28 martta. Holand:ı U
zerlnde duş ırUlen ve alm:uı taarruzu U -
Z<'tln s rbest bırakılan inglll:ı: t >Yarele
rinln pilotu da refaknt etmekti' idi. 

Mısır' da 1 

tedbirler 
Kahire, 14 a.a. - Kahire resmi mahfil -

!erinde, Mısır'ın ihtiyat tedbirlerine faa -
liyetle devam ettigi ve her türlü ini taar
ruzu karşılamıya amade olduğu bıldıril -
mektedır. 

Nil deltası ve bendleri memnu mıntaka i
lin edilmiştir. 

Tayyare meydanları, kôpriıler ve liman
lar sıkı bir muhafaza altındadır. 

Yabancılar kati mecburiyet olmadıkça 

Mısır'a giremiyecekler ve Mısır'dan çıka -
mıyacaklardır. 

İki gün<lcnbcri c:ölde batı hududu şehir -
lerindeki sivil ahali tahliye edilmektedir. 

Mısır mnkamlan, butün mutekait subay
ları hizmete çoğumağa karar vermiştir. 

İtalya sefirinin seyahati 
Kahire, 14 an. - ltalya"mn Knhire el

çisi B. Mıızzolini, t;ayi olduğu gibi hemen 
derhal Roma'ya hareket etmiyeceğini bil
dirmiıtir. 
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'Peynir, medeniyet ve istiklal 
Almanlarm Hollanda toprakları

na girmek istemelerinde oradan İn
giltere havasına daha yakın olmak 
hevesinin büyük tesiri bulunduğu 
şüphesiz ise de, hu işle F el emenk'in 
meşhur, kızıl kelleler gibi, peynir
lerine daha yakınlaşarak bu suretle 
haylice kalori temin etmek düşünce
sinin de dahli bulunsa gerektir. 

]arda gaz hasıl olmasının önüne ge· 
çer. Peynirli bir yemekten sonra ka
rın, peynirsiz yemekten sonrakin· 
den daha az şişer. Meşhur mikrop
lar alimi Meçnittof'un nazariyesini 
kabul edenlerce ihtiyarlamanın bir 
sebebi de barsaklarda hasıl olan gaz 
olduğundan, buna göre peynir genç· 
liği muhafaza etmek için de bir va
sıta sayılabilir. 

Bu kadar faziletleri olan peynir, 
beslemek bakımından da mükem· 
mel bir yemektir. Pek taze ve he
nüz tahammür etmemiş peynirler
den çokça kalori ummak boşuna O• 

)ursa da katıca peynirlerin hepsi 

Yazan: Neşet Halil AT AY 

Nevyork'a günde vasati 
olarak 250.000 turist gelir 

El fiden fazla Amerika 

Her 
turist 

sene bir milyondan 
tarafından ziyaret 

şehri 

fazla 
edilir 

Ancak, F elemenk'in peynirlerine 
kavuşmak arzularını tayyare bom
balariyle haber verenlerin Fele
menk'in peyniri kadar meşhur bir 
sözünü hatırlayıp hatrrlamadıklan 

da düşünülecek bir meseledir. Fele· 
menk'te geçen xrx uncu asrrda ya
§amıt olan büyük tabiat alimi, Mo
leskot: 

çok kaloı-İ vererek insanı pek iyi Birleşik Amerikada turizmle alaka - çılm1ştır. Kanadalıların teşebbüsü bun 
beslerler. dar şehir ve müesseselerin ilk harfleri dan 13 sene sonra ve bütün dünyada i-

Demir ithalat 
tacirleri toplantısı 

İstanbul, 14 (Telefonla} - Bugün lı · 
tanbut mmtaka ticaret miidürtüğünde vali 
Dr. Lutfi Kırdar'ın riyaseti altında demir 
ithalat tacirleri bir toplantı yapmışlardır. 
Toplantıda, Amerika'dan yeni gelecek de
mirlerle evcla resmi ve hususi müessesele
rin ihtiyacının karşılanması, sonra da, bun
lardan artacak olan demirlerin vatanda$ • 
larm ihtiyçlarına amade bulundurulması i
çin bir karar verilmiştir. 

Dôvet 
19 mayıs 1931 de zabit nam:ı:edl olarak 

kıtaya çıkan sınıf arkadaşları kendi ara· 
larında hem 19 rr.,ylıı bayrıı.mını ve hem 
de mektepten çıl. ı klarının 26 ıncı sonei 
devriyesini kutıamal< Uzcre (Anlrnrn.) is
tasyon gn.zinosıında bir toplantı yıı.paco.k· 
lardır. 

.Bu toplantı 19 mayıs 1!140 gUnU saat 
20 de açılacaktır. BütUn sınıf arkadaşla -
rımızm toplantıya lştirulcleri saygı ile 
rica olunur. Tertip heyeti 

1885 ... Bu gece 21 de 

TttRI{tY!l 
--( Radyo Dlfi\zyon Postalııt' 
TÜRKİYE Radvosu - ANKAP> 
----{ Dıiıga UzunluğU l 
1648 ın. 18:.! Kcs./120 .f{ 
31.70 nı. 94ı;5 Kes./ 20 1" 
19.75 m. ı:s1ıı:. Kes./ :ı:o ~ 

ÇARŞAMBA: 15.S.19.,.., 
12.30 Progrıun ve memleket 
12.35 Ajans ve meteoroloji nııbC 
12.50 Müzik: muhtelif şarkılar 
13.30-14.00 Müzik: küçük ork 

Necip aşkın). 
1 - Grieg: Norveç nisaı1 
2 - Hans Mı:ıinıer: sere~ 
3 - W emer. HochmaNı: b 
4 - Wilhelm Wacca.: rrıJ 
5 - Micheli: bu-;cler se 

18.00 Program, ve fuemleket sa 
18.05 Mıizik: senfonik müzik ve 

yalan. (Pl.). 11 

18.30 Müzik. Çalanlar: Ruşen .P 

det Kozan, İzzettin Oktt.• 
Müzeyyen Senar. . . 
ı - Suplıi Ziya - kürdılı 
(Bahçenizde bülbül olsatll 
2 - Lemi - kıirdili H. 
ı;irinizdir benim gönlüm). 
3 - Arif bey - Kürdili 
(Güzelim hiç aramaz mı)• 
4 - Lemi - muhayyer ~ 
dim yürüdüm). 

- Peynir yapmasını bilen bir mil 
Jet istiklalini daima muhafaza et· 
mekten emin olabilir ... 

demişti. Felemenklilerin şimdiye 
kadar görülen halleri tabiat alimi· 
nin sözünü bo~a çıkarmamıştır. Çün
kü felemenkliJer dünyada en lezzet
li denilemezse de • çünkü peynirin 
lezzeti onu yiyenin keyfine bağlı
dır • en uzun zaman muhafaza edi
lebilen peyniri yapmakla yükte en 
hafif, fakat kar getirmekte birinci 
olan elmas ticaretinin merkezini 
kendi memleketlerine almışlar ve 
daha türlü türlü büyük kazançlarla 
pek zengin olmuşlardır. Bir memle
ketin zenginliği de istiklalini en iyi 
temin eden vasratlardan biri sayılır. 
O sözün hala doğru olup olmadığını 
da bu harbin neticesi gösterecektir ..• 

Bu bakımdan en kuvetli peynir bile gazetenin bir kaç sayfasını doldu- kinci olarak 1885 dedir. 
İngilizlerin çeddar peyniri olmakla rabilir. Nevyorka günde vasati olarak Hayvan parkları; bunlar da turist
beraber ona yakınla~mak için deni- iki yüz elli bin turistin geldiği tahmin !er içindir. İçlerinde nesilleri tüken
zi geçmek güç olduğundan ondan ediliror. Boston, Şikago, Vaşington, mek üzere bulunan küçük biiyük kuş
biraz daha chsik kalori veren F ele- San . Fransisco, Los . Ancelos .. hula- lar ve hayvanlar muhafaza edilir. Eğ- 1 
ınenk peynirini tercih etmek F ele- sa belli başlı bütün Amerika şehirleri lence ve istirahat parkları gibi bun
menk'in düz ayak yerde bulunma· için verilen rakamlar böyledir. larda da oturulacak, gecelenecek yer-
sından dolayı elbette tercih olunur. Bir kaç defa turizm istatistiklerin - ler vardır. 

ULUS Sinemasında 

ŞEHİR TİYATROSU 

O kadın 

5 - ..•.• muh:uryer dağı: 
bhmın evini yıktım). _ı; 
6 - Halk türkiıstl: (MeŞP' 
7 - Halk türküsü: (Söyle 
şe). 

19.00 Konuşma. (Dış politika 
19.20 Müzik: fasıl heyeti. 
19.45 Memleket saat ayarı, aj 

teoroloji haberleri. '1 

20.00 Müzik. Çalanlar: Kemal 1" 
Cevdet Çağla, İzzettin 

Ondan önce de birçok alimler 
peyniri medeniyet aiameti sayarak: 

- Bir millet ne kadar çok türlü 
peynir yapmasını bilirse medeniyet 
de o kadar eskimi§ ve ilerlemiş de
mektir .... 

demişlerdi. Bu söz ilkin insana bi
raz garip gelse bile, biraz düşünün
ce doğruluğunu tasdik etmemek 
mümkün değildir. Bir hayvanın sÜ· 

tünü sağıp onu çiğ çiğ içmek İnsan 
için pek iptidai bir İş olduğu halde 
aütü kaynattıktan sonra yahut hiç 
kaynatmadan türlü türlü mayalar
la karıştırarak her biri ba~ka türlü 
zevk veren peynirler yapmak, daha 
sonra birkaç cins hayvanın sütünü 
bir araya getirerek, türlü türlü nağ
melerin bir araya gelmeleriyle hasıl 
olan musiki parçaları gibi, en ince 
zevk sahiplerini hoşlandıracak pey
nirler meydana getirmek, şüphesiz, 
ilerlemi§ bir medeniyet eseridir. 

Bunun bir delili de peynirin gir· 
tf iği her yemeğe daha ziyade lezzet 
vermesidir. En tatsız çorbaya bile 
biraz kaşar peyniri rendeleyip ka
rıttınlmca çorba derhal lezzetli bir 
yemek olur. Peynir birleşemediği 
yemeklere de lezzet verir. Mesela 
bir kompostu yahut bir yemiş pey• 
nirle birletemedikleri halde tatlı· 
dan veya yemi§ten önce biraz. pey
nir yenilince tatlı da, yemiş de bat
ka bir lezzet alırlar. Bunu yapan 
peynirin sadece tuzu değil sütü .. ta· 
hammür ettirmez mayasıdır. 

Peynirin mayası yediklerimize lez 
zet verdikten ba,ka onların hazme· 
difmelerini de kolaylattırır. Barsak· 

Vakıa lsviçre'nin Gı·uyyer peynırı den, yılda bir milyondan fazla turist Tabii tarih parkları: Bu parklara· 
hemen hemen aynı kuvette, fakat tarafından gezilen şehirlerin adlarını razinin tarihi teşekkülüne, tabiatana, 
daha çok lezzetli ise de, o güzel tah· almayı tecrübe ettim. Elliden fazla havvan ve nebat hayatına göre ya -
tını yüksc.k dağların arasındıı kur· isim. Vaz geçtim pılmış ayrı müesseselerdir. Bu ınües -
muş olduğundan ona yakınlaşmak Nlifusunun çoluk çocuk, dört bu - seselerde mağaralardan, fosillerden 
da denizi a~maktan daha kolay de- çukta birine bir otomobil düşen, ayrı- müstahaselerden, mezarlardan başka, j 
ğildir. ca otobi1sleri bir yılda (Şehirlerarası) argeolojiler, jeolojiler, müzeler ve ı 

Yalnız, Felemenk peynirinin vita- 627,5 milyon, trenleri bir 0 kadar yol- hayvanat bahçeleri vardır. Biz Black 
minlerinden şimdiye kadar bir ha- cu taşıyan 130 milyon nüfuslu bir Hills'de bu mağaralardan birini ve en 
her çrkmaınrştır. İngiliz ve ameri • memlekette mühalfiğa hissi vermeden büyüğünü gördük. "Wind Cave.,. Üç 
kan. pey~i~lerin~e binle~ce .. ölçüd.e il nasıl bir rakam tahmini yapılabilir ? 1 yüz milyon yıllık altmış mil uzu.nlu
A vıtamını ve yuzlerce okude B vı· Ayakta bir millet! Kimse olduğu ğuncla muazzam bir yeraltı. lçınde 
taminleri, hatta birçok D vitamini yerde durmuyor. Kadını, erkeği.çocu- ga.Ieriler, koridorlar var. Tavan
bulunmuşsa da Felemenk peyniri - ~u. yaslı ı . '"•rkes dolaşıyor. Ve böyle Jarı, istelağmitler ve istelaktit
nin, güneş ı~ıklarım tutan kırmızı ce turizm j leşik Amerikada ihtiyaç· lerle st'ıslü. Bıınların teşekkülleri 
boyasının altına bundan sonra da fan büyiik bir şey; bir itiyat haline ge- şöyle oluyor: Toprağın çatlaklarından 
vi.ta.min bulunabileceği pek ~üpheli· liyor. sular gire gire, alt tabakalardaki kum 
dır. G. A. Büyük bir şehirdeki her şey; tarihi ve tebeşir taşlarını ve diğer ınaddele

bina, müze, sanat, mimari, sinema, ri karıştırıyor, tebahhur başlıyor, men 
dansing, tiyatro, kütüphane ... her şey fezler<len gazlar çıkıyor, bir kısmı ta· 
başka bir şehirli ic:in enteresandır. vanlara yapışarak kristalleşiyor iste
İç turizmi tahrik ve~ilesi olal.ıilir.Tu - ı' Iaktitleri istel~ğmitleri yapıyor, 
rizm için şehir dışlarında yapılanlara bu suretle topr~ğ~~ altı ~boşalıyor Ca
gelince; Amerikada bu müesseseler ve denen bu buyuk magaralar teşek
kabataslak şöyle tasnif edilebilirler : kül ediyor. Wind Cave'i 1881 de Wind 
milli parklar, milli ormanlar, sıcak . adında biri keşfetmiş. 

Tiftik piyasasında 
TUrkiye tiftik ve yaprı.ğı ihracatçıları 

birliği umum! kfLtipliğinden : 
Tiftiklerin işletilmesi neticesinde artan 

bazı şnyler vardır kl bunlara tAll tiftikler 
unvanı verilmektedir.'Bunlar deri, kaba ve 
yağlı mallardır. 

lllrliğimiz ahiren bu tali mallara ve yal
nız ihracatın scrlıefll bulunduğu memleket
lerclPn bıızılr-ı.rına alt fiyatlardan yil:ı:de on 
tenzil etmiştir. Bu tenzilat esaıı mallara a
it değildir. 

soğuk su şehirleri, tarihi yerler, ori - Bıı yolda gene turizm ile alakadar 
jinal yerler. olarak, Black Hills'de ve 6040 kadem 

Köy enstitüleri etrafındaki 
hazırlıklara baş.landı 

Bunlardan milli parklar üçe ayrılır- irtifada, Rush More'de granit bir ka
lar: spor, eğlence ve istirahat parkla- ya üzerine kazılan Vaşington'un, Ce
rı, hayvan parkları, tabii tarih parkla- ferson'un, Linkoln'ün, Teodor Ruz-

Murif n'klleti, Köy t.nıtit\i\eri etrafındaki lııuır- rı. 
lılıluına cknııı etmrktrdir. VeHlet, enstitülerin Spor, eğlence ve istirahat parkla -
ıırıname "' ınn projelerini hazırlııııııtır. Direr riyle milli ormanlar Birleşik Ameri -
taraftan •ekalet enstitülerin Ücretli kadrolarını da d 

., vel 'in başlarından, vaktiyle kırmızı 

derililer tarafından manevi bir yer o
larak ziyaret edilen 865 kadem irtifa
ındaki yekpare granit kayadan (Ma
to - Tipi eski adı, yenisi Devils To
wer) kırmızı derililerin köylerinden, 
kamplarından bahsedilebilir. 

lıaıırlı1arak tetkik edilmek üure Maliye nkaletine kada 18,7 milyar acre (kerestesin en 
mmiıtir. ve diğer menabiinden istifade edilen 

1940 ınali yılı kiiy enıtitüleri ümıli kadroıunda 160 milli orman dahil değil) büyük-
100 lira iicretli 4, 80 lira ücretli 4, 70 lira ücretli 6 
mudıir, 60 lira ücretli Z, SO lira ücretli 6, 40 lira lüğünde yirmi altı, Kanadada, kırk beş 
ümtli 10 müdür mua .. ini, 75 lira ücretli 16 daktilo, bin kilometre murabbaı büyüklüğünde 
ıoo lir• ücrdli 4. ıoo lira ücretli 10 d~ktnr bulun- ofı dört tanedir. Buralarda kış yaz, 
maktadır. Ayrıca kafi miktarda ahçı, odacı da nr-
dır. kara ve su sporlarının hepsi ve her 

Kaliforniyadan limO'n fidanı 
alıyoruz 

Yurdumuzda yüksek vasıflı limon nevil~ 
rinin taammüm ve inkişafını temin mak • 
sadiyle yabancı memleketlerden ve bilhas
sa Kaliforniya'dan Evrka ve Lizbon nevi 
limon fidanları getirtilecektir. Bu fidanlar 
Antalya narenciye istasyonu ile Alanya li
mon fidanlığına damızlık olarak dikilecek 
ve kalemlerinden de istifade edilecektir. 

türlüsü yapılır. İsteyenler hiç bir şey 
yapmadan büyük ormanlar içinde bir 
kaç gün başlarını dinlendirebilirler. 
Amerikalılar bunları, sanatoryomlar, 
hastaneler, tiyatrolar gibi modern ce
miyetlerin tesis etmek mecburiyetinde 
bulundukları sosyal müesseselerin en 
miihimlerinden teHikki ediyorlar. 

Teşebbüs, 1872 de başlamış ve ilk o
larak şimdi içinde bu notları hazırla
dığım, Yellowston national park a-

Bahsi hulasa edeyim: Birleşik Ame
rika' da turizm mıntakası içine alınan 
her yer dağ, nehir, göl, orman, tarih, 
tabiat ... Bütün bunlar devletin resmi 
büroları tarafından idare edilen birer 
müessese halindedirler. Hepsi turisti 
alakadar edecek şekilde işletilirler. 

Karada geyik, ayı iJfilı gibi küçük bü
yük av hayvanları, nehirlerde göller
de de gene av için balık yetiştirilir. 
Yalnız tabii zenginlik veya yalnız ta
rihi kıymetlerle iktifa edilmez. Bü
yük kalabalıkların hiç bir şeyi yapıl
masa dahi buralara kendiliklerinden 

- Döme ! matmazele yiyecek bir §eyler getir. )le 
emredersin Gizella? Taze, nefis suçuklarım var. Hele 
jambonlarla, salamlarımın lezetine diyecek yoktur. 
Salata, turşu filan da ister misin ? 

Balogh, söze karıştı : 
- İyi salama bayılırım doğrusu. 
Babovski, yerinden fırladı : 
- Gidip kendi elimle bir tep.si hazırlıyayım, dedi 

Süratle masadan uzaklaştı. 
Madam Balogh, içini çekti 
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gelecekleri bilhaı-sa, gitme ve yaşama 
zorluklarına katlanacakları akıldan 
bile geçirilmez. 

Milli parklara Ameri,ka'da muayyen 
bir duhuliye ile girilir. Mesela Yel
lowston'a girerken biz üç dolar duhu
liye verdik. Müzeler hayvanat bahçe
leri kavlar arasinda da paralıları pa
rasızları vardır. 

İşte Türkiye'de de yapılabilse, ilk 
senelerde az fakat gittikçe devletin 
ormanların muhafazası için aldığı ted
bir masraflarını kısmen olsun karşılı
yacak bir gelir menbaı 1 

Yollar, v~sıtalar, spor, eğlence ve 
istirahat yerlerinin bolluğu nisbetin
de inki§af eden iç turizmin başta oto
mobil sanayii olduğu halde Birleşik 
Amerika'da kaç milyon vatandaşa iş 
temin ettiğini, yollar başta olduğu 

halde memlekette iş hacmini ne bü
yük nisbetlerle genişlettiğini bu ve 
bundan evelki yazılardaki rakamlarla 
karşılaştırarak tahmin edebilirsiniz. 
Benim geçtiğim birkaç bin kilomet
relik yolda çiftçi, kasabalı, şehirli, ço
ban herkes, ve her sınıf halk bundan 
bir hisse alıyordu. 

En mühimmi iç turizm Amerika'da 
bir milll terkip işi görüyor, menşeleri, 
ananeleri, dilleri, temayülleri biribi
rinden farklı yüz otuz milyon insanı 
gittikçe birleştiriyor, amerikalılaştı

rıyordu. 

Balogh, atıldı: 

-4-

Kopur.. 
I - Okuyan: Azize Töze 
1 - Şükrü Şenozan - ma 
(Bu sevda ne tatlı yalanJ 
2 - ••.. - rast şarkı: ( 

' tulmuyor). 
3 - Sadettin Kaynak - nil!' 
kı: (Gel göklere yükselelı 
4 - Muh. Sabahattin - nilı' 
kı: (Çok" özledim sesini>· 
lI - Okuyan: Mustafa 
1 - Nazım - şehnaz d 
(Didem yüzüne nazır). 
2 - Şemsetin Ziya - şeh 
(Denizin dalgasını bektiyO 
3 - Şemsettin Ziya - şeb 
(Hem aldandım hem aldB 
4 - Halk türktisü: (sarr 
5 - Hicaz şarkı: (Sen 
gideli). · 

20.35 Temsil: orman sonu düğüıl 
Mühendis Nephan Özçatl 

21.35 Serbest saat. 
21.45 Müzik: RiyMeticümhur 

{şef: İhsan Künçer). 
1 - Moszkowsky: marş. 
2 - Kotlar: Monte Cris 
3 - Albert Ketelbey: Chıl 
(uvertür). 
4 - Vicent D'İndy: Fer'/ 
sından fantezi. 
5 - H. Fevrier: Pousse 
(Japon lehvalııtı suitindal\ 

Z2.30 Memleket saat l\yan, aJı 
len; ziraat, esham - tahvil 
yo - nukut borsr.sr (fiyat} 

22.50 Muzik: cazband (Pl.). 
23.25 - 23.30 Yarınki progrp.m, <tf 
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- Çok iyi kalpli, çömert bir adam. Akşamdanberi 
ne yapacağını, bize nasıl ikram edeceğini şaşırdı. Mi
dem şişti. Nefes alamıyorum. Hala, yedirip, içirmek 
için uğraşıyor. 

fından çekinmiyen; Gizellanın sırtındaki tüvaleti, 
kürklü mantoyu satın alan adamı düşünüyorlardı. 

mikli burnu sertleşti. Dişlerini gıcıı'datarak homur
dandı: 

- Elbette! Babovski, eşi nadir bulunur bir a 
dır. Karısı, buranın hanımı olacaksın. Koca gaf 
lokantasiyle birlikte senin emrine girecek. Gal 
nun yanında mükemmel döşenmiş iki odalı evi 
Annen, gezdi, gördü. Drahoma istemiyor. Zaten 
ihtiyacı da yok. Çantasında, kasasında para kıY 
kadar. İstediğin kadar elbise yaptırabilirsin kerıJ 
Tiyatrolara, operalara gidersin. Localarda oturll 
Böyle iyi adam mumla ararsan bulunmaz. Bü~ 
zularını yaptırabilirsin ona. Seni çılgınca se"1 
Aşık. Ben, bu yaşıma geldim. Daha bir kadına 
tapınırcasına aşık olan bir adam görmedim. ee 

bahsettiği zamanlar bir dinlesen şaşarsın. Bir ısı 
ten, bir yarı ilahdan bahsediyor sanırsın. 1stf 
çalışırsın, işlere nezaret edersin, istersen 
akşama kadar uzanır, yatarsın. Zengin ve düşilı1 

bir hayat yaşarsın. 

Kızının suratındaki hayret ve ""nefret dolu bakış • 
lardan irkildi. Balovski'yi · methetmekte biraz ileri 
gittiğini anladı. Lakırdıyı değiştirerek sordu : 

' - Nerelerde idin, neler gördün, anlat bakalım 
yavrum? 

Gizella, kısaca gezdiği yerleri, gördüğü şeyleri söy 
ledi. Operadan, Muiyondan bahsetti. Madam Balogh, 
Minyon'un ne olduğunu merak etti. - Minyon -
Gizella, izahat verdi - Minyon, üç perdelik meşhur 
bir operadır. Operayı kimlerin yazdığını, hangi beste
kar tarafından kompoze edildiğini, temsil eden ar -
tistleri etraflıca anlattı. Annesi, kızının bilgisini tak
dir ve gururla karşıladı. Babası ise. gözlerini dikmi~. 
müstehzi bir tebessümle onları din1iyordu. Gize] -
la, ablasının tüvaletinden, locada oturdukları .eaman, 
kadın başlarının hasetle onlara çevrildiğinden, erkek
lerin büyülenmiş gibi gözlerini Maria'dan ayırmadık
larından, mösyö Maksi'nin nezaket ve terbiyesinden 

bahsetti. 
Madam Balogb, mırıldandı : 
- . Senin tüvaletin de fevkalade güzel. 
- Evet, fakat, Maria'nın şıklığı ve güzelli yanında 

ben çok sönük kaldım. Şimdi balodalar. Her halde iyi 
eğleniyorlardır. 

Sustular, üçü de, bu dakikada Maria ile dans eden, 

onun lüks. tüvalcti uğrunda avuç dolusu paralar sar· 

Madam Balogh, çekinerek kocasına baktı. Güçlükle 
nefes alabiliyordu. Korse, Maria'nın hediye ettiği ye
ni korse göğsünü, karnını müthiş sıkıyordu. 

Madam Balogh'un endişeli suvali sükfitu bozdu : 
- Maria, bu akşam sahneye çıkmadı mı ? 
- Hayır izin almış. Esasen kendisine mühim rol-

ler vermediklerinden de şikayet ediyor. 
- Son oynadığı oyunun ismi neydi? 
- Pek iyi bilmiyorum. Yalnız Maria'nın Kudils ba-

kirelerinden birini temsil ettiğini işittim. 
Madam Balogh, bu izahattan bir şey anlıyamadı 
- Nasıl, nasıl? dedi. Bakirelerden birini mi temsil 

ediyor? Bu bakireler kaç tane imiş ? 
- Üç tane. Bebeka, Ciporra, Tatma. Bunlar çok 

me~hurdur. Bunu herkes bilir. 
Şandor Balogh, ka§larını çattı. Başını salladı 
- Bunlar yahudi, değil mi ? 
- Kudüs bakireleri mi? tabii yahudi. 
- Ama, Maria yahudi değil. 

Ne demek istediğinizi anlıyamadım, babacı· 

ğım? 

-Anlamıyacak bir şey yok. Mari, yahudi ol
madığı halde niçin yahudi kızı rolünü oynuyor? 

- Babacığım, sahnede böyle şeyler bahis mevzuu 
olmaz. Orada verilen rolü temsil etmek lazımdır. 

Balo&h'un bı,Y.ıkları dikildi. :Yilzü ıerildi. lri k• 

- Sahne! .... Temsil!.... Bu tabirleri pek güzel öğ
renmişsin. Hele şu yılbaşı bayramı geçsin, o mösyö 
Maksi denilen herife dünyanın kaç bucak olduğunu 
göstereceğim. Şimdi bırakalım bunları. Yılbaşı ge· 
cesini zehir etmiyelim. Hem, sana bir müjdem var. 
Aziz arkadaşım, Babovski seni benden istedi. Ben 
de razı oldum. Karısı olacaksın. 

- Bu husustaki fikrimi size söylemiştim, baba
cığnn. 

- Ben fikir filan bilmivorum. Onun karısı ola~ 

caksın! 

- Hayır! 

- Babovski, çalışkan, namuslu ve mert bir adam-
dır. İşi fvkalad yolunda gidiyor. Mahzenlerinde en 
eski ve en iyi şarapları var. Sucukları, jambonları 

meşhur. Budapeşte'nin bir çok tanınmıt kimseleri o
nun müşterisidir. Para sel gibi akıyor buraya. On pa
ra borcu yok. Bütiln kabahati dul olması mı? 

Gizella, yavaşça ayağa kalktı: 
- Ben şimdi eve gidip, yatacağım. 
Balogh, bağırdı: 

- Hayır t Burada kalacaksın 1 
Gizella, sessizce başını salladı. 

Annesi yalvardı: 

- Gizella, yavrum, otur, neşemizi b~rbat etme. 

Saban1 acnin llilllfn.l i&tif.Olt 

Gizella, arkasını döndü. Gitmek için davrandı, 
bovski ile k~rşılaştılar. Adamcağız, elinde ko . 
bir tepsi ile geliyordu. Tepsinin üstü çeşit, çet1' 
yeceklerle doluydu. Komşu masalardan, iştahlı . 
lerlc tepsiye bakıyorlardı. İnce ,ince kesilınit 1 
bonlar, salamlar, soğuk etler, peynirler, balık~aı'· fi 
lü türlü turşuar yan yana büyük bir itina ıle 
]anmışlardı. 

Babovski, gözlerin açıp genç kıza 
acı bir sesle: 

1 
jl 

- Nereye gidiyorsun Gizella? dedi. Beni 
karşı rezil etmek mi istiyorsun ? 

- -Sizinle konupnak istiyorum, mösyö S 
ki. 

- Hay, hay Gizella. Konuşuruz. Senin her 
her emrin beni mesut eder. Yalnız gelin, bir.S 
şey yiyin .Sonra konuşalım. 

Babovski, dördüncü şampanya ıişesini patıatı 
du. Gazinoda coşkunluk artık son haddini b\l 
tu. Çingene orkestrsaının çaldığı kıvrak da.J18 

larına ayak uydurup .zıplıyanların, kendilerindeıı 
(SolJfl. -" 



elçika'da son • 
vazıyet 

rttakcdede g • • l . b. • • 
cıda k cçen ısım erı ırıncı 

~1 an harita Üe karıılCl§tırınız) .. k 
meydan muharebesi 

arihin · d" §nn ıye kndar kaydet-
tbediği b'' ''k areh . . uyu bir meydan 

'ile . esı, §ırndi "Mcuse" nehri 
rınd 

ab· . e Yapılmaktadır. Havas 
ırın v d"-· b" le ile er ıgı ır haber bu 

bü "k haılıyor. Tarih bu ka
l k~u d rn~ydan muharebesini 
buy~k c.tsın ki, o bile bu ka
rı b' ıınhn vasıtnlariyle ya
; bır ıaldırı§ı ilk defa goru-

u, rncd · · · un b· . cnıyctın ganp ve 
ele ç ır cılvesidir. 

n tcl~nflara göre, bu mey
e· muharebesinin sahasını 
a gh Ça.Jııalrnı: Delçika, Hol

an Ududunda Maastrich, bu-
ccnub d -rıca • ogru Meuse nehri 

ıe n ı~e?1. hat, Liege, sonra 
llıiz e rını takiben a§ağı in
tan Z~rnan Namur, Dinimt 
Sed sa da Chnrleville, Mezi • 

tıiha an, Montmedy, Longway 
Pt1e~et Moselle nehri... Harp 
hani·~. nehrinin çizdiği bu 
e-b U~erinde olmakta ve 

'41 Urg' 
udu un §arkından Fransa 

na da girmektedir. 

iiyilk . 
. hır meydan muharebe-
•ınin b" ii k ' ınlcrce tankın, mo-

ett~~.ctlerin, tnyyarelerin iıti
ıgı bir meydan muharebe

b ~eticcleri hakkında ıimdit wt.ahıninde bulunmak müm
ltı. egı)dir. Ve nihayet böyle 

' eydan h b · · k • tef . nıu are esının atı 
İr bı.nın de öyle çabucak elde 
dır fcy olmadığım söylemek 

ın rr. Fakat asıl hnrp 1imdi ba1 
ır. C h . da arp cep eaı, uzun za· 

,/beri geçirdiği istirahat 
di '~den ~imdi kurtulmu§tur; 
lk! IJ>lu Hitler'in birkaç gün 
· ~lehll"iyevmisindc söylediği 
baı~anya'nın bin senelik bir 

birı ı .tayin edilecektir. Çünkü 
ıı.1 11klct merkezi, doğrudan 
illet" garp cephesine ve bu cep
}' e garbinc intikal etmİ§ bu· 

ıtu? te~l", Dün olduğu gibi, bugün, 
~ il b~ Yarın ve belki birkaç gün 

19· ltJllrtt Cephede ölen, 70 tonluk 
20 ~ hat altında ezilen, tayyare 
E'D e • at'ı altında yanan on bin

et ıttıı~nın kam yarınki mede· 
llrıh · · .ıı.etll ını yazacaktır. Hitler, 

ı •tedj ~~a.n kanların mesuliyeti
G Rı kadar, Hollanda ve Bel

. :terin .. kl • ı· . 
:rı \> • e yu esın, mesu ıyetı 
iilt k ıaabetle tesbit edecek en 

Udret istikbaldir!. 

Ot\ aldığımız tebliğlere, tel • 
R'raflar .. · • h Si\I a gore vazıyetı ta • 

• ch~falırn: Belçikalıların, Aix • 
İe l>elle'in karşısında, Eupen· 

" dr: Mnlmedy tarikiyle, ce· 
.___!'9 h~ghru inen, ve Lüksemburg· 

ar '1 ududu boyunca Arlon'a 
"ar~anan bir ilk müdafaa hat-

etln ı. Almanlar, beşeriyete 
enı at • .. l" etle . eşı saçan motor u 

lr<f;ıy~~ bu hattı geçmitler ve 
rıuPta t.~ge'e vasıl olmu1lardır. 

arruz yapmaktansa, evela, Belçi
ka toprakları dahilinde, Belçika
yı, Fransa'dan ayırmak ister gibi 
bir harekete kalkmıılar ve bu es· 
nada, Maginot hattının en cerh 
edilebilir zannettikleri bir nokta
sına hücumlarını teksif etmiılerdir. 
Netekim dünkü meydan muhare
besinin en mühimmi Sedan, Mont· 
medy ve Longway istikametinde 
olmuıtur. Dün Liege ve hatta Na· 
mur'de yapılan muharebe, fransız 
hududunda yapılan çarpıtmalara 
nazaran ikinci derecede kalır. 

Polonya' daki tabiye 

G ene dün gelen telgraflarda-
ki cümleleri harita üzerine 

tatbik ettiğimiz zaman, alınanla
rın Belçika'da da, Polonya'da ve 
Norveç'te ha~ vurdukları usulle 
harp ettiklerini görürüz. Alman· 
lar, bir takım poche'lar ynpmak 
iatcmİ§lerdir. Bu poche'ların en 
mühimmi, ıark §İmalinde, Liege
in etrafında olanıdır. Ardenncs· 
lerde de aynı poche'larla ilerle· 
mitler ve sonra bunları biribirle
rine teyellemiılerdir. Bu ilerleyiı 
a1manlann Be1çika'daki istila ha· 
reketini vaktiyle hazırlamıı ol
duklarını ve mükemmel bir tabiye 
ile hareket ettiklerini gösterir. Al· 
manlar, her ıeyi her ihtimali he
saba katmışlardır; yalnız, nihai 
zaferi değil! Şimdi bir mesele 
var: almanlar hakikaten mühim 
çan>ıımalarla mı Fransa hududu
na kadar inmeğe muvaffak ol
muılardır, yoksa fransız erkanı 
harbiyesi mi, kendilerini buraya 
kadar gelmeğe mecbur etmiıtir? 
iki ihtimali de nazarı dikkate al
mak lazımdır. 

Müttetiklerin planı 

A imanlar hakikaten büyük bir 

kuvetle ilerlemiıler ve Ön· 
Jerinde ne varsa, hemen dört gü. 
nün içinde süpürüp öyle mi Meuse 
cephesine kadar aokulmu§lardır? 
Filhakika burada büyük harple· 
rin olduğu ve Ardenneı'lerdeki 
Belçika, dağ kıtalarının ormanlık 
ve dağlık mıntakada ıiddetle mu· 
kavemet ettikleri doğrudur. Fa· 
kat diğer taraftan fransız İngiliz 
büyük kuvetlerinin, en uzağı 50 
kilometre olan bu saha dahilinde 
ilerliyememİ§ olduklarını kabul et· 
mek de imkansızdır. Filhakika bu· 
rası dağlık ve ormanlıktır:Fakat 
Belçikalıların güzel asfalt yollan 
müttefik kuvetleri için burada da· 
ima açık bulunmaktadır. O halde, 
belki müttefikler, batka bir tabi
ye kullanmı§lardır. O da, dü§ma· 
nı, oyahyarak, hazan mağlup ol
muş gibi görünerek, kendi istedik· 
Jeri sahaya. çekmek! Belki Sedan 
ve Longway da bu sebeple tahliye 
edilmiştir. Onun için zahiri ve mu· 
vakkat neticelere bakrp ani karar
lar vermemek lazımdır. 

Diğer Bel~ika halları 

N ihayet Sedan, Meziere, Charl-

uı:us 

Müdhiş meydan 
( Başı 1. inci say/ad• ) 

nm hücumları püskilrtulmüştUr. 
Kıtalarımız ve müttefik kıtaları, bil

hassa tankları ve hava kuvetleri ile 
çok büyük şiddette gayret sadeden 
düşmana karşı cesaretle çarpışmakta
dır. 

13 Mayıs günü akşamı, 16 düşman 
tayyaresi düşürülmüştür. Bu rakkam, 
13 Mayıs akşamı neşredilen tebliğdeki 
rakkama ilave edilmelidir. 

GC'te, istihbarat kuvetlerimiz, mü
teaddit keşifler yapmıştır. 

13, 15 te vaziyet : 
Büyük meydan muharebesi 

Paris; 14. a.a. - Havas ajansı, saat 
13.15 te askeri vaziyet hakkında şuma
lfımatı veriyor : 

Almanlar, şimaligarbide sukutu çok 
yaklaşmış olan Roterdam istikametin
de ve cunubugarbide Ardenne'lerden 
geçerek Sedan istikametinde olmak ü
~ere iki koldan yürümektedirler. 

Meuse'ün bütün mecrası üzerinde 
Sedan'dan Liege'e kadar, büyük bir 
muharebe cereyan etmektedir. 

Liege kaleleri elan mukavemet et -
mektedir. Tirlemont'nun cenubuşar -
kisinde fransız zırhlı kuvctleri bir mu
kabil taarruzla alman zırhlı kuvetleri
nin ileri hareketini durdurmuştur. 

Hava muharebesi, çok geniş mik -
yasta devam ediyor. 

Lord Gort'un mesajı 
Paris; 14. a.a. - Havas ajansının or

dular nezdindeki muhabiri bildiriyor : 
Fransa'daki ingiliz orduları başku -

mandam General Gort, şu mesajı neş
retmiştir : 

" Bütün cüzütam kumandanlarını, 
subaylarını ve kıtaatı, ingiliz hava ku 
vetlcrindeki arkada:;ılarının eşsiz yar
dımiyle yapılan ileri hareketinde gös
terdikleri fevkalade intizamdan dolayı 
tebrik ederim. Bugün imparatorluğun 
tarihi büyük bir anının arefesinde bu
lunuyoruz. Mücadele meşakkatli ve u
zun olacaktır. Fakat nihai zafere iti
mat edebiliriz. 

Brüksel radyosunun neırettiği 
tebliğ 

Londra; 14. a.a. - Royter ajansı, 

bugün öğleyin Brilksel radyosu tara -
fından neşredilen Brüksel başkuman
danlığının aşağıdaki resmi tebliğini 
veriyor. 

" Mevzilerimizin muhtelif noktala
rında mevzii mahiyette müteaddit mil
sademeler olmuştur. Kıtalarımız, .düş
man kuvetlerinin tazyikine cesurane 
mukavemet ediyorlar. 

Gece vakti, kıtalarımızın ileri ku
vetleri geri çekilmeğe mecbur olmuş
lardır. 

Saat 14 te • 

Müthi§ bir harp başladı 
Paris, H a.a. - Havas ajansı, Meuse 

meydan muharebesi hakkında saat 14 te şu 
maliimatı veriyor: 

Bugün 14 mayısta harbin ilk meydan mu
harebesi M euse lizerinde esaslı surette 
başlamıştır. 

Almanlar, Liege'in şimalinde ve cenubun 
da iki koldan taarruz etmişlerdir. 

Alman cenup kolu daha kuvetli göriln· 
mektedir. 

Bu kol, çok külliyetli piyade cüzütamla
rını ve iki zırhlı fırkayı ihtiva etmektedir . 
Bu kuvetler, Moselle aşılır aşılmaz, Lük
semburg'dan ve Ardenne'lcrden ileri doğnı 
atılmııılardır. 

Lüksemburg hududunu geçtikten sonra. 
yelpaze şeklinde açılarak ilerliyen alman 
kollarının miktarı, ehemiyetli ve yürüyliıı 
mihveri hakkında heniız sarih malilmat &· 

hnmamıştır. Görünüııc gôre b~ yürüyüş, 
fransız Ardenne'leri ve Meuıİe'ün yukarı 

Meuse'un sağ sahilindeki başlıca geçit 
noktalarında alman müfrezeleri görüldüğü 
haber veriliyor. 

Scdan'dan Moselle'e kadar olan sahada 
baıılta bir meydan muharebesi b:ışlamılitır. 

Almanlar fransız hududuna gelmiolerdir 
ve Maginot hattını ısimal denizine kadnr 
götüren fransız müstahkem hattı ileri mev
zilerinde son derece Giddetli muharebeler 
cereyan etmi::itir. Almanların civarına gir
dikleri Sedan v~ Longwy oehirlerl bu is
tihklmlarm ilerisinde kfiindir. 

Gerek Sedan, gerek Longwy'da yapılan 

meydan muharebesi, son derece ıiddctlidir. 

Saat 14,45 le 

Büyük muharebe 
Paris, 14 a.a. - Havas ajansı, askeri va

ziyet hakkında saat 14,45 te ıu maliimatı 
veriyor: 

Butün devirlerin ve bütun memleketler 
tarihlerınin kaydettiği en büyük muharebe, 
Meuse ıizerinde şimdi, tamam:n başlamış 
bulunuyor. 

Son derece kalabalık alman cıizıitamla
rı, Lüksemburg'dan ve Ardenne'lerdcn doğ
ru gelerek dünkü 13 mayıs ak,amı, Liege' • 
den Sedan'a kadar olan l'ıleuse mecrasına 

ulaşmışlardır. 

Sedan - Montmedy • Longwy cephesin
de, Moselle'e kadar, çok şiddetli çarpışma
lar yapılıyor. 

Licge kaleleri, liımdi m\ıstevli alman ku
vetlcrinin ortasında derin bir çıkıntı teşkil 
etmekte ve nlmanların harek.ttnı çok iş • 
kil eylemekteı:!ir. Liege'in ı;imali garbi -
sinde, alman motorlu kıtalarının yaptık • 
ları bir saldırış Fransız zırhlı cüzütamla • 
nnın muthiş bir mukabelesiyle durdurul -
muııtur. 

Binlerce zırhlı harp &!eti arasında ce;e. 
yan eden bu bıiyük muharebe, fransız bari) 
malzemesinin bir zaferi şeklinde tecelli et
miştir. 

Almanlllr, bu muharebede muazzam za -
yiat vermiıılerdir. 

Hollanda mukavemet hattı, önce Arhe
im'de zorl~nmııı, sonra almanlar, Rh!n'in 
iki sahili boyunca Roterdam istikametinde 
saldırmışl:ırdır. Roterdam nuntakasmda i
nen paraşütçülerle irtibat temin edip et -
medikleri henüz malum değilse de gerek bu 
ihtimal, gerek Roterdam'ın suku'tunun pek 
yakınlaşmış oll!lası ihtimali verit görül -
memek iktiza eder. 

Holl:ındalılar, eski Hollanda'nın, Utre· 
cht, Amsterdam ve Lahaye eyaletlerinden 
müteşekkil adada mukavemeti uzatmakta
dırlar. 

Almanlar, yalnız Forbach'ın şarkındaki 

bir mevkie ve Alııas'ta Vıasembury'nin 
şarkında bir mevkie, mevzii chemiyeti haiz 
iki taarnız yapmııtaQiır. 

Harp mıntaltaııı haricinde, her iki taraf 
tayyareleri, kesif bombardımanlar yapmı~
lardır. Müttefikler, Rhin ile Belçika - Hol
landa hududu araoında, ltafilelere ve mu • 
vasala yollarına azami müessir bir şekil • 
de taarruz yapmışlar, Rhin'in ııağ sahilin
den ııol sahiline akan alman kollarına bü
yük hasar ve znyiat verdirmiıılerdir. 

iki şehirde şiddetli bir muharebe 
Paris, 14 a.a. - Havas ajansı 

saat 14,45 te bildiriyor : 
Sedan ve Longwy ~hirleri İ· 

çinde ıiddetli bir meydan muha • 
rcbesi cereyan etmektedir. 

Almıın iddiaları hilafına 
Montmedy'de iıare değer birıey 
yoktur. 

Saaf 1 S te vaziyet • 

Mukabil taarruz btı§lıyor 
Brüksel, 14 a.a. - Havas ajansı, askeri 

vaziyet hakkmda aaat ıs te a~ağıdaki ma-
10.matı veriyor: 

Belçika kıtalarının, taarruzun ilk sade -
mesine kıırşı gôsterdıkleri kahramanca mu
kavemet, müttefiklerin irtibatlarını iyi şe
rait dahilinde tesis etmelerini ve son sruıt
ler zarfında bu irtibatı son derece sağlam 
mevzilere azaml şekilde kuvetlendirmele -
rini milmkün kılmıştır. teca .. ukaemburg'tan yaptık· 

et1tı· "U;ı:, Ardennes'lerde inki
rı1tk ı~, buradaki dağlık ve or· 

turll rte}ı~~azidcn ilerliyerek Sam· 

ville aıağı yukarı Maginot 
hattının dışında No Mana Land'ın 
hemen yakınında bulunan yerler
dir. Burada çok mühim harekat 
yapıldığı muhakkaktır. Diğer ta
raftan şimalde Maastricht'in he
men yakınından geçen, Liege'İ· 
Anvera'e bağlıyan Albert kanalı 
her taraftan mukavemete devam 
etmektedir. Bu kanalın Üzerinde 
yarım daire halinde uzRnan Cam
pine kanalı da Hollanda tarafm-

ı mecrası istika.metinde yapılmaktadır. 
FevkalAde geniı mikyasta bir mukabil 

taarruzun ba~lıyacıığı tahmin edilmekte -
dir. 

utilt' btttr' ıyle, Meuse'ün birleftiği 
e"1 içik ~ "arnııılarc.lır. Bu suretle 

s a rıın d" · tak ortte biri "ellerinde· 
e, l'ia at 'lelçikahların gene Li-
d rnur o· lldund ' . ınant ve Fransa 
'tıarı 'fVJ. a Cıvet istikametinde 
ti ...,.. euae nehri boyunca i-

t) "' erı "h• at-ı rnu nn bir müdafaa 
"ardı ~ h Per-,, B r. ~a raman ve va-

b~lii:r k elçika askerleri bura-
11ıttıakt uvetJeriyle tutunmağa 

adırlar. 

cephesi -----ene d"' 
0 - un gE:len telgraflardan 

.. Rreniyor . 
~Uhinı t uz kı, almanlar, 

a lerden aarrudarını, Arden-
ıtrıaa h'1du~~rbe doğru, yani 

L '1ı>ta Ya ıylc Mcuae nehrinin 
~a·ıf Phğı m . d .. etnı· uvazıye ogru 
l", h . 1f but 

h elkı, "1a . onuyorlar; alman· 
'-dudu b Rınot hattının, Belçi

"11 ihtirn o~u.rıca daha zayıf 
t'tıb·ıf}lll' ve alını nazan dikkate 

,.. onun i . b'' 
"' oyu çın oyle bir 

ntll nuna · • 
~ılı rın takip gı~ıılerdir. Al-

'1r Sch}' ettıkleri pli.nm 
oldu. ıeffen 1• • 

lirı • Ru RÖrüJ P anmm aksı-
t1nıaı· d rnektedir a....:~1-.. ın e k . ıcY&· 1 
D"-.i İati~ n>rılarak, Lille, 

•lbetinde bir ta· 

dan gelen hücumlara karşı ilk 
hatlardır. Campine kanalının bir 
hücuma maruz kaldığına dair bi
le henüz bir haber yoktur. Bun. 
dan dolayı Belçika'nm §İmal kıs

mı ıimdilik oldukça emindir. Ve 
•nihayet §İmalde üçüncü bir hat 
daha vardır. O da Tumhout ile 
Anvers arasındadır. Burada al
manlar, 1914 te Belçikayı İşgal 
ettikleri zaman Zeeland adaları 
yoliyle, İngilizlerin bir ihraç ha
reketi yapmalarma karıı mühim 
tahkimat yapmıılardrr. Taliin cil
vesine bakın ki, burası da tim· 
di alınanlara karıı kullanılacak
tır. 

Şimaldeki harekat 

simdi öfreniyoruz ki almanlar, 

- ıimalde Hollanda'yı temiz
lemekle mefguldürler. En mühim 
hareketlerini cenup kısmma top
lunıJlardır • . Bütün ıar.retleri M .. 

use'ü geçmek, ve belki Belçika· 
yı cenup ve cenup garbinden sar· 
maktır. Çünkü şimalde Belçikalı· 
ların mühim müstahkem mevkile· 

ri vardır. Louvain'i, ve Anvers'in 
garbindeki Saint Nicolas'yı saya· 
biliriz. Belçikalılar, Frnnsa'dan 
bir hücum olmıyacağını bildikleri 
için, zaten hep, Almanya'nın taar
ruz ihtimallerinin teksif edildiği 
yerleri tahkim etmişlerdir. Bu ba
knndan Brüksel'in cenubu o ka· 
dar kuvetli değildir. Onun için 
alınanlar, tıpkı bir bilyardo yu· 
varlağı gibi Lüksemburg'dan garp 
cephesine çarpıp bir zaviye yapa· 
rak yukarı fırlamak sevdasına ka· 
pılmr§lardır. Fakat garpte Belçi
kalıların, Escaut nehri boyunca, 
Tumaiden, Gand ve Anverse uza
nan en son bir hatları vardır. Bel· 
çika!ılar bunu, her gayret bota 
çıkar da, Brüksel bile giderııe, 
Ostande sahillerinden yapılaca:k 
bir müttefik yardımını kolayla§· 
tınnak için kurmu§lardır. 

Şirrdiye kRdar umumi ''aziyeti 
hulasa ettik. Bugünlük yapa
cağımız İ§ tebliğleri beklemektir. 
Bu tebliğler, bundan sonraki me· 
deniyet tarihinin veçhesini ve ana 
hatlarını çizecektir! 

Mümtaz Faik Fenik 

Bu arada alman başkumandanlığı, mane
vi kuveti her tUrlü sitayişin fevkinde bu • 
lunan halk arasında herhalde panik çıkar -
mak emeliyle, garp cephesindeki bir çok 
tayyarelere, gerek askeri gerek sivil he -
deflere insafsızca taarruz etmeleri emrini 
vermiştir. 

Topyekiln harp, bıitün şiddetiyle hüküm 
sürüyor. Diındenberi açık şehirlere ustuste 
taarruzlar yapılmaktadır. Ezcumle Namur
da bombalarla büyuk yangınlar çıkarılmı15-
tır. 

Liege 15ehrinin bir kıımı 12 saatten beri 
kesif bir bombardımana maruzdur. 

Tahliye edilen sivil halk kafileleri, yol
larda alman tayyarelerinin taarruzlarına 
uğramaktadırlar. 

Akıamki vaziyet: 
Fransızların ak§am tebliği 

Paris, 14 a.a, - 14 mayıs akşam 
tebliği: 

Belçika'da Meuse (Möz) nehrinin 
§imalinde plan mucibince harekatımı
za ve ileri organizasyonumuza devam 
ettik. 
Şimdiki cephemize iki noktadan hü

cüm eden düşman püskürtülmüş ve 
ağır tank zayiatı vermiştir. 

Almanlar Meuse nehrini Namurun 
cenubunda muhtelif noktalardan geç
miye teşebbüs etmişlerdir ve muka
bil hücümlar yaptık. Muharebe ezciim 
le Sedan böl&eıinde henUz devam e -

mu haresi 
diyor. Burada düşman halen çok a
ğır zayiat vererek büyük bir israrla 
gayret göstermektedir. 

Alman kıtaları Moselle'in garbin
de bazı mevzii hücümlar yapmıştır. 
Bu hücümlar zayiatla püskürtülmüş
tür. 

Tayyarelerimiz muharebeye şiddet
le ve tesirli bir surette müdahale et· 
mişlerdir. Bundan başka 13-14 gecesi 
ve 14 sabahı müteaddit istikşaf uçuş· 
ları yapılmıştır. Stratejik noktalar ve 
askeri kafileler muvaffakiyetle bom
bardıman edilmiştir. Hava muharebe
leri esnasında 15 düşman tayyaresi 
topraklarımız üzerine diışürülınüştür. 

Narvikte harekat muvaffakiyetle 
sevk ve idare edilmiştir. 

Belfilıa'nın akşam tebliği 
Brüksel, 14 a.a. - 14 mayıs akşam 

tebliği: 

13-14 gecesi, Belçika kuvetleri, ha
rekat pl.1nı mucibince müttefik mü
dafaasını organize etmekte oldukları 
ve müttefiklerin içerisine girdikleri 
yeni mevzilerine tam bir intizam için
de ve zayiat vermeden geçmişlerdir. 

Namur, bombardıman tayyarelerinin 
mü aheretine dayanan makinnlı kıta
atın şiddetli hücumlarına bütün kuve
tiyle mukavemet etmektedir. 

Gündüz 13 Belçika motörlü cüzü
tamları ve bir suvari kolu Gettede 
parlak bir muharebe vermişlerdir. 

Belçika bCl§vckili harbi izah 
ediyor 

Brüksel; 14. a.a. - B. Pierlot, rad
yoda şu beyanatta bulunmuştur : 

" Kıtaatımız takdir ve hayranlığa 
Iayik bir surette mukavemet etmiş ve 
akşam oluduğu zaman bütün mevzile
rini muhafaza eyelemişlerdir. 

Bu sabah muhtelif bölgelerde diğer 
hücumlar vukubulmuşsa da bunlardan 
hiçbiri hat1arımıza girmiye muvaaffak 
olamamıştır. 

Liege müstahkem bölgesinde düş -
man kalelerimizin ateşi altında ağır 
zayiat vermekte berdevamdır. 

Ne dün akşam ne de bu gece Brük
sel'c hiçbir paraşütçü inmemiştir. 

Düşman Anvers'i Namur'ü Louva
in'i ve Alost'ı bombardıman etmiş, mül 
tccileri yaylım ateşine tutmuştur. Si
vil ahali arasında pek çok ölen vardır. 

Evelkini hatırlatan bu harp ondan 
da beterdir. Medeni dünyanın bu har
bin dehşetlerini bilmesi ve beşer vic
danının bunlar hakkında hilkmilnü 
vermesi lazımdır. Hcrşeyi ödeyecek 
olan saat gelecektir. 

Buna intizaren cesaretimizi, mane
viyatımızı ve yurdun selameti için o
lan azimlerimizi masun bir şekilde mu 
hafaza edelim. 

Hükümet daima Brüksel'de vazifesi 
başındadır. ,. 

I 
Brüksel'de vaziyet 

Brilksel, 14 a.o.. - Havas ajansı blldlrt
yor: 

Belçika hUkUm~u. devlet merkezinden 
nyrılm:ımıyıı karar vermiştir. Nezaretlerln 
bulunduğU mnhrulclerde emniyet tedbirleri 
nrttınlnc:ıktır. Filhakika gece vakU dUtı • 
mruı parnşUtçUleri Brüksele tnml11lerdlr. 
Bunlardan bir kısmı ele geçhilmlıtlr. 

Harbin b<'.'şlncl gUnil D lçlka pıcyta.htın • 
da hUyuk bir allkCl?let lıUJtilm sUrUyor. 

BUttln dlll,k nlar, hattA geç aaaUcrde 
knhveler açıktır. 

Tramvaylar, normal seferleri yapıyorlar 
ve şehrin merkezinde her zamruı1tlııden da
hn fazla kalabnlık vardır. 

Bir çolt kimseler, kamyonlarla ve oto -
rnobllJrrl rle ş hrln garp kı :nına hicret 
edlrorıar. Garlarda lcalabalık son derece • 
dedir. 

Halk, zafere olan itimadını tamamen mu
hafaza etmektedir. 

Milli mijdat'aıı nazın general Denlsln 
Brlıksclln tehlikede olmndığı hakkındaki 
beyanatı, yUreklere s~net veren bir te -
sır yapmı1'tır. 

BrUks l, l4 a.ıı. - Bdçlka arnzlslnln her 
noktruıına 48 sıı.attenberı mUhlm mtktardn 
franBız ve hıglllz takviye kıtaatı lle bir 
çok h rp m:ılzem si çıkarılmıştır. Belçika 
kıtaatının mukavem ti, mütt<'fiklerin mü
sait ş rıılt d lıillnde yekdiğeri ne mı alt 
peyda etmelerini ve lruvctll mevzıterde 
bel ikalıları tak' 1) e cylemelertnl temin et
miştir. 

Zannolunduğuna göre hnllbazırda inglllz 
lcr, frnnsızlar ve b lçlkalılnr biriktirilmiş 
olıı.n bUtUn silAhlnrlıı mlıttcflltl r bUyUk bir 
mukabil twırn.z yapmaktadırlar. 

Bu e nada yüksele almnn kumunda heye
ti, Belçika hududunda elinde bulunan 
6.000 veya i.000 tQJyareye askeri veya si
vil hedeflere merhametsizce hllcum etme· 
lerl emrtnl vcrmlgtlr. DUndrnberl alman -
lnnn açık şehirlere l:rıryı yapmalctıı olduk -
tarı taarruzları gittikçe ıılddet kcsbetmek
tedlr. 

Sivil halkı bombardıman 
Londra, 14 a.n. - İstihbarat n!l.Zın Dutt 

Kooper, ingfllz nıışlrlcrlnln yaptıkları bir 
içtimada şu sözleri söylt'ml tir : 

"- Alm<ı.n b kumand nlığının, Belçl • 
lmda hnrekM ynpan lntalııra verdlgi şu C'm· 
rl 7'.aptctllk: Yollarda sivil mllltccl kafile
leri vardır. Bunları lmkAn olduğtı kndar 
hırpıılnyını:r • ., 

Bir esir trenine mitralyöz 
Brüksel, 14 a.a. - Bavwı Ajanaı bildiri

yor: 
Alman tayyareleri, içinde alman esirleri 

bulunan bir trene mitralyöz e.teşl açmıgtır. 
650 esirden 20 kişi öl:nti3tUr. 

o yor 
Bu sa.balı Brüksele inen bir takım para.o 

§ÜtçU, halkın hUcumuna uğramıştır. İçle
rinden bir çoğu, halk tarafından parçala.n
mıatır. 

T evere'nin mütaleası 
Roma. 14 n.n. - As'terl harck~t baklmı

da rnUtal !llar serded.:n Tcvere diyor ki : 
"Almnnlıırın garp cephesinde b'..lyük harp 

esnaımıd:ı., m llk oldukları fırkalardan hlQ 
olmazsa :ıı z fırlta fazla kuvete malik ol· 
malan lktlza eder. Şu halde kati bU:ı-1.lk 
muharebenin ı!malt Fransa.da cereyan et • 
mest çok muhtemeldir .. 

AL AN TEBLİGİNE 
GÖRE VAZİYET 
Berlin, 14 a.a. - D. N. B. ajanıı, al 4 

man ordusu baııkumandanhğmm ıu teb
li(;ini verıyor: 

Hollanda'da, Amerıfoort'un ccnub• 
§arkisınde Grebbe hattı üzerinde ileri 
hareketımize devama muvaffak olarak. 
Utrecht istikametinde mesafe kaundık.. 
Cenuba gonderilen diğer kuvetler, Ut • 
recht'den RoterJam'a kadar olan mulı:aı
vemeti yıktıktan aonra Hollanda kalesi
ne girmişlerdir. 

Daha cenupta kıtalanmrz, Brcda'daıl. 
Ercıınt mansabı istikametinde ilerle • 
mişlerdir. 

Rosemdahl alınmıştır. 
Belçıka'da Turnhout !iChrinin cenubu 

şarkisinde bUyük Tumhout qılmııur. 

Daha cenupta bilyük Cette'e var:ılmı1ttr. 
Namur'un ııımalınde zırhlı lcuvctlerl• 
miz, Dyle müstahkem mevkiine dotnı 

firar halinde bulunan dıişmam kovala
maktadır, 

Dusmamn zırhlı arabaları, gerek hava 
taarru.zlariyle, gerek karadaki taarruz • 
!arla çok zayiat vermi~lerdır. 

Lie"e şehri elimizdedir. 
Namur - Liege h3ttı cenubunda iler

liyen kıtaatımız, Ardrnne'leri geride bı
Takmı~lar ve ôncüleriyle birlikte Me • 
use'e varmışlardır. 

Harcklt cenubf Belçika'da da ııüratle 

ve onceden tcsbit edılcn bir plin muci
bince cereyan etmcktedır. 

Fransa - Lüksemburg ve Fransa - Bcl
çıka hudutlarına vanlmı15 ve Mezieres • 
Charle\'lllc hizasında b'rçok noktalar • 
dan geçilmiştir. 

Harp tayyareleri filolarınm ezcümle 
pike uçuşlar yapıın tayyare gruplarmm 
ve tahrip unsurlarının himayesi altında 

olarak Meuse'ün fransız ar .. zisindelrl km
mı da geçilmiştir. 
Sarrebruck'ün cenubunda hava onh> 
muz duvman tayyare meydanlarına ta&llo 

ruz etmiıtir. 

Harbe dair 
Fransız gazetelerinde 
görülen mülalealar 
Paris, 14 a.a. - Havas: 
Franskz gazetelerinin alman taarru:ılan 

hakkındaki mUttehıt fıkri, bu turruılana 
Liege etrafında ve Belçika ardenlerinde 
ıiddetlendiğidir. Bu hadise, bütün P2• 
tclerin manşetlerinde bildirilmektedir. 
Fransız gazeteleri, aynı zamanda, avam 

kamarasında baıvckıl aıfatiyle !lk bey&MoO 
tını yapan Çorçil'in enerjik nutkunu, Da .. 
ladiye'nin krral Leopold u ziyaretini, 72 ... 
atten beri dilşurillen alman tayyarelerinfa 
muazzam rakamım da aynca tcbarlls etu.. 
mektedir. 

Balkanlardaki vaziyet de muharrir'lerla 
dikkatini çekmekte ve İtalyan hattı ha.re .. 
keti dahi gıttıkçe artan bir allka n ..... 
kip olunmaktadır. 

Bir çok gazeteler, "beşinci kolon" a S.... 
şı o.iman ihtiyati tedbirleri tebarlb ettk " 
mektedir. Zira, Almanyanm komşuau oı.. 
memleketler, ba ka yerlerde olan bltenla 
kendi mc:nleketlerinde tckerrur etmeebd 
gormekten sakınmaktadır. 

Holl3nda ve Belçika'dakl hareklt hak • 
kında, gazetelerde aıe.ğıdaki tefsirler •at'o 
dır: 

Petit Parisien gazetesinde Charles Mo
rice diyor ki: 

13 mayıs tarihinde, muttefıklerin yürü • 
yüşıi, tesbit edilmiıı olan programdan daha 
ıleri olmuştur. Belçika kıralı ve Belç.ika 
hükümeti bundan çok memnun olduklarını 
bildirmişlerdır. ÇUnkıi bunun chemiyeti bi
rinci derecedir. 

Henri de Kerillis, Epoque gazetesinde, 
Hollanda ve Belçika'daki muharebenin. 
belki de henüz dus:nanın gayretlerinin ıo • 
rüleceği esas noktayı teşkil etmediği fik • 
rinde bulunmaktadır. 

De Kerillis şöyle devam ediyor: 
Filhakika birçok eksperlerin fikri, Al • 

manya'r.m, müttefik ihtiyatlarını çekmek 
üzere, ııımalde y:ılnız ikinci derecede bir 
a:ıhne aramış oldugu iht'malı bulunduğu 

merkezin1edır. İsvi~re yolu ile bir taşma 
teşebbllsu gittıkçe daha ziyade nazarı dik· 
kate alınm kt dır. N h yet Magınot hattı 
tizerıııden bir cephe hücumu da mumklin • 
dur. Velhasıl, henüz sarahat yoktur. Korku
suz bır suret e ve sabırlı olarak beklemeyi 
bilmcliyız. Bıldı im z cihet, du,manm mu
azzam hareketinin ancak b1.Şlangıcında ol
dugudur, Dusman, çılgınca ve buhin $ıd • 
detiyle kcııd'sini gosterccek, muazzam va
sıtalannın heyeti umumiyesi ile kcndısini 
verecektir. 

jour gazetesinde bir tilmgeneral ıu mü • 
llh3.zalnrı ne§retmcktedir: 

Bankalar moratoryum ilan etti 
Brüksel, 14 a a. - Belçllta bankalan mo. 

ratorlurtı ııruı etmlıılerdir. 

Brüksel' e inen paraşütçüler 
Brüluel, 14 a.a. - BrUksel ııchrin!n muh

telit noktalarına para.,UtçUler inmekte de
vam ediyorlar. Arttırılan jandarma efra.. 
dı ve a.ııkerı kuvetler, ezcUmle nczaretıer:ln 
bulunduğu mevkileri muhataza altında tut
mıkt&du'.lM. 

Zuiderzee ile Moselle arasındaki muha.
rebe &afh:ısı bir çok hafta ıurebili:'. Bu 
aafha, bizi şa5ırtır.amalıdır. Eu safhada, 
muhal:kak ki burada bir ilerleyiş, şurada 
belki de bir gerıleyiş olacaktır. Fakat bi
zim mevzilenmiz sağlamdır ve hırpıılan -
maktan çok uzaktır. Tam itimat vı ıam tl
mit bcsliyebiliria, 
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İngiliz tayyareleri Alman 
münakale yollarmı 
bombardıman ettiler 

Londra, 14 a.a. - Hava nezaretinden Gündüz yapılan bombardımanlar, düşma-
tebllA' edllmlıttr : nın Belçika ve LüksembCırg'daki kolJarı ti-

Halen Hollandııda yapılan muharebedeki zerinde çok müessir olmuştur. Tayyare fi. 
hava harekAtının rnuzaat hedefi vardır : lolarımız, bazı kayıplara sebebiyet veren 
Düşman hnrekll.tını ve mUnakalelerinJ boz-' bir mukavemetle karşılaşmıştır. 
mak ve müttefik kıtııatın llerlemeslnl hl- Düşmanın karakol gemileri üzerine de 
maye etmek. hiicumlar yapılmıştır. 
Bombardıman tayyarelcrlmlz Hollanda 

ve Belçika muharebe meydnnJa.rına giden 
düşmana ıosc ve dcmlryolu üzerinde tııar
ru7.a devam eylemişlerdir. Bu bölgelerde 
düşmanın mllnnkale hatlarınd:ı. çok rnUhlm 
ho.sar vukua gctlrllmlştlr. 

Brabruıt yollan boyunc dilşman kol • 
larına kargı gldd tl1 hücumlar yapılmış 
yollar muve.ffaklyctle s:ırılmıştır. 

Almanların hava zayiatı 
Paris, 14 a.a. - Fransız istihbarat na

zırı B. Fro55art, radyo ile neşredilen bir 
nutkunda muhe.rebenın UçUncU günü so
nundaki vaziyet anlatırken bu muharebe, 
demiştir, haftalarca &ürebilir. 

B. Frossart, hava zayiatı hakkında da 
şunları söylemiştir: 
Almanların hava .uıyiatı c;ok büyüktür. 

Fransız tayyare dafi batarynları, 34 alman 

ULUS 

Beden Terbiyesi 

mükellefiyetine 

tabi olanlar 
Beden terbiyesi genel direktörlüğünden 

bildirilmektedir: 
"3530" ınyılı beden terbiyesi kanununun 

4 üncU maddesine tevfikan 3/4/940 tarihin
de kabul edilip 17 /4/940 tarihli ve 2/13258 
numaralı İcra Vekilleri Heyeti karama -
mesinin 1 inci son fıkrası mucibince: 

1 - Şimdilik "9" vil5.yet hariç olmak Ü· 
zere bütün vilfiyetlerin vilayet ve kaza mer
kezleriyle müteaddit öğretmenli mektebi 
mevcut olan nahiye merkezlerinde ve köy
lerindeki "18, 19, 20" dahil yııslanndaki er
kek gençlerin: 

(Şimdilik mecburi mükellefiyet dışında 
kalan viliyetler şunlardır: Erzlncon, Bin
göl, Bitlis, Hakkari, Karaköse, Muıı, Siirt, 
Tunceli, Van). 

2 - Birinci mlıddedeki yaşlardan başka: 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Süt ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiıydnundanı 
1 - 85.000 kilo sütün kapalı zarfla ek -

siltmesi 18-5-940 saat 11 de Ankara Lv. !
mirliği sntın IJlma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 14450 lira ilk te
minatı 1083 lira 75 kuruştur. Şartnamesi 
k'omisyonda görillilr. İçinde kanuni ve ti -
caret odası vesikaları da bulunan kanuna 
uygun teklif mektupları saat 14 de kadar 
kabul olunur. (1979) 11975 

Bahk konservesi alınacak 
Ankal'a Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
l - 10.000 kutu bııJık konservası p~ 

zarlığı 16. 5. {)fO sııat 15 te Ankara Lv. 
tunırUgi ııaun alma komisyonunda yapı · 
lacaktır. 

2 - .Muhammen bedeli 2600 lira kati te
mJnatı 890 Jlre.dır. Şartnamesi komlsyon-
dıı görUlUr. (2242) 12247 

Muhtelif sebze alınacak 

Kirallk : 
Konforlu kiralık daire - 4 oda, banyo, 

mutbak,, su havagazı, elektrikli, muşamba 
döşeli, bahçe ortasında. Hacıbıyram arka
sında. Benddereılne nazır kuleli 1arı ev • 
dir. Tel: (2253) 1677 

Kiralık - Havadar ve güneıli kiralık 
iki oda, biri boş, biri möbleli. Memurlar 
Kooperatif arkası Yusuf Eıendemir Apt. 
No. 3 1770 

Müsait fiyatla kiralık köıık - Ka
vaklıdere KUçUkesnt mcvklinde otobUs 
durağında dört oda bir salon ve 2 zemin 
odaslyle büyük havuzu, çiçek bahçelerini 
bağ ve meyva nğaçlarını ve bnnyo terti-
batlı yeni bir k!lşk telefon 5824 1773 

Kirnlık oda - Sakin parka karşı her 

Küçük ilôn şartla 
Dörı 11tırlık kiiçiik illıılardan ı 
Bir dtfa için 30 
l lıl dtla için Si 
Oı; dr/a için 11 
Dört dtfa için 80 

Denmlı küçlik llirılardın her defıııl 
10 kunıı alınır. 1.,eıel.l 10 defa ne! 
celı bir ilin için 140 kunıı &lı:ıac.a~ 
knla1lılı olmak lir.ere ber satır, ke rf 
ralaruıdaki lıoılaklır müıtnmı 30 lı• 
har edilmiıtir, Bir ldiçlik ilin JZO 
ibaret olınılıc!1T. 
Dörı aatmlan fazla lıer astır İçiıı lıelıl' 
ferine ıyrır4 on ktırııı alınır. __,ı 
Kliı;lilı i!lnlarm 120 lıufı re~ 
zıınclır. Bıı miktarı ceçen ilblu arrı" 
tarifesine tabidir. 

türlü istirah:ıt de.imi sıcak su, SS lira. Mü - Satılık Fırın - Sakarya 
hcndisler Birliği yanı MENGU Ap. dai - Hapisane cnddeıinde 50 No . 

Bombardıman tayyareleri hedeflerini da
ha iyi tcşhlıı için parnşUt fuzelcr kullan -
mıılardır. Tayyareler de.fi toplannın gid -
detll mUkabclekrlyle karşılaşmışlardır. 
.Avcı tayyareleri muhnrebe meydanı ile bu 
meydanlara çıkan yollar üzerinde mUste • 
mirren devriye vazifesini görmüılerdlr. 
Yapılan hnva mUand melerlnde Uç inglllz 
Hurrlcane tayyaresi Vouzlcr yakınında 
30 dllşman bombıırdıman tayynrcafnc ve 
bunlara refakat eden ıı.vcı tnyynrelerine 
hllcum etmiştir. Bir :Mesaerachmit 110 ve 
bir de HeJnkd tayyaresi dUştirlllmliştUr. 

tayyaresi duşürmüştür. Fransa'da ve Bel
çika hududunda fransız, İngiliz avcı tay
yareleri, 88 düşman tayyaresi imha etmiş
lerdir. Holanda'da müsadere edilen, kara
da veya havada tahrip olunan ve İngiliz 
sahilleri ve şimal denizi üzerinde düşürü
len tnyyareler de hesap edilirse, düşmanın 
malum tayyare kaybı, 400 e varmaktadır. 
Bunların yUzde ellisi tayyare dafi batar
yaları tarafından diiıürülmüştür. 

Erzurum, Kars, Çoruh, Rize, Trabzon, 
Samsun, Zongulclnk, Ankara, Edirne, Kırk
lareli, Tekirclağ, İstanbul, Kocaeli, Bursa, 
Çanak~ııle, Bnhkesir, Manisa, İzmir, Ay -
dın, Muğla, Antakya, İçel, Seyhan, G. An
tep, Hatay vilayetlerinin villiyet ve kaza 
merkezleriyle müteaddit öğretmenli mek -
tep mevcut olan nahiye merkezi ve köyle
rindeki 1 S. 16. 17 yaşlarındaki erkek genç
lerin; 

re 11. 1778 fırını müııtemllatlyle birlikte 
Ankara Levazım Amirliği Satın Kiralık apartıman _ Zemin kat 4 oda, Büyük M. Meclisinde odacı Arif'e 

Alma Komisyonundan: tam konforlu ucuz fiyatla Postane cad. 54. caat. 1861 

ı - Aşnğıd:ı cins ve miktarı yazılı 25 Ticaret Odası yanında Tel: 3849 1779 Satılık ııçı dükklinı _Cebeci 
kalem sebze ve meyva 10·5-l9f0 günU hi-. 
zalıırındıı yazılı saatlarda pazarlığı Ankara mrnlık _ 3 oda banyo mutfak hol. Cebe çcsi karıısmda içkili bahçeli lo 
LV. Amirliği satın alma komisyonunda ya- ct MUlkiyc mektebi UstU KöylUler sokak lıktır. Aynı dUkkll.nda Rifat uata:Y' 
pılacaktır. No: 15. Orta kata mUracaaL 1800 caat. 1869 İngiliz tıı.yyarclcrt tnrııfından ezcümle 

Belçika ve Hollandadıı yapılan harekrıt 
hakkında hıı.ve. nezareti tarafından neore -
dilen tebliğde lnglllz ııvcı tayyarelerinin 
bugtın dUşmana inglllz zayiatından dört 
misli frı.zla zayiat verdirdikleri kaydedil -
mektcdlr. 

Jngiliz tayyarelerinin hücumları 
Londra, 14 a.a. - İngiliz hava nezareti. 

13 mayıs gece yarısı ~ağıdaki tebliği neı
retmiıtlr: 

İngiliz hava kuvetleri, cephenin bütün 
lrısımlarıda, ıiddetli faaliyetine devam et
mektedir. Muharebe tayyareleri, pek az 
rayiat vemıek suretiyle, yeniden 40 dan 
fazla düşman tayyarsl düşUrmüetUr. 

Bizim kayıplarımız hakkında düşmanın 
iddiaları gülünçtür. Hakikatte bir tek Spit
fire tayyaremiz dıiıımliştilr. Bu tayyarenin 
mensup bulunduğu gnıp, daha evci üç al-

Bizim kayıplarımıza gelince, nisbetcn 
azdır, 

lngiliz amirallığının tebliği 
Londra, 14 a.a. - "Amirnllık makamı 

bildiriyor:" 
Holanda ve Belc;ika'nın alınanlar tara

fından iıtilbınd:ınberi alma:ı bombardı • 
man tayyarelerinin taıtrnızlarına rağmen 
büyük deniz kuvetleri durmdan bu iki 
memleketin sahilleri oniınde hnrcl:atta bu
lunmaktadır. Bu kuvctler. müttefiklerin 
kara hareketlerine yardım etmişlerdir. 

Hava meyclanlnrına ve plajlarn tayya -
relerle indirilen dilşmnn kıtnları bombar
dıman cdilmiıtlr. 

Harp mıntakalarından tahliye edilen bir 
cok mülteciler 1nciltere'ye nakledilmi11tlr. 

Düşürülen alman tayyareleri 

"Yalnız İstanbul, İzmir, Seyhan viUlyet 
merkezlerinde beİediyc hudutları içindeki 
bu y::ışlar şimdilik bari~" 

3 - Mükellefiyetin tatbik edildiği yer -
terdeki 35 (dahil) yaşına kadar bUtün ser
best hekimlerin; 

2 - Elma, portakal, limon nUmunelerly
le taliplerin belll vakitte komisyonda bu -
lunmaları. (2290) 12293 
2000 Demet maydanoz ) 

700 Kilo Taze bezelya ) 
5500 Adet marul ) Saat 

80 11::110 havuç ) H ,de 
500 Kilo kabak ) 

75 Kilo elma ) 
500 Adet portakal ) 
lGO Adet llmon ) 
1ro Demet maydanoz ) 

75 Kilo enginar ) 
10 Kil~ nsmıı. ynprnğ' ) 

100 Kilo T. bczelya ) 
100 Kilo T. fasulye ) 
100 Kilo semiz otu ) 
100 Kilo ıııpano.k ) 
100 Adet T. marul kıvırcık ) 

Saat 
14.80 
da 

man bomb:ırdıman tayyaresi dflşümıU$tU. Londra, 14 n.a. - DUn gece verilen teh-
lngiliz pilot sağdır. llğdc gösterilen alman tayyıırelcrlnden baş. 

'4 - Memur ve işçi sayısı "500" ve daha 
fazla olan fabrika, imalathane ve emsali 
müessesattaki ıs (dahil): 35 (dahil) YllS· 
lor• arasındaki erkek ve kız ve kadın yurd
daşların beden terbiyesi mükellefiyetlerini 
yapmak için vilayetlere gençlik kulüpleri
ne ve gruplarına girmeğe davet olunacak -
ları illin olunur. 

4000 Adet portakal ) 

Dllsmanın ileri hnreketl, seoe. Holnnda ka, B:>TICR 16 alman tayyııresl daha dUşU -
hududunun iki tarafında yaprtan n muvaf· rUlmUştUr. DUn gece, müttefik hava ku • 
fakiyetle neticelenen bir ecrl bombardı- ı vetlerl, bir çok lstlk§ııf uçugu yapmıılıır -
ft\&nlarla hkll edilmiştir. dır. 

Çorum' da selter 
Çorum, 14 a.a. - Bir haftadanberi 

devamlı yağan yağmur dün şiddetini 
artmıştır. Alacada büyük bir köprüyü, 
köylerden bazı köprilleri sular gö
türmüştür. Yıldırımdan birkaç hay
van telef olmuştur. İnsanca zayiat 
yoktur. Yağmur devam etmektedir. 

2000 
HO 
300 
300 
300 

Adet limon 
Kilo cima 
Kilo scmfz otu 
Kilo englııo.r 
Kilo ıspanak 

) 
) 
) 
) 
) 

Saat 
14.80 
da 

800 Kilo T. Bezelyıı 

Felemenk Hindistanı 
üzerine cöken tehlike ! 

..> 

Taze kabak ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 10.000 kilo tnze kabak paazrlığı 

15-5-940 saat 11 de Ankara Lv. 5.mirliği sa
tın alma komisyonunda yapılacaktır . 

2 - Muhammen bedeli 1300 lira kati te-

Japonya Batavyada japon aleyhtarı 
yapılan tezahürleri protesto etti 

Kastamonu'da mahsul 
Kastamonu, 14 a.a. - Bu yıl Kas

tamonunun her tarafında mez;ruat be-

minatı 195 liradır. (2288) 12291 

Benzin • ve saıre ah nacak 
reketlidir. Yağmurlar muntazam yağ- Ankara Levazım Amirliği Satın 
maktadır. Çiftçi fazla tohum ekmiş- Alma Komisyonundan: 

Çunklng, 14 a.a - Çin hnrlciye nazın 1 
bu ak§am radyoda Amerikaya hitaben fU 
meıajı okumu,tur: Bir .h fla l~I de 

tir. Geçen sene mahsulle~inin piyasa- 1 _ A§ağıda cins ve miktarı yazılı 5 ka
da fazla para etmesi milstahsilin neşe- lem ıvtetme malzeme11t pazarlığı 16-5-llMO 
sini artırmı§ ve ona her şeye rağmen -sant'l.l).'30 tııı Ankara LV. arntrllğt satın al· 

"Çin, bir milyondan ta.zla çlnllnJn ika • 
met etmekte olduğu oarkl Felemenk Hln
dlstanınıı karışı bir japon hareketi ihtima
lini derpl§ ettiren bazı nır1metlerden endl
ıe etmektedir. 

Bugün japonJar, oarkt Felemenk Hlndls
tanının peşinde olduklarını beyanatlarlyle 
açık surette g!lsteriyorlar ve tehlike bu su-
retle Fillpln adalarına, Hindiçlnldekl tran-
aı• mıntakalarına ve Avusturalyaya yayıl· 
maktadır.,, 

Felemenk Hindiıtanı'nın ıtatüıü 
muhafaza edilecek 

Londra, 1' a.e.. - Londrnda söylendiği
ne g!lre Büyük Brltanyanın Tokyo elçisi, 
Cralg1e, Japon hariciye nazınnı ziyaret et
mııı. Britanya hUkümellnJn Felemenk Hin· 
dlıtanındaki ııtatllkoyu muhafaza hususun
da Japon hUkUmetinJn arzusuna tıtlrak et
tiğini ve bu adıı.lnrd!I. bir müdahale yapmak 
taııavvurunda bulunmadığını bildlrmlatlr. 

Japonların bir proteıtom 
Tokyo, 14 a.a. - Domel Ajllll8ı bildiri -

yor: 
Batavyadakl japon başkonsoloııu, Tok -

yodan gelen haberlere nazaran Felemenk 
Hlndlstanı sakinleri tarafından gittikçe ar
tarak yapılan Japon aleyhtarı tezahürleri 
ılddetle protesto etmiştir. 

AjlUl.! ıunları 110.ve etmektedir : 
Bu tahrlktıt, Japonyanın Avnıpa harbi -

ııln genlılemeslnden doğan vaziyeti vahim· 
leıtirmek islediği luıkkındn Felemenk Hin· 
dlstanı halkı arasınd!I. hıısıl olıın sebepsiz 
şüphelerden ileri gelmektedir. 

Hollanda'nın Japonya'ya verdiği 
izahat 

Tokyo, H a.a. - Domel Ajanın bildiri • 
yor: 

Tokyodaki Hollanda sefareti başkAtlbl, 
Jl"elemcnk antlllerlne mUtte!ık kuvetler ih
racı meselesi hakkında Japon hllkümctlne 
teminat vernıl ı ... rdlr. 

BB§kAtlp bu tedbirin bu adalardakl Hol
land:ı kuvetlerlntn kQfl olmame.sınd!Ul a • 
lındığını, Felemenk Hlndlstanınd9. ise Hol
landının kil.fi miktarda askeri kuvetlerl 
me\cut olduğunu blldlrmlııtlr. 

Felemenk 1-linJiıtanında 
tevkiller 

Slngapur, 14 a a. - Felemenk Hlndlsta -
nında 1000 den fazla almanlıı nazi te • 
ıekkU!Une mensup 400 den fazla hollandııJı 
tevklf edllmiotlr. 

Amerika'ya siparis 

edilen tayyareler 
Nevyork, 14 a.a. - "Nevyork He

rald Tribune,. gazetesi, ilan edilen 
yeni İngiliz • Fransız siparişinin 140 
tayyareden ibaret olduğunu bildir
mektedir. 

Müttefikler tarafından Amerika'ya 
ıipariı edilen tayyare miktarı bu ıu
retle 3600 e baliğ ~!maktadır • 

• 

bir fek lngiliz 
gemisi ballrlldı 

Londra, 14 a.a. - Bahriyenin zayi
ata dair olarak amirallık tarafından 

neşredilen haftalık tebliğ: 

. • • • mıı komisyonunda yapılac:ıktır. 
çok ekıp bıçmek ıçın hız vermiştir. 2 _ Hepsinin tutarı 978 lira knU temlna-
Ova mıntakasında kendir ekimine ve tı 146 lira 70 kuruştur. (2289) 12292 

1 k d 'ğ · • h • Benzin 786 Liralık yaz ı ı er zerıyata azamı e emıyet ş 1 acı 33 Liralık 
verilmektedir. Yeni yeni arazilere çel- G~e: yağı 66 LlrııJık 
tik ekimi için ziraat vekaletinden mü- Moblloil B. yağı 66 Liralık 
saade alınmaktadır. Mıntakada tuğyan tlstUpU 27 LlrııJık 
ve dolu gibi ehemiyetli hiç bir hadise 978 
vuku bulmamıştır. 

Berlin'deki · Hollônda ve 
M. M. V. Hava MüsteJarlığı 

5 mayıs cumartesi günü biten haf

ta zarfında müttefiktere veya bitaraf- Belçika elçilik memurları 
lara ait hiç bir gemi tahrip edilme- ' 

Bilyah yalak ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
Bem, 14 a.a. - Belçika'nın 80 kişiden 

miştir. mürekkep Berlin büyük elçiliği memurla-
Yalnız 6000 tonluk bir tek ingiliz rını hamil tren, hali Lindau'dadır. Zira 

geQlisi batırılmıştır. mübadele şeraiti, almanlar tarafından he
nüz tam olarak yerine getirilmemiştir. 

6 mayısla 11 mayıs arasında mec- Holanda'nın Berli.n elçiliği memurları 
muu 171.049 tona baliğ olan 31 tane ise henüz Berlin'den ayrılmrunıştır. Bu
alman gepıisi, kısmen zapteditmiş, kıs- j nun !ebc~i. harp mı~~l!.~osında bulunan La-

. . hayc dekı alman elçılıgı memurlarının tah· 
men batırılmıştır. Felemenk Hın!lts· liycsinde rastlanmış olan güçlüklerdir. Ho-
tanı açıklarında Hollanda tarafından lando. gazetecileri ise Kaiserhof'dadır. Yal
zaptedilen alman vapurları bu yekQ- <li~. Telegraf gazetesinin muhabiri polhıte-
na dahildir. 

Sovyet sivil havacıltk 
şefi Berlin' de 

Alman hudı.ıdu, 14 a.a. - Havas a
jansı bildiriyor: 

Sovyetler Birliği sivil havaçıhk şe
fi Mokolof, alınan hava nazırının da
veti üzerine bu sabah Sovyet sivil ha
vacılık idaresi erkanından beş kişi ile 
birlikte Berlin'e vasıl olmuştur. 

F ransa'ya gelen 

mülteciler 
Paris, 14 a.a. - Bugün mütemadi 

akın halinde Paris'e Belçika, Lüksem
burg mültecileri ile Fransa'nın şimal 
ve şarkından mülteciler gelmiştir. Bun 
ların ekserisi Ardenlerden, Haze
bruck'den, Lille, Tovreoieng ve diğer 
nol:talardan gelmektedirler. Mülteci
ler Paris'ten başka mıntakalara gön
derileceklerdir • 

Nazarı dikkate 
Apartıman, ev, arsa, arazi alım satı

mı ve İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Yugoslavca, Macarca tercüme ve ka
dastro, yol, plan ve krokilerile 
harita 'te her nevi kartuğrafi ve 
resim ve bilfim\ım yazı ve ve -
kaletnameli takip işleri deruhte edilir. 
Hal karşısında HANEF, AP. No. (7) 
de Müştak Akgül ve Memduh Yurda
kul'a bizzat veya mektupla müracaat 
edilmesi. • 1914 

Ankara Ticaret Odaııı Sicilli Ti
caret memurluğundan: 

Ankara vilayetinde MUJafnai hukuk sem
tinde Bozkurt mııhallcsinde Sür sokağında 
1 numaralı evde oturan ve T. C. tebasın
dan olup Ankarada Anafnrtalar caddesin
de 9 numaralı mahalli ikametgfilıı ticari 
ittihaz ederek börek, mnhallebi, verbet ve 
pastacılık ticaretiyle iştigal eden ve tica
ret odasının 1517 sicil numarasında mu -
kayyet bulunıın Muharrem'in unvanı tica
reti Muharrem Akman olarak tescil edil
diği gibi bu unvanın imza &ekli de ticaret 
kanununun 42 inci maddesi mucibince dai
rece 4.5.940 tarihinde tescil edildiği ilan 
olunur. 1903 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1t.. 

1 - 24 kalem bilyalı yatak pazarlıkla 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli (3500) 
lira olup kati teminat miktarı 525 liradır. 
Pazarlığı 22/ 5/ 940 çarşamba gUnU saat 10 
da hava satın ııJma komisyonunda yapıla
caktır. Şıırtname ve liste her gUn komla· 
yondn öğleden sonra görllleblllr. lstıycn -
ler kopyasını alabilirler. isteklilerin mu -
ayyen gUn ve saatte knU teminat ve kanu
ni belgeleriyle komisyonda bulunmııJarı. 

( 2204) 12205 . 

Kablo ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: 
1 - 17 50- metre yüksek tevettilrlil yeral

tı kablosu pazarlıklıı satın alınacaktır. Mu
hammen bedeli (7445) lira olup bti temi -
nat miktarı 1117 liradır. Pazarlığı 20-5-940 
P. ertesi günü saat 10 da hava satm alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni 
şartname her ııün komisyonda görülebilir. 
İsteklilerin muayyen gün ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (2274) 12285 

Çimento alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: 
1 - 1150 torba çimento pazarlıkla satın 

ahn:ıcaktır. Muhammen bedeli (49.680) li
ra olup utt teminat miktarı 7'452 liradır. 

Pazarlığı 17-5-940 cuma günü saat 10.3(\ da 
hava satın alma komlsyo.nunda yapılacak -
tır. İdari ve fenni &artname her g{jn öğle -
den sonra 250 kuruı mukabilinde alınabi -
lir. İsteklilerin kanunun iki ve üçüncü mad
delerinde yazılı vcsikalıriyle birlikte kati 
temin:ıtlariyle komisyona gelmeleri. (.2275) 

12286 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: ---- ve Bağırsak, Kuzu stok koyun derisi sahıı 

- Nikomlkadinios: İstanbul Palas otelin
: de. 
---------

-----------

Orman Çiftliğinin mezbahada kesmekte olduğu koyun 
ve kuzu bağırsaklarının ve kuzu derisi ile stok koyun derisi 
satışı açık arttırma suretiyle 20-5-940 günü Çiftlik müdü-
riyetinde yapılacağı ilan olunur. 1413 

ORMAN ÇİFTLiCi 

: Mahmut alaiyeli vekili Ankara avukat
: tarından Ekrem Ergun tarafından aleyhi
: nize mahkememize acılan 86 lira 60 alacak 
- davasının yapılmakta olan duruşmasında 
_ adresiniz meçhul olduğundan usulün 141 
:: inci maddesi mucibince' ve yirmi gün müd
: detle ll&nen tebligat yapılmasına karar ve
: rilmiş olduğundan duruıması bırakılan 
: 19/6/ 940 çarpm~ günü saat 10 da mah
: kemede bizzat hazır bulunmadığınız veya E bir vekil göndermediğiniz takdirde mah

.,11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 
kemeye gıyabınızda bakılacağı tebliğ ma
kamına kaim olı:İıak Uzer enin olunur. 

Kiralık - Dikmende altı oda aynca 
mutto.g-ı genııı bağı çok meyveyi havi Ba
yan Hikmet bağı kiralıktır. Bekçiye mil • 
racaat. 1807 

Kiralık oda Kalorifer ve sıcak su 
mevcut. Atatürk Bulvarı Ercan apartmanı 
2 numaraya mllracan.L 1810 

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

1856 

Kiralık - Kavaklıdere praphane ittisa
linde 11 No. lu hane 2 oda, 1 salon, mutbab 
elektrik ve su tesisatı mevcut, içindekile -
re müracaat. . 1858 

Kiralık köşkler - Yazlık Bostancı KU
çük Yalıda asfaltta biri büyük sekiz odalı 
möbleli diğeri Uç odalı, yeni, konforlu,.bli
yük bahçe, deniz, Ti: Ankara 1657 yahut 
6588, 1864 

Devren kiralık daire - 3 oda bir kori -
dor banyo mutfak kaloriferli Karaoğlan 

Satılık iki kahve - Ulus mat 
ıısında Sevenler kahvehanesi ile 
kapısında Akın kahveh:ı.nesi mobi 
le beraber ııaulıktır. Sahibi Cemal 

1 dın'a müracaat. ıs7 

A'cele satılrk - İstasyon ar 
bah~eli evlerden ve kilçlik bahçeli 
acele satılık ev hi11eleri Tl: 3071 

Satılık eşya - Büfe, kontr bnf' 
kapanır ııJtı kişilik masa ve 6 aaıı 
aynadan mürekkep bir takım ue 
ve enlre satılılctır. Tclcı!on 3011 

Satılık otomobil 4 slllndlr. f 
tel 2 kapılı, 4 klılllk lliluı araba 
sallı henüz 8000 Km. de. MüracaJ.\t 
memuru Halit Şoförler cemiyeti 

Satılık hisse - Yapılmakta ol-' 
bahçeli evlerden (F) tipinde bir 

1 celc aatılıktır. Tl: 2926 

Satılık - Maltepede 4 daireli t• 
forlu bir dairesinde o er odalı ace 
lıktır. Bayram caddesi No: l Tl: 

Satılık - Cebecide as!ıılt Uzer 
Ali Nazmi ap. No. 11 Tel: 2600 1865 g,. ev vo npartımanl:ır. Bayraııt 

Kiralık - Kaloriferli küçUk daire 2 oda 
1 hol, tam konfor 45 lira. Yeni§ebir Sıhi
ye Vekaleti karşısı İlkiz sokak Dr. I:tık -
man apartıman No. 1 öğleden sonra göril -
lür. 1867 

Kiralık oda - Yenlıehlr Selanik cad -
desi Orman umum müdürlüğü yanında ye • 
:ıil boyalı Ap, No. 2 möbleli möblesiz aile 
nezdinde bir bay veyn bayan iı;in. 1868 

Kiralık mobilyalı oda - Ycniıchir YUk
sel caddesi Özenli sokak Celilbey ap. No. 
c; ya müracaat. 1870 

Kiralık - Keçlören'de çift asfalt birin
ci durakta tam konforlu 4 oda 1 salondan 
ibaret bir kat kiralıktır. Divanı muhasebat 
murakıbı Ali Nemki'ye müarcaat. Ti: 2450 

1872 

Kiralık mobilyalı oda - Havuzbaıı Ra • 
gıp Soysal Ap, kapı 4 kat 2 No. 2 ye mü -
racaat. 1874 

Klralı!t küçllk daire - Yenlıehlr Ö· 
zenli soknk Alııt nparUmnnda bir buçuk 
oda b::ınyo, mutfak, havagnzı, elektrik. su 
ile mUataldl Tel. 6629 1892 

Kiralık hane - Merkezi bir yerde Cihan 
Palas nrknaında üç oda bir mutfak, elek -
trlk, su. kiralıktır. Cihan oteline ınUracaat. 
Tel: 3480. 1907 

Kiralık kat - Hamam6nU orta mektep 
kar§ıaındaki Dernlrta,, ıokak No. 46 Uç o
da, bUyOk sofa, banyo, su, elektrik içinde
kllcre müracaat. 1909 

Kiralık dııircler - Ioıklarda Nafiz bey 
apartmanında 4 oda kalorifer IU çamaşır· 
lık ve bodrumda bir sandık odası 70 T.L. 
Görmek için kapıcıya Telefon 1193 Ahmet. 

1010 

Kiralık möbleli oda - Möbleli güzel bir 
oda kiralıktır. Yeni&ehir postahane üstünde 
Soysal apartıman kat 1 No. 1 re müracaat. 

1915 

5atıllk : 
Devren satılık bakkaliye dllkklnı 

lc;ki ve tUttl.n de a3tar ve güzel bir yerde
dir. Bentdercsi camı ve çeame yanında 
No: 36 dUkk(lna müracaat edilmesi. 1765 

Satılık arsa - Atıfbey mahallesinde as
falt caddı: üzerindeki yüzbaeı Şakir'e ait 
arsa toptan sııtılıktır. Tl: 17 52 ye müra -
caat edilmesi. 1769 

Satılık bağ ve hane - Çankaya kUçUk 
Ayrancı'da bakılı bağ ucuz, acele satılık -
tır. Sıhiye Vekllleti karıısı Çağatay sokak 
No. 6 Gökçe Ap. HilsnU Gökçe'ye müraca-
nt. 1774 

Satılık pırlanta - Lekesiz temiz iki pır
lanta tek tau yüzUk ve bir pırlanta plika 
satılıktır. Saat 3 ten 4 de kadar Ti: 384i 

1801 
Satılık arsa - B::ıhçcll evler yanında 1-

mıırca parsellenmtu bir arsa acele satılık
tır. Ba:>Tam c3ddesl No: l Tel: 12~ 

1802 

Acele satılık arsa - Maltepede 680 M. 
Jnndnrma okulu yanında Mklm yerde 600 
M. uygun tlynL :eı: 1538 1812 

Satılık apartman - Yentuehtr devlet §Q
re.sı civarında 7 daireli 400 lira lrath %30 
borçlu apartman Tel: 1588 1813 

Satılık hisse - Yapılmakta olan kUçUk 
evlerden A.B. tipinde hisseler Tel: H'i38 

Satılık otomobil - 937 model Bcnz 
Mersedes marka 6 silindirli Spesial tip 
radyosu da vardır. Fi. 1200 L. Tel: 2168. 

1857 

Satılık otomobil - Dört silindirli, iktı
satlı bir Ford satılıktır. Posta 'kutusu 358 
ze mllracaat. 1859 

No: l Ti: 1255 

Satılık - Cebecide musiki 
mektebi civan nsfalttıı acele satı~ 
tıman. Tl: 1255 Bayrıım caddesi 1"

1 

Satılık ev - KllçUk Ayrancı 
meclis binasına yakın iki daireli l! 
re arsalı taksitle acele ııntılık lt 
Bayram cnddesl No. l Ti. 1255 

Satılık veya döşemesiyle wr&l 
- İatanbuld!I., G!lzlepede isto.syoll 
!lnU asfalt istasyon caddesi etrafl 
Uç t.n.rııfı sokak 4,5 dönUm bahçe , 
mtı çıı.mlor ortasında 7 pda l sal~ 
yo 1 hamam meyva !tdnnlan g<:~-1 
ayn mUstakll klrııJılc bina (lde-1 
la her tUrlU modern konfor) 

Her giln 6ğled!.'n evel Karııl' 
kııt 3 No. 15 Tel. 40825 

Satılık hlııse - KUçllk evlerdeSI 
pinde bir hisse eatılıktır. Sam 
Uğrak pl:rango glaealnde Bay S 
racaat. Tel: 2786 

Satılık arsa - Yeni Meclis bi 
ıiğinde yedi bin metre arsa uy~ 
acele satılıktır. Bayram caddesi ?I' 
1255 

iş arayanlar 

İş arıyor - Ortn okul ve use 
rlne hususi riyaziye dersleri v 
lus'ta (MUhendls ı 
mllracnat edilmesi. 

!o arıyor - Müsait gere.itlJ! 
ders verilir ve her tUrlU tercUJ111 

Yenlııehlr Soysal Ap. kapı ı. No: 
rol adresine mllracant. 

lş arıyor - Türkçesi lmvetll 
zıyı bilir bir bayan daktilo edile 
araınaktndır. 160 numaralı posts 
na mUrncant. 

ltı arıyor - İngllh:ce, franS11 mnncıı bllcn atenogrııfl ve daıttl 
hakkin vAltıf bir bayan ııı arıyor 
Vlyanalı rumuzuna mektupla n;ıif! 

Bir mürebbiye iı anyor - :Ecı' 
bayan çocuk bakım işleri arama~ 
ni&chir Ataturt: bulvan Ali Nasıl'' 
cü kat No. 1 M. E. adresine rnıı 

1 19 

İt anyor - İngilizce, fransı:ı:c• 
ca bilen ecnebi bir bayan miısll1~ 
almanca ders vermektedir. Anlt• 
kutusu No. 466 ya mektupla mürl1 191 

iş verenler : 
--...-----~~ ............... 
Aranıyor - Fennt gözlükçil 'f,ı 

mck ve eczanede çalı11mak üzere 0 

sildc dürüst ve zeki bir tezgah~~ 
Yeni eczaneye miıracıuıt. 
Aranıyor - Parfüm satışı ve ~ 

için çalış'kan, zeki ve dürüst bir 
11 

zım, İ>ikiıı ve lisan bilenler tere 
1 

Yeni eczaneye müracaat. 

Aranıyor - Acele dikişten nt;1 

yan iııçllcr ve makastar aranı) 0 

den 19 a kadar 1610 na tclefoıt· 

Aranıyor : 
. ~ill 

Kii~ük kua aranıyor - Bır ·tr; 
kasa alınacaktır. Satacakl:ırırı 1 e 
nafartalnr Cad, Kuyumcu Piyer 'ıf 
Arslangül'e müracaatları. 

Aranıyor - Sıhat Vekaleti el" 
tılılr 3 - 5 odalı ev aranıyor. Yc111

' 

zımözalp cadc;lesi No. 4-4 A. adres 
tupla müracaat. 

Sermayedar aranıyor - ı.t:f,ıı 
var d~nlz kenarında ruhsatı .. ar 
linyit mııtdenl için aermayeu- 6 
.Ankarada Yeni Yalova oteııııdt 
rada A . .Adnan'a mUracnaL 



V'ILAYETI.ER mtldtlrllpnden ehllyet ftllkwnı ft .an.. -illtblıl........,., ı 11tcr. U de KtrldareH ..._ ..._ alma .._.. """nlera•• olmalıklenm w ._ 111• eJ&. 
2490 sayılı kanunun tarif ettiği tekil- lluhammen bedeli 4350 Urac!rr. Evuf •• YoDU binaunda :papılacaktır. kadar t8ccardaa olduklanna dıaU ticaret 
de hazırlıyacakları teklif mektuplan· p.rtnamesi her sün komi110nda görillebi - İıtelrJ.ilerin M!IO l&J'lh bnmnm 2, S odaıı nıikasiyle mezkOr cfln Ye uatte ko-

0 ..._ 11 İ mi17ona mfiracatlan. (2113) Ul98 
.' l\I YOptlrılacak nı ihale saaıinden bir uat evetine ka- ar. baleai Kırklareli tllmen utm alma ko- maddelerindeki vaikalarlyle beraber lha-

Beı dar makbuz mukabilinde belediye ri- miıyonu bina1ı dahilimt. 23 - ma~ • 940 lenin maan• 8'bl ihale uatl.aclen bir ltrıÜalede yaptırılacak lftllal 
dlıı L ediyeaincfen: . perwembe lflnll uat 16 da :papıtacakıtır. İlk saat eveline kadar telrllf mektuplarını Kırk ._ ... ha yuetıne tevdi ııııtmeleri lbımdır. Ak .. F L....!L 1 U Mn kaıı 

1
- ıının meskQn ve iay- 7 teminatı 326 lira 25 kunııtur. İıteklilerin lareli tfimes utm alin& mmtsyoa1111& ver • • en aunaa ar mum u-

o ın~k üzere 250 hektarlık Posta gecikmeleri kabul edilmes. muayyen gUn ve 1&&tte mezkftr komiıyona meleri ıarttır. Poıtanedekl gecikmeler Ira- dürlütü Merkez Satm Alma Ko-
le haııhazır haritaları ile bu. (3838/2217) 12232 selmelerl. bul değildir. (ZZM) 12297 miıyonundan : 

::.
15:'> hektar ne 400 heı. Telefon direği alınacak <

2104
> 

12105 Koyun eti alınacak y!~~1~°'~:1~~~a=.i!:1 ~~ 
trik -·~nın 1(~ mikyaalı ta- Süt alınacak dQrlüğt.I merkez atın alma koml8)'onunca 

ı. .. __ ... unhanılı haritasının a- Birinci Umumi Müfettitliktenı Kırklareli Tümen Satm Alma Ko- 17-0-1940 cuma günü ... t H.80 da puar-
~lılza. rf uıulile eksı'ltmeye 1- Meıe, dağ kavağı veya bahçe ka- Kırklareli Tümen Satm Alma Ko- miayonundan: lıkla ihale edilecektir: Şartname (19) ku· 
s•ır ~ ı k il (5800) ad 1 f J"UI mukabilinde komisyondan verlllr. Ta -

11_ • tın maktu k 'f bed 1• va1;ı o ma zere et te e on miayonuadanı Tllmen blrllklert 1940 mali aene.ı thtl- Uplertn muvakkat temı--• olan c .. a.) ııra 

loqdır eıı e ı dı'reğı'ne ı'stekl1 çıkmadığından 15. S. ..... ~ " Kırklareli tümen ukerl haataneslnln yacı lçn fOOOO kilo koyun eU kapalı sarf ve 2'90 numaralı kaounun 2 ve 3. maddele· 
bııe 22... 940 d 't"bar 15 gün müdd tl 1940 mali aeneıri için 80000 kilo eUtU açık uauUyle eksiltmeye konulmu,ıur. Muham- rinde yazılı veaatkle muayyen -n- ve 1&. 

12 d 
aıayıs. 940 ,.•rtt•..,ba mı an 1 1 en e e ye- kıriltm u tm k nuı men bedeli 17000 liradır --• artn ..... e ... d :ır-·ır--- 6 ... nı'den ayni ıeraı"tle kapalı zarf uıQIU e • aure yle ekatı eye o muş- . ..,.,, ....... ve ı a- atta koml8YODA mllracaaUan. 

.._ aıar ın beled' d · tur. Muhammen bedeli HM liradır. Evu.t mealnl her g1lD komlayonda görebilirler. (2212 ) 
-.,~ k il ıye aıre- ile eksiltmeğe konulmuıtur. ye ıartnamcsl her gUo komisyonda gtsr11- İhaleat Kırklareli tümen 1&tın alma ko • 

12219 

dtıı e s tme komiıyonu k • d be leblllr. İhalesi Kırklarelt tümen satın al- misyonu blnuı dahlllnde 23 mayıı 940 Müt" eahhff nam ye hesabına 
:Yapılacaktır. 2-- Dire lerın yüz e ti (7-8), ge- ma komlıyonu btnuı dahlltnde 23 mayıa pel'fembe günü saat 17 de yapılacaktır. 
t teminat 7 50 liradır. risi (6) metre tulünde, meşenin ~tepe 940 pe!'lembe gUDU eaat 16 te yapılacak. Muvakkat tetmlnatı 1276 liradır. İltekll-

L_1 ..... t lıtirllı: edeceklerin_,_ muhiti 35 dipten iki metresi 45, dai tır. Ilk teminatı 258 lira 76 'lrurultur. İl- !erin 2490 1&311lı kanunun 2 vet 3.madde- 100 ton ham111 azol ıhnacll 
.. ""' Y&A· ka lh t (35-40) diğ hi i ( teklllerin muayyen gUo ve saatte mezktll- terindeki veırikalartyle ber.aber muayyen 

a..?eler imar heyeti fen tef va6 • epe er mu t 45- komleyona a-elmeıert. (21015) 12106 günde ihale.inden bir nat neline kadar Askeri Fabrikalar Umum Mücliir-
'e\llıııtJı: •esikaları almaları v; 55), bahçe katlmvağı tepe 40 diğer muhiti s ğ t• I ok ~kl~ meı::o!!arını Kırklarell tümen 1&· liiü Merke:a Satm Alma Komiayo-

• 
JbeL.a.uplanna Jcoymalan (50-60) un etre Olacaktır. 1 ır e 1 Q ınoc n ma O SYODUn& vermeleri şarttır. d 

·~ Postadaki gecikmeler kabul edilme~ nun anı 
3- Baykana (950) Mutkiye (2350) Kırklareli Tümen Satın Alma Ko- (2106) 12107 Tahmin edilen bedeli (26 000> lira olan 

Mardin bel d" • d Kozluğa (1500) ve Sasona (1000) direk misyonundan: A 1 k 100 ton hlmızı azot müteahhit nam ve 
Jel e ıyeıın en_ keH hudutları diahflinde glSsterilecek rpa a 1 naca heeabına aakert fabrikalar umum mUdill'· 

er imar heyeti fen ıefli Tümen birlikleri 1940 mali 1enesi ihti- • ııuwı merkez ••tın alma koml""onunca Para. -rterde teslim edilecektir. _.. ... _,, 
lh ..... lZ olarak verilir .r - yacı için 500000 kilo ıığır eti kapalı zarf Ed' A k .. S Al K i 17. 6. 1940 cuma günü saat 16 te pazarlık-
•oq"t• • 4- Direklerin Birincikinun ayı ile i 1 M h ırne 1 en atm ma om 1-ı.. ... ---. tayin edilen günde saat usul ye ektiJtmeye konutriıuıtur. u '.'im - yonundan: la ihale edilecektir. Şartname (1) lira (80) 
~ u __ dı'n beledı'ye reı"slı'ği- Mayıı ayı 15 ti arasında keıilmit ol- m:n bedeli 190000 liradır. Evsaf ve 11rt _ kunış mukablllnde komisyondan verilir. 

8&iU' d k Pazarlıkla 452 ton arpa almaca'lctır. Pa- Taliplerin muv-'·kat teminat olan (19"") 
u lan veaaikle isbat edilecektir. namesini her gfin komisyonda görebilirler -. "" 

Ye Y&hut posta ile bu .._ 5- Direklerı'n tahmı·n olunan bedelı' İhalesi Kırklareli tümen ıatın alma komiı- zarlığı 22-5-940 çarpmba gfinü saat lO da lira ve 2490 numaralı kanunun t ve a. 
18rıderilmiı olması l4zım Edime'de eıki mü1irlyet dairesinde satm maddelerindeki vesaiki• komlsyoucu ol-

11/2014) 
1
;

021 
• (21350) lira olup, muvakkat teminat yona binaıı dalıilinde 23-ma11s-940 perıem- alma komisyonunda yapılacaktır. madıklarına ve bu lıle allkadar tüccardan 

~L-h (1601.25) liradır. be gfinil ıaat 17,30 da yapılacaktır. Muvak- Tahmin edilen tutarı 27120 lira ve temi- ~:~an;:. ~.:!::e:o:o:a~ 
•UQ Q yaptlrılOCOk 6- Mukavele projeaile prtnamesi kat teminatı 14250 liradır. İsteklilerin 2490 natı 2034 liradır. Evsaf ve ıartnameıi her atları. C2246) 12248 

1a_.
1 

Diyarbakır'da Nafia Milıavirliğinden ıayrlı kanunun 2• 5· maddelerindeki vesi • gün komisyonda görUlür. lıteklilerin ıözil 2 del f "h 
,,.~ ediye Riyasetinden: parasız alınabilir. kalariyle b!raber muayyen cünde ihalesin- 1 marangoz 8111 1 
... fen"d 1 k den bir u.at evetine kadar teklif mektup • seçen gfin ve saatte komisyona gelmeleri. 
~ f ı en yaptın aca o- 7- İhale 28. Mayıs 940 salı günU sa- larnı.ı Kırklareli tilmen utm alma ko • (2286) 12289 1 L 
-... eıınt mezbaha binaıı kapa- at on birde Nafia Miltavirliği odasın- l IR•la -9'1lli:yl misyonuna vermeleri ıarttır. Poıtadaki ge-
de e nıilnakuaya çıkarıl- da milteıekkil komiayonca yapılacak- cikmeler kabul edilmez. (2107) 12108 

1ılt a talip zuhur etmediğinden tır. I k 
1 tnüddette temdit edilmit- 8- İ•tekliler 2490 sayılı kanuna uy- Sığır eti a ı naca 

11111.._ pn olarak buırlıyacakları teklif mek Bola Piyade Alayı Satın Alma Ko-
----aıntn bedel: 77784 lira 115 tuplannı teminat mektup veya mak • misyonundan: , 

buzu ve Ticaret odası vesikasile bir- 1 _ Bolu'daki piyade alayınm ihtiyacı 
· likte 1aat ona kadar komisyon rlyase- olan 67500 kilo sığır eti kapalı zarf uıu -

tine vereceklerdir. Postada olan gecik- tiyle utm alınacaktır. 
meler kabul edilmiyecektir. 2 - Sıtır etinin tahmin bedeli 16875 li-

(2207) 122115 ra olup muvakkat teminatı 1265 lira 62 

K • • kuruı 50 1&11timdir. 
OprÜ lnŞOOta 3 - Sıtır etinin prtnamesi ve evsafı be-

Bahkeair Valiliiindeıu delıia olarak her giin Bolu'dt P. alayı Sa 
Al. Ko. da İltaubul ve Ankara Lv. lmir-

1- Balıkesir • Kepsüt yolunun 25+ liii Sa. Al. Ko. ile Kocaeli tüm. Sa. Al. Ko 
000 cı kilometrelerindeki Simav - Kep- larrnda ıörfillir ve almır. 
•Üt köprüsünün inpatı kapalı sarf u 4 - Sıtır etinin kapalı zarfla ihaleıi 
•filü ile eksiltmeye çıkarılmıttır. 21-5-940 sah ıünü ıaat 15 de Bolu P. alayı 
2- Kefif bedeli 19487 lira 3 kurut- Sa. Al. Ko. da yapılacaktır. 

tur. Muvakkat teminatı da 1471 lira 53 5 - Sıtır etinin ekıiltmeai kapalı sarf -
kunıttur. la yaprlacafmdan 2490 uyıh bnanun 30 

3- Bu ite ait bilQmum evrak her maddnl mucibince teklif me'lctuplarmı 
gün Balıkesir nafia müdürlüğünde gö- 21-5-940 tarih ıah günü uat 14 de kadar 
rülebilir. makbu mukabilinde Ko. na •erllrneıl. 

Telrllf mektuplannm adı seçen kanunun 
4- Eksiltme 30 M.ayıe 940 perıembe n madd•l 11111Ciblace tamim edilmnl •e 

gilnti saat U5 da Balıtreelr nafla mil • barict• talip olacakların 14 maddeti mQCf
dürHlftlnde miltetekkll komisyonda bincı teklif mektuplanm Ta'lctlnde iadeli 
yapılacaktır. btektner sarflarını lha- teabhiltll olarak sönderilme1i prttır. Po.
le uatindfn bir IUt evel me.ıldu ko- tada vukua gelecek tebirden komlıyon m• 
misyona vermit olacaklardır. ıutiyet kabul etmez. 

5- Muvakkat teminatlarını Balıke- 6 - İsteklilerin ticaret odasından tescil 
sir mal andığına yabrdıklanna dair eclllmlı n •ealb ibran lbrmdır. (1905) 
makbus veya bu mlkdar pyanı kabul 11911 

banka mektubu ve ihale tarihinden H• K tİ ahn cak 
kiz giln evet villyete müracaatla ala- oyun e a 
caklan ehliyet ve ticaret odası vesika· Edirne Aak•i.Satm Alma Komü-
larlle teklif mektuplarını ihtiva eden yonundanı 
.ıarf a koyarak me.ıkQr zarfları 2490 •· Bdirne'de askert lıutane lçin 76650 kilo 
yılı kanunun hükümleri daireıinde koyun eti kapalı sarfla alınacaktır. lbal-4 
tanzim ve lm.ıa etmit olarak yukarıda 5-6-940 çartamba gllntl tut 11 ele Edim• 
bildirrilen cUn ve uatte ebiltme ko- de mi mütlriyet dalr•lncl• Atm alma • 

ed cek1 di miıJ'01111Dda 7&PJ)acaktw. Telmıla edilen 
misyonuna müracaat e er r. tutan 42157 lira 50 bnJt n teminatı 1123 

C5- Poıtada vukubulacak gecikme • liradır. EV:.f n tutaamal komlı,onda 
ler kabul edilmez. (3808/2216) '12280 ıörillebillr. tıteklilerin tari ~ ıtln •• 
-------------- • seç lh&l• eaatinden bir 1&&t ..,eı teklif 

mektuplannı komiı;roaa •ermiı olmalan 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

' . Demir fıçı alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komi•-

yonundanı 
Muhammen bedeli 2137,50 lira olan 

150 adet demir fıçı 28. 5. 1940 salı gü
nü saat 15,30 da açık eksiltme uauliy
le Ankara'da idare binaıında satın a
lınacaktır. 

Bn ite gitmek iatiyenlerin (160,32) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
t- 'in ettiği vesikaları hamilen eksilt
me saatine kadar komisyonda isbatı 

vücut etmeleri li.zımdır. 
Şartname Ankara'da malseme dai

resinde görülebilir. 
(2195) 12250 

Kablo işleri 
D. D. Yollan Satın Alma Konu.-

yonaadanı • 
Muhammen bedeli 6700 lira olan Sı

vaı'ta yapılacak kablo ferp 28. 5. 940 
salı gilnil uat 15 de kapalı zarf uau
llyle Ankara'da idare bina11nda ihale 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin (502,50) 
liralık muvakkat teminat tıe kanunun 
tayin etti il vesikaları ve tekliflerini 
a~ı ,un uat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler puuıs olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpap
da teeellUm ve sevk tefllfinden dağı-
tılacaktır. (2181) 12249 

Kablo isleri 
D. D. Yollan Satm Alma JCo •• 

danı 
Muhammen bedeli 2120 ( iki bin yilz 

yirmi ) lira olan Haydarpap'da yapı-

Müteahhit nam ve hesıbma 1 adet maran
goz kalınlık (Rende) tezrthı. 1 adet ma -
ranıoz şerit testere tezılhı. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan yu
karda yazılı iki adet marancoz tezglhı mü
teahhit nam ve hesabına Askeri Fabrikalar 
umum müdiırtüğü merkez lllltm alma ko • 
misyonunca 20-5-1940 pazartetıi gflnil uat 
15.30 da pazarlıkla ihale editece'lctlr. Şart
name pursız olarak komisyondan TeriHr. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (112) li
ra (50) kurut ve 2490 numaralı bmımm 2 
ve 3 maddelerindeki veuikle komiıyonc. 
olmadıklarına ve bu iıle alüadar tüccar • 
dan oldulrlarına dair Ticaret odau v•i • 
kaıiyle lıe.ıkilr gün n saatte komi•J'Oft& 
müracaatları. (2293) 12296 

Müteahhit nam n hesabı• 
45 ton Ferro silisyum ahn•ak 

Alkeri Fabrikalar Umum Miiclir
lifü Merku Satm Al-. KomiaJıo
nunclan: 

Tahmin edilen bedeli (5850) Ura olu 41 
ton Ferro Slllıyum mllte.ıılılt nam Ye be
tabuıa Aüert Fabrllralar Umum MBdflr • 
lüğü Merkez satm alma komisyoıumca 

21-S-9'40 ulı giiııii Mat 14 te pazarlıkla l -
bale edilecelrtir. Şartname paanu olaarlr 
komiıJODdan .erilir. Talipleriııa ma'f&kbt 
teminat oı.. (438) lira (75) karat" l490 
mımarah bamnm 2 Ye S madde1erlndeld 
•euikle komlı:ronca olmadıklarma •e bil 
lıle alllradar tilccardan olduk:larma dair 
Ticaret Odau •aikui7le muktr ,qn. n 
1&&tte komi1100& milracaatlan. (22U) 

12195 

P. T. T. •e TELEFON Md. 

Yeni pullar 

mektuba lle prtnamede yanlı belp • 
Jeri muhtevi teklif mektuplannı ek • 
siltme vaktinden en geç bir saat eYeİ 
komisyona •ennit olmaları. 

(1935) 11961 

Yatak kılıfhk beı: 

alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satm Alma Komisyonundan: 
1- Bir metresine elll sekiz kuruı 

fiyat tahmin edilen vaııf veörneğine 
uygun 30,000 metre yatak lnlıflık be.ı 
kapalı zarf usulii ile 115. 5. 940 per~ 
be günü saat on Uç buçukta satın ata
nacaktır. 

2- Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilecek bu eksiltmeye girmek 1• 
tiyenlerin 1455 liralık ilk teminat ve 
prtnamede yazılı betıeleri muhtevi 
teklif mektuplarını en geç eksiltme 
vaktinden bir 1aat evet komisyona ver-
miı olmaları. (1934) 11960 

_ ANKARA BELEDiYESi 

Satıhk tenekeler 
Ankara Belediyeaindenı 
1 - Depoda bulunan 590 adet 

benzin ve 282 adet adi 1d ceman 
adet teneke satılmak üzere on bet gün 
müddetle açık artırmaya konulmuıtur • 

2 - Muhammen Jnvmetl (156) lira 
(96) kuruştOJr. 

3 - Teminat (13J lira (78) kur t-: 
tur. 

4 - Şa. t:ıamesini germek isti ye 
rin her gJn encümen kalemine ve i 
lilerin de 28. 5. 940 salı gilnil sat 10.fl 
da belediye encUmenine milracaatlan. 

(2230) 12235 

Yol çivisi olanacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Fen itleri için alınacak ola 

1000 adet yol çivisi on bet gi1n müd
detle açık eksiltmeye konulmuıtur. 
2- Muhammen kıymeti (2500) lira-

dır. 

S - Teminat (187,S) liradır. 
4 - Şartname " nilmuneıinl rar

mek lıtiyenlerin her giln encümen Jm. 
lemine ve ilteldilerin de 28. 5. 940 sa
lı günil ... t 10,30 da belediye eneim .. 
nine milracaatlan. 

(2229) 12ZSI 

Demir ltora " saire llılllClk 
Ankara Belecliyeeiıadeaı 
1 - Su itleri için alı1)8Cak oı.. 

15356 lira muhammen bedelli 20 kalem 
demir boru ve aksamı onbeı gUn müd
detle ve kapalı sarf usuliyle eksiltme
ye konulmuftW'. 

2 - İhalesi 28. S. 940 salı gilnU • 
at 11 dedir. 

3 - Teminat 4715 lira 70 kunıttur. 
4 - Şartnamesi ve llıtesini görmek 

lıtiyenlerfn her giln encümen kalemi
ne ve lıtelı:lilerin ihale giinU olan 
28. 5. 940 salı gilnil saat ona kadar tıell
lif mektupJannı beledi ye encthnenine 
..ermeleri IIAn oJunar. 

(2228) 12234 

GOMROK VE iNHiSARLAR V. 
Ankara LY. Amirliti Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat il&nlan 

lbimdır. (2285) 12211 

Un ahnacak 
lacak kablo ferıi 27. 5. 1940 pa.ıarteal Ankara P. T. T. MUiirlQladwu 
i\lnll uat ıs de kapalı zarf uıGHl ile Balkan posta birliğine dahil bulu- Kı· •alık yemek kant·ın·ı 
Ankara' da idare binasında ihale edile- nan idaremizle Roman,,-. Yuga1Javy1. 1

' 

Yeşil hasıl ah nacak 
Konya Satın Alma Komia~· 

dan: • 
l - Konya'dakl kıtaat bayvanlarmm ih

tiyacı olan (1023000) kilo Yetil halli kapa
lı zarf utullyle ebiltmeye korumıttar. 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon
:pa levazım lmirllkleri utmalma komiayon
larmdadır. lıtekliter prtnameyl bu ko • 
misyonlarda okuyabilirler. 

3 - hbu (1023000) kilo Yetil baalm 
muhammen tuttn (17391) liradır. 

4 - Şartname.indeki ;rllzde 25 niıbet& 
deki mikdar fazlası da dahil olduğu halde 
ilk teminatı (1630) lira (41) kuruıtur. 

5 - Eniltme ıa - mayu • 940 peqem • 
be gfinil 1&at 11 de Kon:pa kolordu blauı 
içindeki utm alma komiıyonunda yapıla
caktır. 

6 - İıtekliler 16 • mayrı • 940 pertemb• 
gfinil uat ona bdç" teklif mektaplanm •
tın alma komisyonuna vereceklerdir. Bu 
ıaatten 10ıva verilen veya ıönderilen mek
tnplar kabul edilmiyecektir. (1994) 119H 

Ma-• Askeri S.tm Alma Ko- cektir. ve Yunanistan idareleri araunda iki t . 
mia~an: Bu ite girmek iıtiyenlerin 159 ( yilz sene evel yapıldığ'ı gibi biri koyu ma- Ankara n1ıiaarlar Baımiidürll-

1 _ Birliklerin ihtiyacı olan 200.000 ki· elli dokuz ) liralık muvakkat teminat ri on kurut diğeri açık mavi 1 kurut tünel•• : 
·ı '--- i ısı ik la Jmak n- ·L· Jd fba "• Orman Çiftliğinde İnhisarlar Bira Jo un kapalı nrfla ekıiltmeye 1ı:0mıı111111 • ı e 1U111Unun tay n ett •• ves a n ve o ~ere ı .. ı pu an ret m .. ,t .. 

tur. tekliflerini ayni &i1n uat 14 de kadar rek bir ıeri 27. S. 940 tarihinden itiba- Fabberilı:u1. ındın mulbammenkayklık. k~~ 
2 - Muhammen tutan 2e000 liraü. konıiıyon reiıliğine vermeleri lbım - ren bir sene müddetle tedavUie kona- on t ıra an ° an yeme antını UK 

••L -'--- d --L.. (2180) tene müddetle icara verilecegvindeD 1 - .u& t-tl 1950 liradır. ır. ıı;;•ıuır. 12197 
4 - tartnamesi, t.tanb11l, Aman L.,. 

1
, Şartnmneler paruız olarak Ankara- K prtıwnesl veçhile açık arttırmaya ta-

lmirlikleri •e Maartta Hkert utm alma da malzeme dairesinden, Haydarpap- orneş ve saire ahnocok llp olanlann teminatlarile birlikte 31. 
komieyoıılanndadır. l.telı:liler .. rtnam•- da teaellllm ve sevk tefiiiinden dağı- 5. MO tarihinde IUt IS de Bq llüdtlr· 
Ji komll70Dlarda sönbllirlw. tılacaktır. (2lS2) 12209 Ankara Radyoni Müdirlüfh. lllGmU.ıde top1D1cak komisyona w 

5 - Kapalı zarf uıutiyle elrtıiltme1I 1,6- , den: fazla izahat almak lıtiyenlerin de her 
940 c:wnarteai ıtınl uat 10 da Jlaraıta 111- MaLL ' r· ..1 • .,. • 1- Etimesğut Radyodifuzyon fıta• giln Bq Mildllrlüğümüz Mubakemat 
bay pzinoıunda yapılacaktır. •••P e ıreıe ........ yonu pençereleri için yapılacak yayh ıubesine •e yahut Bira Fabrikasında 

6 - İıtekliler teklif mektuplarrru en 10n D. D. Yollan Satın Alma Ko.- komeı ile liyah ıitor n saten perde- müracaatları illn olunur. (2208) 
1-6-940 cumarteti cini l&at 9 a kadar Ma- dan: Jetin yaptınlmuı puarlık uıulile a- 12217 
raı'ta aıkert ntm alma komiıyomı ri1ase- Muhammen bedeli 1800 ( bin ıekiz çık ekslltmele konulmuıtur. 
tine gönderecekler veya vereceklerdir. Bu yU.z ) lira olan 56 kalem makkap ve 2- Muhammen lı:eıif bedeli 1065 Ji. ------·--------
1Utten sonra gelm .,.,.. getirilen melrtUP- ASKERLiK iŞLERi 
lar kan__. kabul edilme.ı. (U87) 12290 frezeler 27. S. 1940 pazarteei gilnll uat ra 45 lnuut olup muvakkat teminat 79 

15,30 da açık eksiltme usQIU ile Anka- lira 91 kuruıtur. ------·--------• 
ra'da idare binasında satın alınacaktır. 3- Açık ebiltme n. 5. 940 çarpın- H 

Bu iıe girmek istiyenlerin 135 ( yUz ba günU saat 14 de Radyo MüdUrliip asta 
KmdareG TGmea Satın Alma Ko- otuz bet ) liralık muvakkat teminat ile Satınalma Koiniıyonunda yapılacaktır. 

misyoaaadanı kanunun tayin ettiği veaikalan hami- 4- Taliplerin muayyen cüa ve u- bakı ) k ku 
Tümen birliklerinin 940 mall eenetl lcln ı L ·ı . kad t.. • tt -'-L- cı en e.ıı tme uatıne ar .. omıayon- a e ~uv--t temina. t ve kanuni beJ. 1 rsu 

Sadeyağı ah nacak 

ihtiyacı olm 72 ton lllde niı kapalı sarf da isbatı vücut etmeleri lizımdır. gelenle mezkQr komııyonda bulunma-y ğurt alınacak unliyh elı:tiltmeye komılmuıhır. llubam- ş 1 d . 1 
O men bedeli 90720 liradır. tik teminatı 5786 artname Ankara'da ma zeme aıre- an. Ankara Ywli Aakerlik Ş.beaia-

Kırklareli Tümen Satm Alma Ko- liradır. eartnamesiai •• evsafını her siln sinde görülebilir. (2153) 12210 5- Keıif, proje ve prtnameyi gör. den: 
misyonundan: IKrrklarali ttlmeD Atm alma komiıJODUDda -------------- mek istiyenlerin Radyo lfildürlüfüne 

Kırklareli tfimen uırert butanesiDiD 940 sörebmr1er. ASKERi f ABRIKALAR müracaattan. (2130) 121115 

mall seneli için 30.000 kilo ,oiıırdıı açık lbaıeti 30-mayıs-940 peqembe sini 1&1t --------------ıo- --------------
1 - Bir seferberlik vakaanda 3634 Ko. 

la milli müdafaa mükellefiyeti bnunumıa 
ikinci madde1ine göre bayanlara t,atbik • 
dilecek mükellefiyette :pardımcı hemtire o-

Sığ1r eti alınacak 
Vize Aaken S.tın Alma Komiayon1111daaı 

Tutan Mlktan Teminatı M. clui Ekliltmenln Ebi1tmenin 
Lira Kr. Ton Lira Kr. Nevi gfin ve 1&atl 

49500 oo 150 3715 00 utır eti K. sarf to.5.940 iL 10 puartesi 
49500 00 150 snı 00 = = to.5.940 8a. 11 pazartesi 
49500 oo 150 5713 00 = = 20.5.940 Sa. 15 puarteti 
49500 00 150 3713 00 : a 20.5.940 8L 16 puartal 
49500 00 1 150 S713 00 = = 21.5.940 t: 10 1&h 
49500 00 150 3715 00 = = 21.5.940 11 lalı 

1 - Tfimen birliklerinin 940 mall yılı buiru lptldauadan ma~ 941 IODWll ka· 
dar ihtiyacı olan ııtır etleri kapalı sarfla ebiltmeye konmaqtur. 

2 - Ekıiltmeye konan miktar, tatar ebiltme sün •e uatf :rukanda yanlmıttn'· 
s - Vermeye talip olanlamı tartnam• " evufı h• da meııai 1&&tlannda Vi

zede ukerl 1&tın alma komiuonuada pjreblleceklerdir. 
4 - Teklif mekhıplan :ruhrlfa yuıh ihale --~ bir uat wel komiıyona 

verilecektir. Bbiltm• )'91'1 Viae aüed •tm alma komlaıroıuımm baluadutıı dalre-
11179 

1000 ita. nümunesine göre 
Guteperka, 1000 lg. 

llİİllHIMSile göre Glleperkı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdir· 

lüiü Merkez S.tm Alma Komiayo
nundanı 

Tahmin edilen bedeli (19.750) lira olan 
fukarada yanh ikl blem Gureperb a1-
kert fabrikalar amum miidilrlüiü merkea 
satın alma komiıyonunca 17/$/1940 cuma 
cfinii ıaat 14 te puarhkla lbale edilecek
tir. Şartname paruıs olarak komiıyondaa 
•erilir. Taliplerin muvaklrat teminat olan 
(1481) Un (25) lmr'1t " 2480 mmaralı 
am.u a •• a. macldeleriacleld • ...w. 

JANDARMA 
-------------- larak iltibdam edilecekleri için 1 - ~ziraıa 

Kaputluk nmaı llılllCI• 
Jandarma Genel Komataahiı Aa

lsara Satın Alma Komİ9'0DUDdam 
1- Bir metresine llç yb eltl kuruı 

kı~et takdir edilen vaııf ve örneii
ne uygun altı bin melreden dokuz bin 
metreye kadar kaputluk kumat 115. 5. 
940 perıembe günü ıaat onda kapalı 

- 940 da batlamak üzere Cebeci Alkert t.• 
tuıainde h:ıta bakıcı kurıtan açılacaktıt. .. 

2 - Bu kurslar ıünde iki ıaat olmak 11-
zere iki buçülı: a7 devam edecektir. 

3 - Kuru iıtirlk eden bayanların olnar 
yazar olman tarttır. Tahıili yubek ol&D
lar tercihan alınacaktır. 

4 - Her kurt mevcuda 50 kiıi olacat w 
fazla laıJanlar birinci nrlmı hitamından 

IOlll'& bir ay fallla ile ikinci kurl& ittirlk 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. ettirilecektir. 

2- Şartnamesi 158 kurut bTfılıfın- Kayıt olmak Te fazla maltmat almak ı.
da komiıyondan alınabilecek bu elı • tfyen tı.:panlann her ıin Ankara yerli a
dltmeye ginnt:k iıtiyenlerin 23153 lira- kerlik pheiine müracaat etmeleri illD o• 
lık ilk teminat ._kbu ft7& ı.nbı 1mL (DU) 12245 



-C- ---- ---- - -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
- Toprak mahsulleri ofisinden : ----

----- -- --=: Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha := = evelki seneler mahsulü afyonların Toprak:= = Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve := = peşin para ile mübayaasma karar verilmiştir. § 
= a. - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayetine kadar İs- ~ 
:= tanbul deposuna teslim edilmiş bulunacaktır. = 
:= b. - Bu müddet zarf mda getirilen afyon depoya giriş := 
- sırasiyle muayeneye tabi tutulacak, ince ve kabası tefrik =: = edildikten sonra usulü dairesinde niimunesi alınarak talı- := 
:= lili ve bunu müteakip tartısı ve kati tesellümü yapılarak := = bedelleri ödenecektir. := 
- c. - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan af- § 
:= yonlar mübayaa edilmiyecektir. = 
:= d. - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplan- _ 
=: mış olanların beher morfin derecesi ( 40} kırk kuruş ve ka- := 
:= ba toplanmış olanların beher morfin derecesi (30) otuz =:. 
:= kuruştur. -= e. - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra := = ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İstanbul'a getireme- := 
_ dikleri takdirde afyonlanmn iptidai ve kati teslim ve te- := 
- sellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden mu- := = saddak bir vekaletname ile İstanbul'<la münasip görecek- := = leri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (2036) 12030 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

MAHKEMELER 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Evelcc Ahi Elvan camii yanmda 
Konyalının kahvesinde garson iken 
halen ikametgahı meçhul kalan 
Mehmcde. 

Adli müzaharete nailiyetine karar 
verilen Ankaranın Akbaş mahallesi 
Daracık sokak 7 N. da mukim karınız 
Şefika Akman tarafından aleyhinize 
açılan ihtar davasının yapılan duruş
ması sonunda ayrılığınızın üç ayı geç
miş bulunduğu anlaşılmış olmasına 
mebni kanunu medeninin 132 ci mad
desi mucibince aile vazif~lerini yap
mak üzere evinize dönmenizin ihtarı
na 22 4/ 940 gününde kabili temyiz ol
mak üzere karar verildiği ilan olunur. 

(2256) 12278 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Eski§ehir Hacı Alibcy mahalle
sinde Sakarya caddesinde 10 No: 
da Mevlüt oğlu Mustafa Yurdayar. 

Ankarada Sümerbank vekili avukat 
Cemal Haz,ı.m tarafından aleyhinize a
çılan 210 lira tazminat davasının mah
kememizde yapılmakta olan duruşma
aında adresiniz meçhul olduğundan i
lanen yapılan davetiyeye icabet etme-

mahkemede bizzat hazır bulunmadığı
nız veya bir vekil göndermediğiniz 
takdirde mahkemeye gıyabınızda ba
kılacağı tebliğ makamına kaim olmak 
üzere ilan olunur. (2283) 12279 

Ankara Asliye ikinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Ankara•nın Bağlum Nahiyesinin 
Lezgi köyünde eski bağ bekçisi Ce
mil. 
Karınız !..ezgi köyünden Emine ta

rafından aley~inize açılan gaiplik da
vası arzuhali ikametgahınızın bulun
madığınızdan tebliğ edilememiş ve 
mahkemece ilanen tebliğine karar ve
rilmiştir. 10 senedenberi kendisiyle i
ki çocuğunuzu terkederek aç ve sefil 
bıraktığınızdan ve hayat mematınız
dan bir haber almadıklarından gai~ 
liğinize karar verilmesini is emekten 
ibaret bulunan davanın ahkemesi 
sonunda usulen iki defa altışar ay 
müddetle yapılan ilanlar semeresiz 
kalmış olduğundan medeni kanunun 
32 - 34 üncü maddelerine göre 926 se
nesinden itibaren gaipliğinize ve nü
fusa tesciline kahil temyiz olmak üze
re 17/ 4/ 940 gününde karar verildi ği i-
lan olunur. (2255) lı277 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Y eniıebir Koca lepe Uru apartmanı 4 No. da Se· 
lı ip Çopıroila : 

ULUS ıs-~I 
--M-AAR-tF_V_E-KA_L_E-Tl __________ .:!J_lll_llJ_lll_lll_lll_lll_ll_lll_lll_tll_lll_lll_fll_ll_lll_lll_lll_lll_lll_lll_Jl_lll_Jllrnlll~ 

Hakiki ::: 
Kitap yazma = Yiyecek, içecek ve yakacak 

Balkan kaşarı = 
müsabakası 

Maarif Vekaletinden: 
Çok ucuz olarak 

Memurlar kooperatif ~irketi 
mağazalarında bulursunuz. 
Toptan alanlara ayrıca tenzilat 

--
----

İhtiyacınızı; taze, temiz ve ucuz olarak kolaybkl• 
tedarik etmek istiyeceğiniz şüphesizdir.. O halde 

Memurlar 
1- 2259 sayılı kanunun tatbikine 

dair olan talimatnameye göre ilk okul
ların 4 üncü ve 5 inci sınıfları için iki 
ciltten müteşekkil bir Tabiat Bilgisi 
kitabı yazılması miisabakaya konul -

yapılır. = ,J 
~--••••••••••r' § Mağazalarına müracaat eylediğiniz takdirde sipat!J 

muştur. 

2- Müsabaka müddeti 1. VI. 1940 
dan başlamak ve 31. 1. 1941 cuma gil- ..JI DAKTİ LQ KURSU it.. 
nti akşamı bitmek üzere sekiz aydır. = ': 

3- Müsabakaya iştirake karar ve - : 71 inci devresini de % 50 ten-: 
renler 31. X. 1940 perşembe günü ak- : zilatla açmış ve kayıtlara başla- : 
şamına kadar bir istida ite Mar«if Ve- : mıştır. Belediye sırası Hanef : 
killiğine müracaat ederek bu müsaba· : Apart. No. 4 Tel : 3714 1827 : 
kaya girecekler defterine adlarını yaz- - -
dırarak bir numara alacaklardır. ., 1111111111111111111111111111111111111 ır 

4- Müsabakada birinciliği kazanan 

kitap serisi üç yıl süre ile okullarda MlLLI MÜDAFAA VEKALETi 
okutulacak ve müellifine her yıl için -------------
biner lira telif hakkı verilecektir. İkin 
ci çıkan kitap serisini .yazana bir de -
faya mahsus olmak üzere birincinin 
müellifine verilenin bir yıllığı, üçün
cü, dördüncü ve beşinci çıkanlara da 
birer defaya mahsus olmak üzere dör
der yüz lira mükafat verilecektir. 

5- Müsabakaya gireceklerin eser -
terini üçer nüsha olmak üzere makine 
ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne 
yazılmış olarak Maarif Vekilliği Neş

riyat Müdürlüğüne makbuz mukabi -
tinde vermeleri veya göndermeleri la
zımdır. Kitaba konulacak resim, şekil 
grafikler ve sairenin asıllarının yal -

Gaz idrofil alınacak 
M. M. Veki\leti Satın Alma. Ko-

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 

on beş kuruş olan beş yüz bin metre gaz 
idrofil 17 mayıs 940 cuma günü saat 11 de 
Ankarada M. M. V . satın alma Ko. da ka-
palı zarf usuliyle satın alınacağından is -
teklilerin 5626 liralık ilk teminatlariyle 
birlikte teklif mektuplarını eksiltme saa -
tinden bir saat evcline kadar mezkur Ko. 
başkanlığına vermeleri. Şartnamesi 375 
kuruş karşılığında M. M. V. satın alma 
Ko. dan alınır. (1448) 11486 

nız bu nüshalardan birinde ve yerle - Pı·ı·ama plınacak 
rine konulmuş olarak bulunması kafi-
dir. Müsabakaya basılmış bir kitapla M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
girenler de kitabın ilç nüshasını vere- mi yonundan: 
cek veya göndereceklerdir. Beher takımına tahmin edilen fiyatı 200 
6- Müsabakaya girenlerin eser müs kuruş olan 2250 takım pijama 18-mayıs-940 

veddelerile birlikte, eserleri kabul e- cumartesi günü saat 11,30 da Anknra'de. M. 
dildiği takdirde itan edilen telif hak- M. V. satın nlma Ko. da pazarlıkla satına
kı mukabilinde ve her türlü tasarruf lınacağından isteklilerin 675 liralık kati 
hakkından vazgeçerek Maarif Vekil- teminatları ile birlikte p:ızarlık gün ve u
liğine üç yıllık bir devre için terket- atinde Ko. da bulunmaları, (2263) 12284 
tiklerini ve kitabın o devre içindeki 
her basılışının son tashihlerinin ken
dileri veya kendi mesuliyetleri al -

Gaz idrofil ah nacak 
tında tayin edecekleri diğer bir zat M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
tarafından yapılacağını gösterir No- misyonundan: 
terlikten tasdikli bir taahhüt senedi Beher metresine tahmin edilen fiyatı 14 
vermeleri de lazımdır. kuruş olan 50.000 metre gaz idrofil 18 -

7- Kitaplarda bulunması tazımge _ mayıs - 940 cumartesi günü saat 10 da An
lcn pedagojik ve teknik vasıfları gös- kara'da M .M.V. satın nlma Ko. da pazar -

!ıkla satın alınacağından işbu gaz idrofili 
teren şartname ile Noterliğe tasdik et- mayıs 940 ayı zarfında verebilecek istekli-
tirilccek taahhüt senedinin formülü !erin pazarlık gün ve saatinde 1050 liralık 
Maarif Vekilliği Neşriyat Miı"lfürliı - kati teminatları ile birlikte pazarlık pin ve 
ğünden alınabilir. Mektupla istiyen - sanımda Ko. da bulunmaları. (2260) 12238 
]erin 6 kuruşluk bir posta pulunu da 
birlikte göndermeleri lazımdır. Eter anestezik alınacak 

(2000) 11981~ 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

-------------- misyonundnn: 

:= riniz itina ile evinize gönderilecek ve bu arzunuz, merıu"l 
=: olacağınız bir şekilde yerine gelecektir. 
:= Merkez mağazası Tel : 1427. Yenişehir mağazası 'f = 5864. Bahı;eli evler mağazası 3485/ 43, Hamamönil 
§.zası Tel : 1974. 19 

-::;;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

EMLAK VE EYTAM BANKASIND 
Sekiz senevi taksitle ve açık arttırma il 

21-5- 940 Sah günü satılacak emlak 

Esas 
No. 
767 

Mukadder 

772 

Mevkii ve Nevi kıymet' 
Börekçiler Mah. Mescit So. Kadastronun 91 ada 14 
parselinde kayıtlı 16, 18 taj No. lu ahşap evin 72 
hissede 12 hissesi ( tamamı 706 M2. ) 
Doganhey Malı. Kuru ne So. Kadastronun 162 
ada 6 parselinde kayıtlı 51 M2. arsa (Marangoz Meh 
met Erkan'ın yaptırdığı 18 taj No.lu dükk~nın ö-

1120-

nünde ). 1020-
773 

779 

780 

Doğanbey Mah. Mescit So. Kadastronun 162 ada 8 
parselinde kayıtlı 181 M2. arsa ( EmJak Bankası 
arkasında, Safa Oteli hizasındadır. ) 
Yenice Mah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 2 
parselinde kayıtlı 68 M2. arsa 'c 15 No. lu dükkanın 
öniinde.) 
Yenice M.ah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 6 
parselinde kayıtlı 65 M2. arsa (Arabacı Ramazan'ın 
dükkanının önünde.) 

781 Yenice Mah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 7 
parselinde kayıtlı 159 M2. arsa ( 6 parselde kayıtlı 

3620-

544-

520-

arsanın yanındadır.) 1272-

Sekiz senevi taksitle ve açık arttırma il' 

24-5-940 Cuma günü satılacak emıa~ 
782 Ankara'nın Kızılelma Mah. Saraçlar So. Kadastro

nun 404 ada 1 parselinde kayıtlı 45 M2. arsa. 
783 Kızıle1ma Malı. Mimar Sinan So. Kadastronun 404 

ada 10 parselinde kayıtlı 38 M2. arsa ( Diyanet 
Reisi Bay Rifat arsası önündedir. ) 

919 Keçiören, Çoraklık mevkiinde Kadastronun 1717 
ada 50 parselinde kayıtlı bağın dört hisse itibariyle 
iki hi sesi ( tamamı 6965 M2. ) ( Kasap Ahmet Ça-

3U-

vuşun bağının yanındadır. ) 1219--
diğinizden usulün 141 inci maddesi 

mucibince ve yirmi gün müddetle ve 
kendi imzanızı taşıyan bir taahhütna

me ibraz olunup ehli vukuf tarafın
dan istiktap yapılacağını bildirir gı -
yap kararı çıkarılmasına karar veril
miş olduğundan duruşması bırakılan 

20/6/940 perşembe günü saat 9/ 5 da 

Maliye nlıileti nlıili aYUkat Cüıide Alpar tara· 
landan aleyhinize açılan 72 lira 21 karııı alacık di· ENSTiTÜLER Hepsine tahmin edilen fiyatı 4000 lira o-
nunun auıhkemeınizde yapılauıkta olan darıııma1111• --------·------ lan 500 kilo Eter Ancstezik 18-mnyıs-940 

959 Cebeci mevkiinde. Kadastronun 968 ada 1 parsc -
tinde kayıtlı 24460 M2. arsa ( Cebeci Mezarlığı ya -

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

da adrr.siniz meçhul oldufundaa ilanen yapılan dı· cumartesi günü saat 10,30 da pazarlıkla sa-
ntiyrye icılıtt tlmediiinizden ıııaliin 141 inci -d· 8 i r kasa . alınacak tın alınacn&ındnn isteklilerin 600 liralık 
desi mucibince " )irmi ıüıı müddetle ilanen ı•Y•J> kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
kararı çıkarılıııuına karar verilmiı oldafundan da- Gaza' Terb'ıye Enstı"tu"su" Mu"du .. rlu". · d snatın c Ankarada M.M.V. satın alma Ko
ruıması bırılıılan 24. 6. 940 pazartesi ıünü nal 9,5 
da mıhktmrde bizzat balıınm~dıimn: nyı bir n· ğünden: dıı bulanmaları. (2259) 12282 
kil ıöndermediiiniz takdirde ıııahkemeye ıırabınrıdı 1- Tahmin edilen bedeli 625 lira O· 

bakılacıfı ıtblii ınııkımrM lıaim olanuk ıiıere ilia lan ( yükseklik 1,47, genişlik 0,57, de-
ol111u. 1905 Salisilat desuf almacak 

----

rinlik 0,53) bir kasa pazarlık suretile 
satın alınacaktır. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

2- Eksiltme 15. V. 1940 çarşamba misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 1340 lira o

günil saat 1 S de Ankara Mektepler lo.n 450 kilo Salisilat de sut 18-mnyıs-940 
Muhasebeciliği binasında satın alma cumartesi günü sant 10 da Ankarada M. M. 
komisyonunda yapılacaktır. V. sntın alma Ko. da pazarlıkla satın alına-
3- Şartnameyi görmek istiyenler cağından 25·mayı~940 tarihine kadar An-

okul idaresine müracaat etmelidir. kara'da umum sıhiye deposuna teslim edil-

nındadır. ) 4892-
960 Ankara'nın Sebze bahselerinde Kadastronun 1605 

ada 8 parselinde kayıtlı bahçenin 24640 hissede 
19712 hissesi ( tamamı 7962 M2. ) ( Mustafa Tekeli-
nin işgalindedir. ) 1912-

1034 Sümer, eski Dumlupınar Malı. Görücüler So. Ka
dastronun 283 ada 16 perselde kayıtlı 32 taj nurna -
ralı ahşap evin 128 hissede 8 hissesi tamamı 219 
M2. ) dir. 83-

1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlik sekiz sene~ 
ve açık artırma ile satılıktır. 

KURULUŞ T ARIHI: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

----
-

4- 1stek)ilerin mezkur gün ve sa - mek üzere ellerinde salisilat desut bulu -
atte (46.88) liralık muvakkat teminat nanlarm paazrlık gün ve saatinde mc:ı:k<lr 
makbuzlarile birlikte müracaatları i- Ko. da bulunmaları. Kati teminat 211 li -
lfin olunur. (1968) 11970 radır. (2258) 12281 

2- Arttırmaya iştirak edecekler içinde, mühür kullananların rıı"' 
ni Noterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sırasında verilen bedel 
der kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesiJI 
yit eylemeleri lazımdır. 

.. 3-:: İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 21. 5. 1 
gunu saat on dörtte, ikinci kısım için 24. 5. 1940 cuma günü saat oıı 
Bank~mı: ~atış ~omisyonu.n~a yapılacaktm İsteklilerin 0 gün 6t Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka 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 plana göre ikramiye dağıtılacaktır~ 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 

4 ,, 500 " 
4 ., 250 " 

40 ,, 
100 ,, 
120 " 
160 " 

100 
50 
40 
20 

., 

" 
" 
" 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

., 

n 
., 

,. 

--------------
---
--
------
----
--------------------------------Kur'alar senede 4 defa. ı Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart vt := 

1 Haziran tarihinde çekilecektir. = -

TAPU VE KADASTRO ANKARA DEFTERDARLICI akçesı, huvıyet cuzdanı ve ıkı vesika fotoğrafı ile Emlak servisiııe 
-------------- ------·-------- • caatları. (2200) 12187 

Tapu tesçili 
• 

Çankaya tapu sicil muhafızhğın· 
dan: ' 

Komisyoncu Muslaf a Zeki İsmet 

Yeniıehirde Yenice 
aparfmamnda 

Zayi - Anknrn belediyesinden aldığım 
3-5-1932 :r. ve ll3G5 ve 11-6 .1932 T . 458 
~o.lu altmışlU' liralık, 22-4-1935 ve 149115 
No ile 65 liralık, 3-6-1034 ve 75 Nolu elli -
liralık teminat m:ıkbuzlannı zayi ettim. : 

I !
HUkmU olmadıı'.hnı yenisini alacağımdnn -
10.n ederim. (No. 44) Yenlhnl 44 No.da Baıtanlııp reııldi ıaieur 
ebzeci HUscyln Babacan. 1909 ; il 111111111111111111111111111111 

_:!11111111111111111111111111111111 

-
Gölbaşında şarkan Borsuk çukuru 

ve Dolap burnu, şimalcn göl, garben 
Kepir, cenubcn Cafer çayırı mevkile- Ankara Defterdarlığından: 1111111111 fi 
rile çevrili arazinin Eyrnir gölü met- 1935 takvim yılına ait Yeğenbey şu- ~ l llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllll 
rükatı olarak maliye hazinesi adına besine verdiğiniz beyannamenin isti- • 
tescili Ankara defterdarlığı tarafın - nat ettiği kayıtların tetkiki için def. ~-K ö R T 1 N G Blavpunnkt Agabaltık radyol 
dan istenilmektedir. terlerinizin 15 gün zarfında deıfterdar-

25. 5. 940 gnnü bu yerin tahkik ve tıkta hesap mütehassıstığına getiril - ~WESTİGHAUS Jeneral Elektrik Buz dolaplO 
tahdidine gidileceğinden bu yerde ay· mesi lüzumu beyan, aksi takdirde 2395 -

ni bir hak iddiasında butunan varsa sayıtı kanun hükümlerinin tatbik ecıi- Türkiyenin en mechur ( E G 1 N) halılo~ 
ellerindeki tasarruf balgelerile birlik- leceği tebliğ olunur. (2291) 12294 !f 
te Çankaya tapu sicilli muhafızlığına 
ve yahut tahkik günü mahallinde bu- Zayi - Ankara Memurlar kooperatif 
lunacak memurumuza müracaat etme- olrketlnde eo.hlp bulunduğum ts667 numara-
leri lüzumu ilan olunur. (2284) 12287 1ı hisse senedimi kaybettim. Yenisini ala

cağımdan esldslnln hUkmU yoktur. Eski 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6745 

İmtiyaz sahibi 

Iskender Artun 

kel mebusu Hnkkı Saydam. 1904 

YENİ SiNEMA 
Bugün bu g"ece 

Sahne 11ımatkArlarının ihtiyarlamaları 
ne demektir! 

Vıctor Fra.ncen Mr.dleln Ozera.y ve 
Loule Jou1e'nln cıınlnndırdıklan 

Gün batarken 

---- Adliye sarayı yanında Gençağa hanı ikinci kat No: ~ 
Kazım Rü§tü müessesesinde müsait T A K S 1 T L P 

satılmaktadır. 1 --
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

HALK SiNEMASt SUS SİNEMAS1 

Baıiiıı saat 14.30 dan itibarH 
TURKÇE SÖZLU 

Kraliçenin Elmasları 
B"I Rollnd~ : Cloryı Stewarl · Don Ameçhı 

Ye Oç Palavracı Silibıörler 
Seııaryoıu : AU.:XADR Dl!lılAS'm ·eserinden 

alı:ııııııtıı 

Bu GUn Bu gece 

93t • 140 film ucim lcupaımı IıuıııJ• ~ 

KANUN Kuve11 

= DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 Ji. 
:= radan aşağı dü~miyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/0 20 = = fazlasiyle verilecektir. := 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
:MUesscsc Müdüril: Natit ULUG 

ULUS Buımevi ANKARA 

tilml bunu seyircilerine if§a edecektir 

Seanalar saat 14.80 - 16.80 - 18.SO 

Seanılar : 14.30 • 16.30 • 18.30 n ıece 
•ut 21 de 

Baı Rolde : Delıakir )"Ildız MA Y ıtO~ 
Seanslar : Sut 14 • 16 • 18 n ~ 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
ve gece saat tam 21 de 

Saat : 12,15 te ucuz matine 
EHLİSALİB MUHAREBELERİ 

Tiirk~e Sözlü 


