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Türk Hava Kurumu 
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MAYIS TEWON Türk H .... a Kunımu Genel Meır-
1 9 4 O Ba,şmuhan1.rllk ı~ın kez Heyeti, bugün saat (10) da mer-
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Mezieres - Namur arasında Almanlar 
Meuse nehrini bazı yerlerde geçebildiler 

Namur - Sedan hattında --- ... • 
ıyade, tank ve hava kllalarının 

Sfirakile umumi bir harp oluyor 
hattına kıta lor yolladılar Almanlar Meuse - Moselle 

. 
yenı 
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Milli ~eflmlzle 
Romanya kıralı 

arasında telgraflar 
lt;ııı 
fağ1d ;?men bayramı mDnasebetiyle 

a t telgraflar teati edilmi§tir: 
IYlajeste İkinci Carol 
Roınanya Kıralı 

~o Bükre§ 
iyıc ~n ıtı.illi bayramı müna&ebe
Ctirrıi Jcstelerine en hararetli tebrik

l littct~ ~si saadetleriyle dost ve 
arı in R-onıanya'nın refahı için o

htiya tenıennilerimi arzetmekle çok 1 
tını., 

t tSMETİNÖNÜ 
k~tiı.na lamet lnönü 

Reisicümhur 

ti tf ajcste . . Ankara 
l?ı j,.1• lerının benim ve memleke-

)a ;r n rn·· 
~ n ettik) u:tefik ve dost sıfatiyle be-

Yeni bir devre başlıyor: 

Fransız kumandanlığı harekit 
harbini tatbik etmeğİ kararlaitırdı 

Dah!U lha.nctkr yUzllndcn llollnnda ordusunun daha !azla insan zayiatına meydan 
:vermemek 117.ere ba.şkumandnnlığ'ın ~mriyJ e atCJ kesti#;! ve ırill\hlarını bıraktığl bil -
CSirJllrken, Delçikada ve losclle • :Meuse hattı boyunca frıuunz arazisinde ba,lanu~ 
olan çetin harp, pıyade, tnnk ve hava lruv etlerinin iştirakiyle çok şiddetli bir tarzda 
devam etmektedir. Hnrckl\tıı. nlt Jınhcrlc r1mlz 3 Uncu ııayfnmızdadır. 

oıil}'t t erı hararetli tebriklerden 
C§ekkür ederim. (a.a.) r 
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Almailların .son taarruzdın .sonrı iııaJ etti 11eri •n.n7i. $ıma1 denirııtdeıı bq/17ard: icrnılu ~eııi UflbtlJ'İ .,.. almu htalan
t•arn111 i.ıibaftlmllİ 16stmr buit• 

lsVicre hUdudunda 
Alman lahsidalı var 

Bir lngiliz gazetesine gire 

Yeni 1 
Hava ıehitleri ihtilalinde Millet Meclisi Reisimiz., BCJ§vekilimiz. ve vekillerimiz 

Almanya İsviçre üzerinden 
F ransaya sarkmak istiyor , 

3afhalar 
t Kemal ONAL 

>, ~!! Ct•--
l'i.. ~•prı --- Hollanda ve Belçika· ... ~ .... n:ı •lnıan taarruzu, dün bi· 
\ '" ilci •ırıır tamamlamıt gibidir. 
ı.' 'hır l!ıeınJekette aynı zamanda 
"" lrıa.h. llııı •le: b •Yette batlıyan bu aaf-
~ lioııa.ıı~ ~tleri ayn ayn olmuıtur. 
~ •il•hı a. nın dün sabahtan itiba· 
4 l\c,i •a~~nı teslim editi taarruzun 
iti~tle it aanu timalde hazin bir 
li '-'~ b apamııtır. 15 mayıstan 
~~Ilı bü~· ıneınleket de alman isti
~ii._tıt, A un zaruretlerine katlana-
~.. ~rıcak Lon 

~'li~etle Al dra'ya yerleıen 
O ~r 11•ıı dey ınanya arasında harp 

11-tJ•&afha. :ını Hollanda için ikinci 
.ııı '-'• aıııerıto Çntalrtadrr. Felemenk 
J' 1 b· sunu · · t~I' , ır ka.b· .n ıtımadını kazan-

-~~e )e ~k·ııne ıle kıraliçenin lngil-
""es· 1 erek ·· d 1 "~"· 1

• Jrıütt f'k muca e ede ısrar 
~ir l kt:rıne/ ı ler için yalnız ma • 
diJ · Su lc:a.r 

1 
olan bir hadise değil

lli~'!lellıiı 'lfear,d~ollanda'nın zapte -
t "e e ılem· k 1 d •fite illi.iste 1 ıyece o an e • 
•ı ) Zaferin~ eke kuvetlerini müt
ç~ apllıııtıl' 1

; kuvetli bir yardımcı
~ 'erıellı • ~- iki kuvet asla kü-
l 1>1.t- ez. Bu "'k b 
llR"l lltor)u- YU ir müstemleke 
~ii~ tet-e'ye ~un~n mümeuili olarak 
'a ileti, tiınd·:r eıen Hollanda hü. 
~ .. t e iic;Jii b'· en lngiltere ve Fran-
L Y il' b ır J11 I° ?ii)iik ~urıurıJa a 1 ~nlaıma yap • 
•ıtaal\ı .ulkeler ho denızaşın birçok 
'dec .. •le llıiltt f' lk malzemesi hatta 

.;"tir. e 1 cepheyi takviye 
~ ..... ,oııarıda• 

ı "' aqa nın ta ~111~ a.sı "'e k arruzu silahla 
.\ıı~ı. sı tiiph ~u avemet etmeğe 

" -· esız t kd• d • .. •arı.ı~ kal a_ ıre eger, 
( 801111 4 ii dığı akıbet bir da

• zıcii &17/ ada ) 

• • Hava şehitleri ıcın 
..:> 

Dün memleketin 
her yerinde çok 

hazin törenler yapıldı 
Dün bütün mem

leket türk hava §e· 
bitlerini andı. Yı • 
lımızın, hava kah
ramanlarını taziz 
etmeğe ayrılan bu
gün, her sene oldu
ğu gibi dün de ma
temli, heyecanlı ve 
samimi duyguların 
ifadesine bir vesi· 
le teşkil etti. 

Ankara'da yapı

lan ihtifal töreni 
saat tam 11 den e
vel Ulus meydanın 
da başladı. Binler
ce halk, mektepli
ler, Türkkuıu ta
lebeleri polis ve 
jandarma kıtaları 
meydanda intizam
la yerlerini almış 

bulunuyorlardı. 
Törenin başlıya. 

cağı sırada başta 

Büyük Millet Mec 
lisi Reisimiz B. Ah 
dülh.alik Renda ve 
Başvekilimiz dok- • 
tor Refik Saydam 
(Sonu 4 üncüde) Uluı meydanına konan ~elenkler. 

1
----------- -:-::1 Zürih, 15 a.a. - İsviçre hududunda 

il il 111111111111111111111111111111111m11111u11111111111111111111111111111 fi il n il 1 mühim miktarda alman kı talan t.ah-
1 · · tit edildifi bildirilmektedir • 

Bı7 Hısın - Ali Yüc~l B17 Cevdet Kerim lncedıyı 

B. M~illet MecJislnin dünkü loplanllsı 
• 

Konservatuvar kanununun 
maddeleri konuşulurken 

heyecanlı konuşmalar oldu 
Büyük Millet Meclisi dün öfledezı I01:l· j 

ra B. Şemsettin Günaltay'm reislitiııde 1 · İ 1 

toplanmıştır. Celse asılmea künü:ve ce • lskenderıye' deki müttefik 
len Baıvekilimz Dr. Refik Saydam ıunla-

rı soylcmiıtir: filosu manevraya rıkh 
"- Arkada$lar bu evrakı varidenin 2 nu- \ 

marasında Bıışvekilete baglı bır matbuat Kahire, 15 a.a. - Reuter ajanıı 
umum miıdurluğ!i te3kili hakkında bir"ll - ı bildiriyor: 
yihai kanuniycyi huzuru ilinize tak:dim et- Mu"tt fik d 1 t b•t . . . . .. e onanmuı, eve ce ea ı 
tık. Dahılıye, ıktısat, nafıa ve butçe en - ecf l ·b· 
cümenlcrine havale edil:ni&tir. Tensip bu- 1 en program mucı ınce manevra-
1'Urulursa bütçe müzakeresinden evci ~ık • lar yapmak Üzere, l&kenderiye'den 

( SoH s. i11ci lqfıdı J denize açıhmftır. 

••• 
Bem, 15 a.a. - Son günlerde Fri· 

burg'in Brigsau ile Voralberg araaın· 
daki mıntakada alman ordusunda aoıı 
günlerde müta}lede edilen faaliyetin 
ehemiyeti hakkında halk arasında ya• 
yılan havadisler üzerine, dün ba.a 

( Sonu 5, inci say/ıda ) 

Bazı vergi ve 
resimlere 

yapılacak zam 

Bu husustaki lôyiha 
ruznameye alındı 

Pevkallde vuiyet dolayısiyle buı verıi 
ve resimlere zam yapan ve bazı maddeleri 
mükellefiyet mevzuwa alan lc.anun llyiha· 
ıı, iktısu, giımrulı: ve inhisarlar, adliye, 
maliye ve biıtçe encümen!erınde müzakere 
edildikten sonra ruznameye alınmıştır. 
Hükümette:n gelen mucip sebcı:ıler llyih& • 
ımda e:cumle ıöyle denilmektedir: 

''AvruJ)a harbinin ihdas ettiği buhran bir 
taraftan milli müdafaa mura!larr::ıı art • 

tırmık. diğer taraftan da bu m.ura!lan ka:-
ıılıyın men.baların verimini azaltma.le gibi 
maU muvazeneyi sarsan iki tesir huaule 
cetirmiı ve yalnız h!lrp halinde bulunan 
milletleri değil, harp harici ve bitaraf 
memleketleri de devlet ihtiyacını temin i
çin f~kalide tedbirlere miıracaat etmek 
ururetinde brra.kmııtxr. Buhr:ın de ırlerin

de normal ve fevkallde masrafl.an m11 • 
( Soaıı 4. itıJcü un•d• J 



Askeri meseleler: 
• 

Garp cephesindeki hareketler hakkında 

Askeri mütalea 
Yazan: Rahmi AP AK 

Ayın onuncu gilnil aab.ııleyin bat- göse aldır•ın. 
lıyan alman ileri hareketinin bugün Malfundur, ki, fran11zlar, altı yedi 
altıncı günüdür. Bu müddet zarfında aydanberi (Majino) müdafaa sistemi
almualar ni Belçika hududunun pı-ilerine ka

a) Hollanda'da 100 kilometre kadar dar uzatmak auretiyle IOl cenahları
lleri hareket kaydederek dun akpm nı emniyete almıtlarclır. §öyle ki 
Hollanda ordusunu silahlarından tec- fransız Majinoeu Kale boğazında Ka
rit etmeğe ba!lamışlardır. Demek ki, /e mevkiinden ba§hyarak Saint - 0-
gunde hem muharebe yapmıılar ve mer, Tourcoing, Doual, Cambral, Sa
hem de yirmi kilometre ilerlemiıler int Quentin, Hirson, Reims, Rocmi, 
demektir, ki Hollandalıların mukave- Longwy, Montmedy mevkilerinden 
meti ııfır demektir. ve adeta iki sıra halinde geçmektedir. 

Zaten bu hukumetlerden bir ,ey Şimdiki halde alman orduıu yalnız 
beklemek fazladır. Bu memleketin i- Sedan civarında franıız Majinosuna 
çınde, beşinci kolun faaliyeti ile hal- çatmıı bulunuyor. Alman ordusunun 

n hükumet aleyhine ayaklanması da birkaç gün zarfında tekmil Belçika
pteriyor, ki tıpkı Norveç gibi Hol- yı da temizliyerek (müttefikler bura
landa dahi uyumuştur. Bu adamlar da kati darbe vurmağa karar verme -
vatan müdafaasının ne demek oldu- mişler iıe) franıız hududuna dayan
funu bilmiyorlar. Bugün ögle ajanıı ması mumkündür. Ve böyle bir ıey va
•öyledigi veçhile Hollanda Ba9kuman ki olacak olursa buna hayret edilme
danı lüzumsuz insan zayiatı verme - melidir. Herhalde belçikahlar, timdi
mek ve memleketi harap olmaktan kur ye kadar göıtermit oldukları mukı
tarmak için askerlerine silihlarını vemetten anlqalacatı ilzere, bu ilerle
tealim etmek emrini veriyor. Yani ar- yiıi alınanlara çok pahalıya malede -
katarını alınanlar çevirmiş, mukave - cekler ve müttefiklerin mukabil hare
tnet manasız imiş. Bu adamların can- ket gününe kadar alınanları oldukça 
lan bu kadar tatlı ve malları bu ka- hırpahyacaklara benziyor. 
4'ar kıymetli olunca bunlardan feda- Mamafi, timdiye kadar yapılan ha
ktrbk beklemek dogru değildir. Neye rekettcn sonra ıu ıualin cevabını ver
kıraliçe, başkumandan ile birlikte mu- aıek H\zımdır. 
harebe meydanında can vermedi de, Acaba almanlar, eski cihan harbin
aldı batını fngiltere'ye kaçtı? Haydi de oldugu gibi, (Pariı) üzerine yürü
efendim, böyle memleketlere mcmle- mek için Verdun - Kılais umumi hat
ket ve bUkümetlere hükümet denmez. tı üzerinde büyük meydan mubarebe

b) Belçika: alman hududundan ıif!l yapacaklar mıdır, yoksa (Belçi
(Liyej) e kadar olan mesafe 40 kilo- ka) nın mühim bir kıamını da iıgal 
metre kadardır. Kezalik (Lüksem- ederek ve Ostand, Dönkerk, Kalt! 

rg) dan (Sedan) a kadar olan me- gibi lngilterenin burnu dibindeki sa
aafe de 9öyle böyle 50 kilometredir. hll kııımlatını elde -ctmeğe çalıprak 
Demek, ki alman zırhlı fırkaJarı ve (pyet muvaffak olurlarsa) burada 
en kudretli orduları, burada günde yerleıip İagiltere'ye havadan ve de -
'ftlriz kilometre kadar bir yol almıı o- nlzdcn saldırmak yolunu mu tutacak-
luyorlar. lardır? 

Bu da gösteriyor, ki Belçikalılar Bunlardan birincisi, yani (Paris) il· 
bozulmamııtardır, dUtmana karşı du- zerine kıyasıya bir aaldırıf, alman or
ruyorlar. Müttefik ordusunun ve bil- dusu kadar iyi ıiliblanmıı, techiz e
ha11a fransız ordusunun bazı hafif dilmit ve talim ve terbiye bakımından 
kıtatarının, meset1 franııı sUvart ttı- atman ordusundan daha ttıttın olan 
pıenlerinin Belçikalıların yardımına f ranaı& orduıu ve bunu takviye eden 
iottuklannı evelki günkü ajanslardan ingiliı: orduıu kart111nda mağlQp ol
lireııdik. Hatta. alman .cırhlı lilihla- mak ve bütiin partiyi kaybetmek gibi 
nna karıı mukabil saldırıı yapan it- tehlikeli bir harekettir 
bu fransız süvari tümenlerinin ıırhlı İki . • • H 

11 
'd B 1 'k 

ılllhları olsa gerektir. Fakat bu kıta- ncısı, yanı 0 an a ve • çı a-
lar. ancak alman ilerl Jııaraketlnl '*8iı timal ka-
daha 11c:iktirmek için acele olarak sal lırak buradan İngiltereye havadan ve 
dmlmıı zayıf kuvetlerdir. Herhalde denizden saldırmak ıuretiyle harbi 

müttefikler, Belçika top,..ğında al- -azannıağa çahımak iıe fay.ıa bir 

IUlllarla kati bir çarpıpna yapmıılrtan lfdr. Çlnkü Dt lncilten w ne de si,.,., Majino hattı lberinde Wl'Uf" •ranea canıllb saf kalan, malımız 
m4ı kendileri içltl daha faydalı bula- harap olmasın cHye httbııe girmediler, 

caktardır. Elverir, ki alman Bqku- ya meTCUdiyet veya ölüm kararlyle 

mandanlığı da böyle bir çarpıpnayı harbediyorlar. 

19 Mayıs spor Ye ae~lik 

blyrn lllllrllli 

741.561 

Mevliit 

Ça§rt 
x Adliye .cllıaenl hda IMt H de 

toplanacaktır. 

Komiıyoncu kullanmıyacak 
olan tacirler 

11
11111 1 11111111 1 11111 11111 11111111111 
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Dün 
hava 

şehrimizde 

bulutlu geçti 
Dün °1ehrimizde hava oileye kadar çok 

bulutlu, sonraları bulutlu reçmiı, rüzıtr 
ıimall ıarkiden saniyede en çok 4 metre 
hızla esmiıttir. Gunıin en yıiksek sıcaklriı 
14 derece olarak kaydedilmiıttir. Yurdda 
Eee'de hava az bulutlu, Trakya, Kocaeli 
mıntakalarında bulutlu, diğer mıntakalar
da çok bulutlu ve yer yer yağmurlu ıeç -
mlıtir. Yirmi dört saat içindeki umumi 
:vatııtlann metre murabbama bıraktı -
iı ıu mikdarlan Marmara havzasmda 
1-6, Ere'de 2-8, orta Anadolu'da 1-22, Ak
deniz sahillerinde 10-52, cenubu 1&rki A -
nadolu'da 5-29, ıarkl Anadoluda 1-22, Ka
radeniz sahillerinde ~O kiloıram kadar • 
dır. Rüzılrlar, prk mmtakaımda cenubu 
rarbl, diier mıntakalarda umumiyetle 1i -
mal iıtikamctlerinden uniyede en çok 1 l 
metre kadar hızla esmııtır. Yuro.da en yiık
sek ııcakhklar Urfa'da 15, Adana'da 16, 
Van'da 17, Bahkesir'de 19, boıir'de 20, Na
zllli'de 21, Diyarbalur'da 22, lıdır'da 23 
derece olarak kaydedılmiıtlr. 

Harbiye mektebinin 
1327 mezunlarının 

yaptıkları toplantı 
Harbiye mektebini 1327 senesinde 

bitiren subaylardan Ankara'da bulu
nanlar, mekteplerinden mezun o
luşlarının 30 uncu yıldönilmünü kut
lamışlardır. 

İçlerinden bir çoğu timdi general. 
Albay ve yarbay riltbeıini haiz olan 
eski harbiyeliler Orduevinde evelki -
giln, samimi bir hava içinde bir masa 
baıında toplanm19lar, mektep hatıra
larını canlandırmı9lar, yurd müdafaa
sı uğrunda cephelerde ölen arkadaı
larını tazimle andıktan sonra toplan
tıya nihayet vermişlerdir • 

Yabancı paralann 
vasatı çek fiyatlan 

Hulran ayı içinde muteber olmak üze
re bonıutrızda kote olan ve olmıyan dd • 
vizlcrin vaaati çek fiyattan tesbit edil -
mittir. Sterlin 524 kuru,, dolar 1'4888,75 
kuruı, fransız franğı 296, liret 755,25, 11-
viçre franıı 2995,75, florin 7436,75, belga 
2335,50, drahmi !>7, leva 180,125 peseta 
1362, pencö 2696.25, ley 62,50, dinar 350.50, 

~:2,2 , ani~~. ronu-'fif1, N"~eç 
kuronu 2968,75, Finlandiya markı 280,75 
Eıt0ft7& marta 3609,75, rupi S9Z4,50 -brut-
tur. 

ÜSffilllll •AYISllR Tmylı 

eski k•••• lsr• el 
İ8tubuJ eakl vlll Ye beledl79 reln B. 

Kuhlttta 'UltUııclat' Ue belediye enctlmeDI 
lzalarmdu buılU'1 baJdnDdaJd ur! me -
zarlık ye ltırpq'op meaırlıtı dlvalarmdu 
dolqı teln71• mabkeme81 dördtıncll cua 
dalrul tantuadu Yerllmtf ola lmmeD 
berut '" lmm.en de alır para cezuı hak
kındaki hWanUn temyts umumi beyeUnce 
naksedllmlı oldutunu eYelce haber vermlt
Uk. 

Dan Ofleden sonra tem)'I• dördUnc11 ce
za dairesi reis veklll B. Nail Tarhan'ın re
lsllAinde yapılan d\U"Ufll'l&da evelce verilen 
her iki kararda temyiz yolu açık olmak U
zere ısrar edilmlıtlr. Karar eababımuclbe
•lnde ceza umumi heyetinin bozma aebe -
binin ve maznun UatUndatın mahkOmlyet 
karan üzerindeki iddialarının sayrl varit 
sörWduttl bildirilmektedir. 

konferana 

Yuvarlak ~ubuk 
demir fiyatları 

tesbll olundu 
Ticartt Ydil~tinden t~blil «lilmiıtir: 
1. - 16 numaralı milli korunma karama • 

meııinin 14 üncü maddesinde sayılan 6, 8, 
10. 15 ve 20 milimetrelik yuvarlak çubuk 
dmıirlerin, 16 mcı madde hükümlerine tev
fikan, "deier fiat" larının tak.diri hususun
da, halen Amerilra'dan setirilmiı olan de -
mirlerin Veklletlmizln nezareti altında te
brıilr eden fiatları ... , ittihaz edilmittir. 

Bu esasa tekabül eden yuvarlak çubuk 
demir fiatlannın, 14 üncü madde haricin -
deki çubuk demirler fiatlarıru da ihtiva 
eden, tam bir llıtcıi aı&&rya dercedilmit-
tir : 

Katlınmıı Katlanmamıı 
Demir Demir 

Ton baııu Ton baıma 
Milimetre Lira Lira 

6 237,28 229,01 
8 221,88 213,68 

10 206,46 198,26 
12 196,17 187,97 
14 193,64 115,44 
16 191,03 182,83 
18 ili !.2 lU,89 177,69 
"Katlanarak demet haline ıetirilmiı ı;u

buk demirler fiatında katlama ve demet 
masrafı olduğundan, katlanmamıı ~bulr • 
!arın fiatr, yukarda ıorUldüiii üzere, ton 
baıım 1, 20 lira noknndır." 

Bahai ıeçen karRrnameye tevfikan mem
leketin muhtelif taraflarında mübayaa edil
miı olan 6, 8, 10, 15 ve 20 mılimetrclik yu
varlak çubuk demirler ıçln tnviye edilecek 
fiatlar yukarda yasılı bulunanlardan iba -
rettir. 

2. - Demir piyauımın hükümetçe 7apı -
lan mıtba79a bariclndeld durumuna ıelince, 
plyasamrzm bugünkü prtlarına nazaran, 
mevcut yuvarlak çubuk demirler fıatları -
nm yukardı ya.ııh fiatlardan faıla ohnaıı
nı muhik lnlac:ak ıebep f(Srülmemelrte
dir. (a.a.) 

İstanbul' da ü~ kıtil 
divisını dün devim edildi 
İstanbul, 15 ( Telefonla ) - Kuı

tarcılarda t\hmet Morav sabun fabri
kasından aabun ı;alan Ye bu hırsıslı
ırna mani olmak lıtiyen fabrika ntıibine 
haber vereceiini ıöyliyen bekçi Şevkl':vi 
fabrika iıçilerin.den Manıur evela iple boi
muı ve ıonra da sabun kazanma atmııtı. 
Bu hldi.se hakkındaki dlva79 butün de -
vam olundu. Müddeiumumi mamunun ida
mını iıtedi. Neticede failin. yqmm lriiçtilr 
olmuı sözöniine almank ceaa t eene &iır 
hapse ve 1000 lira ölüm tuminatma hük
molundu. 

ZB •ene ağır hapiı 
Be7otlunda Kömütcü Hliı~in'i Abdur

rahman isminde bir ıenç ,e,.. panılftl o
nan aldıtnu sllllllederek 1lJUrken boiuını 
astara ile keemek nreti7Je öldUrmitttL 
Pall bandm bqlra Demir All ldmda blri -
ılal de öldtlnnl79 t .. ebbiltt• mahalreme 
edllborda. Hetlc..t'e auıllkeme Abdarrah-

llUllUll Wtmm •'* ser.- 21 ••• atw 
bapeln• karar Yerdi. 

liri mpa 1 ar •ne ıi7f/iler 
Oıtalııörde toför !maall'l atdtlnnelrt• 

suçla t .. k Ateo U. Wık ICınabllı bak· 
larmdald muhakeme 1ııusGa alır cenda ne
t.icelmdi. Hlcliıe tlç kiti anımdakl bolut
ma MllUmda oldulundan lamail'l Ateo'muı 
ö1dUrdlltfl teablt edU.emedlllnden ber iki 
ıuçlu da t ar ıene hapse mahkem edildi. 

Gümrük komiaycmculannm 
konıreai 

htanbut, 15 (Telefonla) - Türk rUm -
rUk komiı:roncuları birlltl lroncresi bucün 
birlik merkesiade JIQÜllUfbr. Toplaıatıda 
..... ftPOf olıaar* .... edlldlkttn 
.... 7ml ıau. • .,... ·~limittir. 

Orman QiidW mGclGrlq&aGn 
PoU. _....... polll .... Hfll 1940 yılı hitç..ı 

Doktor llare Pa70I taraf.._ .... .U I OnDlll mnm mldll"IQllala 1940 111111 
• ndl4e ............ tolle .....,,... • 7ds lillts• PfOl•I ... 141 lira nolılllDiJlt 
ı6 =ctd19' ...... " llırıı&Wad" 9* 5.044.111 Ura mit .... olarak t•blt • • 

.... -··- Ydlll•• dllmlt*. 

1 

., ........................................................................ . 
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KAHRAMANLIK 

"Benim lcancıatimce lcahramanl le, milletld 
ela birinci arada yer tutmak i İn ille farltır• 
mal ık, iaın lıtratan hai:s oldu" u k clrettd' 

- iSMET lNöNO 

Harbin ilk başladığı ve Polonya topraklarının darmada 
diği günlerden birinde idi. Dediler ki o zavallı ülkede ya 
bombalanan ve kocası parçalanan bir ana, elindeki ıil"hl 
gibi ilerliyen ordunun karşısına dikilmiftir. Bir aava ın ve 
linm, elin, zihnimde en azametli tabloau, en belagatli 
halinde yaııyan bu vakayı o zaman, sık sık, tamdıklanma, 
lerime, hatta tamıtıklarıma anlatıyordum. 

Bir gece bu hikayeyi dinli yen yaşlıca bir hanım. bir teh •t 
ben ıusar auamaz, gözlüıklerinm arkuınclaki paTlak göz 
tnt.kin ve vakur panltılar yanarak iddiasız ve gö terİ§sİz 
ki: 

- Ne kadar türk kadını ~ibi imit ! 
O gece yatmadan, biraz Polonyalı kadmm, birçok da 

anasının ilhamı ile, nadiren yeltendiğim bir feyİ yaptım; 
yalı bacım" için bir manzume yazdım. Bir kıtaıı şudurı 

Var.an, olsun aJınJa bir yabancı ahengi, 
Varsın Jiiftiiğün toprak benim yartlum olmasın; 
Madem ki cluyf(Uların benimkinin tam Jengi 
Sen ele benim kanımdan bir abla, bir ana.ani 

• • • • • • 
Dediler ki B ldka topraklarında dütmanm eline ıeçen 

riiyü atın k için düş.man hatlan uumdan ıeçerek oraya 
genç bir subay bütün dinamitleri ateıliyerek kendisiyle 
könriivü uçunnuttur. 

Bu hikayeyi o tehit anasına anlatamadım. Anlataayd 
sakin, vakur ve gösterişten hoşlanmryan parlak gözleri 
lanacak ve belki bu sefer biraz daha h~ecanla kendini 
rak h"ykıracaktı: 

- Benim oilum olmuın ! 
• • • • • • 

Bayrağındaki hilali konımak için gilneflerin hafm8amı 
alan bir millet.in çocuidanyız. Hafrzamızm i• tahe.bla 

Altı Ja bir, üıtü Je birdir yerin! 
mrsrağı daima yqar ve türle edebiyatında vatanm tlrifi 
tek mıırağ halinde tudur: 

Toprak, efflr ıığrunJa ölen var•a, vatandır. 

"Kahramanlık, kanımızın f ıtratan hab olcluiu kudrettea 
ii" için her gerçek kahramanı benimseriz biz: 

Bizden olan herkes kahraman ve her kahraman biraz 
olduğu için ••• 

Deniz harp okulunu 
bitirenler dün törenle 

diplomalaranı alddar 
ı.ıı.•11m1~•,.4'%\ıl .,, ..... 

n z ı se,,ln tlrerek deniz harp okuluna 
geçen talebenin diplomaları Heybellada -
da denla lisesinde bUyUk merulmle veril -
dl. Keraaime bandonun çaldıfl ve talebe
Dfn bir atızdan 86yledltf tatlkl&I M&r1lyl41 
bqlandı. Donanma umum kumandanı Ami
ral ıwau Okall bir nutuk 86;vledl ·n es -
cnmıe dedi ki : 

.. _ Cocuklarım, tah911 aavqımsdald ba
prılarınııa taltdlrle Otrendbn. BusQDden 
itibaren doııanmamıı elemanları aruma ka
tıhyorawıus. Son 1enelerdekl dt1nya hAdl· 
aelerlDf ibret sGsllyle ı yrettlnls. Millet -
lerln y.,ıyabllmen ne kadar btıytlk bir e
nerjiye ve nefis fefll&'&tına lllzwn sGaterdl
tlDf anlanııms. Bu durum kU'flauada alz -
len dllfen Y&Zlfe Jnllletbı 18tedllt gt bl 
JnyıneW birer umur ohnıya calıflD8ktır.,. 
Amtraı nutkunu deni• ordU8UllUD mn.tak
bel aubaylanm tebrik ederek ye kendile -
rlnden bayırlı hlıunetıer bekllyerek bitir • 
mlftlr. Bu sene deni• harp okulunu blUren 
t&lebeml• M klfldlr. ----

Almanya'ya ihraç 
edebileceğimiz mallar 
Almanya ile tl050000 lira.ya kadar ihraç 

edilecek mallar ve halen gllmrilklerlmlzde 
bulunan alman mallarının ~esinin mem· 
... Umlse ithal oıuam .. Jı4lundald ka • 
lllDl laYibuı l'UJDlllD9:V• alumqtır. Uylba
Y& sdre Alrnanyaya bu miktara kadar t11 -
tUn. kuru Ozüm, incir, fındık. ausam, hur
da IDClr Ye tutıır. Uırac edlltbll ktlr U.-
71hap eklaen bir HaWde laı malların r 
blrladea ne kadar lhl'acat yapıla 1 
te.blt olUD1D111tur Bu U ye re de Al -
ınanyap pnderllecek t tUn 3800 000 luru 
Qdm 800.800, •r 100.000 ~ 1"'8eOO 
pamuk tolıqpıu 100 000 -~ I00.000 
kOııbe 100 OC)oo, ııwıam 800 000, fıstık l50 000 
Ura lu7mettnct. olecaktır 

Klfaplır •ısındı : 

Muaddel ve haşiy 

1ürk ceıı kanun 
Ankara Cümhuri:ret müddelam 

avinlerinden B. Kemal Bora H 

haıiyell tür1ı: ceza bnwıu ve merf 
nunu" unvanlı eserinin ikinci tabdll 
mııtır. İlk tabı 1931 yılmda nefl'O 
eser lrın zamanda büyük bir ra 
müı ve bu rafbetle e.erln ne b&70 
tiyacı kartıladıtı ıörillmllttllr. 

Hukuk refonnasyonumuzun 
delerinden biri olan tlirk cua 
yJlındanbcri, içtima! hayatımıam 
diii birçok deg'ıikliklere uin,..O 
ıelrliyle ileri bir 10syetenın içt 
mmı kuvetli mueyyideler altında 
bulunduran miitck"mil bir eser 
B. Kemal Bora'nm n~rett ti lr 
bu mllteklmil eserin ekıikıiz bir 
vermektedir. "Muaddel ve haıfyeti 
za kanunu" bundan ba ka, tem:vi• 
mesi tevhidi içtıhat, heyeti wnuını 
irei hususiye kararlarıyle Adi ye 
nin muhim tam'm Ye mutaleslarnU 
va eylemekted r. Kanunun tatbi 
11nda vazife alanların zaman za~ 
dıkları zorlukları ve düıtilkleri t 

ı.ti ... b111Di7le J'&PIWJ ba 
taba huaul bir lrl7Jlleıt Yennekt 
Bora 1116, p.prqii hukuk m•.ı 
laaılaa ........ .... ...... 
clWae lraqecl•rdıts teerlll•.t• .................... 
lmmaqtar. 

ffmlia Pil 117ıJNı CN& 
tat1aiJu YUif ~l• eıı.f 
misin ıenlJ lldkfuta lltlJfedt~.-ı; 
kak balanu ki.tap a.. 
tabmı idrak ba11mmıalı:l& 

11111111111111111111111111111111 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltlllllllll botluta bf t 1 

J'.llıılda 1llWIAJ d.WJ.•a bııuaı da 
modera metod 'f'e nlsaım gire gelİf
tlrmelc, lte'ıd medeni m#Jeae-ı.n • 
I"!!', .. ,itte......,...,,...., ... 
'Y/7m111 ~ar.mi umlbtte lntluıı • 
(afumun gfre fO,On•cellmis py, 

ı;r l.ıiWqt '''"' lllr ~gıca •mla -..laliiilei. 
Madem lcl ı•rplı 111>1 dOflJnmelc, 

gfrp/I ~ibl ~ ffr"'I fbl ob
iW, prplJ Slbl ,..... iall1J ,. 
melbamuaa qlurı delildi, mrıailcl
ml•i •• , • --_,.,,_gir• .... 
mü da ayları oJa•ma. 

Çoftıına, &a kll/tte lıatır.ıarı • 
ıııısıa, ltiyatlarımızııı telitl .ıtında 
blıru. 

Bea, .Jlturb dedlflmis ımılilcl· 
1( anlyonuıı. ÇlaH o.aa.a bir~ 
,.Jıamluıııtl• llit"1k batıra/arım 4i· 
I• gelir. ,., 01111 dadımı .mlllJm 
fllli llP«i& DMlım, IMııl M,at • 
mü, ,.,.. ... iti• blrp ....... 

lllL 
ler pbılı. O.rlmtl• ,..., mtır.ıar 
llıralcııuf ""'""· O• "'7lemod 
kiti dsler, IMal 4e •mlıaf olar~ 
lurablllr. 'aht lllr pedap/I ...,_ 
letd N'- mnn oluca ••• iM.ai 
teıbi,e etmek içi• 1aı11..ıııı ,...., 
lırııı de ıııl!/redet,,......,,,. .ıın
mu11u tekili edebllb lfll/.1lto. 1 

Bando bir ilci ••.,._ lNı lrro
alk alftmh • .Jaln.ap w.ı .. 4•· 
b lc.Jeme aldıfm lir ltllrada, •I' 
yrıhrı. paları •ı•mlftbıa ı 

• Vdti7le ulııırl melde,ı«tle lil 
tirli •1111• gl,Uirtll : biti ddlll, 
biri buld elW-.. Ddlll ;DiN ,. 
bet ıtyllbdi: talime,,_._,.,. el
nılfll idi .. ,.., tatll .. ,,,.,, W.. 
•• fqft tüll ol .. .,.ı. ,,... 
rqa ,, .. ,,,.,... ., .. lli#dll• 
lflıı alftara '1flllllıl o 4111111 .W... 
,., ,.,~ lllfliill*I - ltarlcl kılıf• 
bnnı •• 
llemlehtlmlslıı ip narla ve ôatdl 

iır glpklerl fibl b,ık melodileri ve 
7'Jsd• 711• yerli melodilerle doludur. 
Yetiıtirecellml• aaatklrlar gllnb 
blrlııde bunları yeni usullere e,are 
lfllyerek pheHrler yarattüdarı ... 
ıaan baalardan mJUI ••l•tım esirıe
,eeek miyl• 1 

Balla, uaatın bir ubuıada .,.. 
nl laldpllara •mın olard bir ta • 
iuıı lıUulıldar yapılu, bir tdım 
Ndblrler .ııaırkea en si7ade bOf • 
arıt ettlllml• p7, baltlit ve prı;elc 
., milli ,. oluyor. 
~fer blslm neallerlıı bopatıdıf ı 

mabm .,..1wnıerdea ıu.ı.ı •mılll,. 
prpvesindea çıhracd olanak, o 
..,.. ili olrulda.a Vnl'f'erat.'nla 
IOll .,111111111• lradar asama lco.tko
camu bU •111 nısl• ,. a.fmeals 
,_..,.,. mdkdm edecefis, de • 
,...ıtll. 

BO(fla ••• bdıa, dayplarım 
lıu6' ...... •lımler4e llıı4• 
e4D.,.__,.lar1 

T. 1. 

MJlaadfil .. lblıılYlııll 
ldtl1*U llllllW.1!11.ııııı..ı..,ı. 

riM .. senit ....... e b 
~-ta "•ıtktllil 
tttldll •t tet .... ULtJlltıUlllis 
P111W1.- deterli ..,. 
JC--1 Bo~ya ~ etııısü 

(1) A hrı 1140 • 161 u.,tı • 
Anbr• 4ı Aib• .-e 7°• 1: IU/ı 
lmDtilu temi• olad ı t. 
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ün göğüs göğüse çarpışmalar oldu 
s, ıs a a 

Alman tayyarelerinin 
taarruzları gevşedi ranıız · · -. ıs mayıs sabah ta

kc • rcsmı tebligi: 
zı Belç"k "d 

rinde alman zırhlı müfrezelerinin ol
dukça derinlere kadar ilerlemiş olma
sı miımkiin görülmekte fakat bunları 
fransız piyadesi tarafından ehemiyet
le tutulan alman piyadesinin takip e
demediği bildirilmektedir. 

"Beşinci kolu un ihaneti yüzünden 
Gcınbı 1 a a, dün akşama 

n tank ou.x mıntakasında bir 
hücuına hUcu.mu olmuştur. Mu

geçtık ve düşmanı tar-

llc'dc N 
adar' d'~mur'dan Chieres ırma-

. Muh uşmanın gayretleri art
a ku arebe devam ediyor. 

VctJcr· . . 
cr1 t . ımız ve ıngiliz hava 

b'f erek a~ ışbirliği halinde hare-
d dev~ uyu.k bir şiddetle müda-

b. hen· 111 edıyorlar. 
' ın ge. k er b' rı alan kısmında kay-

ır §ey yoktur. 

.~ılar alma l M , .. 
ıl(i ı. n arın euıe u 

no~tada . w • • .. n geçtıgını 
•oylüyorlar 

Yeni vaziyet karşısında fransız ku
mandanlığı mevzi harbi usulünü ter
kederek açıkta harekat harbine başla
mıştır. Toplu kumanda tertibine te
vessUl edilmiş ve halen cereyan et
mekte olan mukabil taarruzlara giri
şilmiştir. 

Almanlar dört ordu ile 
ilerliyorlar 

Londra, 15 a.a. - Royter ajansının 
askeri muharriri yazıyor: 

Hollanda ordusu 
silôhları biraktı 

küllisi 
ter ketti 

Donanmanın kısmı 
Hollanda sularını 

Almanya ile harp hali devam ediyor 

İngiliz tayyareleri 
kendilerinin Alman hava kuvetlerine, 

uğradıklarından dört misli daha 

fazla hasar ve kayıp verdirdiler 
Londra, 15 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre, ingiliz hava kuvetleri, 
dUnkil çarpışmalarda, dilşmana, ken
dilerine yapılan hasardan dört misli 
fazla hasar ve kayıp verdirmişlerdir. 

İngiliz hava ordusu tebliği : 

Askeri vaziyete dair 

Alman 
e. lô a a. 
ıııaltasın Hıwaa Ajnnııı, BrUkeelln 
aııt ıa d dakı aşkert hnrektıt hnk -
r · e &§llktdııkt ma.IQmatı ver .. 

Şimdi garbe doğru, 4 alman ordusu 
ilerliyor. Üçü, Dinant'a, Sedan'a ve 
Namur'a varmıştır. Bu mevkiler Meu
se üzerindedir ve bizzat Meuse başlı
başına muazzam bir maniadır. 

Dördüncü ordu Maastrich'den Sa
int Trond'a doğru ilerlemektedir ve 
bu ordunun yürüyüşü, diğerlerinin 

hepsinden daha kuvetli görünmekte
dir. Fransızlar, külliy,tli tanklarla, bu 
mıntakada mukabil taarruza geçmişler 
ve düşmanın ileri hareketini bozarak 
durdurmağa muvaffak olmuşlardır. 

Diin Sedan'da ve Meuse nehrinin 
bazı noktalarında cereyan eden büyük 

Amsterdam; 15. a.a. - General Win-ı ması dolayısiyle bunlarla başa çıka - meydan muharebesi esnasında İngiliz 
kelman, dün akşam 'radyo ile neşredi- mamışlardır. hava ordusu bombardıman tayyareleri, 
len bir mesajında bilhassa şöyle de- Hollanda'ya havadan binlerce alman harp tayyareleri refakatinde fransız 

resmi 
tebliği ı Ve f 

lıııı-n tanı11z kuvctlerl, :Mıı.aııtracht 
Ilı t rJuç kan almruı kU\•etlcrlne 

~ıı durd ctizutamları tarafından 
e 'd'rc:z-ucu, kuvetll dıırbclerden 
~r hatırı:tlln hat tlııtUndc sUrııtlc 
Y'J'Jeıın 11.kta \'C burnlnrn ıııığlnın 
hat Uze ~l"dlrler. Alman tıerl kol
teınaa r nde, Gcmbloux'da mUtte

l lnı ctınişl rdlr. Alman tn.arru -
f r. U. ve dll§ınan clddl za)iata 
e 
llıı zcrınde, Nnmur"den Sedıın'a 
har beı d iki g\lndcnberl çok §ld

a!.tııa.nıar er cereyan etmekt<'dlr. 
~ )•e 't nehrin mtllcaddlt noktnln-

tazytk §cbbUs etmişlerdir. 
laıı b:e ~· rneydnn muhnrcbt'slnln 
lkt tırık~ nde kendini göst rmeltte-

l' kı o.tın artan biri Dlntllltın ,şlnıa -
)alıı ı: b nlar burııdıı nt'hrln 1101 sa
lın tla.rıı r iki :> rdc tutunmıyn mu
dır v ır lllğ<'r nokta Sedan mm
~ e bu rnıntııkndıı halen bllylık 
aıltıınta ıho.reb si d,.., am ctnıcktcdlr. 
~'Ilı , r ltddelli bir taarruz netice-

i>ta ~~n ıol sahilinde tutunmne;a 
t\lt 1 tı11 kılornetrelik derin bir gi -
' ııra : ınuvaffak olmuşlardır. Öğ
tarar u ırırintınln şark k11mı fran-
f ında 
ttıı11 n geri 111 ınmıştır. 
tler1~ lllukıbU taarruzu, müttefik 

'e ~ kati müdahalesi ile takviye 
oıı boftl~an kuvetleri U;ı; erine bin -
ıı .,, a Yagdınlmıştır. 
'~a ltlgı)ız tayyareleri, bütun oğ
heyttı "e hUtı.ın gece Sedan mıntaka
tra d Uınurniycsi uzcrinde bombar-
U~z;:aın etmişler ve alman ordu-
F zayıat verdirmişlerdir. 

rQ"ıı.ı h bl'" · '· 15 a ıam te ıgı 
llıaıı ~ a, - 15 mayıs akşam tebliil : 
lıadtrnverıı'tcn Nnmur'un batı - ıi
t~ l! olan hat üı:erinde muhtelif 

a ltar ' Sıka, İngiliz ve fransıı: kı-
larda t Zırhtı arabalarla &lddetli 
e 11 "11lunınuştur. 
dıı,~ ilde Mezıeres ile Namur ara
t tıııı., llehri muhtelif noktalardan 
'Ilı tt arrak olmuştur ve muharebe
tt(lt ~ektedir. Du&me.nın cvclce az 

•r•btı •Ydettigi Sedan bolgcsinde 
ıııllİtb ~r "e bombardıman tayyarele-

1 hUcumlar cereyan etmekte-

lartı 
• a top!iu faaliyeti kaydedil -

ar,ltri • 
r: a ltıız lstik~aflarına devam et-

tdı "cı ta 1 . • . 1 llıtn Yyare erımız ezcum e 
e ttllı faaliyetlerini himaye İ!iİn 

lda llerdir. 
11 Cerey 

diiı an eden muharebeler esna-
tnan tayyareıl düşilrUlmuştilr. 

ltaqll/Qr Al .. ' ··ı 
•rıaııno ya nu uz 

•• 15 eclemeJiler 
r, ~.a. - Franıız akşam tebligin
tı ~;aı aJanıı harekat hakkında 
n 8 ıtıatı vermi&tir: 

tdan b 1 
, tl f 0 gesinde alman motörlü 
t?tıb•tı u uz ettiği fransız müda-
r ?daj· · ~a. ıno hattı aksamından 

rı>'l Jıno h . . . 
>'t ~ lıvıçre ahttı buyuk 11tıh -
.ı ıııad. ududundan Mont -
"tıı .. r tam t \ltııal de a~en mll&undur. Mont-

''tlır:ıd nlııne kadar yalnız beton 
~'•cuttn e •s;ah edılmiı; sahra mev -
d lttli:ı ~· ite Scdan'dan Namur'a 

1 iı tııev .cuıe boyunca almanların 
}' zıler bunlardır 
'"i ,, . . 

ita,, ır alman taarruzu 
• N 

it t llınur Yol .. ' >'d •l't\etı d u uzerınde Gemb -
tdilrıekn e Yeni bir alman taarru-

tr tedır Al 
ı ''"ilet · mantar muazzam 

.. rtıııız .ınııterdir. Topçu kuveti az 
~ıt Pıyad . • 
~ .. i'le huc eıı.ne bomba ve mitral-
lilQltıdır, uın eden tayyare kuvetlerl 

ltiı:ı fra 
\arıııını nıızlarla almaııh r röğils 

Cıttııl l•lar ar y ve alınanlara muka -
rı •Pan fr ,. tr ltert'k ansız zırhlı arabala-

•tle ~ ı ten 1 n Pi" d onra duşmanın ar-
ttttı ~ a el erin d 
b 

ııterd' e onerek onlara ir ır, 
r t devre 
~ar ~ltıandanı~ılmaktadır. Bu devre 

t it harb• ının tatbika karar ver-
Q'lf ı devresidir. 

Jle Q~ Moıelle M h 
• ıa ~ı 4ttalar ~. deuıe attı-
S el' S a a. gon eriyorlar 
lııı e bildiri - liavas ajansı saat 

anlar ~. Yor: ' 
ile .,aınur il 

e ı · lt!euse h e Sedan arasında 
it ır?lı fır)( 1 attına kartı tayya
e:liıyetli k~ arın müzaheretiyle 
t 01 hUYUk fa V~tler sevketmişler
h h~U•tur Yea~yet Sedan böJge
tının tuınıar fr urada üç noktada 
tıır. dahiline n~~sız .ınüdafaa ter
tiilna uz ımkanını bul

ıı v 
iilreıeri ~ •lrnan i 
lrıtıh nın ittir·: Yade, tank ve 

t l~tcbc tere; ettiği umumi 
Cırrı.t da "•ıl an ediyor. 

alan fra:aet mUphemdir. İyi 
ıı askeri mahfille-

Almanlar, bidayette, müttefikler 
Belçika kuvetleriyle irtibata geçme
den evel Belçika mukavemetini kır

mağa teşebbüs etmişlerdi. Bu teşeb
büs akim kaldı. Belçikadaki müttefik 
hatlarının mihveri Sedan ve Longwy 
olduguna göre düşman ileri hareketi
nin başlıca hedefi bu mıntaka olması 
muhtemeldir. 

Almanların sarfcttiği büyük 
gayretler 

Resmi tebligJerde, düşmanın tank -
larla ve tayyarelerle çok büyük bir 
gayret sarfettigi söylenmektedir. Fa
kat, düşmanı?} Sedan'da ve Longwy'
de, Majino hattını çevirmeği yahut 
fransızların İngilizlerle ve Belçikalı
larla birlikte azami gayret sarfetme
Jerine mani olmak için hedeflerinden 
hangisini takip ettigi henüz maH'ım de 
ğildir. Fransızların Wessemburg mın
takasmclan püskürttükleri şiddetli ta
aruzun planı da aynı hedcf e mütevec
cih olması pek muhtemeldir . 
Dinant'qın cenubuşarkisinde Belçi

kalıların vaziyeti iyidir. Belçika kı -
taatı, bu noktada müteaddit şiddetli 

müsademe 1,er yapmıştır. 
Cephenin Namur şimalindeki kıs -

mında şiddetli taarruzlar yapıldığı 

söylenemez. Namur'un cenubunda bil
hassa Dinnat yakınındaki mıntakada 
cereyan eden muharebe şiddetlidir. 
Bidayette alınanların sarfettikleri 
gayret, büyük harpte yaptıkları ham
leleri hatırlatan fazla bir şiddet gös -
termiştir. Almanlar, zırhlı kıtalarla 

tayyareleri birlikte kullandıkları için 
harekat daha şiddetli olmuştur. 
Belçikada silah altına çağırılan 

gençler 
Brüksel, 15 a.a. - Milli müdafaa 

nezareti ihtiyat sınıfına mensup, yaş
ları 16 ile 35 arasında bulunan genç
lerin silah altına alınacağını bildir -
miştir. 

Muvakkaten askeri hizmetten istis
na edilenler de orduya alınacaklar -
dır. 

Belga ajansı, vaziyetin salah kes -
betmeğe devam ettiğini ve müttefik 
sefaretlerin hükümet merkezini ter
ketmeleri mevzuubahis olmadığını 
bildirmektedir. 

lyi haber alan mahfillerde beyan e
dildiğine göre Belçika ordusunun er
kanıharbiye reisi Michiels müttefik
lerin yüksek harp meclisinde Belçi
ka'yı temsil edecektir. Bu meclisin 
pek yakında toplanacağı zannedil
mektedir. 

Hollanda'nın teslim olmaıı 
Belçika'nın cesaretini kırmadı 
Londra; ıs. a.a. - Belçika radyosu, 

ne hükümet erkanının, ne müttefik 
devletler elçilerinin Brüksel'den ay • 
rılmadıklarını haber vermektedir. 

Belçika hükümeti, millete .radyo ile 
aşağıdaki beyannameyi neşretmiştir : 

" Şimal komşularımızın hezimeti bi
zim cesaretimizi kırmıyacaktır. Müt
tefikimiz fransızların ve ingilizlerin 
müzaher.etine mazhar bulunan ordu -
muz, düşmanın taarruzlarına, israrla 
mukavemet etmektedir. Belçika mağ
ICıp edilemez. 

l.>avamız haklıdır ve bugünkü badi
reyi geçirdikten sonra muzaffer ola
caktır. ,, 
Amerika Belçika menfaatlerini 

koruyacak 
Vaşington, 15 a.a. - Hariciye neza

reti, Belçika ve Lüksemburg tebaası
nın Almanya'daki menafiini Ameri
ka'nın himaye edeceğini bildirmekte 
ve Amerika sefirlerinin Brüksel ve 
La Haye'in almanların eline düşmesi 
halinde bu şehirlerde kalacaklarını ve 
müttefiklerin menafiini himaye ede
ceklerini ilave etmektedir. 

Belçika prens ve prenıealeri 
Faris; ıs. a.a. - İstihbarat nazırı B. 

Frossard, gazetelerin yazdıklarının 
hilifına o1arak, Belçika veliahti ile di
ğer küçük prenı ve prenseslerinin 1-
talya'da değil fakat Londra'da bulun
duklarını bildirmiıtlr. 

mektedir: inmiştir. Bunlar, Hollandalıları, ordu- kuvetleriyle müştereken harekete geç-
- Holanda milleti, silahlarımızı hı- dan kuvetli cüzütamlar ayırmağa ve mişlerdir. Alman kıtalarına ve tank Führerin umumi karargahı, 15 a.a. _o,.., 

rakmak mecburiyetinde olduğumuzu zabıtanın yakalamağa yetişemediği pa- kafilelerine kar§ı, alçaktan uçuşlarla du baskumandanlığırun resmi teblığl: 
size haber veriyorum. Almış olduğum raşütçülere karşı sevketmek mecburi- yapılan taarruzlar muvaffakiyetle ne- ''Hollanda" miııt ricatgalıı, fnikiyeti aşl
en son haberler, mukavemetimizin li- yetinde bırakmıştır. Bu ise mevcudu ticelenmiş ve fransız ordusuna, kıy- klr olan alman kıtaatmın, karada ve hava.
zamı haddini bulmuş olduğunu bana 400.000 neferden ibaret bulunan Hol- lardaki taarnızuna kar~ı ;yapılan mucadelo-metli bir yardım teşkil etmiştir. 
ögretmiştir. Askerlerimiz, büyük bir landa ordusunu son derece zafa uğrat- nln muvaffakiyetle netieelencmiyeccğınl 
şecaatla harp etmişlerdir. Fakat kar- mıştır. lngiliz tayyarelerinin nazan itibara alarak tcıılimi sillih etrnl,tir. 
şımızdaki dtişınanla aramızdaki mü- Beşinci kol, paraşiitçülere, çok bil- muvaf lakiyetleri Belçika'da, fır'kalanmr.z ricat eden dil:ı-
cadelccle kuvetler arasında pek fazla yük yardımda bulunmuştur. Bunda şa- manı çok yakından takip ederek D;rle mev-
bir mtisavatsızlık vardır. }{arşımızda şılacak birşey yoktur. Zira Hollanda- Tayyarelerimiz ve hava dafi topla- ziine varmışlardır. 

ı k' b"t 'I • b'h k"" ·· ·· h Namur ile Givet arasında geniş bir böl-
şecaati cız bırakacak teknik vasıta- ela 60.000 den fazla alman vardır ve u- rım z, ı 1 sa ı • ı cı sa ı opruyu ta -

rip etmiş ve düşınanın en az 15 tayya- re uzerinde Meuse geçidi zorlanmrıtır. 
lar vardır. Binlerce holandalı muha- nutmamalı ki, 1937 seçimlerinde Hol- Fransızların Meuse'un garp aahlllnde 

b d d k ·· ı d · ·· 1 ] d ı l" t' · t k resini düşürmüşlerdir. re e mey anın a ma tu uşmuş er- an a nasyona - sosya ıst par ısı a - zırhlı arabalarla yapma a teıebbiis ettik • 

dir. llava filomuz, kıtaatımııı himaye riben l 20.000 rey almıştır. Muharebeye iştirak eden tayyare leri mukabil taarruzlar püskurtillm!i~tür. 
edem yecek bir hale gelecek derecede Holl, nda orduları malzemesinden mürettebatının, bu harekatın hercü- Harp ve tahrip ta;yyarelerindcn mürek .. 
zayia•a ugramıştı. Alınanların hava ekserisinin alma11larC4'i miisadere edil- merci arasında fazla raporlar verme- kep alman gruptan muharebeye iıtlrlik o • 
kuvetlerinın faıkiyeti tayyare dafii diği söylenmektedir. Maamafih, al - Jerine intizar edilemez. derek kiı!liyetli miktarda zırhlı an1ba im-
bataryalarımızı aciz bırakmıştır. Har- mantar Hollanda askeri tayyarelerin- ha etmişlerdir. 

Keza, düı:.man hava dafi topçusu ve H d · "-"k" ı M -'-bin masum kurbanları arasında birçok den büyük bir kısmını ele geçireme - .. . . ava or usunwı ı~tı ... ıy e -cusc ncıı-

d B. · . l d" H il d h ·ı · k s avcı tayyarelerı tarafından tııddetle rı· Sed•n bolgesı·ndcn <T,..,.ı·ler-"- frW1.1ızla-rocuklar ve kadınlar da var ır. ızım mış er ır. o an a arp gemı erı, ı - .. . :ı • .. •-,. c;a, 
~ "f 1 · 1 d .. d k · gı·ıı·z mudafaa edılen esaslı hedeflere yapı- nn Maginot hattrnm &imali garbi imtidadJ memleketimiz gibi nüfusu kesı o an men şuna enızın e, ısmen ın . 

bı·r memlekette askeri hedeflerle sivil limanlarında bulunuyorlar. ı ıan taarruzlarda ağır zayıata uğranal- rahnelcnmiştir. Bu noku.da da fransız mu-
ması mukadder old ğunu da ka d t kabil taarruzlan akim knlmıı ve diişmaıı 

hedefleri tefrik etmek mtişküldü. Harp hali devam ediyor k la d u y e • ağır zayiata uğramrıtır. 
Rotterdam. miihim hasaı ata uğra - Londra, 15 a.a. - Holanda elçiliği me zım ır. Hava ve deniz harekatı 

mıştır. azasından bir zat, bu sabah, general Zayiatımız 35 tayyareden ibaret o- Alman ordusu harek tı, dün. d ın:ın go-
Utrecht de aynı akibete uğramak Winkelmann'ın beyannamesinin yal- lup elde edilen neticelere kıyasen risindeki muvasııWara nakliyat yollarına, 

tehlikesine maruz bulunuyordu. Sivil nız muharebe etmekte olan kıtalara çok fazla telakki edilmemektedir. ihraç istasyonlarına yapılan taarruzlarla 
ahalimizi himaye edemiyecek bir hal- hitap etmekte olduğunu ve deniz ku- en yüksek haddini bulmuştur. Duşmanın al-
de bulunduğumuzdan miicadeleden "·etlerine hitap eylemediğini bildir- Alman hava kuvetlerinin zayiatı · man harek!trna mani olmak ilzere yaptıtJ 
vaz geçtik. Bu kararın halkımız ara- mi' ve Almanya ile daima harp ha- Paris, 15 a.a. - Alman hava kuvet- teıebbiııler pliskürtülmiıı ve duşman ha • 
sında derin bir heyecan tevlit edece- linde bulunuyoruz, diye ilbe etmiş- ]eri yorulmuş görünüyor. Oç günden- valardaki harckit ıcrbestimizi bozmıya mu-

ini biliyorum. Salahiyettar makaın- tir beri geri hatlar daha az bombalanmak vaffak olamaksızın büyuk zay:at vcrmlııtir. 
l "rın mumessili sıfatiyle halkın me- Donanmanın kı•mıku'"llı'ıı· d Al 1 Bir bölgede 70 den fazla fransız ve in. ... b k .. ta ır. man arın tayyare zayiatı, müt ciliz tayyaresi duşürtilmüştür. Dıi~manm 
nafiini himayeye matuf olan u ara- Hollanda'dan ayrıldı tefiklerin zayiatından üçte iki nisbe- 14 mayıstaki zayiatı 200 tayyaredir. Bwı _ 
rı almak için kendimde mecburiyet Londra'daki selahiyetli Hollanda tinde fazladır. Müttefik hava kuvet- lardan 170 i hava muharebelerinde, 17 al 
.1issediyorum. mahfillerinde söylendiğine göre, Hol- leri meydan muharebesinde ve geri hava dafi topçusu tarafından du&Uriılmilt-

5 vil halkı feda etmekte kendimde landa donanmasının kısmı küllisi, dün hatlarda müessir surette faaliyette- tiır. BuC{ln 16 tayyare, karada tahrip edıl-
bir hak görmüyorum. Holanda mille- gece Hollanda'dan ayrılmıştır ve ~im- dirler. miştir. 
ti, bu imtihana memleketimizi müda- di imal denizinde, belki de i ,·nz li- Fransa'dd alarm Alman tayyarelerindcn 35 une noknn • 
faa hususunda göstermiş olduğumuz manlarında bulunmaktadır. dır. Hollanda sahili açığında yapılan mil • 
şecaatin 'lynı şecaatla tahammUl ede- Diğer taraftan, selahiyetli Hollanda Paris, 15 a a. - Diln, §İmal mınta- ıelllh iıtikpf, büyük muvaffakiyetler te-
c:eğiz. Memlekete lazım olan asayiş ve kaynaklarından bildirildiğine göre, kasında 7 alarm işareti verilmiıtir. min etmiıtir. 
sükunu muhafaza edeceğiz. İstikbale Hollanda kıtaatından bazıları, cenubi Bunların en uzunu ancak bir saat ııür- Evelce de tebliğ edildiği veçhile iki kru-

müştür Bazı aka] d t d f' vuorle bir muhrip bombalarla batırılmıı, 
itimadımı? vardır. Ya§asın kıraliçe, Hollanda'dan Belçika'ya gitmişlerdir. · v ar a ayyare a 1 di~er bir kruvazör, bir bomba ile ciddi su-

Ir , d B 1 H 11 d k • k tl · bataryaları harekete geçmiştir. Hir • 
Yil".,sın ıo.an a. un ar, o an a as en uve erıne :r rette hasara uğratılmış. 29.000 tonluk bir 

H h b . · • d' ~ · t k·ı k ·· k't k b t bir hadise kaydedilmcmi•tir. avaı mu a ırının ver ıgı esas eş ' etme uzere va ı ay e - :ı tüccar vapuru ve 4 nakliye gemisi tahrip 
tafsil at meden tensik edilceklerdir. Pariı bombardıman edilmedi edilmiştir. 

Hollandalılar nadim! Narvik civarının müdafaası i!iln milca. Paris, 15 a.a. - Pazartesi akşamı La 
Haye'den Holanda'da mukim diğer 
fransızlarla birlikte bir fransız muh
ribiyle hareket eden Havas ajansının 
muhabiri demiştir ki: 

- Şehrin sokaklarından muhafaza 
altında geçmeğe mecbur olduk. Çlin
kü Nazi çeteleri kargaşalık çıkarıyor
lardı. Bize refakat edecek olan müf
rezeyi hariciye nezaretinde beklerken 
nezaretler mahallesinde top sesleri i
şitiliyordu. Çeteler bir çok evlerin da
mından ateş ediyorlardı. Muhasema
tın başlangıcında bütün kuvetlerini 
cepheye göndermiş olan Holanda ku
mandanlığı Rotterdam'ı müdafaa için 
ve çete muharebelerinin La Haye ve 
Amsterdam'a sirayetine mani olmak 
için bu kuvetlerden bir kısmını geri 
çnğırmak mecburiyetinde kalmıştı. 
Rotterdam, alman nazilerine teslim 
oldu. Bunlar şehrin muhtelif nokta· 
larında harekete geçmek için işaret 

beklediklerinden Waalshaven deniz 
tayyare üssünü kolayca ellerine geçir
diler. Aynı hadise, Moordyb'de de 
cereyan etmiştir. Bu mıntakada bulu
nan alınanlar ansızın holandalı ITfUha· 
fızlara hücum ederek bunları öldür
dükten veya silahlarını aldıktan ıon
ra fransız - inglliz ve Holanda kıta
larının iltisakı için elzem olan mev.zi· 
leri ellerlne geçirmişlerdir. 

"Atef ke•!" emri niçin verildi? 
Londra; ıs. a.a. - Hollanda hükU • 

meti erkanından birisi Hollanda ku • 
vetleri başkumandanlığının, ateı kes 
emrini vermesi sebeplerinden biri, ce· 
nuptan gelen alman kıtaatının, hayati 
ehemiyeti haiz Moerdyk köprUsUnil 
zaptetlen birkaç yüz alman paraıüt -
çiisil ile irtibat temini çaresini bulma
ları olduğunu, bugün Londra'da Roy
ter ajansına söylemiştir. Bu köprü it· 
gal edilmişti ve belki de alman as.ker
leri, taarruzdan evel, kayıklarla ırma
ğa girm~ bulunuyorlardı. 

Roterdam'ın sukutu, bu meşhur şeh· 
rin tahribi ve almanların Hollandalı
lar silahlarını bırakmazlarsa, Utrecht
i de tahrip edecekleri tehdidinde bu
lunmaları baııkumandanlığın kati ka
rarını vermesine sebep olmuıtur. 

Beıinci kolun oynadığı rol 
Hollandalılar, bcıinci kol efradına 

mukavemet edebilmişlerse de alman 
paraşiltçiilerini~ fazla kalabalık ol -

Hollanda ricalinden bir zat, Havas Paris, 15 a.a. - Faris ile bu mın- deleye devam ediliyor. 
ajansı muhabirine şu beyanatta bu - takanın bombardıman edildiğine dair Almanlara göre Liege ve 
lunmugtur : verilen haber katiyetle tekzip edil - Namur'da vaziyet 

" - Bizim halimiz, Almanya'nın mektedir. Bertin, ıs a.a. - D.N.B, bıldıriyor: 
komşuları olan bütün bitaraf memle - 13 mayııı saat 14.30 danbcrl hiç bir Alman kumandanı, dun Lıege şehri al ~ 
ketler için bir misal olmalıdır. Alman- tehlike işareti verilmemiştir. man garnizonunu tefti& etmiştir. 
ya'yı tahrik etmemek için bize yardım Belçikalıların elinde bulunan bir kaç ka-
arzusunda bulunan müttefikler erka- le, dıin, Lieie kalesiıııı ve şehrin varoşla • 

h Y • ı k nnı bombardıman etmiştir. 
nı arbiyeleri ile temasta bulunmaktan eş 1 o r m a 1 Lieıe'in cenup ve şarkındaki ist"hkam-
çekindik. Bundan sekiz gün evet müt· lar etrafındaki m!icadcle hakkında D.N.B. 
tefiklere seferberlik planımızla tayya- nin iyi haber alan bir menbade.n 0 rendi i-
re meydanlarımız hakkındaki malU - gene taş t 1 ne gore, Meuıe'ün garp sahilinde kliu 
matı vermekten imtina ettik. Bütün Lantin ve Loucien kaleleri 13 mayısta el-
bunlar Almanya'nın bizden şüphelen- de edilmi,tir. Tancremont - Pepinstcr ka-
rnesine mani olmadı. Esasen, Almanya- lesi ağır topçu tarafın.dan bombardıman 

nın memleketimizde bütün esrarımızı S f edildikten ıonra, ate~i kesmiştir. 
öğrenen birçok casusları vardı.,, U Or gittikçe yükseliyor Naınur istihk!mmdan iki k le de alın• 

Hollanda hükümeti artık müs- mııtır. 
temleke imparatorluğunu 

idare edecek 
Londra, 15 a.a. - Royter ajansının dip

lomatik muharriri yazıyor: 
Londra'da yerleşen Hollanda hüküme -

tinin ıimdi başlıca hedefi büyük milııtem
leke imparatorluğunu idare etmektir. Hol
londa donanmasının bilyük bir kısmının, 
her türlü ihtimali karıılamıya hazır bir 
halde, Felemenk Hindiıtanı yakınında bek
lemekte bulunduğu ıöy}enmektedir. Al -
mantarın Felemenk Hindistanı •hakkında 

talepler dermeyan edip etmiyecekleri ca -
yisualdir. Almanyanın böyle bir talepte ıı
rar edemiyeceği aşikardır. Zira Slngapur
da İngilizler ve Hindiçini'de fransızlar har
bin dordlincii bir devlet tarafından cenup 
paslfiğine teşmili halinde, müttefiklerine 
yardıma amade bulunuyorlar, Fazla olarak, 
Birl~ik Amel'.ika donanmasının mühim bir 
kısmı, gayrimuayyen bir müddet İ!iln Ha.
vay'da bulunuyor Ye Amerikanın puifikte
Jd ileri deniz mevzilerinin tamamen hazır 
bir halde olduğu da muhakkaktır. Şurasını 
da kaydetmek icabeder ki gerek Japonya, 
eerek Amerika, Felemenk Hindiıtanının 
ıtatüsUnU muhafaza hususundaki arzuları
nı izhar etmis bulunuyorlar. 
Hollanda Hindiıtanının vaziyeti 

ve Japonya 
Tokyo, 15 a.a. - Japon hariciye neza -

rett namına söz söylcmlye sellhlyett&r zat 
§U beyanatta bulunmuııtur : 

"- Holalnda hUkUmctl, Londraya iltica 
etml&ı olmakla beraber, Hollanda müstemle
kelerinin kontrolllnli muhn!ııza eylemek -
tedlr. Statukonun td:ımesl hakkında Hol
landnnın Japonyaya vermiş olduğu temi -
nat mucibince Hollanda Hlndlııtanına hUr
met edlleceı:rt Umldlndeylm ... 

Almanlar Amıterdam'da 
Londra, 15 a.a. - Alman kıtaatı 

Anuterdam'a ıirmiıtir. 

Amasya; ıs. a.a. - Yeşilırmak yeni
den taşmış ve Kızılca, Kara-.·nir, Ka
yabaşı, Karaköprü, Aksabur, Kapuka
kaya, Bolmebuk, Kavak çayırı köyle -
riyle Amasya şehrinin civarındaki Ya
zı, Meydan, Orman, Sıraböcekhane 

bahçeleriyle güzergah yolları muhte
lif noktalardan su basmıştır. 

Karasenir köyünde su altında kalan 
dört evde otuz nüfusun kurtarılması
na çalışılmaktadır. Gittikçe yüksel -
mekte olan sular bundan cvel büyük 
hasarlara sebep olan seviyeye yaklaş
makta devam ediyor. Bundan başka 
Yeşilırmağa karışan Tersakan ve Çe
kerek ırmakları da ayni ıekilde f eye
zana başlamıştır. 

Türk gazetecileri 
heyeti Londra' da 

İngilizlerin 
bir tekzibi 

Londra, 15 a.a. - İngiliz amiralh 1 teb
liği: 

Almanların Hollanda'yı işgalındcn ben, 
Almanya, Hollanda karasularında, dort ın
riliz kruvazoriyle uç İngiliz muhrıbinın 

tahrip edildiğini ve iki kruvazorıin aı:ır ha
ııara uğradrfını haber verm"şt·r. 

Btitün zayiatı ilan etmek itiyadındıı o -
lan amiralliğin 12 mayis tarihlı teblığin1e 
bildirilen Seal tahtelbarihl mustesna ol -
mak uzere hakikatte bu istila hareketin -
denberi ingilız gemilerinden hıçbirisi ne 
batmıı, n-c de hasara uğramı tır. 

A imanların hava hıicumları netıcesinde 

nakliye \•e ticaret gemilerımizi zayıata ve 
ciddi hasarata uğrattıkları hakkındakı id • 
diaları da keza tamamen asılsızdır. 

ltalya'nın yeni Berlin 

sefiri Berline gitti Londra; 15. a.a. - Royter ajımsı bil
diriyor : 

17 mebustan ve matbuat erkinından Roma, 15 a.a. - ltalya'nın yeni 
müteşekkil bir Türk heyeti, bugün Berlin sefiri B. Alfieri"nin dün ak
Londra'ya vasıl olmuştur. Heyet aza- §anı memuriyeti başına gitmek üzere 
sı, Britanya hükumetinin misafiri sı- yola çıkması, hususi bir mahiyet ikti
fatiyle, 1ngiltere'de on gün kalacaktır. sap etmiştir. Alfieri, istasyonda bir-

Türk gazetecilerinin Londra'da ika- çok zevat tarafından uğurlanmıştır. 

met edecekleri günler için harbiye ne- Bunlar meyanında Kont Ciano ile di
zareti, amirallik, hava nezareti, istih· ğer hükümet erkanı, ayan meclisi ikin 
barat nezareti ve lskoçya nezareti ta- ci reisi, Roma vali ve belediye reisi 
rafından müştereken bir pragram ha- ve alman sefiri fon Mackensen, bulun. 
aıdanmııtır. makta idi. 



İtalya' da İngiliz aleyhtarı 
hadiseler devam ediyor 

Hava şehitleri 
ihtifali 

Bazı vergi 

resimlere 
ve Yeni 

safhalar TURK!Y~ 
---( Radyo Dlfilzyon Postıı1 

TÜRKİYE lt, dyı•l' ı - ANK.A.g> 
- -( Dalga Uzunluğ!I 'ı-

Bir İng iliz 

bir afişi 

lordu 

yırttığı 

lngiltere aleyhinde • 
. . 
ıçın tokatlandı 

(B;ışı 1. inci sayfada) ( Başı 1. inci sayfada ) 164ı:: m. ı z l{ı•s. 1ZfJ ~ 

olduğu halde vekillerimiz, birçok me- yapılacak zam ha İspat ediyor ki müdafaanın baş• 31.ôO m. 9 l•J l es. 20 
buslarımız ve askeri büyüklerimiz Za- irca unsuru memleket içindeki disip· 19.ifı nı. ır Hı<> f e 20 

f ~b'd . ' PEl Ş"'..•1PI>. 16 ~.ıo er a ı esının önüne geldiler. lin ve ahenktir, buna milli vahdet de - "" 
(B1tşı 1 inci sayfada) 1 30 p ı k t ' Tam 11 de atılan toplarla ihtifal tö- diyebiliriz. 2· roı:r· m, \ e IT't'm ,.. r 

· b l d T t l t l lamak için vergi menbnlarmdan da istiane 12.35 Ajr ns v n ,., ji · 

''İstisnai ahval,, dolayısiyle orduya 
iki milyar liretlik tahsisat verildi 

renı as a ı. op a ı ır a ı maz mera- . . . . . Almanlar Hollanda istilasını bir 12.50 Mıiz'k: yr i a· · ı '1. 
· •. l k' k • d . edılmesı bır zarurettır. Avrupa harbı baş - _, y 
sım yerme e ı sanca ve resmı aıre ı 1 1 d 1 . İt 1 'd y 1 'd y zafer olarak göstermek istiyebilir • dm okı vu <ılap. :.ı 

. . ıya ı an ıerı a ya a, ugos avya a, u- l B d b . b' Saır Hccep, Ali Erb2ş. 
bınalarındakı bayraklar yarıya kadar nanistnn'da ve dııha bur memleketlerde ka- er. u mevzu a en asıl ır mantı· 13.30 _ 14_00 Miiz'lc '(-rı • p ~ 
indirildi. Bu dakikada merasim komu- zanç, istihHik, ve hatta sermaye üzerine ğın varacağı hüküm şud~r: silahla- 18.0C! Pr?ı::ı am, ve m.eı:11.e 

1 tanı tarafından verilen "dikkat" ko- muhtelif vergiler vazedilmiş veya mevcut rını bu kadar sürat le teslım eden u- 18.0' :r.~ unk: ocla rr· - ı cf 
t 'ld' K t 1 't 1·1 1 ·ı 1 B' d d .. f k b' l k . b' .. .. f'k 18.30 Minik: r 'yo c ı o 

Roma, 15 a.a. - Reuter: İngiliz 
lordlarından lord Hardwicke evelki 
gece, Roma'da bir kabarede, masasına 
konan ingiliz aleyhdarı bir afişi attı
ğından dolayı tokatlanmıştır. Lord 
H:udwicke, ikamet tezkeresi de niza
mına uygun olmadığından, bu hadise
den so:1:-a, iki saat bir polis karako
lunda alıkonulmuştur. 

Lord Hardwicke, Musolini'nin bir 
dostu ve uzun zaman ingiliz - italyan 
dost!t~ğunun hir tarafdarı idi. 

Roma'da lsviçre sefaretine 
müttefikler aleyhine asılan 

afişler 

İsviçre sefareti binasının cephesine 
rnilttefikleri ten!üt eden bir takım a
f.şier asılmış olduğundan İsviçre se
firi, hariciez memleket imtiyazından 
istifade ederek bu afişleri kaldırtmak 
istemiştir. Buna siyah gömlekliler mü
dahalede bulunmuşlardır. İsvi~re se -
f;ri zabitaya mUracaat etmiş ve İtalya 
hükümeti nezdinde protestoda bulun
muştur. 

mu u ven ı. ı a ar ve mc.- ep ı er e vergı ere zam yapı mıştır. ız e e gum· a .. ır mem c etı ır gun mutte ı -
1 

(İhr:ıhim o~ -ı 

/Jfünakalat nazırının bir nutku subaylar selam vaziyeti alarak, sivil- riik resminin ve ithal sırasında alınan ler c!e zaptelmek istemi~ olsalardı, 'füzuıı'iın i'itirfı 'y'eJ. 
Roma; lS. a.a. - Münakalat nazın, ler şapkalarını çıkararak ihtiram seta- vergi ve resimlerin hasılatında bu seneden ansızın hiı' taarruz yaparak gene 19.10 Mi!ıilc: 'f sıl h.eyet'. o 

· · ld - b' k mına durdular. Sela~m yarım dakı'ka itibaren görülen tenakus 1940 bütçesini b" I b' 1 • d t' · 19.945 Memlc e. ~:ıa. ı. 
ırat etmış o u~u ır nutu ta, son za- oy e ırn:aç < . ..n e aynı ne ıceyı teoro!ojı hai>erler. 
manlarda bu nezaretin derpiş etmek devam etti. teniıı edebilmek için bazı vergi ve resim- alırlardı. Burıcla şüphe yoktur. An- 20.00 fozik. Çalanla-: Ce 

k l . . d H l / . 1 l lere bir mikdar zam yapılmasını ve h:ızı cak !.>unu yaptıklarında kimse onla· fik Fer ,an. Fahire fe 
ve halleyleme mec mrıyetın e kal - eyecan t ufae>e er mükellefiyetlerin tevsiini zaruri kılmıştır . ., b' ff . . d' Kopu7.. 
mış olduğu meselelerin, Duçe'nin et- Bundan sonra hava müsteşarlığı a - Kazanç vergisine yapılan zam ra ır muza erıyet ısnat etmez ı. ı - Okuyan: s dı Hoş e 
rafında toplanmış olan İtalva'nın kar- dına genr: hava yu"'zbaşısı Arı'f E'rktış - Çünkü bu hal·, mi.ittefikleri bitaraf ı - ll. l•aik bey· r"st 

J ;,, ' • Layihanın aldıı:ı son şekle gcire yeni mu-
şılaşacag· ı "e l1er halele sercflı' olaca.:>ı h k l am 1 'th f 1 bir ülkenin ht'ı'rı'yet ve h.-yatını llayi- me,ler ta. ha~ edek g rı 

• • b ava a H an arına ı a O unmuş kellefiyetler fevkalade vaziyetin devamı .. . " · 2 - Saılı Hoşses - rao;t 
muhakkak olan hadiseler, ne olursa ol- güzel bir şiir okudu. Şiiri, genç bir miidcletince tatbik edilecektir. Kazanç ver- mal etmek tohmetı altında bıraktık- gözlüm sııı•a c~ın c ııy•nıı: 
sun, istikbalde bir sürpriz tevlit etme- türk kızının, hava kurumu adına söyle- gisine tabi mükelleflerden. tan ba~ka, asıl yenilecek kuvetlcr 3 - Arif lıey • r. st ri>l 
!erine imkan bırakılmıyacak şekilde diği cidden giizel ve heyecanlı bir hi- A) 2395 sayılı kanunun 6 mcı ve 7 inci Ren'in ötesinde durdukça harbin ne- • ~u.'.:_k~lk~~e~~n:J1u~ed: 
hallolduğunu söylemiştir. Münakalat tabesi takip etti. mııdclelerinı.le sayılanl:trla 47 inci maddesi ticesine müessir bir İş de sayılmaz- Mailim b'r nazlı yare). 
nezareti, seferberlik hakkında tecrü- tstanlıul'dan zaman zaman sesini duy- mucibince beyanname vermeyi tercih e - eh. Hollandn'nın zaptı ile de alınan il - Okuyan: Semahııt 
beler yapmıştır. Memleket. münaka - duğumuz İstanbul Belediye meclisi a- clenlerden, 8 inci maclcJesiııin 1, 2 ve 4 üncü propagandasx basit düşünenler üze- ı - Raif hey - karcıgar 
1• .. ll'k · l k · fıkralarrnda yazılı istisnai usule tabi hıılu- lüver sevıligim). ata mutea ı servıs er no taı naza - zasından genç hatip Bayan Meliha rinde korkutucu bir tesir yapmak ı _Arif bey_ karcığar 

1 .. · 1 b'I' D h ırnnhrın, 19 uncu maıhlcsiııde yazılı r.er -rınr an mutmaın o a ı ır. uçe, er - Avni Sözen'i diin Ulus meydanında, yollarmı arıyacaktır. Bir memleke· goncaya). 
h · h I · lt l l l be!ıt meslek erb~bının k:ızanç vergilerine . b.. .. h d J . l . .1• • 3 _ Bedriye Hoşgör • 
aııgı a va ve şeraıt a ınc a o ursa o - zafer abidesinin öniinde dinlemek ve ( . 1 11 r· lı 1 1 lın · ut;.m u ut any e ıstı aya ug • şarkx·. <Mıtrıpclamx naı.e<l. 

sun, emirlerine itaat edilece~i ni bi- asguı mü ,e c ıyet ve s..-r est ıncs e' er- l '- ·ı l , b. J' .. alkışlamak fırsatını bulduk. Türk ka- balımın maktu verg'leri clalıil) yüzde elli, raması ıattı rnten ıa:ı:ın ır şey ır. 4 - Şemsettin L~iya - kıl 
lir. Demiryollarının 1940 • 1941 mali dınlığının giir sesi, dün hava şehitleri B) Aynı kanunun 7 inci maddesi ınıı _ Fakat her türlü hukck ve adalet ka· kı: (Bıktım elinden). 
senesi bLltçesinin müvazenesi temın için yiikselcli. cibince gayri safi irat üzerin<len vergiye 1 nunlaı·mdan. tecerrüt c_den·b· ir .. ~üyük 20.30 Konuşma. 
edı.lmı'stı'r Demı'ryollarının elektrı'k • .ı d b f b k - h 20.45 Müzik. Çalanlar: Hakkı ~ · - Nutkuna• Ey ba~ı göklerde ti.irk er- tabi iş ve te!jebbüsler erbabının kazanç auam a ll' zayı ·:ı , ır ·uçuge er rif İçli, Hasan Giır, Haııl 
leştirilmesi işine devam edilmekte o- kekleri. türle kadınları" hitabiyle baş- vergilerine yüztle yirmi beş, şeyi yapabilir. rakat bu kanunları r _ Okııy n: Necmi Rı 
lup in§a edilmekte olan malzemenin hyan Bayan Sözen toplantının biiyük C) Aynı kınunun 37 inci nıad~lesinde ya- hiçe saymak onların yokluğunu is- 1 - M. Celiilettin Pş. - 1-: 

mikdarı miihimdir. Hava postaların • manasını tebaru" z ettirdikten sonra: zıh mükelleflerin kazanç vergilerine rliz- pat etmediO-i gibi tesirinin gecikmesi kı: (Dei;ildi boyle evve 

1 
B ., 2 - Şiikrii Şenozan - hU 

elan bahseden nazır, hava seferleri mii- - Şimdi, türk kahramanlarının ya- de oıı ... ~a.mmolıınmıışt_nr. u _za~1lar bu~- de müeyyidesiz kaldığı m;.nasına (Gö.:lerinclen içdi gönl~ 
nakalatının yüzde yirmi üç nisbetinde J S ·ı . h 'd .. nn vergısı rll'ltrahına ıth·ıl edılnııyecektıc gelmez. Kaldı ki Hollanda ve Bel- 3 - Faik bey - hıizznm ~ 

, h 
1 

b nınc ayız .• evgı en er sevgı en yuce, D'w l tun olalı). 
artmış ve Romanın ava posta arı a- göniillcri her gönülden engin, duygu- • . ..ıg~r zam .ar çika taarruziyle dünya efkarında ve 4 _ Şukru Şenozan _ r 

lı-alya ordusuna 2 milyar liretlik kımından diinyanın en mühim bir nok- l;:ırı her duygudan temiz aşıkların ö- Layıhanm 3 uııcu ın:ıchlesıyle de hnva ku· bilhassa Amerika1da ba~lıyan aksül- (Dıştan viran daghyım. 
tahsisat tası haline gelmiş olduğunu beyan et· nündeyiz" dedi ve şehitlere hitap ede- vetlerine yardım vergisine bir misli zam amel günden güne artmaktadır ve JI - Okuyan: Safiye 'f 

miştir. k ynpılmaktaclır. 4 üncü macldede sigorta şir- daha da aı·tacaktır. 1 - Hamdi Tokay - ll 
Roma, ıs a.a. - Resmi ceride, bir re sözlerine söyle devam etti: keti eriyle banka ve bankerlerden alınan (Ey benim ahu misafü'rı) 

kararname neşretmiştir. Bu kararna- Yugoslav •efareti muhafaza "- Askınızı ta gönülden ebede ka- Belçikalılar da alman taarruzunu 2 - Şevki bey • u şak şs 
d 

. muıı.mele vergisini bir misli tezyit etmek - k h b' k ti k olsun 0 rindane ki). 
me, "istisnai mahı·yettekı' ı'lcaat" dola- altında ar alkıo::lıyacag~ız. Yolunuz bizım yo- l' M ı k · · .ı · ·ı ı h a ramanca ır mu aveme e ar· ~ te· ır. em e etımızue ıstı ısa veya tl - 3 _ Arif hey _ nşş k ş 

yısiyle harbiye, bahriye, hava işleri Roma, 15 a.a. - Havas: Seneler• lumuz, duygun\lz bizim duygumuz- riçten ithal olunan şekerlerden de kilo ba- şrlamışlardır. Düşmanın ağır kuvct· yetişir uyan aman gel)· 

ve italyan Afrikası nezarc.tlerine ce- denberi ilk defa olarak bu akşam ı dur. Her türk anasının çocuğıına aşı- şına 7 kuruş munzam istihlak vergisi a- leri karşısında adım acl,ım çekilerek 21.10 Konuşma (sıhat saati). 
rr.an 2 milyar liret tahsis edilmiŞ ol- yugoslav sefareti etrafında karab· ladığı ilk aşı istikHl.l ve hüriyet sev- lınacaktır. Şu noktayı izah edelim ki şeke- müttefiklerin yetişebildiği yerde 21.30 Müzik: radyo orkestrası 
dugwunu natıktır. · kı k ) d d " re yapılan bu zam, bun<lan iki iiç ay eve! cepheyi kurabilmelerini ve bir peri- Ferirl Alııar). 

nıye taatı onu muştur. ası ır. 22 20 Müzik: solistler (Pi.) .. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~- ff t' il 1 d .. · 1 yapılan 10 kuruş zaından başka de~lldi~ O ~anlı&a uiram~malarrnı tarih takdir · 

Macar -Slovak 
hududu kapandı 

Heyecanlı hôdiselerin 

vukuu ihtimali var! 
Budape~te. 15 a.a. - Havas: 
Macar • Slovak hududu Balan

ggaramat civarında kapatılmxş
tır. Diğer taraftan Slovakların 15 
mayısta ihtiya.tları silah altına 
çağırdıklan bildirilmektedir. 
Budapeşte gazetelerine göre geçen 

pazartesi Slovakya'da macar aleyhtarı 
bir propaganda toplantısı hazırlanmış
sa da bu toplantı 19 mayısa tehir edil
miştir. 

Macar tadil taraftarı cemiyetin ga
zetesi son nüshasını münhasıran ma -
car - slovak münasebetlerine tahsis 
etmiştir. Gazete Slovakyanın ekono
mik vaziyetinin pek müşkül bir halde 
olduğunu iddia eylemektedir. 

· Sansasyonel hadiseler 
bekleniyor 

Budapeşte, 15 a.a. - Macar 
nazi organı olan Pesti Ujsag ga· 
zetesi, Macar - Slovak münasebet
lerinde her dakika sansasyonel 
bir hadise vuku bulabileceğini 

yazmaktadır. 

Macaristan'da seferbe1·lik yok 
0

Budapeşte, lS a.a. - hükümet ta
raftarı Fuegget Leuseg ve Uj Mag
yarsag gazeteleri Macaristan'da sefer
berlik yapıldığına dair çıkarılan şa

yiaları tekzip ederek hakikatte son 
zamanlarda zaptedilen arazide bir mik 
tar ihtiyat efradının silah altına çağ
rılmış olduğunu yazmaktadırlar. Çe
koslovak zabitleri ve ecnebi eksper
ler tarafından yetiştirilmiş olan bu 
efradın· Macar milleti prensiplerine 
göre yeniden talim görmeleri münasip 
görülmüştür. 

Diğer cihetten Budapeşte'deki Slo
vak sefareti Slovakya'nın Macaristan 
hududunu kapadığına ve ihti•yatları 

si.Jah altına aldığına dair verilen ha
beri tekzip etmiştir. Neşredilen bir 

' tebliğde Slovakya ile Macaristan ara
sındaki hudut münakalatının normal 
bir şekilde devam ettiği kaydedilmek
tedir. 

a ıp, a uş ar arasın a gur sesıy e :r .. - 22.30 Memleket saat ayarı, ıı.J 
şu güzel tabloyu çizdi: zammın 7 kuruşu buraya sayılacııktır. edecektir. Şimdiye kadar neşredilen teri; ziraııt, esHam • talı 

Amerika "- Düsi.iniinüz, gencsiniz, gi.izelsi- Bundan bnşka birçok maddelere, evelce alman tehliğlcrinde esirlerden lıah- biyo • nukut borsası (fi 
bildirdigimiz şt-kiLıle muhtelif zamlar ya. d'I I 22 50 Miizik· cıızband (Pi) 

niz, sag"lamsınız ·, yüre1Tiniz essiz bir se ı memesi de ka ıraman Belçika · · · ' · fi .., · , pılmıştır. Bu arada tütiin mamCılatmın veı·- 23.25 - 23.30 Yarınki program. 
Sevdanın, vatan sevdasının ates.i ile ordusunun manevı·a kabiliyetini gös- • • • • • • 

Avrupa'daki 
gisi bir misli arttırılmı~. rakı, konyak ve ta baa Sin 1 alevli, gözleriniz vatan aşkının ihtira- likörlerden şişe hacmi 25 s·ıntititre ve da- terir. Belçika'ya hücum eden alman 

sı ile dumanlı, başınız hür yaşamanın ha a!jrığr olnııhrdan şişe başına 6, fazlasrn- kuvetleri, iki gündür Meuse nehri 
hür olmanın ferahlığı ile gurur için- dan 10, şampanya ve viskilerden şi~e ba~ı- hattına ve Majino'nun şimal dirse
de, elinizde bütün bir milletin sem- na 50, şarartan litre başına 2, frC"ı ile satı- ğine taarruzla büyük meydan mu· 
bolü, bütün bir milleitn sevgilisi bay- lan birad~ıı litre lıaşına 8, şişe ile satılan - harebesi vermektedir. Binaenaleyh 

geri çağırdı 
Londra radyosu bildiriyor: rağmız, onu sizden çalmak, parçala- l:ırılan şişe basına 4 kuruş alınması tekar • Belçika'da harbin birinci . safhası, 
Vaşington hükümeti, cenup ve mak istiyenlere karşı koymak için riir etmiştir. Bir kutu kibritten fazla ola- muvaffak bir mukavemetle tamam-

d. b l b rak 10 para ve çakmak tnşmın beherinden 1 B d l · fl garp Avrupasm a u unan te aasr- ı .,.öklere çıkıyor, bu sembolü el uzatı- anmr,hr. un an sonra usa ıasrna "' de bir kuruş milli mü.d:ıfaa vergisi alına • 
na hitaben ne§rettiği bir mesajda lamıyacak bir vere, kıskanılacak yer- gelince, Belçika huduJunun biraz ' caktır. 
bunların, ıimdiki ahval ve ıerait j lere dikiyor, bu uğurda gözlcrini:;ı;i Bu kanunun ikinci maddesinin A fıkı a • geriaindeki ilk hatlardan bugünkü 

--'-( FRANRIZ RADYO 
FRANSIZ Hmlyosıınun Tti 

y:ı.tı gilnrle iki clt>fa yapılmaktıı 
rın ııaııt ve dalga uzunlukıarıııl 
bildiriyoruz: !J 

l - TÜRKİYE saatiyle 19· 
clal~a 41.44 ).f. 

2 - TÜRKİYE saatiyle 20.S' 
- P.T.T. 253M. Radiyo - ME1' 
227 M. Af 
- ! İNGİLİZ RADYOL~.ıv 
İNGİLİZ Radyo Şirketinin l 

Broe.dca. .. ttng Corp<R"at1on) i?J 
!erde haber ne,şrı:ntı programı 

Ankara 
dolayısiyle, memlekete dönmelerinj kapıyorsunuz. Bu gözleri kapamak, sx nnıcilıince 2395 sayılı kanunun 8 inci mevzilerine düşmana zayiat verdi
emretmi~tir. mezara inmek değil, bir ikinci sevda madd~sinin birinci fıkrnsıııda ya7.ılı mü • rerek çekilebilen bir ordu, icabcder· 

olarak daima yaşamaktır." kelleflere yapılan zam ile, dördüncü, be - se kendini hırpalatmadan müsait TÜRKÇE 
Hatip, bütiin bir milletin dile gel- şinci, altıncı, yedinci, sekizinci, on ikinci bir hatta daha çekilip gene müda- İNGİLİZCE 

Saatiyle 
15.55 

8.15 
Balkan Antantı ekonomik 

heyeti Bel gradda toplanıyor 
diği bugünün hava şehitlerinin şeref- ve on üçüncü maddelerinde yazılı z~m ve faaya ve müteaı·rı::r.r imhaya devam 
li adlarına hiirmet günü olduğunu te- mükellefiyetler kanunun neşri tarihin- edecek demektir. Bir ordunun esas 

dıı.n ve diğer hükümleri 1 haziran 1940 ta- · · · 1 1 h barüz ettirdikten sonra heyecanlı hi- mezıyetının top u uğunu ve arp 
rihinden muteberdir. Şu kadar ki 1940 mali 

" 11.00 

" •• 
" 215.:53 .. 

Relgrad, 1 S a.a. - Evelce de bildi
rilmiş olduğu gibi Balkan antantının 
ekonomik komitesi bu ayın 27 sinde 
Belgrad'da toplanacaktır. Bu toplan
tı ile alakadar olarak Zagreb'de çı

kan "Novosti" gazetesi şöyle yazmak
tadır: 

tabesini şu heyecanlı sözlerle bitirdi: kuvetini muhafaza olduğunu. tarihi 
yılına şamil olan zam ve mükellefiyetlerin FRANSIZCA 

"- Ne mutlu vatan için ölenlere, tarh ve tahakkuk muameleleri kanunun bir tarafa bırakalım, kendi yakın 

13.30 
Hi.111 
18.00 
20.00 
23.45 
14.15 

nemutlu toprağa, bayrağa, istiklal ve neşrinden itibaren yapılacaktır. •mücadelemizde de görmüşüzdür. 
hüriyete gönül verenlere!,, Sakarya'ya kadar çekilmesini bilen 

Binlerce halk, heyecan ve sevgisine Birle,ik Amerika da müdafaayı ordu nihayet Akdeniz'de memleke- Tahran, 15 a.a. - Ktsa d!J.' 
terccman olan bu genç türk kızını '1 ti kurtarmıştır. radyosu. haber servislerini saı:t 

"Balkan antantı ekonomik komite-
candan alkışladı. B. Abdiilhalık Ren- I fi d• k • • Belçika'da mücadele devam ettik- 14 e kadar ıcı,87 metre üzer• 
da, Başvekilimiz ve vekillerimiz ken- ıUYe en ume 'ÇIR çe 1914 harbinin ilk günlerini ha- 17,15 den 20,15 e kadar 30,99 ~e 

sinin sekizinci içtimaında başlıca mü- disini tebrik ettiler. tırJamamak mümkün değildir. Bu den ve ı;aat 20,30 dan 23,30 a 
zakere mevzuu Balkan antantına da- Bundan sonra C.H.P. adına bir hi- istenecek tahsisat harpte alman kuvetleri Belçika•da 1 metre üzerinden neşretmıye bıı~l 
hil memleketler arasında iptidai mad- tabe irat eden gazeteci arkadaşımız pek az süren bir mukavemetten son- · 
delerin mübadelesi meselesidir.'' B. Meki Said Esen "Baharın şu gü- Vaşington, 15 a.a. - Vaşington'un ra şimalden Fransa'nın içine doğru Vilayet bütçelerinde 

B B ık d l tl . . . selahiyetli mahfilleri, Ruzvelfin bu- k F 1 u gazete, a an ev e erının ıp· zel gününde, hür ve mesut vatanımız- sar mı~tı. ransızlar hafif mukave- münakale er 
'd • dd 1 b k d · · b' 1 gün yarın kongreye bir mesaj gönde- 1 1 M , 1 d k"ld'l 1 tı aı ma e er a ımın an ıyı ır va- da, yer yer topluluklarla on arın şe- met er e arn a. ta .. a.r çe .. ı. ı er İstanbul, Ankara, Zongu\dı~ 
· b 1 d • b d 1 ti ' 1 1 rerek ordu bütçesini 726 milyon, hah- b k d f zıyette u un ugunu ve u ev e e- refli hatıralarının anıyoruz_., elim e e- ve urasını en ı eı-ı ıçın musaıt sa- K M • A .d K klıı! 

rı'n hemen ideal denecek bir antant . l l . ba l d "K h 1 riye bütçesini 250 milyon dolar artır- k .. d 1 . k b 1 d" onya, anısa. Y ın, rr rıy e söz erıne ş a ı. a raman ar yara muca e eyı a u ve uşman-
1 

. 
1 3 b" 

1 
. d 1 asi 

'kl · · k d B lk mak tavsiyesinde bulunmasına intizar l . . w • 1 erı 9 9 utçe er:n e yapı ın teşkil ettı erını yazma ta ır. a an ölmezler,, sözünü heyecanla tahlil e· arım gerı çekılmege mecbur ettı • i 
memleketlerinde kauçuk, çinko ve den ve hava kahramanlarımızın öl- etmektedir. Bu artırmadan maksat, ler. 1918 son baharında yapılan mü- lunan münaka.le İcra Vekiller 
kendir yoktur. Fakat diğer bütün ip- mezliğini, destan kahramanlıklarını bir milyon askerin teçhizatını ikma1 tarekeye kadar almanlar başka cep- kabul edilmiş ve 
tidai maddeler Balkanlarda mevcut- tebarüz ettiren hatip, türk milletinde etmek, harp gemileri inşaatını sürat- helerde birçok muvaff akiyetler elde miştir. 
tur. Bu maddeler Balkan devletleri- kahramanlığın miras olarak değil, bel- lendirmek ve Amerika sahillerinin ettikleri halde 1914 te Marn'ı kaza-

. b · ·· 'h · 1 · - müdafaasını kuvetlenclirmektir. nın iıtun ı tıyaç arını temın etmege ki nesillerden nesillere geçen bir mev- nış, müttefiklere büyük zaferin a· 
kafidir. hibe olduğunu söyledi ve dedi ki: Birleşik Amerika, Panama, llavay nahtarmı vermiştir. Fransa•daki or-

Londradaki Japon 

aileleri dönüyorlar 
Londra, 15 a.a. - Royter'in diplomatik 

muharririnin öğrendiğine gcier, harbin şid
detlenmesinden doğan ve gittik~e fazlala • 
şan tehlikeler sebebiyle ezcümle büyük el
çilik ve konc;olosluk memurlarının ailele -
ri de dahil olmak iızere 61 japon aile<tinin 
kadınlan ve çocukları önümüzdeki ay i -
çinde Londra'yı terke hazırlanmaktadır. 

Bunlar, iki iUrup halinde Londra'yx ter -
kedeceklerdir. Birinci grup baıiranrn bi
dayetinde, ikinci grup haziranın ortaları

na doğru hareket eyliyecektir. 

1 ve Porto. Riko sahillerinin müdafaa-"- şte türk ordusunun kanatları du hazxrlıklariyle müdafaa tertiba-
ve yurt semasının koruyucu melekle- sını takviye için 82 milyon 600.000 tının 1914 yılına göre çok üstün ol
ri havacılar, bu uçsuz bucaksız kah· dolara ihtiyaç görülece~i tahmin edil- duğundan bu sefer mücadele Bel

mektedir. Dört motörlü 400 bombardı-
ramanlık aleminin daimi ihtişamiyle çika'nm cenup hudutlarında başla-

d 1 man tayyaresinin 80 milyon dolara 
parlıyacak olan yıl ız andır.., mıştxr. Harbin bu yeni safhası, artık 

bando mal ~lacag" ı söylenmektedir. Nutuklardan sonra askeri çetin bir mukavemet diye vasıflana-
hazin bir marş çaldı ve bir manga as- bilir. 
ker manevra fişeğiyle üç el selam atı- kip hava kurumundan bir heyetle as- htilaya mlıruz topraklar, ruhun. 
şı yaptı. keri bir heyet, devlet hava yollarından da milli benliğini ve kalbinde onu 

Ulus meydanındaki tören bu suret- bir grup Cebeci'deki şehitliğe gitmiş· korumak cesaretini duymuş insanla· 
le nihayete erdi. Bundan sonra bir he- ler, çelenkler konurken bir askeri ta- rrn ülkesi ise bazan güç anlar geçir· 
yet, resmi ve hususi müesseselerden kım ihtiram vaziyeti almış ve bando miş de olsa gene istiklaline kavuşur. 
gönderilmiş olan yirmiden fazla çe- hazin bir hava çalarak şehitler ziyaret Her milletin kendi yurdunda. müs
lengi Cebeci'deki şehitliğe götürerek edildikten sonra merasime nihayet ve- takil ve mesut ya~amuınr ülkü edi
hava kahramanlarının mezarlarına rilmiştir. nen Türkiye; bugünkü cidallcrin ha. 
koydular. /ıtanbul'da hava şehitleri ihtifali zin tecellilerine rağmen ergeç in-

Türk hava şehitleri için çelenk İstanbul, 15 a.ıı. _Her sene yııpıl:ı.n ha- sanlığın bu davayı halledeceğine 
gönderenler şunlardır: va ı;ehitlerl llıtıfali bugiln Fatih pnı·kın . kağnidir. Tarihin büyük akışı için-

ENTERNASYONAL FU 
HAZIRLANINIL; 

20 ağustos • 20 e11 

1 9 4 o 
Bu gece 21 d" 

ULUS Sine111ıJ 

ŞEHİR TİYAi~ 

ŞEHİR 
ULUS 

TİYATROSU l Milli Müdafaa vekfüeti, Milli mü- dakl hava şehitleri Abideııi önünde yapıl - de milli hüriyetleri tanıyan ve bu-
dafaa hava ordusu, Tl'irk hava kuru- nıış~ır. · k• f • A k İhtifal mern.~imlne ıınat H de Sellmive- nun ın ı~a ına samımı eme veren 
mu, Ankara valiliği, Ankara beledi- den atılan toplarla b~lanmış ve merkez her kuvet, kendine insanlığm yardı- 1 
yesi, Cümhuriyet Halk Partisi, Dev- ıcomutanı meı-astmt kısa bir söylevle aç • mını bulacaktır. ı 

SÖZÜN KIS,A 

SİNEMASINDA 
Son olarak yedi temsil daha veriyor 

17 Cuma 
18 Cumartesi 
19 Pazar (Matine) 
19 Pazar (Gece) 
20 Pazartesi 
21 Salı 
22 Çar~mba 

(üçüncü defa) O KADIN 

(dördüncü defa) 
(Son defa) 
(ikinci defa) 

iNTiKAM MAÇI 
O KADIN 
O KADIN 
MUHASiP ARANIYOR 
BEKARLAR 
Veda temsili 

Biletlerinizi §İmdiden aldırabilirsiniz. 

!et hava yolları, Askeri Fabrikalar m?~~~!aı merasiminin açılışını mliteakip Başka yurtları kendine hayat sa
umum miidürlüğü, Beden terbiyesi çalınan bir borozanla bir dakika hiirmet hası çizenler ise yi\lnız buralarda 
genel direktörlüğü, Ciiınlıuriyet mer- :ıiikütu yapılmıştır. yaşıyanların değil bütün be,.eriyetin 

t Bundan ı:ıımra ordu namına havıı ı:ııılııty- .. 
kez, ş, Ziraat, Ticaret, Emlak ve Ey- ıarından yih;bıır,ı Namık Asnıı., tiirk hnvn mukavemeti ile karşılaşacaktır. U-
tam, Halk, Sümerbank, Etilıank, Os- kurıınıu namına Ba.yıın Hruıene İlgnz. hnlk zun asırların sonsuz meşal<kat ve 
manlı bankaları, Vehbi Koç, Muzaffer nnınınıı. şı>hir nJPcliı;inden Sırrı Enver Batu fedakarlrğiyle kurulan medeniyet 

ve gen<:lik nııınına da edebiyat fakiilteııin-
Halim, Akil Ergij.ven, Fahri Öztuna- den Muhsin bh'eı· söylev verınişlPrdir. hayatının beka şartları da bunu 
lı, Mühendis Tarnapol, Sokoni gaz Söylevleri mnt;aı·tp tnızıka matem nıar- icabettiriyor. içinde bulunduğumuz 
k .. .11.v. B l b . .şuıı çalmış ve bır mllfı'eze ııskeı· tnrnfın. b" "k h"d' I d . • ı 
umpanyası mumessı ıgı, our a ı- dan Uç defn havaya 11.tl"ş l"clilmlş ve askeri ı uyu a ıse er e medenıyetın bu 

raderler. mektep ve kıtııların, polis tııburunıın ve 
1 
mesut seyri içinde halloluluıcaktır. 

Şehitlikte mektep~erln l~tlrakiyle yapılan muntal".8:111 Ve Türkiye buna hizmet etmek hah. 

. 
: Saym seyircilerin el 
: den on dakika ~ .,t• 
: rifleri rica oJutl 11 . •' ••••••••••••••••••••••••• o 

Bugün 14,30. 16ı3 

·~i 
Yalnız senin 1 

GRACE MOC!!f 
GARY GR.4~' 

bir geçıt resml Ue merasime nihayet verıl · j • l • d O 
Ulus meydanındaki ihtifali mütea- miıtır. tiyar ıgını uyuyor. Kemal NAL,""••• n: &294 



uı.;u~ 

r B. M. Meclisinin dünkü toplantısı 
o la da 'nın hazin akıbeti ( Başı 1 inci &aylada ) 

ması için m\lhtelit bir encumcn tarafından 
bunun mütaleasma mllsaade buyurmanızı 
h~yeti celilenizden rica ediyonım." 

B. Cem:let Kerim f nceclayı'nın ııt mllc .. hhPz kıla"ak, ondan l!onr!'l dön"c•k ÇünkU klfi derecede tetkik edpı:nemiştlr. 
mim l!edn.sına, mllll vıcdıınına, milll tll.rl- Uuadlarmı ben de çok iyi tamnm, çoc:~ 

ıözleri hine .. Orl!.de.n topladııtı m"nnbllle bu ölçU luğumdan ~ri tıı.nınm. Rauf YeltU Beyi. 
Bundan aonra kü1'8uye gelen B. Cevd~ içinde garp tekniğine dayanan bir lllm 1- H 1 y lrta B 

0llandıı. b .. h • e§ gun, e§ gece 

'tü istiliıya karşı, !ilahlarmm 
n ateşiyle, su hatlannm bü

telnuslukJarivle muk11.vemet el· 
n aonr 'h 

aten k ~ nı ayet teslim oldu. 

d ıralıçe Wilhelmin'in kı7.ı 
11.lltıı.d' 1 lcıı. ıy e beraber Jngiltere-

ndrt1:1ıı.aındnn ve hükümetin de 
ra ~Ya rnuhncir gitmc8inden 

lttııı.ın ollanda'dan l'l.rtık ümit 
ttı.. l§tı, Kıraliçcnin eve iki ak· 

"efrett'•• 
ille .. b ıgı rneSA.jdan da hemen 

O, •• u rnA ö r\i.lii ana çıkıyordu. yle 
eti, ~ord~ ki, Hollanda hükü
ha b'e~dı rncmlekcti dahilinde 
ti ,,.

0 
.. ır aç gün için bile ob11., İt· 

~ Tlltek · • 

du. Denizi topral<larınm içine 
hapsediyor, onu kurutuyor icabe
derııe dolduruyor ve kendisine va· 
tan yapıyordu. Hollanda'nın, dün
yaya yeni kara parçaları kazan· 
dırmak bakımınd11.n yllptığı hil'!
met inkar t-clilemez. f 11.kat ma· 
demki Hollanda'yı holle.ndalılar 
y11.rattı; orad11. kıyamet de kopa· 
rabilirlerdi. Fakat mah~erden 
korktular, !İlahlarını teslim etti· 
ler. Halbuki, Holland11.'nın müda· 
f aa !İstemi bozuk değildi. ~ mil· 
yondan fazla olan bir memleket 
500 binden fazla a!ker çıkarmış· 
tı. Bu aııkerler, en modern si1ah· 
larla mücehhezdiler. Üstelik Hol· 
landa üç tane su halliyle müdo.· 
fa.a ediliyordu. 

Başvekilimizin bu teklifi "muvafık" •e.
leriyle karşılanarak kabul edilmlı bundan 
sonra nı:rn~medeki mıı.ddelerin mUzakere -
sine geçilmietir. 

İkinci mür.akereleri yapılan, örn idare 
kanun layihası bazı tadillerle, ve resmi de
vair ve müessesat ile devlete ait idıı.re ve 
şirketlerde bulundurulacak nııkil vaaıtala
n hakkındaki 111.yiha da aynen kabul olun
du. 

KonscJ'fJatuvar hurul man 
hakkındaki lôyiha 

Ruz.namenin u~uncıi ve son maddesini, 
bundan evelki toplantıda umumi heyeti ü
zerinde konuşulmU$ olan devlet konserva
tuvarı hakkmdaki kanun lll.yiharıı teşkil e· 
diyordu. 

çlnde hakiki tllrk muBlklııınl yapa('ak ; ya. Ali Rifat Bl'yi tanırım. att e 0 
• 

Kerim lncedayı (Sinop) kendisinden e-nl ratncak, nıı•ydann koYacıık.. (Bra\'OS !!eli· yin küt\ıpanesini utm almalı: istedim. Kcı.-
konu1an bazı hatiplere a~aiıdııki sozleriy- leri, alkı.şlllr). Hrplmlv.ln bllttln milleti" di~i ôlürken vuiyet ettiti için vermediler. 
le cevap verdi: birlikte vaktinde ı;ıuurla koydıı)'tunmz bu 1 Biz kendi me.lımızm her noktasiyle, her 
"- Sllreyya Ögf'fıvren arkad~ımız bu ı t-~o.ııa buglln ılllha knl<1<>11 erldlde Jl'rçivor, b . 1 t nemizden tırnağımıza ka.dır a.-

knnıınun mllzakP.resl Bırruıında hlr nolttaya daha knnunt \'e iyi hlr 8\lrrtl" tathlk yo - 11~ ~sıy e e, . . , 
tema.<1 t-tliti lı;ln sfü:llnıe onun llhıı_mlyle hına ~rı;ıyorıı:ı:. Huna hu,ı:-lin hıı.şl11r11ak 10 lakalıyız. Onun ıçın programını yaptığı • 
şu ımrelle bnşlıyarnğım. Na<11l ki Tlirkiye sene sonra olur ıııu? Olmaz. Buna bel ki mız t3kdirde tedrisatın iı;ine ne kadarı 
devlrt.lnin şckll climhuriyettir, bıınun lh:e· I yarım ıı.sır sonra tam vıuıııl olnıue olac~ız. tedvir edilmiıse o· kadannı okutıuğız, 
rinde hiç bir ınırctle bu dı>vletln hayatı Şevki Uludıı.J\' nrkn.d~ımı?. bir çok bUytlk Bunu Maarif Vekili sıfatiyle u::-ahatlo 
müddPtlnce konuşulamıtz, y,. bunu tlirk 1 adamların lıımlnl bildirdi. Onlıu·I\ eorun, , . . . .

1 
e b~ 

milletinin vicdanı yasak ctnıl.ısro bunun bunlar ancak başladıklarından yarım asır, soyluyorum. Bınaenaleyb ıstenı er. ~ Y 
Rihi bUlUn milletin ruhuna sııl';uı~ ve bll - i5 scmı sonra b11 nPticeyl lktito.! "tmlti'er· d\lr, Bu İ5tcnilen ıeyi bu karadı ile bu mı.. 
tun milletçe bcnıımı nmlş olnn C.H.P. dlr. Ama n,. olıı.cllktır? Bııgtln b~1adı~ - rıada, bu ruhta yapacağımrıa ıoz veriyo • 
prcnslpl,,rlne it.ant , c ıı;> gunhıklR çRlışmak mız işle Heri gldılec.-ektlr. 

~:k~;~:ıa;ı1b~ı~;:ı~n':;;~~u\i:~:11;;~: 1~f~ ~~ Birhaç türk gencinin gii:.el 
meclisin de eltK-tte ki \'ıt7.lfcsl dnlma lnkı· eserleri 
J aprılıkln muttıuııftır veo öylP kıı.Jncııktır, N t ki 1 11 b• ş Rllı groncımız \'&r, 
buradıı bunıın dışındll hiç kimse dllşımc • e e m § lll( n •~·ntuvnrı olmııdı Zil • 
mc:ı: ve dllşlinnwsi \'lll!Rklır Bınn nl\leyh Bunlar tllrk kon~ ' • g-ı 
bu ~ıcvzııda konu. ulurken' bu kanunun mıınlar kcndilPrlnln. arııulnrl' le A \•nıpa,' a 
ll'hinde veya nlcyhlndc fikirler nılıtc7:ııt gitmişler ornda nıılk!'mmrl okumuşlar, 

k t 111 t ki b d ,., bl fi mcnılrltetlrrlne dönm lıılrr. Bunlar hiç bir 
olarn ece C' rnr e urayıı o,.ru r - 1 , ıı l ııcnfonlı;ln · 
kir hnsıl etmek caiz det"l ldır b(I\ le bir li!CY zamım Bclhov• n n " ne 1 • ~ u~ -

· b gıın bir ll"Y vnpalını dememışlcr \'P bir kil<; voktur. Bıınıın yE'rl de olıımnz. Tekrar u- . B ıln lftcl,.llı Kıı 
~ıwa l"aret cdr.ı·C'k ıncvzıııının J:C'çıvormn. lilrk eseri ynprııışlnr. ııg <: • · 

• ' · rn .. z ıhı ,.,. zcvoek };r:r.urum hıwl\ları-

nım. 

Birinci madde ıekle taalluk ediyor, cmı.m 
icin lütfen kıı.bulunü yuk!ek beyette::ı rica 
ederim." (Kafi kUi seslen). 

B. Muhittin Baha Pan (Bursa) ıo::-dııta 
bir sualin Vekıl tıırıı.fmdan yanlzı tnla~d • 
dıf'ını ~oyliyerek, ı;ua tini izıı.h etti. Kon • 
servatuvarda tekip edilecek oll!.?1 pı:ogra • 
mın bir türk gencini bir turk genci olarak 
milli mucikimizin ruhunu anlıyan.k yetiı • 
tir .. bilip yetiştiremlyeceğini sordu. 

11.Jtı ıçın emin bir yer bu-
lki l§lı. Bu vaziyet karşısında 

Rene m .. t f'k . . 
Hollanda'mn su hatları 

Evelki günkü ı;ayımızda müzıı.keresinin 

tafsilatını verdıf;imiz bu HiyihnTJın marlde· 
leti kon\lşulurken dUTI de birçok hatipler 
söz aMılar. llk defa kürııuye gelen R. Ra
sih Kaplan (Aııtnlya) kanunun luzuınunu 

tebarüz ettirdıkten sonra ı;eçen celsede i
zah etti&i miıtnlcalarını tekrar ederek bir 
İspanyol mutehassısının \·aktiyle memle -
ketimizde yapmış oldugu tetkikatı anlattı 
ve alaturka musıkiye geniş yer verilmesi
ni istiyen uwn beyanatını, layihruıın tekrar 
tetkik olunmak ve icabeden tadilatı gor -
mek üzere tekrar alakadar encumene gön
derilmesini tC"klif ederek bitirdi. 

Arlmdll.'Jlllr, l'nrtlml7:izı prop.rrmıı tnllnıi - l'll~7oı b'rR arava ..,.;lırlı; milli ovıınlarımız-
tcrblycde ( trrbh•c hı•r t lıı 1 ı lmrnfeıl n ve ı ' , •• '"" .. · 
yııbaııcı fıklrlcı·~Jen uzak tistlln ınllll ve 1 dan murekkrp t'" rlrr yapnuşlıı.ıdır. Bun -

dern olmnlıdır) ılh or Ynnl Parti bir de- lıı.r bughn A\ rııpn lion,..,rıcrlıırt,. çalınmRk
~o milli tallın ve tr;bfl ede 1 hunun içinde ta ve tak•lırle dlnlenmcktedır. Buglın 
gtlzrol ııan'ltlar da dahil) hurııfcyl itiyor. nıs ınuslkısl, dlğı r millctkrin mu~ıkıl ı I 
Soı~ra tıımıınırn milli \'arfı kaybcdrn ya • lırpsı umumi ,·aıııflarıyl,. blrlhırlerlne uy
bancılığı itiyor. Ve bu iki l<.'ıılrden ı'\:ı:ecle ınındur. }'nkal J:l'lle 1,ıs ra•I' osunu ııdığı-

B. Has~n - Ali Yuc~I bu ıuale aşa.lıdaki 
cevabı v"rdi: 

Yard u le ı lcrın vaktın-
r but ırn edemediğini iddia eden· 
el, b~~ur. Fakl'l.t daha iiç gün 
lehı~ un gazctelcrincle her tür
lciın1 eye karıı hazır olduğunu 

d. Seden Y d . d'•' • ıa ed ar ım ısteme ıgını 

klarrn en liollanda, yangın sa

'lnet l~ a~r~ıktn.n, \'e içindeki 
ldiğj k §kılatı ateıe ellerinden 
ra ırı·~dar petrol döktükten 

t, " uttdiklere ba§ vurmuı
uu " • ta!taa b ıı.zıyette lngil tere ve 

ebi)i 1 11.§ka türlü nasıl hareket 
r erdi? 

oUıı. d 
n ıı. "'e Belçika'ya yapı· 

ı_ lan a • 
11a, b .?n taarruz, hır kere 
ilen ugu?kü harpte bitaraflık 

hi §eyın bir hilkat garibesi 

"ate~!a?1az bir §ey olduğunu 
l'i11 b' 1ttır, Bir defa daha Çör
.oltıı..n~r ik~ ay evel, Norveç gibi, 

(ı 1terı •ö:ı gı~i bitaraflarr ııinirlen
eııı iti h erı hak ka7.anmıştır. M11.· 

fi ltr, b arp bugün "topyekun" 
"tı., u hıı.rb' "b"t'' d" " b" ıı: u •.. ı u un un ya u-
1 et:nde topyekun olarak ka· 
llıtlt 1..;'k Ve ona göre tedbirler 

İiti::,'tndır. Hemen hemen ilk 
ttıı.r h ıler arıuıında bulunan, 
tdir 1_. 

011andalılar, zannetmiı· 
... ıı:ı h f -., bii :. u ııe er de me.mleket· 
ttığ ;.uk Yangın içinde "bir 8ulh 
ltı 1

1

9 
olarak k11.lacak, onlar da 

, retle 1~ harbinde olduğu gibi 
o), rute devam ederek zen-

.tdıt, ~klıı..r ve zengin kalacak· 
ell it &.kat yangın o pek güve
thı:llallarından aıarak, ufak 

~ Yerleri birdenbire Hr
, .:.ak' ti it ı ecdatları Batav'la1'1 

't, :~enlerin iııtilaııına uğra
t ti~ ar da timdi cermen isti· 

dadır. - ,; 

zin bir akıbet : ,.,, 

o)Jll.Jtd 
d a ordulan haıkuman· 

ı,ı_ a.rı, w· 
11111.rı ' 1nkelman'ın orduya 

'"t nı t l ' l . . . .. ltı h' es ım etme en ıçın 

.. ıı,ııcı,1 ~lap hazindir. Fakat 
0't~ 1

• arın ruh hal etlerini 
et. .. -. ıııeaı b k k• "er· •. a nnındn.n o kadar 

eti h ıcıdır. Winkelman, mem· 
.•liııı 

0
f rabiye sürüklemedense 

hinaı lltayı tercih etmiıtir. Ya· 
"e • ıı.hr~n, bahçelerin, sokaklah· ,,e ır) . 
ti, . . erın harabiyetine mu· 

tt 18lıkl Al' 
.. abi)et' • a ın ve hakimiyetin 
0
•ten... ını kabulde tereddüt 
l\ -"lellti t' 

ta • § ır, Filhakika bundan 
~ 1 .. rtık H ı aç ollıı..nda'da laleler 

• 1h.ırıta.~'Yacak, fakat sarararak 

1
t!lel', ~n; bükecektir. Çünkü bu 
deıı İtho :anda'ya ilk defa Edir
~ &on a edilmiş ve orada on-
il ra y · 
1tıda.rı etışmeğe batlamı§tır. 
'l aonra t 1 •fak ar alar yanmıya· 
rjl'le at liollanda köylüsü, alın 

\il\\i 11ulad 1 • k' . . 
1 • aıı-t gı e ınlerının mahsu· 

.4 'lt ında .. . ... ıı-. a· muatevlıye taşıya· 
1 1ltııııı ınalar bombalar altında 

'k •Yacak ltıt lioHarı' fakat hür ve mÜs· 
ta.ha§ .. da vatandaşları, an· 

.. la.rd1r §uHt kanıplarında ya§ıya· 
"t t • arb' • lll'iht ın neticesine ka· 
t\j,, en bir F 1 k • • • 
ıor v e emen ı!mı 111· 

'ta e onun . • 
lor)... Yerıne cermen ım· 

-~· '"2U k l e ırı 'Ve o k o salıyor ... Bu çok 
ta Vericid' adar da bitaraflara 

ır. 

lland 
f>. a ve istiklal 

l{ oitıı.rıdahl-
••'' :Ya' ıı..r derlerdi ki: dün-

oıı Yı ııllah 
• arıda• ..... h Yarattı, fakat 
"t 1i "• oll d ırı Ollıı.1\d l an alılar! ... Evet 
tlt.ı ,tıı:ıkı k a ı, her karıı topra-

ll(e &.rıncal 'b' 
ercı lldisi ıı..r gı ı çalı§&• 

t e &etler kYıı..ratını§tır. Deniz. 
ar lllu§lıı.t to urınuşlar, ııulan ku-

' / ırıı k ' Prııkl • ly 'tla. endileri arı, Yanı vatan· 
der l'dır. So meydana çıkar-

0 
.... t lioı~ıe körfe~~ ~aptıkları İ§ Zui· 
~ .. a.nd ' •nın ku l l ~;.( toıii a nııı hi • ru u masıdrr. 

.~' İr l'0 ktu d ~ hır memlekette 
l'etd . ' enızd b k . e ııtila e e~ aş a hıç 

nıe]ı beslemiyor-

B u ııu hatları İ§lemedi mi? iş
ledi. Alman tecavüzü ba§· 

lar ba§l11.ma7., musluklar açıldı. 
ve memleketin birçok yerleri su 
altındl'I. kaldı. Fakat ilk iki hattın 
zaten büyük bir ehemiyeti yoktu. 
Bunlardan birincisi, yani Ren neh
ri ile §İmal denizi aruında alman 
hududuna muvazi olar11.k uzanan 
Y ııııel, romenlcr 7.nmanında kazıl
mı§ cenupta Meusc'e bağlanmıştı. 
Mütehaaaııılar bu hattın 8Ularmın 
azlığı dolayısiyle dü~manın bir 
hareketini aa vııaklam1tktan bnşka 
bir şeye yaramıyacağını söylemi§· 
terdi. Netekim bundan da beter 
oldu, almanlar §İmal mıntakaııın
da ilk ilerleyişleri sırasında Yaııel'e 
vardılar. 

d bir tıı.lim t rhlvc \'I' ıııth·or. nt7. 7ıımnn ruıılt r, drrııln, mnru rnd\ oıııınu 
rno rrn • ~r · · . aı:tığın ıo:ııı an marı:ır d ı·ııın. llq1 1 a\·nı 

Halkevlerı ta ımatnamesıne trknık ışıctır. :wm vıcdnn, hır;: b r ,-ııman 

"- Ben bu •u!le bir sualle cevap vtr$> 

c•;:im. Turk Cıimhuriyetinin Ma.arif Ve • 
kili, ~iıın itimadınıu. lAyık olan bir u-ka • 
daşınu: bu ııuale hıı.yır diye cevap verebi • 
lır mi? (Bravo !e!!lerı) 

giren prensip 
Bunu pro,ı::rnmının r.sıl m dd"IPrlne ko

yuyor \'e buna uynrnk bih uk kunııtııyı -
mızın verdiği Rel!l.hlyetle Parti Grnel B!llJ
kanhk divanının tıuıdlkl ile tatbik mevkl
lııe konı\n veo ~ ne buytlk kurultayın vı>r -
dittl vn.7.lt'e ile bunun tıtthıkinl vazife hn -
llnde Nlfı ı>ttlrnıekte olıın gPnrl b'.t~kanlık 
di \'MI hlllkevl,.ri tnlım" tnrunrslnl n şu mıı.d 
d<>sindc şöyle dıyor: "Ilıılkcvl!.'ri 111117.ik Çil· 

biı kniı}" ile kR\ bolmaır.. Hl:ı: el" burndR R -
dıım yt'tlştlrccc~i:r., mlllt ıırdalllrla hakiki 
ve J:engln muslkivl bulıtcatı:ı: Her mllle -
tin 1>lınıl,. lnkılı'\bını yapmış hRklkl mu!!I -
kı:o.ı bıılıwnj'.;ııı:. Bu, bununla olncRktır. Şlm· 
dl bir ~·ere ela.ha gel .. yim, bunun tnrlhlnl o 
kadar ibllmlyorı.ıın, Ulııdıığ b"lkl bilir, bu 
fasıl mu,.iklsi tilrk mlldllr Ô"ğll midir'! Bu
rııyıı. glrınc,. hunıı. dn gf'lmek ın.~ım, e.fff' • 
rlrrslni:;o;, bir irtica \'rs:ılre \·ıı.ziyetl yok, 
biz turk ler nııırlıı.rcR ff'RP ele ıılışnıış oldu
#;\ımu!. için hıı.zılıırı bunu ıttllrkrn mı 111 şe· 
yi atıp ıln ,:tltvur ~rylnl ı;ı-IY"r miyiz, diyD 
söylendi. Ama bırıı.ıo: dPrınc J!'irlncP haktık 
ki fes de hiıo:lm drf;ilmlo Tabii, mtistevll 
imlşlıo:, dilnyayı dolaşmıeı:r., d"vletıer, me
deniyetler ktırmuııız nered<1 :r.e\·klmlze ne 
gelmleııe almıııız. 

Muh"ddin Bahıı. Pars (Buna) Siz .. erm!. 
yecek«inir. program cevap verecek. 

Mae.rif V ckıli Hl!s.ın - Ali Yücel (!• 
mır) Bh konservııtU\ arda de!il bu mem • 
leketin butlm terbıye mUesseselerinde hl • 
giliz yeti$tirmiyor, fransıı yetl~tirnıiyozı. 
alman yetiştırmiyoruz. (Bravo ıe!leri ve 
şidrletli a !kışlar) Bunu bilmek lbtmdır. 
( U uz~ k~re kafi ı•sleri.) 

Bundan sonra so7. alan Dr. Sadi Konuk 
(Bursa) parti programının guzel s:ınatlara 
verilecek veçheye tıı.ılluk eden iki mad -
desirıi okudu ve icra vazifesiyle tavzif e -
dilmiş olı•n veki1ler heyetinin 'Parti prog
ramına uyarak meclise getirmiş o1.duğu bu 
layihanın aynen kalıuliınü istedi. lışma ve m ısrunrrclcriııde nrımılıısal n10-

dcı·n ımıslld ile imi'< tUrklilcriml:r:i <'SRI! tu· 
B. Kazım Nami'nin konuşmaıı tıtrllktır (gl\7."I a •slrrl ı. llnlkf'vlı>rl, hu .. 

glin Jl'lll p tckıılf;ini ı;ıılabilecck rsaıı ımıııl
ki lılı>tl••rl ile hu ,·azi!eyl yapar . ., Mndd'" 
hu suretle dcvnm ed"r, İşle buglın Masırlf 
vekllellml:ı:ln llıtlııM erbnhi) '"· bir çok 
nılitehassıslıırla görll.ıcrf'k huzurunıı:ı:a ge
tirdiği kan•ın bu iki rsas prenslpin lca· 
bının tR.hnkkulrn için bizd"n scltuıiyet e.l -
maktııdır. (Bravo sı>slcrl) 

Bu izahattan sonra verilen bir ldfayet 
müzakHe te.krin kabul edildi ve maddeleıo 
ri okur.arak 15.yih& aynC!I kabul olıınım. 

Dr. Sııdi Konuk.tan sonra B. Kazım Na
mi Duru (Manı&a) &oz alıırak B. Rasıh 
Kaplan'ın biraz evelki konuşmasına ve bil-

"Biz brı millet için ilerinin 
adamlarıyız" 

M celi! yarın toplanacaktır. 

isvicre hududunda 
Alman tahıidalı var ikinci hat gene Zuiderze ile, 

Ren'i bağlıyan Eem hattıdır. Bu 
da 8onra diğerine muvazi olarak 
cenuba doğru uzanmaktadır. Fa
kat bu h11.ttın da ancak 29 ııene de 
11 !ene sularının bol olduğu gö

rülmü§tÜr. 

Asıl mühim hat daha geridedir. 
Bu da Amııterdam'ın on kilometre 
farkında Muiden'den başlayıp Ut
recht'ten geçerek cenuba doğru 
inmekte Meuse'ün eski manııa· 
bındal Bie!boch ada)ariyle bağlan· 
maktadır. Bu hattın müdafaa ede· 
ceği parça Amaterdam, Roterdam 
ve La Haye'in bulunduğu aahadır. 

, hassa bu konuşmanın ıılnturkalığa, alafran
galığa taalluk eden kısımlarına işar et ede
rek kanunda ne biri, ne de öteki hakkında 
bir şey bulunmadıı;ına, belki kanunun dog
rudan doğruya teknik ve US\11 işinden bah
&ettigini ve alafrangalısı müdafaa etmek -
le itham edilmesınln kcnd"sine agır geldi -
fini söyledikten sonra hayatının otuz bu 
kadar senesini tUrkçülük cereyanını takip 
etmekle geçirdigini. burada alafrangalıı:ı 
degil, ilmi, fenni, tekniği müdafaa etmek 
istedigini ifade etti. 

B. Khım Nami, geçen gün de izah etti
ği gibi, tiı rk canıia&ının içtimai \'İcdanını 
heyecıınlıındıran bir şeyin milli olscağını. 
bütiin milli musikilerin folkloru işliyerek 
vücude getirildigini, ruslıırın da böyle yap
mış oldugunu, bir milletin, kendi musikisi
nin kendi vicdanını mutecssir edebilmesi 
iı;in evelemirde asri musıkı teknigini bil -
mesi lazımgeldiğini, bundan sonra da ya
pılacak işin folklor muzi,,iııi tetkik etmek 
oldugunu, konservatuvarda müzik ynratıl
mıyacagını, be1ki muıo:isyen yetiştirileceği
ni, kendisinin istedici musikinin tam türk 
musikisi olduğunu, enderun musikisinin ta· 
rihini geçirmiş \'e tarihe gömülmil~ bir mu· 
siki olduğunu izah etti ve alkııılıır arnsın· 
da kürsüden indi. 

Şimdi nrkıtdıışlar, J<nlnız şunu e\'eld Rr -
zedevim ki bDnlm maru~"tım bu mrv:ı:ıı U
zel'i~de konuşan arkııdşlann. bazılarının 
dllştıncelerlnln troralne ve cllğr.rlerlnln fi -
kirlerine uygtın gelebilir . .MnksP.dım kim
seye tarl7. değildir. Hepimizin aradı~ı. doğ 
nı yolu bulmaktır. (Doğnı do~u seııleri ı. 
Şimdi evcllt kanunun istihdaf ettiği şeyi 
söyleyeyim. Kıımın di~ or ki bu partinin ve 
buna ıtny::ınnrak Partinin kllltlır mil,,sııeııc
leri olnn hallu•\'lcrlndc tatbike b~\nnmış 
olnıı b11 lşlt'rl rcsınlleştlrecı>Slm, 1111111ml -
lcştlr<'ceğim. Ve hıınıın kin d,. bir kon -
sen·ıı.tuvar kurnrnf;ıııı diyor. Kone,.rvatn
vnr U\.blrlnln lçlnıle şu \'llrdır, nnsıl ki, 
llnlvcrsitc sadı> tnllm edPn, okutan bir mıl· 
esscı>~ değil, nynı :r.amıında ııub<?IC'rlne gö
re ilim yapmakla milk1>llef bir mlıesscse 
I!!" konıırrvntuvar tAhlrlnln, ICndrıılnln i -
c;lnde de 11ynı şey vıırdır. Bu ııaha<111. hPm 
ö~etlr, hrm d,. ilim ynpnr, esas yannr. 
Konservıı.tuvar Ullıirlııln zatında bu mAna 
vardır, \'1\7.lfesi budur. 

Nitekim b"ndcnJz eunu ıtlrıı! ed,.ylm ki 
vıu:ife ol!lrak bunu ıı.rzedl"rken; ben ken -
dım belki içinde !az.la kalme.dısım lı;ln 
olacak, bir koneerde ıı.ltıncıyı dlnledigim 
zaman ibruıa 11rtık agtr geli.} or. FMh da -
ha çok l!!tıyol'lım \'e s!'vivorum. Am11. biz 
kendlmlJ:in ıtdAmlıı.n dPf;'lli:ı:. 1 Bra\'o !!Pli -
leri) Bir. bu millet için ll!tlkbalın, tarihin 
V" Atinin acie.mlıırıyuı. (Alkışlar) Bu gibi 
n,. bllcvim bir. nrler yarıınadı'k. Hepsini de 
iyi fikirler ve mııksallnrla yaptık ve hepsi 
UurlndP. rtc bııgUn ol,lu~u gibi samımı 
olnrRk korııışı uk \'e m lnRkıı.şıı. l'ttik. Yık -
tı~ım:r. ıt>ylcr Rsırlarra lllradınıı~ olen 
ııeyl,.rdl, lçlınl~d,. ın:r.ı duyr11lıı.r nldu tf'f,.r· 
nıatına glrmlyeylm. llt'p!ll m11.l<ım. Parti 
prngramımı ıo:ın ve hllylık kunıllnyımızın 
Yerdiği ııalAhl;:\'• te dıı.vıınarak Pıtrtl ,;encl 
b::ışknnh~ di\'ıtnıııın ~ apıp tııt blk 11ııhRı11n
d~ e!!nsen bulıındurdu$tu bir f"Yİ keııun -
la.ştırıp resmil .. şllrnıı>kten lbar('ttir. Yeni 
b!r adım deıtlldlr. Bendcnl:r.re tasvibi A.ll -
,nl:ıe iktiran ı>dersc ml\:ı:al-er" ka.fidlr. ?.•ad· 
delrre gf'ç~llm. ~1add,.ler Uzf'rlnde lcıı.p e
derRe dılğtlınlll ycrlrr vıı.r 1\ kon•ışulur. 
Bu hakikaten mPmlckı>tln lııtlkbn.lln,., kül· 
tUrUne musıki 11aha.<11ndıı. bu kanunu mü
:r.e.kereye ko~ mııkla bir hl:ı:met daha yap -
mış olunı7.. (Alkışlıı.rı. 

(Ba$ı 1. ıccı sayfada) 

rrıahfillerde bazı sinirlilik görülmÜf" 
tü. Halbuki diln akşam u.lilıiyettar 
mahfillerden edinilen intiba. bu mah
fillerin, vaziyetin ciddiyetini bir da
kika gözden uzak bulundurmamakla 
beraber, 1sviçre'de ıurada burada mii• 
~harle edilen endişelerin tesiri altın
da kalınması için hiç bir sebep olmao 
dı ğı ye müstakbel hadiseleri ıoğuk 
kanlılık ve itimatla nazarı dikkate aJ. 
dıkları merkezinde idi. 

lcerden ihanet 

P eki bu au hattına rağmen al· 

manlar nasıl oldu da bu ka· 
dar çabuk iterliyebildiler? Unut
mamalıdır ki, bir harpte düıma· 
nın maddi kuvetinden ziyade te· 
cavüze uğrıyanın manevi ziı.fı ne
tice üzerinde amil olur. Hollanda
lılar ancak !On zamanlarda n~zi 
teıekküllerine kartı tedbir almayı 
düşünmütlerdir, halbul<İ, o ana 
kadar memleketin içi nazilerle 
dolup taımıştır. Roterdam civa· 
rına inen para§i.İtçüler, hiç §Üphe· 
ııiz ki, burada kendilerine yardım 
edecek birçok kimselerle i§birliği 
etmişlerdir. Yoksa, kolay kolay 
gökten ııalkım halinde yağmaları
na imkan var mıydı? .. Hollıında· 
da naziler, iki üç ay evetine ge· 
linciye kadar mühim mevkiler iş· 
gal etmi~lerdir. Hatta Muessert 
i•mindeki nazi şefi, mühendis ol· 
ması dolayısiyle, bir vakitler, bil· 
tün bu üçüncü 8U hattına hakim 
0111.n Utrecht'te sular idaresinin 
baıına bile geçmiştir. Bu suretle 
naziler için için kalenin içerden 
fethedilmesini hazırlamışlardır. 
Sonra almanlar, buraya flaman 
ırkından, yeri bilir, lisanı bilir 
paraıütçüler indirmişlerdir. Hır-
8ız içerde bulunduktan aonra ka
pıya bir demir kilit asılmasırun ne 
ehemiyeti vardır? Anven'le, Ro
te1'dam araııındaki Zedand Rdala
rını almanların istilasını ba~ka ne 
türlü izah edebiliriz 7 

Hollanda ve dünya vaziyeti 

S imdi olan oldu. Hollanda i§İ 
tasfiye edildi demektir. Fa

kat bir me8ele kalıyor: Hollanda 
müstemlekeleri, yani Felemenk 
Hindistan• ne olacak? Hollanda 
daha ölmeden ortaya bir miraıı 
mesele11i çıkmııtı. Japonya bura
da hak iddia ediyor, Birleıik A
merika bırakmıyordu. Evelki gün, 
Batavya'daki japon elçisinin, Fe
lemenk Hindistanındaki gôya ja
pon aleyhtarı tahrikleri protesto 
ettiği bildiriliyordu. Bu acaba .ı:u
kuki bir tabirle "mukaddemeı ıc· 
raiye" midir? Diğer taraftan.~ ~.İr· 
leıik Amerika donanması, buyuk 
Okyanoıı'ta büyük manevralar 
yapmıştır. Çin, Japon~a'nın Fe~e: 
menk Hindiııtanındakı emellerını 
.ezerek bir alarm İ§areti venni§· 
tir. Hollanda'nın düıtüğü vaziyet 

Türk muıikisi nedir? 

lıviçre her tehlikeye karıı hazır 
Reuter ejan111, lııviçre ordusu 

İkincisi; konııervatll'I; ar kanunu TUrld -
ye Bllytlk Millet Mecll,.lnln kanunu ve bu 
kamın Tlırkl~·enln mrrkrzl <'lan Ankııradn 
bir komırrwıtuvo.r yapıyor Buradan çıka -
cak ndam, buradn.n c;ıltncRk !"srr <ltlny11nın 
hanRi tara!ınd:ı kendini göı>terlrse bu eıı"r 
turk konerrvatııvarının eseridir. Ama hu
nun yanında bir de mllU k(lyalım, koynu -
yalım, bu dtıva dP.t;lldlr. Bun1Rr hunıın 1 -

Fol klor musikisi etüt edil.meli çlnde varılır, tanı•tır leli haha hı>nrt,.nl~c" 
lll:ı:um yoktur. Tllrk mııllikl,.I, tUrk muıılkl· 

Müte~kiben söz alan B. Süreyya Örge - si aman dokımmı;valım, kopıı.r. Tllrk musl
evrcn (Bitlis) B. Kazım Nami Duru ile a- kisi nf'dir \'e tllrk musikisi deyince ne)i 
ralarındaki görüş farklarını anlattıktan anlıyoruz, hruıgtmlz bunu tam olarak tari! 

edr.bllirl:r.? 
sonra, layihanın birinci maddesinin kuru • Bııglln hepimize heyecan \•eren. s'lrur 
lacak olan konservatuvarın gayesini vu:ıh veren halk tlirklilPrimiz vardır. '.McmlPke -
olarak ifade etnıedığini söyledi ve geçen tin muht!.'llf yerlerlnd", sa:r. şlllrl<'rinin yep
celscde sordugu b:ızı sualleri hatırlattı. tı,ın, kilvlUlrrln \·llrudP gAtlrdlğl ('!!erlerle 

seslPndlrllmlş hıtlk tllrklllı>rl \•ıı.rdır. Dunun 
Hatip, türk folklor musikisinin pek iyi etüd ylnnislnl bir arıı:vıı getlrPllm. Şehlrlerlmlz-
edilmesinin lli.zım oldugunu, konservatuva· de bunlarla ardı ardına 3 grce konı;er "'e
rın b\lnU yııpacnğını bir hkrn ile kanuna i- relim Dllha blrlnd J:"Ce bunlardan llç tane· 
Hl.ve etmenin muvafık olacağını tebıırilz et- st çnlındı mı, hepsi bu mu dP.nC'cek ve ;ıe -

hlrll sıkılırı çekilir ı;-lder. $f'vme7., benim -
tirdiktcn ııonrn kanun Hl.yihasının tekrar slyemromlştlr. Anıa bir de !!lıo:ln blldl$!inl7 
encümende tetkikini teklif etti. hiisryni, nchıı.vc nt, bayııtı fıuılındıı, aralıı. -

Osman Şevki Uludağ (Konya) da birçok rınd:ı bir knç dil hnlk turklllPrl olursa el • 
memleketlerde bu tıirlu müe~ıseselerin ••mil- bettP. hoşa gld .. r. Gelin bir de bir ıın:ı: hf' -

Y"tini, nı!'mlekette ıısıl hakiki köylilye gö -
li" sıfatı taşıdıgını söyledikten ve kon!!er- tUrcllm. Bil'lndyl dlnlPrler. jklnclıılnde o. 
vatuvarcla yapılacak tedrisatın modern kon- da sıkılır. r.ene da,:ttlır. O halde mll~trorek 
servatuvarlarduki tedris derecesinde olma· ml111 duvı;ru ,.,. vicdanı ve muııiklde nraruı.n 
sını temenni ettikten sonra, devlet konser- rluygU hlrllğlnl h1111ule gt'tlren tllrk ınust • 

kist lıangtııldlr? Yoktur. Birincisi hu, t • 
vatuvarınd n çıkacak bir talebe en zor klnclııl arkndaşlo.r bu mW!lkly:I b11 muıılkl 
Avrupa eserlerini çalar da bizim bir halk ile lslllh cdrollm, di\•orlnr. Gllzcl. (Olıı.mıu 
~rkı1?1ızı çalnmazsa bunun ncı olacağı~ı ıocslerl) hangi ölçtl ile. 
söyledi \"e bunu temin için kanuna ufak bır Türk muıikiıinin tekniği neclir? 
fıkra ilave edilmek uzere tekrar encüme- Bizim mllşterck tllrk mUzlf;I var diye 
ne gonderilmesini teklif etti. . farT.f'dellm. Halk mll7:lf;inln \'eznl m,.vzuu 

Kursuye gelen B. Reşat Nuri Güntekın Yoktur. O maşeı1 vlcdnnının tahrik ettlAi 

(Çanakkale) Uç celseden beri yapılan mü- bir tl\kım kahramanlık, f!'IAket duysnısu ve 
ııaire ile kapar ve yapar. Ama bunu 

naknşaların zaptı ilerde okunduğu z~ma~ müzik teknlfrlne tatbik ettlıtınlz zaman 
iki taraf gibi goriinen hatiplerın fikırlerı geniş Ulı:lllrrden, ve teknikten bir şeye da
ara.,ında fark buhınmadıgıııın görülecrgini Yıı.nmaz. Alalım !nsıl musikisini; Bunun dıı 
kaydetti ve fikir ve sanat sahasında millet- a.-;Jı, nlhRyet - e.ff"d"rs,.nlz hep oraya dot· 

lerl'n b'ırı'b"ırlerinden müsto&ni kalamıyacıık- ru girdik. Rankl mesl<'kl,.nmlşlz gibi tef Pr
runttıı.n bnhsl'tllyorıııo:. Bunun nlhRyct u • 

larını. binııeııaleyh garplılaşan türk cemi - mum! bllglleriıııl:r.lc iı'lndcn çıkıırnğı:r. - aslı 
yetinin de garbin ileri tekniğinden uzak danyanrlığı esna. kaide ve tekniği nedir ? 
duramıvacağını, memleketimizde bizim es- dümtekUr. Yani şu iki elin darbel,.ridlr 

~ • l ve bu dıı.rbclcrln iki, Uç, dört, beş mlııli 
ki musikimizin de eskisinden daha iyı 0 a- ne lse1 bunun bir l<aç şekil içinde tekrarıdır. 

ı
rak görüldüğiinü, konserler tertip ~dildi - (Alkışlsr). Alaturka musikide nota çok 
ğini, plaklıır yapıldığını, ve devletı~ b~ - •onrııdır. 
gün nasıl aruz vezninde adam yetiştırmı Velı.•t İ:ı:budak <Yo:ı:gııt) - RIC'a ederim. 

· Cevdet Kerim İncetlııyı (Sinop) - Ktl· 
ye çalışmazsa musikide de boyle bır ıey <:liltmek için söylı>mlyorum. Kendimi böylP 

ı yapamıyacagını izah etti. bir tarl:ı:dcn ve hllfıf nıl'şrcpllkten tenzih 

Üzerine, ate§ birdenbire 
ıark' a !ıçnyacflk mı? •• 

ederim. (Devam l!eıılerl) 
Şimdi :ımmnn llerlcdikc;c AvnıpayR bak-

Uzak • nuşı:ı: notası nlmışı:ı:. Notamız işte bu e -
ııruıtakl nllp;ıtı,.lPrln lvlcııcını. dalgıı.ınnı lh· 
tiva edccr.k kadardır. Bunun ll:ı:erinde ne 
söylersenlz söyleyin, bu, budur. Saatlere• 
ltlrll7. edip sö:ı: aöyl<';. lnlv. bu budur Tllrk 
muslkll!!nP hu ölçll ile vicdanlannızın duv-
gusunu, Pmellcrlnl Yf'rccek kaide, esR~ ko
yama:r.ııın. Bir defa dubl deıılmetr0 ile blr 
dafa da hlr mr.tr1>llk Jrnmıı.şı ölc:eblllr mi -
11\n? Bıı rta a~·nPn riyıııo:I bir iştir. 

Garp tekniğini alacağız 

!ıf aari.I Vekilimizin ıözleri 
R . r. .. vdet Kerim 1need~_yıdnn !!onre. da· 

ha bir çok hatipler H\vihe.nın 11-hlnde ve a
le\'hindl" mUtR!ealıır Berdettll,.r. Bıı arada. 
m'iurrır encllmenl adına kUreUy<1 gelC'n B. 
1brahlm AlAııildln Gövsa. l:r.hıır edilen ~n
dlşelerln ycrıılz oldu8lJnu t"barllz ettirdi. 
Bunlardan ıınnrıı kUrsUye gelen Maarif y,.. 
klllmlz B Haııan • Ali Yücel de aıatıda.kl 
~yanntta bulundu : 
"- Arkada~larım, bundan evelki celsede 

kanunun heyeti umumiyesini kabul buyur
dunuz. Şimdi müzakere mevrou olıı.n bırin
ci maddesidir. Arkııd~larımın vaki itiraz
ları bu maddede Devlet konsen·atuvarı 

maddesine taalluk eden noktaya hattl kU
çük bir itaret dahi yoktur. Arzu edilen ve
ya tenkit olunan nokta sadece bu müe••e -
se içeriainde okutulac11lı: derslere ve tatbik 
edilecek programlarll aittir. Atagıdaki 

maddede muıdk ve temsil olmak üzere iki 
ş\ıbe mevzuubahistir. Bunların birincisi 
bes kısımr\ır. 1 kincisi ise iki kısımdır. Hiç 
bir arkada91m hirinci beş değil de altı ol
sun veya üç ols11n, bu iki kl!ıpt bir olsun 
veya bet ol!!Un diye bir aoz ıôylendiğini 
bendeniz duymadım. Buuda mevzuu bahs
olan :şey ı3dece program ve tedrıaat mese
lesidir ki biz onu kanunıı koyınıı.dık. Şim
di konusulan birinci maddede. vaki itiraz
lar içerisinde, bu maddeye taalluk eden hiç 
bir itiru yoktur. Yalnız temenni vardır. 
Diyorlar ki bizim halk musikimiz ve en -
derun mu~ikiıl denilen bildiğimiz muııiki 
tedrisR.t mevzuu olsun, Geçen gıin yi.ıkııek 
heyetinize uzun uudıya maruzatta bulun· 
mustum. Orada Maarif Vekiletlni:ııin ve 
onun mensup olduğu hukiimetin ve emir -
!erini yapmaklıı. mükellef olduğumuz par
tinin ve programının fikirlerine tercüman 
olmıya çalıettm. Aynı zamMda sorulmuş 

suallere gene kudretim nisbetinde cevap 
vermiye çalıstım. Binaenaleyh fikirlerimiz 
malQmdur, ıorulmus ıualler de malumdur. 
Bunlara cevap verılmistir. Havadan habe· 
rim yoktu. Havı sizin havanu:, sizin tem -
ıil ettiğiniz milletin havasıdır. Ben başka 
hava bilmem ve tanımam. (Bravo ıesleri, 
alkıılar) Onun için geçen gıin de ıoyledi
i:im ıı:ibi mevzuu bııhsola.n mu!likinin ma -
teryelini, maddesini eu.sen bugün toplıı. -
maktayız. 

Halk mu.ikisi plakları toplanıyor 
Hiç bir mütalea yürütmiyelim; 

Belçika'nın parlak müdafaasının 
garp cephesinde cereyan eden bü
yük meydan muharebesinin neti· 

celerini bekliyeliml Çünkü bu 

muharebe 118.de orada cereyan e· 
den harbin talihini temin etmiye· 
cek, a:·nı zamanda Okyanoalar ve 
Akdeniz de dahil olduğu halde 
bütün dünyanın Üzerine çöken ba· 
zı tereddüt bulutlarını dağıtacak, 
kararııız buhranlara İ8tikamet ve· 
recektir. 

O halde ne ynpnc.-$z? Tllrklln ıtııırlar 
dolduran kalırnmanlıg"ının, medeniyetinin, 
coşkunluıtıınıın m1111lkl sııhasındn, mm•l'kl 
dllllt> emellerini terelll ettirip bu huııuııta 
da dünyayR. ıtnlntmak için elinde geniş 
mczürlU Alet nlacllk. Bu dıı. garp tP.knlğl -

Geçen ıün de istirham ettigim gibi UZ'U 

buyuran arkadaşlarım Cebeci'deki konser. 
vatuvıı.ra tesrlf ed1;rler, bizim halk muıi
kisi hakkında topladığımız pllk kolleksi -
yonunu gorürler ve oradaki alete koyup ~1-
dırıp ve dinliyebilirler. Bu sene de bu top
lamıya devam edeceğiz. 
Diğer taraftıı.n biı muıiki tarihimizde, 

musiki tarihimizin tetkik edilmi, olan, ak
'amını okutacağız, c;ünku bu :ı:annettifiniz 
cibi hmüz bir ilim halinde değildir. Varsa 
kitabı, sôylesinler, ben de okuyayım, m,k. 
tepte de okutaymı. Bu dıı.ha tetkik rnC'V· 
ruudur, Gesaı ıWa tetkik edilecek dedim. Mümtaz Faik FENiK 

dlr, e\'elA bunu alnca(:.'ım. Bunu Rlmadan 
:rapamnm, çünkü olmaz. Evcil bunu Ala -
('ağ"ım koruı,.rvatuvar l!.Ç"CB#ım. bu yoldan 
yU:ı:lerle, binlerle tUrk ıııuıatk!n yetıotlr•
ceğlm, bu tUrk eanatkArı bir kere bunu öğ
renecek, elinde her turıu vuıt& ile kendi· 

Batkum11.ndanlığının aıağıdald 
tebliğini neırediyor: 

"Seferberlik aüratle ikmal edil· 
miıtir. Kıtaatnnız timdi tayin eıo 
dilen mevzileri İ§gal etmektedir
ler. Bütün hudutlar, müaellih ku
vetlerin muhafazası altmdadn'. 
Dahili emniyet müemmendir. İa
\•içre'nin bitaraflığmm ve istikla• 
linin muhafazuı, bütün müsellah 
kuvetlerimi:ıle temin edilmi§tir. " 
lıviçre'cle kontrol lazlalcqtı 

Dün gece İsviçre yollarında otomo
bil nakliyatı kontrolii, hususi bir C• 

kılıkla icra edilmiştir. Polis ve ordu 
kontrol muamelesini aralarında ~ 
sim ederek yapmı§ ve otomobillerilı 
plaka numaraları ve içinde bulunan
ların isimleri kaydolunmuıtur. 

İsviçre'nin bütün ıehirlerinde de, 
bilhassa yabancıların harekUının k~ 
trolü için, aynı tarzda kontrol yapıl
mı~tır. 

Yollarda bilhassa ıimalden cenuba 
doğru kalabalık nakliyat olmuftur. 
Birçok kimse, timali !sviçre'deki ika
metlerini, kendiliklerinden kıs.altmı~ 
)ardır. 

lıviçre'nin bitaraflığı 
Eern, 15 a.a. - İsviçre'nin bitaraf. 

lığından §Üphe etmek hedefini gü
den haoerlerin tekzibi hakkında neı
redilen bir resmi tebliğ, bu haberleriıı 
yalan olduğunu, memleketin menfa.at• 
lerine muhalif bulunduğunu ve lı • 
viçre'nin ananevi bitaraflığının bet 
türlü §eraitte idame edileceğini bil· 
dinnektedir. 

Almanya lıviçre üzerintlen 
Franıa'ya ıarkmak iıtiyor 

Londra, 15 aa .. - York&hire Eve
ning News gazete,sinin diplomasi mu• 
habiri alınanların Majino hattının ce
nup müntehasından Fransa'ya girmek 
ve Belfort'u elde etmek üzere müsait 
bir anda İsviçre tarikiyle mühim mik· 
tarda askeri kuvetler sevketmek ta • 
savvurunda bulundukları mütaleasını 
ileri EÜrmektedir. 

Aynı' muhabir, isviçrelilerin muka· 
vemete hazır olduklarını, fakat al • 
manların timalden vaki olacak istil1-
larının cenuptan italyan kıtaatının is
tilaya kıyam etmesine bir işaret ola· 
cağına binaen vaziyetlerinin pek na • 
zik olduğunu ilave etmektedir. 

Bu gazete, B. Musolini'nin bu ha· 
rekatı müttefiklerle harbe girmeksi • 
zin icra edebileceğini ümit etmekte 
olduğunu ve duçenin Dalmaçya sahil· 
lerini i§galden sırf mlittefiklerle har
be girmemek için vu gcçmiJ bulun• 
duiunu illve etmektedir. 



Felakeizedelere 
yapılan 

yardım listesi 
Lira Kr. 

30 

600 
661 30 

46 40 
200 

23 

265 
143 

Parts Bll§konsoloeluğUmuz -
d:ı.n 
Mucur kızılay f\lbeslnden 
Şile kızılıı.y ŞUbl' tndPn 
DııUı kızılay şub"sind!!n 
Sankamış kızılay şubcsln -
dn 
Şlblnkarnhlsnr kızılay şube
sinden 
Akc;ndağ kızılay ı:ıub ,.inden 
Manavgnt kızılny §Ubl'sln -
dl'n 

44 24 Ye llova kızılay şııb sind n 
24 Araplur kızılny şubt'.'l!lnden 
SO ll6 Ç ıntşk zek ku:ılay şubesln -

den 
6:J 61 Ye ıova kızılny şııbcBlnden 

443 B sn! kızılııy ıub slnd n 
350 Tut.ak k ılay ııuveslndl'n 

O 91 Tortunı kızılay şubeıılnd"n 
70 55 nnl(l ku:ılay ıbcslndl'n 

50G SO K vak mlllt yardım komltc
ııindrn 

84 79 Kndınhan ltaymalcamlığın -

86 98 
fj()O 

24 4 
1 10 

dan 
Ynylalc kızılay §Ube !nelen 
Manyas kızılay şubc11lndcn 
Ballı kıulay ı:ıubeslndl'n 
B l) Ukndn kızılay ııube:ıln • 
den 

68 15 ltcrlç kızılay ıubcslndt'n 
15 3i Palo milli yardım komite -

sinden 
2 45 idil kızıla)' şubesinden 

430 82 D ırsunbey kızılay şubesln -
dm 

67 75 Akçada~ kızılay ııubesln -
d n 

101 Şavısat kı7.ılay §Ubcslnden 
82 48 Mudurnu kızılay şubesinden 

25 Niksar mlllt yardım komlte
ıılnden 

S 25 Beyşehir kızılay oubPslndcn 
101 70 Manyas kızılay ısubeslndcn 

42 15 Pıuınrcılc Iuzılay oubcslndcn 
42 Po.zarcık kızılay §Ubeslnden 
S 69 AnRm r kızılay eubestnden 
7 12 Knvnk ml!U yardım komlte

183 70 
21 80 
55 18 

ıılnd n 
Çic; kd~ JamlQ.7 ııubeslnden 
l\lcr ç kızıle.y fUbeslnden 
Kec;iburlu kükUrtlert tUrk a -
ıı ntm etrkeUnden 

2~5~ ~S EmlnönU kızılay tubesln -
drn 

114 60 Bcyo~ln lozılay eubeelndcn 
600 23 İstanbul kızılay satıı depo -

87 fiO 
87 80 

600 

16 28 
4 

157 69 

ııundroı 
:MllAB kızılay ııubeslnden 
Devrek luzılay oubeıılnden 
Çruıkırı kızılay merlcezln -
den 
Demirel kızılay !iUbralndcn 
Finike kızılay ııubcslnden 
Seferihisar kızılay eubesln -
den 

820 83 Ce:ımc kızılay ııubeslndcn 
ıs 40 Ku,ıı.druıı kızılay oubeslndcn 

230 96 Of kızılay oubeslndcn 
25 76 İn,.göl kızılny 11ubeıılnden 

830 10 Yozgat kızde.y merkezinden 
500 Avanos kızılay eubeıılnden 

79 10 Fethiye kızılny şub<'slnden 
146 76 Turgutlu lnzılay ıubeslnden 

35 55 Simav lcızılay eubcslnden 
400 61 Bud::ıpe,.te beynelmilel sergi 

idaresinden (HUkUmetımlzce 
ynptırılnc k pavyon için tah
sis edilen arııanın l lra bedeli 
olan 1500 pengo karşılığı.) 

H97 82 Kahire clçllı~mlz vasıtıuıly
le Mısır HlltUlnhm('r cemiye
ti tarafından 205-2-3 sterlin 
karşılığı olarak. 

74 46 Milli yardım komitesi eliyle 
İrlnndn kızılhaı;ından 10·4-
sterlln karşılı~ olıırnk 

1894 21 Milli yardım kornttest eliyle 
Vqlngtonda The Wruıhlng -
ton Lonn and Compnny mil -
esat'scslndcn. 868,93 dolar kar 
eılıttı olarak 

180 11 Büyük Mlllet ?r!ecllsl me -
murlnn tarafından beşine! 
defn olarak 

21577 65 Milli yardım komitesi eUylc 
Stokholm fıı.hrt koruıoloslu -
ğıamuzun tcşebbl\elcrlyle top 
lanan isveçtckl hayırseverler 
tnrafınd:ın 8315 İsveç kuro
nu kıı.roıhğı olarak 

82 45 ı.mıı yardım komitesi eliyle 
Şe.m konsoloslu1tıımuz vasıtn
ııly1e Ş mda mukim Trabhıs -
garp muhaelrl('rl tarnfındıuı 

'1800 
4-8-11 sterlin ltnrşılığı olarak 
Kahire clc;tllğlmlz vnıııtMIY
le :Mısırd:ıkl muhtelif hnyır -
tıcverlerdcn 1000 sterlin kar
l!ılığı olarak 

78 65 ln~llz tlC'aret oda.on TUrklye 
mUmessllllğl tarnfındıın 10-
10- •tulln knrtılı(:ı olnrnk 

8198 23 Milli Şe!lmhı ve Rclslcllm -
hurumuz vn.cııtaslyle Madrruı 
d"rl tuccarlıın tnrafındıın 
112':1 - / - 11 ııt('rlln knr§ılığı 

llllO 
oııırnk 
Mili! Şe!lmlz ve RelslcUm -
hunımuz vlll'ılaslyle Ranı::on 
yurdım cemlyrU tarafındn.n 
700 sterlin k!U'şıhı:tı olarnk 

Ul50 76 New D lhl'dc Hlndi11tan kı -
zıthnc cemiyeti tarafınd:ı.n 
567 -8-9 L'lterlln karşılığı. ola
rak. 

86 99 Mlllt Şefimiz ve RelslcUm • 
hurnmuz del~lrtıerlylc ı,nnd· 
lord, Knndhladn M. Rlnzul 
İ&l~m tarafından 11-8-4 ster· 
lln karşıh~ı olarak 

89 83 C nrvre başkonsoloııluğl.ımuz 
va.c;ıtıuılylc Cenevrl'dekl muh· 
telif hayırseverlerden '159,40 
hvtçre frangı karşılığı. ola 
re.k 

' ~ Cenevre başkonsolosluStıımuz 
' ıtı:uıtyle Ccnevredekl muh
telif hayırseverlerd u 10 İs 
vl<:r" frangı karaılığı olarak 

Lira Kr. 

M 56 

45 NoJı llııte -
mlzde Cl00G5l 
numaralı vezne 
makbuzu ile E
ltlzığ AtatUrk 
okulundan alı· 
nan bu para 
gençlik mer -
kez hl sesi ol 
dugu nnlnşıl -
makla tenr.U 
88 No lı liste 
mlzde (8863) 
numnrnlı vezni" 
makbuzu ile İs 
tanbul tuz ll11e
el dlrektör!U -
ğtlnden alınan 
bu para genç 
llk merkez his· 
sesi olduğU an· 
la.,ılmakla ten
zil 
68 N olı liste -
mlzde Mut ıu -

Eten - Bulgar dosflulu B. Melaksa'sın nutku 1 Moskovoya Yugoslav 
P
olitika adamları da Sofya, 15 a.a. - Elen endüstri he

yetinin Bulgaristan'ı ziyareti, elen . c 

KAZALAR 

Enternasyonal fırtınaya 
rağmen Elen milleti 

medeniyet işleriyle 

d 
· ı k bulgar dostluğu tezahürlerine vesile 

gön ert ece teşkil eylemiştir. 
BeJgrad, 15 a.a. - Ayan reisi Ko- Elen heyetinin reisi sabık nazır B. 

Elekfril' malzemesi alınacak 
Dörtyol Belediyesinden: 

Belc:tliyece su ile müteharrik elek
trik türbin ve tcsiat malzemesi pazar
lıkla satın alınacaktır. İsteklilerin be-
lediyeye müracaatları. 12276 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kira ık 
Ankara Vnliliğinden: 

uğraşıyor 

rochetz'in naşiriefkarı olan Liublia- Rufos, gazetecilere yaptığı beyanatta 
na'da münteşir "Slovenetz' gazetesi iki memleket arasında halledilmemiş 
Yugoslavya - Sovyet ticaret itilafna _ meseleleri hallcylemek maksadiylc 
meı:.inin imzasını müteakip bilhassa Bulgaristan'ın ve Yunanistan'ın bir 
~byle yazmaktadır: konferans toplamalarını görmenin e-

Atina, 15 a.a. - Atina ajansı bil· Sureti umumiycde iyi haber alan len milletinin en büyük arzusu oldu-
diriyor: mahfillerde beyan edildiğine göre yu- ğunu bildirmiştir. 

Bir senrlik muhammen icar 
3500 liradan ibaret bulunan 'ı 
hamam büyük, küçük kaplıca! 
635 lira sabık bed ili Güvern. 
Camlıdere, Kırpazarları restr. 
940 gününde açık e' ilt e s 
mahallince ihaleleri icra kılın 
dan taliplerin u~ 7,5 temin t, 
veya makbuzları ile ka a ' a · 
lığı riyasetinden müte"•kkil k 
na ve şartnameyi görmek isti 
mahalli hususi muhasebe meı:xı 
na miiracaatl rı iHin olunur. 

Pirc'de büyük belediye yapıcılık goslav ticaret heyetinin Moskova'dan .llllllllllllllllllllllJllllllllllllllllL Hububat ve un 
işlerinin ve ezcümle büyük uranın avdetinden sonra Moskova'ya yeni -yapılmasının başlıca töreninde bir nu- bir yugoslav heyeti gönderilecektir. ~ z Ü GÜR T M i L y o NE R ~ nakliyalma tenzil at 
tuk söyliyen başvekil general Metak- Bu heyete yalnız iktisat eksperleri - - D D y il U d 

· d ~·1 ' d 1 d · · ı:.k d :Janet Ga~'llor - DlıgJna Falrban'·- Jr : • • 0 an mum Mü iirlüğün-sas demıştir ki: egı , sıyaset a am arı a ıştırcı e e- _ ., ~ AD : den: (2300) 
Bütün insaniyeti sarsan enternas- cektir. ., l 11111111111111111111111111111111111 il r 

yonal fırtınaya rağmen, elen milli hü- ---- - Hububat un ve diğer zahirelere Zira f aletleri 
V

"IA 1 · 1940 b"" ' Zayi - Mülga yüksek mağden mUhen - mahsus 9 No.lu tarife üzerinden hu-
kümetinin dahilde medeniyet işlerini ı ayet erın utçe 

1 
dis mektebinden, 1928 senesinde aldığım bubat ve un nakliyatına ayrıca tenzi- A k v ı·ı· · bırakmaması, bir kimseyi hayrete proje erinin tetkikleri d" 1 • • y 1 1 • 1 ~ n nra a ı ığınden: :ı ıp omamı zayı ettım. en s nı a aca .. ım - Hit yapılmıştır. · 

sevketmemelidir. Bu, böyledir, çünkil Dahiliye Vck6.1etinde muteşckkil villi.yet dan eskisi hiıkiımsüzdür. 1- Eğitmenli köy okulları 
1 

harp, istikbaline ve mukadderatına husust idareleri tetkik komisyonu vilayet- Etibank Divrigi demir mııdcnl mli- Tarifenin bazı münasebetlere ait ile- raat aletleri pazarlıkla satın al 
mutlak itimadı olan bir milletin me- lerin 1940 bütçe projeleri üzerindeki tet - dürü Yusuf Gürnta. 1920 retleri değiştirilmiştir. tır. 
deniyet işlerini hiç bir zaman durdur- kiklcrine devam etmektedir. Bütçelerden Bu husustaki tarife 16. 6. 1940 ta- 2- Bu ziraat aletlerinin ınıı 
maz. Bilakis, harp lüzumu anında ta- •imdiye kadar tetkiki bitmiş olan 30 dan Zayi - Ayaş kazası askerlik şubesinden rihinden itibaren tatbik edilecektir. men bedeli 412 lira 5o kuruş ft 
mamİ)•et ve istiklfıli müdafaa edecek fazla villyotin bütçe projeleri bugünlerde almış olduğllm ukeri vesikamı zayi et- Fazla tafsilat için istasyonlara müra- vakkat teminatı da 30 lira 97 kıt 

ve toplu bir ha.ide yiıksek tasdika arzedil- tim. Yenisini alacağımdan eskisinin hiık - cat edilmelidir. 12322 
bütün unsurların bir araya toplanma- mek üzere Başvekalete verilecektir. mli yoktur, 3- Pazarlık 20 Mayıs 1940 pıt 
sı ile, dinamik milletlerin yaratıcı Ankarn Atıfbey Mah. de 293 numa- Parke yaptırılacak gi.inü saat 15.30 da vilayet daittıl 
kuvetlerini kamçılar. Yunanistan'ın, Yeni on paralıklarımızm ralı H. de Emirocullarından Ali oğ- meninde yapılacaktır. 
bu gayretinde, memleketin bütün cf- b 1 b l d lu 315 doğumlu Hüseyin Ereni. 11121 D. D. Yolları Sntm Alma Komis- 4- İsteklilerin şartnameyi g 

ası masına aş an ı • f karıumumiyesini ayrılmaz bir surette ---------------- yonundan: iızere her gün vilayet maari 
Şehrimize gelen malQmata göre Darpa - Z~yi - Kayseri askerlik $\!besinden al - l""'" 'h 1 ·· .. d !< 

bag~lı olarak yanı başında go··rmesı" Adapazar ı"stasyontı arkasındakı" yo- ugune ve ı a e gunu e muva ' nede yeni on pare.lıklarımızın basılması de· dı(:ım askeri terhis tezkeremi kaybett m. • ... 
mesut bı·r h:-dı'sedı"r Fena n·ıyet1·1 rı'n hın parke, karol"J

0 do"şemesı" ı"şı" kapalı mınatlarını hususi muhasebe ~· a · ı e vam etmektedir. Şimdiye kadar on bin li- Yenisini ala.cağımdan eskisinin hilkmil o - "'" yaydığı asıl ız şayialar, bunu sars- ralık metelik basılmı$tır. Kafi mik.darda maılığı ilin olunur. zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. ne yatırarak muayyen satte da 
maktan acizdir ve bu şayialara, muaz- basıldıktan sonra yeni on paralıklarımız Kayseri Vekse köyünden Hüseyin Eksiltme 31. 5. 940 tarihine ra.,layan cümene müracaatları ilan olunıt 
zam milli kalkınma eserine durma- tedavüle ~ıkarılacaktır. oğlu 318 doğumlu Mehmet Aytek n. cuma günii saat 11 de Haydnrpaşa'da (2301) 

1 

dan devam eden mim hükümet ehe- gar binası dahilinde birinci iştctme Keresle ve rivi 
miyet bile vermemektedir. komisyonunca yapılacaktır. ı 

Norve~'le vaziyet 
Müttefikler Narvik'in 
şima 1 ine muvaffakiyetli 

bir ihraç yaptılar 
Norveç'te bir mevki, 15 a.a. - Nor

veç başkumandanlığının tebliği: 
"Müttefik kıtaları Elgegaardsmo

en'i, Doey fiyordunu ve Herjangen 
etrafındaki yolları işgal etmişlerdir. 
Norveç kıtaatı Vassdal dağını işgal 

ve dağlarda ileri harekete devam et
mişlerdir. 

Norveç ajansına göre bu tebliğdeki 
haberler, Elvegaardsmoen'i ve Her
jangen'e giden vadinin nihayetini iş
galleri altında bulunduran alınanların, 
müttefikler tarafından pazartesi ve 
salı günü yapılan hareketler netice
sinde ccnuptaki dağlara sekilmck 
mecburiyetinde kaldıklarını göster
mektedir.,, 

Müttefikler Varvik'in §İmaline 
muvallakiyetle ihraç yaptılar 
Londra, 15 a.a. - "Harbiye nezare

ti bildiriyor:' 
Müttefik kıtaları, Narvik'in şima

linde kain Bjerkvik'e muvaffakiyetli 
bir ihraç hareketi yapmışlardır. 

Bjerkvik, Gratanken mıntakasın -
daki alman mevzilerinin gerisindedir. 
Burada müttefik müfrezeleri muvaf
fakiyetle neticelenen bir taarruzda 
bulunmuşlardır. 

Hemnes'de karaya çıkarılan düş
man müfrezesi bir ingiliı; harp gemi
si tarafından bombardıman edilmiı -
tir. Diişman zayiata uğramıştır. 

. 
lngilferede paraşüt~ülere 

karıı alınan tedbirler 
Londra, 15 a.a. - Dün yapılan da

vet üzerine yaşlan 16 ile 65 arasında 
olan birçok gönüllüler alman paraşüt
çülerinin İngiltereye inmesi tehlike
sine karşı "gözcü., vazifesi görecek 
bir kıta teşkil etmek üzere askerlik 
şubelerine yazılmışlardır. 

lskoçya göniillüleri 
Londra, 15 a.a. - İskoç}·alı eski 

muharipler birliği, harbiye nazırına 

bir proje tevdi etmiştir. Bu projede 
birlik, alman paraşütçUlerinin memle
keti istila etmelerine karşı 1skoçya'
nın müdafaa maksadiyle bir gönilllil
ler ordusu vilcude getirilmesi için hil
·ümetin emrine amade olduğunu bil

dirmektedir. 

11' 

- 2U 66 
+ 244 56 

79576 94 YekQıı 

bemlzden Zlre.
a t Bıınltaslyle 
alındı:ı btldl -
rllen 79 liradan 
bu miktarı ışu • 
be hasılA.tı ol -
duğu an1111ıl -
makle. tenzil 
68 Nolu liste -
mlzde Develi 
kızılay §Ubc -
sinden alındığı 
bildirilen 1126, 
61 llrndan bu 
miktar Ziraat 
Bankaaı tara -
fınden sehven 
fazla olarak bil 
dlrlldlg'lnden 
tenzil 

4891637 19 70 numaralı llııtemlz muhte
viyatı 

'97121' 18 Umwn1 yekQn 

Emlak ve Eytam Bankasından: Muhammen bedel 12466 liradır. Mu- Ankara Valiliğinden: 
vakkat teminatı 934 lira 95 kuruştur. Ankara İnşaat Usta OkulurtS 

Sekiz • 
senevı taksitle ve açık arttırma ile .................................................................................................. , ....... . 

28. 5. 1940 . salı günü satılacak emlak ..................................................................................................... 
Esas Mukadder 

No. MEVK11 VE NEVİ kıymeti 
68 İsmetpaşa Mah. Dereyolu So. Kadastronun 570 ada 

16 parselinde kayıtlı 875 M2. arsa ( Temizlik on
başısı Mehmet ve Hamit ile Ömer'in evlerinin 

önilndedir. ) 349 -
597 Yenihayat Mah. Kadastronun 817 ada 12 parselinde 

kayıtlı 239,75 M2. arsa ( 114 ve ll5 taj No. lu evle
rin arasındndır.) 

723 Dikmen, Öveyş yatağı mevkiinde ve Kırşehir asfalt 
yolu üzerinde şarkan Kırşehir yolu, garbcn Kazanlı 
İsmail veresesi bağı, cenuben Abdurrahman bağı ile 

72-

mahdut 10070 M2. harap bağ. "3021-
738 Keçiören Cevizlikır mevkiinde, şarkan yol, garben 

Şakir, şimalen Muallim Ali Riza, cenubcn Topçu 
Mehmet ve Koç zade bağları ile mahdut kadastronun 
1721 ada 35 parselinde kayıtlı 17.034 M2. tarla. 2555-

746 Keçiören Cevizlikır mevkiinde kadastronun 1721 
ada 25 parselinde kayıtlı 17.086 M2. tarla ( şarkan 
yol, rarl'en Celtikçi İsmail ve İbrahim, şimalen Hak-
kı, cenuben Hacıbey bağları ile mahdut) 4272-

759 Tabaklar l\'lah. Beypınar So. Kadastronun 108 ada 8 

Depozito 

69.80 

14.40 

604.20 

511. 

854.40 

İstekliler, muvakkat teminatı ehli- cak 2283 lira 20 kuruş muhaınıt' 
yet vesikasile teklif mektuplarını ek- delli kereste ve ç.ivi mübayaası 
siltme giinü saat ona kadar komisyon 940 salı günü saat 15 de Nafia 
reisliğine vermiş bulunmalıdırlar. yonunda ihalesi yapılmak Uzer' 

Bu işe ait şartname ve mukavele zarlığa konulmuştur. 
projesi parasız olarak Haydarpaşa' da 1 Muvakkat teminatı 171 lira Z 
yol başmüfettişliğinden alınabilir. rustur. 

(3985/ 2321) 12327 İsteklilerin muvakkat temin• 

TAPU VE KADASTRO 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu

hafızlığından: 

Altundağ mahallesinde hazinenin 
hüküm ve tasarrufu altında bulunan 
hali yerlerden olup Dıvanı Muhase
bat mürakip muavini Rahmi Yilcel'in 
işgalinde bulunan sağı hazinei mali
ye ve Malatyalı Ahmet'in işgalinde-
ki hazine arsası solu bankacı Şenerin 
işgalindeki hazine arsası arka~ı hazi
neye ait olup bankacı Nuri Şcncrin 
işgalindeki bahçe ve önü yol ile mah
dut 50 metre murabbaı miktarındaki 
arsa ile gene aynı mahalle ve sokak
taki sağı yol ve solu kaya ve arkası 
Malatyalı Ahmet'in işgalindeki hazi-
ne yeri ve önü Mehdinin işgalindeki 

tup veya makbuzu ticaret odat1 

kası ile birlikte yukarıda sö.ıU 
gün ve saatte Nafia müdUrlüğil 
sında toplanacak komisyona Sl\ 
atları. 

Buna ait keşif ve şartnameyi~ 
Nafia mildürlüğünde görebilece 

(2237) ı 

BÜYÜK MiLLET MEC 

6 Memur evi 

yaptırılacak 
Türkiye Büyük Mill t M 

darc Amirleri Heyetinden: 
1- Çankaya'da inşa ettirilec' 

adet memur evinin inşası kal" 
usfılü ile eksiltmeye konuhnu1 

parselinde kayıtlı 49 M2. arsa ( üzerinde Piyer tara
fından yaptırılmış baraka vardır. ) 245-

Sekiz • 
senevı taksitle ve açık arttırma 

49 
hazine arsasiyle mahdut 75 metre mu
rabbaı miktarındaki arsaların hazine 
namına tescili defterdarlıkça talep e
edilmketedir. ile 

2- Eksiltme 31. V. 1940 cuO]I 
saat on be te Biıyük Millet "tvW 
dare Amirliği heyeti odasında 
caktır. 

3-- Fenni ve hususi şartnaJJ1t 
pl5nlar her gün Büyük Millet 
Daire Müdürlüğiınden alınabil 

4- Tahmin edilen bedel ( ot 
bin üç yüz on sekiz lira altmış) 

............................................................................................................ 
31.5.1940 cuma günü satılacak emlak ......................................................................................................... 

792 

793 

794 

807 

Doğanbey Mah. İbadullah So. Kadastronun 291 ada 
22 parselinde kayıtlı 63 M2. anıa ( bcı taj No. lu 

dükkflnın yanındadır. ) 
Yenice Mah. Cami So. Kadastronun 243 ada 16 parse-
linde kayıtlı 216 M2. arsa ( Yenice camii yanındaki 

315-

çeşmenin arkasındadır. ) 1728-
Yenice Mah. Kadastronun 243 ada 13 parselinde ka
yıtlı 46 M2. arsa (Yenice çeşmesinin önündedir) 
Kurtuluş Mah. Bakmak So. Kadastronun 345 ada 9 
parselinde kayıtlı 68 M2. arsa ( bir taj No. lu kasap 
Bahri'nin barakasının önündedir. ) 

368-

204-

63. 

345.60 

73.60 

40.80 

1094 Yenişehir, Konur So. Kadastronun 1098 ada 4 parse-
linde kayıtlı 738 M2. arsa ( Saniye'nin 23 ve Seyfi 
Saygın'ın 21 taj No. lu evlerinin arasında ) · 

1097 Yenişehir Olgunlar So. Kadastronun 1663 ada 146 
parselinde kayıtlı 39 M2. arsa ( Didar'ın 9 numaralı 
evinin bahçesine bitişik, telgraf direğinin bulun-

5166- 1033.20 

duğu arsadır. ) 78- 15.60 
1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak sekiz senevi taksitle 

ve açık arttırma ile satılıktır. 
2- Arttırmaya iştirak edecekler içinde, mühUr kullananların mühürleri 

ni Noterden tasdik ettirmeleri ve mUzayede sırasında verilen bedel mukad 
der kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tez 

yit eylemeleri Jazımdır. 
3- İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 28. 5. 1940 sal 

günü saat on dörtte, ikinci kısım için 31. 5. 1940 cuma günü saat on dörtte 
Bankamız satış komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito ak 
çesi, hüviyet cUzdanı ve iki vesika fotografı ile Emlak servisine milraca 
atları. 12324 

Yüksek mimar ve yüksek 

mühendis aranıyor 
Mahsulleri Ofisinden : Toprak 

Proje ve betonarme mukavemet hesapları yapmağa muk
tedir askerlikle alakası olmıyan 3 Yüksek Mühendis veya 
Yüksek Mimar alınacaktır. İsteklilerin Ankara'da Ofisin 
Teknik Büro Reisliğine vesikalarile müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2299) 12314 

Tapuda kaydı bulunmaması 
itibariyle 1515 No.!u kanun hüküm
lerine göre mahalline 27.5.940 tarihi
ne müsadif pazartesi günü tahkik me
muru gönderileceğinden muayyen gü
nüne kadar Ankara merkez tapu si
cilli muhafızlığına veya aynı günde 
mahalline gidecek tapu memuruna 
müracaatları ve hudut komşularının 
da mahallinde bulunmaları ilan olu-
nur. (2329) 12323 

Ankara Asliye Mahkemesi 3 Ün· 
cü Hukuk Hakimliğindcnı 
İstanbul'da Kurtuluş tepeüstü Sinan 

sokak 51 numarada Behser apartıma-

tur. 
5- Muvakkat teminat (2723 1 

kuruştur. ( Banka teminat t1' 
olacaktır. ) 

6 - Kapalı zarfları ihale giı 
on dörde kadar İdare Amirliği 
ne makbuz mukabilinde tevdi 
bulunacaktır. 

7- Talipler 2490 numaralı 1" 
2 ve 3 üncü maddelerinde "·e ~ 
de yazılı vesikaları birlikte get 
lerdir( (2273) 1 

nında Sadık Özdemir'e : ------------"' 
Ottaş otomibil ticareti Türk anonim 

şirketi vekili avukat Tevfik Çiper ta-
BAŞVEKALET 

rafından siz ve Abdurrahman aleyhi- D k 'f ( 
ne açılan istihkak davasının muhake- a tı o aran ıyo 
mesi sırasında : 19. 4. 940 ve 8. 5. 940 Başvekalet Umumi Murak b' 
günlerinde mahkemeye gelmeniz için etince müsabaka ile fransızca}rt 
namınıza çıkarılan davetiyeler teblig- yazan bir daktilo alınacaktır. 
siz iade edildiği ve bu suretle ikamet- Fransızcadan baııka lisan 
gahınız meçhul bulunduğundan illinen tercih olunurlar. Ücret gö teri! 
tebliğat yapılmasına ve duruşmanın yakate göre tesbit edilecektir· 
24. 5. 940 cuma günü saat 9 a talikına M~abaka imtihanı 23 rıo 
karar verilmiştir. Mczkftr gün ve sa- perşembe günü saa iki buçulct! 
atte Ankara asliye mahkemesi 3 üncü kabe Heyetinde yapılacaktır. 1 

hukuk dairesinde bizzat veya kanunen tanların bir istida ile heyet re 
muteber bir vekil göndermeniz lüzu- daha fazla maliımat almak isU' 
mu H. U. MK. unun 398 ve müteakip de heyet muhasebeciliğine ınil 
maddeleri mucibince ilfın olunur. Jarı. (2254) 

. 
DiKKAT 

Sayın halkımıza 
Yenişehir, Cebeci ve sair yerlerde 

Ev ve Apartıman almak ve satmak is
tiycnlere bir kolaylık olmak üzere Ba
cı Bayram caddesinde 1 numaraya mü
racaat edilmesi menfaatiniz iktizasın-
dandır. TL 1255. 1901 

Zayi - Kayseri Merkez Jandarma bo -
Jüğünden aldığım ve Bunyan kazası asker
lik ıubeslnde kayıtlı bulunan askerlikten 
terhis tezkeremi kaybettim. Yenisini ala -
cağımdan eskisinin hukmu olmadıgı ilin 
olunur. 

Bünyan kazası Elbaşı nahiyesi Ze -
rezek köyünden Osman oğlu 3.21 do-
iumlu Mustafa Ka~tı. 1925 

Mütercim aranıyor 
Beden Terbiyesi Genel pi' 

lüğündcn: 

Beden Terbiyesi Genel pir 
ğü neşriyat "e propa an la f.11 
ğünde çalışmak Uzere bir in 
bir fransızca mlitercimi ahtl 

Bu lisanlardan birine ve} a 
sine hakkile vakıf ve tere ıf1 
tedir bulunanlardan bu va ıf 
lip olanların artları öğrenf11t 
Genel Diraktörlük neşrivat ~t 
ganda müdürlüğüne müracaat 1 

Zayi tasdikname - 24. 9. t331 
1 

Galatasaray lisesinden aldığını t 

memi kaybettim. Yenisini al 
hükmü yoktur. 

Cemal Faik )'alııı 



• 
ıınento alınacak 

· M. VeJ<·ı • 
'•Yon da elı Hava Satm Alma 

un an· 
ııso · 

L to;ı Çlnt 
ıı:tır, Muh ento pıızarlıkla satın 

P kıtt t ~nınıen bedeli ( 49.680) li
lıiı 17•5~~tnat miktarı 7452 liradır. 
latuı alına O cu'.11a gunü saat 10.30 da 
dart "'e f konıısyonundıı yapılacak • 
oııra 250ennt •artname her giln öğle • 
teltliterj ı:ru, mukabilinde alınabi • 
nııe ..,

1 
nl nunun iki \•e üçüncü mad

, zı ı ve 'k 1 tlari:»le ~1 a ariyle birlikte kati 
kornısyona gelmeleri. (2275) 

12286 

Motopomp ahnacak 
. M. Vek·1 • 
İayoıt a eta Hava 5atın Alma 

.,. Undan· o•r . 
0Po~ıı~kıın Yangın ııöndürme Ueti 
llııtıeıı b~az~rlıkla satm alınacaktır. 
llı.iltda clı 3750 lira olup kati te -

01Q Pazarı ~563) liradır. Pazarlığı 
l!ı.ı 1toırıı:t" 1 tUnU saat 11 de hava sa-

t 11rt 
1Yonunda yapılacaktır. İdari 

r ltoııı"ııanıe her gün öğleden sonra 
a1Ytn 

11~0ndıuı' alınabilir. İsteklile
beı,,f ? ve saatte kati teminat ve 

(ıJıo) erıy]e komisyonda bulunma-

• 12304 

r transformatör alınacak 
• P.1. Vek· 1 
'•>'oııu da eti Hava Satm Alma 

Jıı n an: 
r •det T 

llıııacıı.k ransformatör pazarlıkla 
cıtıı111cıt1 tır .. Muhammen bedeli 1500 
'ı.rlıfı ~enıınat miktarı (225) lira -

-3o dt h 0-5.940 pazartesi günü sa • 
C.lttır ;..,. •atın alma komisyonunda 
tleden' darf ve fenni şartname her 
ittin ,_'~ra koınlsyonda görülebilir. 

"'-- ıı;atı tcnı· 
-.ıa'1 ınat ve kanuni belgele-

la.:, en( R'Un ve uatte komisyonda 
• 2311) • 12305 

~Sl(tRJ F ABRtKALAR 

el'f k 1 cıvata ve somunlarla 
Ye kapak zincirlerinden 

eı 01rnak üzere 14 kalem 
lllalzeme ahnacak 

-'ti f:' • P.f9t1t •brıkalar Umum Müdür-

"'' '• Satm Alm a Komiıyo· 
lıı tdi 

<>la.ıı len bedeli (5922) lira (50) 
"e ita llıUhtclif civata ve somunlarla 
14 1ı.:ı•k zirıcirlerlndcn ibaret olmak 

ltıllııı cm nıah:eme Askert fabrika -
'>oııllııt lllUdıirlUğü merkez u tın a ima 
·30 da a 20.5.940 pazarte&i günü 1&• 

lllt zı. ı>azarlıkla ihale edilecektir. 
l'alipı ta.aız olarak komisyondan ve
ı· erı r, " 11 ınuvakkat teminat olan 

2 ~ (19) ku~ ve 2490 numaralı 
>0tıc11 '

1 
3 rnaddelerindeki vesalkle 

t!lcclt~ tlıadıklarına ve bu işle ala -
"'-iltaaı an olduklarına dair Ticaret 

ııııı Yle ınc.zkilr gUn ve natte ko· 
racaatıan. (2278) 12273 

fon 0,3 Mm. kahnhğında 
•en1zu teneke alınacak 
~•bıikalar Umum Müdür
~: e1! Satın Alma Komisyo-

ett·1 
>., O.J llını en bedeli (7500) lira olan 
•lterı p kalınlığında galvanizli te -

1 •at111 abrikalar umum mildurlüğü 
,,. ıılrna k 1• tilııu oınisyonunca 20.5.940 
~ t, l! &aat 14 te pazarlıkla ihale 

Yartna 
"en· nıe Parasız olarak ko • 

r,t Olaıı (~5ır. .Taliplerin muvakkat 

1 lı ltaııu 
2) lıra (50) kuruıt ve 2490 

~ ~oıııi:un 2 ve 3 maddelerindeki 
tt dar t~oncu olınadıklarına ve bu 
LOdaa1 "ccardan olduklarına dair 
'<>~lıy eılkaıiyle mezkQr gün ve 

ona nıüracaatları. (2277) 

' 12.272 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Eter anestezik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4000 lira O· 

lan 500 kilo Eter Anestezik 18-mayıs-940 
cumartesi güniı saat 10,30 da pazarlıkla H· 

tın alınacağından iııteklılerln 600 liralık 

kati teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
snatinde Ankarada M.M.V. satın alma Ko-
da bulunmaları. (2259} 12282 

Salisilat desut ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 134-0 lira o

lan 450 kilo Salisilat de sut 18-mayııı-940 
cumartesi günü saıı.t 10 da Ankarada M. M. 
V. aatın atma Ko. da pazarlıkla ııatın alına
cağından 25-mayıs-940 tarihine kadar An
kara'da umum sıhiye deposuna teslim edil
mek üzere ellerinde salisilat desut bulu • 
nanların paazrlık gtin ve saatinde mezkur 
Ko. da bulunmaları. Kati teminat 211 1i -
radır. (2258) 12281 

Pijama ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miııyonundan: 
Beher takımına tahmin edilen fiyatı 200 

kuruş olan 2250 takım pijam! 18-mayıs-940 
cumartesi günü saat 11,30 da Ankara'da M. 
M. V. satın alma Ko. da pazarlıkla satına
lınacağından isteklilerin 675 liralık kati 
teminatları ile birlikte pazarlık gün ve sa
atinde Ko. da bulunmaları. (2263) 12284 

Arazi sahn alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Aşagıda isimleri yazılı e~hastan harp O· 

kulu civarındaki arazileri satın almaca • 
ğından 20/mayıs 940 tarihinden 30/mayıs/ 
940 tarihine kadar ellerinde mevcut tapu 
ve diğer vesikalnriyle birlikte M.M.V. Sa. 
Al. Ko, na miıracaatları. 

1 - Ankara İpekis'te Taşlıcalı Salih ve 
Mehmet oğlu Hasan Tahsin Mermerci oğ-
lu. (2220) 12233 

Otomobil lastiği ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

misyonundan ı 
Hersinc tahmin edilen fiyatı: 65.230 lira 

olan 20x600 ehndında 220 ndr>t oto iç ve 
dış lfi.stikleri. 7X34 ebadında 60 adet Zis 
kamyon ic ve dış. 32X6 ebadında 200 adet 
kamyon ic ve dıs. 600X16 ebadında 50 a
det kamyon ic ve dış lbtiklcri kapalı zarf· 
il\ eksiltmeye konmustur Eksiltrrıesi: 18.5. 
940 cumartesi giinil sat 11 dedir. İlk te· 
minatı: 4892 lira 25 kurus oluf) s:ırtnamesi 
327 kuruşa komisyondan alınır. Tııliplerin 
muavyen vakitten bir snat evcline kadar 
zarflımnı M. M. V. Sa. Al. Ko. da verme-
leri. (1971) 11993 

Gaz idrofil ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı 14 

kuruıı olan 50.000 metre gaz idrofil 18 • 
mayıs - 940 cumartesi günU saat 10 da An
kara'da M.M.V. satın almıı Ko. da pazar -
lıkla satın alınacağından işbu gaz idrofili 
mayıs 940 ayı zarfında verebilecek istekli
lerin pazarlık gün ve saatinde 1050 liralık 
katt teminatları ile birlikte pazarlık gün ve 
saatında Ko. da bulunmaları, (2260) 12283 

Elektrik yaptırılacak 
M . M. V ekaleti Satın Alma Ko

m isyonundan: 
Keşif tutarı: 1201 lira 75 kunııı olan 

hangar elektriğ; pazarlıkla yaptırılacak

tır. Pazarlığı: 20.5.940 pazartesi günU saat 
11 dedir. Katt teminatı: 180 lira 27 kuruı 
olup şartnamesi 7 kuruşa komisyondan a
lınır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. V. 
Sa. Al, Ko. da bulunmaları. (2030) 12037 

Muhabere malzemesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 

misyonundan: 

katern demir 

:Hepsine tahmin edilen fiyatı: 2000 lira 
olan 14 kalem muhnbere malzemesi pazar· 
hkla satın alınacaktır. Pazarlığı: 18-~940 
cumartesi gllnU aııat 11 deülr. KaU temi -
nalı: 300 lira olup şartnamesi komisyonda 
ı;ı-örUIUr. Taliplerin muayyen vakitte M.M. 
V. Sa. Al. l{o.da bulunmaları. 

malzemesll (2313) 12306 

Sedye alınacak 
İstanbul Levazrm Amlrlifi Satm 

Alma Komisyonundan: 
2000 adet sedye mUttahhidi nam, h:sabına 
alınacaktır. Açık eksiltmesi 22/5/940 çar
§amba gilnU ııaat 14 de Tophanede Lv. l
mirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 40000 lira ilk temi -
natı 3000 liradır. Şartname ve n\lmunesi 
komisyonda görülür. İsteklilerin kıınunl 
vesikalariyle belli saatte komisyona mnra.-
cnatları. (2068) 12084 

Bir mimar a ra n ıyor 
Merzifon Kor Komutanhğmdan: 

150 : 250 lira ilcretle bir mimara ihtiyaç 
vardır. Talip olanların Merzifon kor ko -
mutanlığına müracaattan nan olunur. 

(2268) 122~ 

Yulaf ahnacak 
Balıkesir Kor Satm Alma Komis

yonundan: 
1 - Kor birlikleri hayvanatınm ihtiya. 

cı için 150 : 200 ton yulaf pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - İhalesi 18-5-940 cumartesi yapıla • 
caktır. 

3 - Muhammen bedeli mevzuatlı 15-400 
lira olup ilk teminatı 1155 liradır. 

4 - Taliplerin muayyen günde Balıkesir 
kor satın alma komisyonuna müracaat et-
meleri. (2325) 12310 

Sadeyağı ahnacak 
lstanbul Komutanlık Satın Alma. 

Komisyonundan: 
1 - 14-5-1040 gUnU yapılan pa7.arlıkta 

verilen flynl1 pahalı görUlen 25 ton ııade
yağının pazru lıltı lS-5-1940 gtınU saat 12 
" bırnkılmı~tır. Muhammen bedeli 32500 
liradır. iat('klllerln belll gtln ve saatte 4875 
lll'I\ kati teminat Rkçnlarlyle birlikte Fın. 
dıldıda komutanlık satın alma komlsyo -
nuna ı:elm,.lcrl. (2324) 12300 

Yulaf alınacak 
Tekirdağı Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
Askeri evsaf dahilinde ve yeni çuvallar 

ıçinde Tekirdağında anbara teslim ıtartiyle 
500 ton yulaf pazarlıkla satın alınacaktır. 
<"'(, 15 teminatı 6750 liradır. Taliplerin 
20. 5. !)40 pazartesi gtinil saat 11 de Tekir
dagında tümen satın alma komisyonuna mü. 
raeaatları. (2305) 12318 

Patiska ahnacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
30.000 metre kadar 148 santim eninde pa. 

tiska alınacaktır. Par.arlıklıı. eksiltmesi 
18-5-940 cumartesi günü saat 11 de Topha
nede İstanbul Lv. il.mirliği satın alma ko • 
misyonunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 
J 9.200 lira kati teminatı 2880 liradır. Nil
munesl komisyonda görülür. (2309) 

12303 

MAARiF VEKALETi 

Proje ve plan 
müsabakası 

Maarif Vekilliğindent 
3803 sayılı kanuna göre muhtelif vi· 

Iayetlerde açılan köy Enstitüleri için 
yaptırılacak binaların, avım projeleri 
ile vaziyet planlarını hazırlama ifl, 
memleket yüksek mimarları arasında 
müsabakaya konulmu;,tur. 

Bu müsabakaya alt ıartnamelerin 20 
Mayıs 1940 tarihinden itibaren Ankara 
Maarif Vekilliği İlktedrisat Umum 
MüdUrlüğünden, İstanbul Maarif MU
dürlUğUndcn alınabileceği ve Vekilli· 
ğimizce neşredilerek resmi okulların 
hepsine gönderilen Tebliğler Dergisi
nin (70) numaralı sayısında görülebi-
leceği ilan olunur. (2326) 12324 

A. LEV AZIM AMIRLICI 

Nafta lin alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

V iLAYETLER 

Hükumet konağı inıaah 
Malatya Defterdar1ığmdanı 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ma

latya merkez hükümct konağı ikma
li inşaatı 

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

t 73809 lira 65 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (9940) lira 

(49) kuruştur. 
5 - Eksiltme Malatya defterdarlı

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

6 - Bu inşaat kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

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

8 - Teklif mektubunun 2490 sayı· 
1ı kanunun hükümleri dairesinde ha· 
zır1anarak ihaleden bir saat evel ihale 
komisyonu riyasetine verilmesi meş
ruttur. 

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

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

(3543/ 2046) 12043 

Kaoah zarf usulile ksiltme ilam 
• 

Mu§ Belediye Riyaııetinden: 
1 - Muş kasabası dahilinde Halke

vi arkasında ve planda gösterilen yer
de 940 mali yılı bütçesiyle belediye 
tarafından bir otel ve gazino binası 
yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (17832,73) liradır. 
Bu işe ait şartname ve evrak: 
A) Eksiltme şartnamesi, 
B) Mukavele projesi, 
C) Keşif evrakı ve proje, 
D) Hususi fenni şartname, 
E) Nafıa işleri genel şartnamesi. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

bedelsiz olarak Mu~ belediyesinden a
labilirler. 

3 - Eksiltme 28 mayıs 940 tarihin· 
de salı günü saat ıs de Muş belediye 
dairesinde encümeni daimi tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklifinin (1337,47) lira muvakkat te -
minat veya bu miktarda banka mek
tubu veya muteber tahvilat vermesi 
ve ehliyet vesikası göstermesi lazım· 
dır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncU mad· 
dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar Muş belediye encümenine geti· 
rilerek encümen reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ü
çüncü maddede yazılı tı1aate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazt:ndır 

Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 12251 

Ha rta yaptırı lacak 
Çan ak kale Belediyesinden : 
1 - Çanakkale kasabasının meskQn 

ve gayri meskun 22S hektarlık sahası· 
nın hali hazır haritasiyle bunu çevre
liyen 40 hektarla 26S hektara varan sa· 
hanın 1/4000 mikyaslı münhanili tekao 
metrelik haritasının yeniden alımı işi 
bir ay müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - İşin maktu bedeli 5SOO liradır 
3 - Muvakkat teminat 412 lira 50 

kuruştur. 
4 - Eksiltme 6. 6. 940 perşembe gü

nU saat 15 de Çanakkale belediye bi
nasında müteşekkil eksiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

az (15.000) liralık ıoee !tfnl teahhilt ikinci maddede yazılı ıaattan bir saat 
ve başardığına dair bu i;,i yaptığı mU- evellne kadar ıu itleri reisliğine mak· 
caseseden aldığı vesika ile Samsun va- buz mukabilinde vermeleri lazımdır . 
Hliğine müracaat ederek alacağı ehli- Postada olan gecikmeler kabul edil· 
yet ve cari seneye ait Ticaret odası ve- mez. (2038) 12077 
sikalarını ibraz etmeleri ,arttır. 

4- İhale 2490 numaralı arttırma, ek
siltme ve ihale kanunu hUkilmlerine 
göredir. (3946/ 231S) 12307 

Mezbaha yaptırılacak 
Balıkesir Belediye Reisliğinden : 
1- Balıkesirde yeniden in~a edile • 

cek mezbaha binası, ahır, sakatat, ga
raj, tecrit ahırları ve mecra tesisatı • 
nın in~sı şartnamesine tevfikan 3. 5. 
940 tarihinden itibaren 15 gün mild -
detle ve kapalı zarf usulile münakasa
ya konulmuştur. 

2- İhale 17. 5. 940 tarihine tesadüf 
eden çarşamba günü saat 16 da Bele
diye Encümeninde yapılacaktır. Tek
liflerin ihale zamanından bir saat evel 
Belediye Encümenine verilmiı olması 
mecburidir. 
3- Muhammen bedeli 28226 lira 50 

kuruştur. 

4- Kanuni teminat 2117 liradır. 

250 Adet b rgu ın::ca't 
Nafıa Vekaletinden: 
2. 7. 940 salı gUnü saat 16 da Anka

ra'da Nafia Vekaleti binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 775 
lira muhammen bedelli Robel marka 
250 adet burgunun açık eksiltme usfılU 
ile müteahhit nam ve hesabına eksilt
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat SS lira 13 kurt-
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
tartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saate kadar mezkur ko • 
misyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(2280) 12301 

5- Taliplerin ve daha fazla marn- M. M. v. DENiZ LEVAZIM 
mat almak istiyenlerin hergün Bele • ---------------
diye reisliğine müracaatları ilan olu • 
nur. (2129) 12115 

Makine kayıtı 
alınacak 

Kütahya Belediye Riyasetinden: 
Belediyemiz elektrik santralı ihti • 

yacı için 175 beygir kuvetindeki alter
natörü çevirecek takatta 35-40 santim 
genişli~inde 16,S metre uzunluğunda 
sağlam kösele veya Histik cinsinden 
bir adet kayış işin müstaceliyetine bi· 
naen derhal mübayaa suretile satın a
lınacak ve talipler arasında en müsait 
teklif yapan firma tercih olunacaktır. 

Bu husustaki tekliflerin 20. 5. 940 
akşamına kadar tel veya tahrirat1a be· 
lediyemiz riyasetine yapılması ilSn O· 

lunur. (3947 / 2316) 1232S 

2072 Adet telgraf 
direği alınacak 

Denizli Posta Telgraf Müdürlü
ğünden: 

1- Denizli'nin Tavas kazası kara 
yayla devlet ormanlarından kesilmek 
üzere şartnamede eb'adı yazılı 910 ku
ruş muhammen bedelli 2072 adet çıralı 
çam telgraf direği kapalı zarf usfılil 
ile 13. 5. 940 tarihinden itibaren 15 gün 
müddetle eksiltmeğe konulmuştur. 

2- Eksiltme 28. 5. 940 tarihine mil· 
sadif salı günü saat 16 da Denizli P. 
T. T. Müdürlüğünde toplanacak kom
siyonda yapılacaktır. 

3- Teminatı muvakkatesi 1414 lira 
14 kuruştan ibarettir. İstekliler teklif 

Şayak kumaş alınacak 
Mi1li Müdafaa Vekaleti Deniz Le

vazım Satın Alma Komisyonundanı 
1 - Tahmin edilen bedeli (67000) lıra o

len 20.000 metre §ayak kumaşın 22 • 
mayıs - 1940 tarihine rastlıyan çar amba 
günü saat 11 de kapalı zarfla eksiltmeli 
yapılaca kur. 

2 - İlk teminatı (4600) lira olup •art· 
namesi her gun komisyondan 335 kuruş bo
del mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta • 
rifatı dahilinde tanzim edecekleri k:ıp:ılr 
teklif mektuplannı en geç belli gün ve sa
atten bir saat eveline kadar Kasımpa~'da 
bulunan komisyon başkanlığına makbuı 
mukabilinde vermeleri. (3661-2201) 12188 

İnşaat münakosası 
Deniz Levazım Satın Alma Ko

m isyonundan: 
1 - Mevcut keşif, plln, şartname ve hu

susi, fenni ıartnameleri mucibince t:ıhmin 
olunan bedeli (126.386,70) lira olan Hey • 
beliada'daki deniz harp okulu ve lisesi yo
mekhane ve yatakhane binası inşasının 3 • 
haziran - 1940 pazartesi gıinU saat 11 de 
Kasımpa!ja'da Deniz levazım satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla münakasası ya
pılacktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 7569 lira 
33 kuru$tur. 

3 - Mevcut keşif plin ve şartnamesi 
her gün 632 kuruı bedel mukabilinde mez
kilr komisyondan alınabilir. 

4 - hteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rif atı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mektuplarını belli giln ve saatten bir 
saat evetine kad:ır Kasımpaşa'da bulunan 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilin
de vermeleri. (3937) (.2251) 12298 

mektuplarını ihale saatından bir ~at ---- ------------
evetine kadar ko~isyona verrneleri GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 
fazla izahat almak istiyenlerin Denizli ---------------
P. T. T. Müdürlüğüne müracaatları i-
lan olunur. 12328 

1200 Adet telgraf 
direğ i a l ı nacak 

Denizli Posta Telgraf Müdürlü -
ğündenı 

1- Denizli'nin Çambaşı devlet or
manlarından kesilmek ilzere ıartname
de eb'adı yazılı 570 kuru;, muhammen 
bedelli 1200 adet çıralı çam telgraf di· 
reği kapalı zarf usulü ile 13. 5. 940 ta· 
rihinden itibaren 15 gün müddetle ek· 
siltmeğe konulmuştur. 

2- Ekıiltme 28. 5. 940 tarihine mü
sadif salı günü saat 16 da Denizli P. 
T. T. Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3- Teminatı muvakkat'C 513 liradan 
ibarettir. İstekliler teklif mektupları· 
nı ihale saatından bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri, fazla izahat 
almak istiyenlerin Denizli müdüriye
tine müracaatları ilan olunur. 12329 

Tütün, müskirat ve barut 

tezkereleri 
İnhisarlar Baımüdürlüğünden ı 
Bayilerimizin elindeki tütün. müs

kirat ve barut tezkerelerinin müddeti 
31 mayıs 940 akşamı bitiyor. 

Tezkerelerin değiştirilmesine 15 ma 
yıs 940 sabahından itibaren başlana

cak ve 31 mayıs 940 günü akşamı saat 
17 ye kadar devam edecektir. Günil 
geçtikten sonra satış yapanlardan nak
di ceza alınacağından bayilerimizin 
bu günler arasında satış şubemize mü
racaat ederek tezkerelerini değiştir

meleri ve tütün için bir fotoğraf ile 
beş kuruşluk pul müskirat ve barut 
için de 25 kuruşluk pul ile barut için 
iki ve müskirat için bir fotoğraf ge
tirmeleri ve fotoğrafların aleminut 
olması ilan olunur. 

(2196) 122S4 

~..... ihnacak Alma Komisyonundan: 
ı:ı-ı r,'- . ._ Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. ı -1416 kilo nartalln pazarlığı ı1.r;.9to 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
belediyeler imar heyetinden iştirak ve 
sikası almaları ve bunu teklif mektup· 
larına koymaları lazımdır. Şartname
ler Çanakkale belediyesinden ve An
kara belediyeler imar heyeti fen ıefli
ğinden parasız alınabilir. Teklif mek
tuplarının tayin edilen günde saat 14 
de kadar Çanakkale belediye reisliği· 
ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa
atten evel gönderilmit bulunması li-

NAF IA VEKALETi 

Muhtelif temizlik 
malzemesi ahna!ak "I oı·ı.ı: 1 saat 14 de Ankara LV. lmlrlltl satın aıma 

el'lc a ar Umum Müdür- Ko. na gönderilen hariç askeri komisyonunda yapılacaktır. 
'1': e1! Sa.tnı Alma Komisyo- IA 1 2 - :Muhammen bedeli 708 lira kat! te • 

ııı _____ k_ıt_a_a_t_i_.a ... n_a_r_ı _____ , 1 mlnatı106 liradır. (2307 12s1D 
o4tı tdılen b 
~la 16 kalenıedcli (20507) lira (55) 
L r u ... u deın!r malzeme Askeri 
110ııı "' ın ntlid 14 d 1•:>-onu urlüğU ınerkez sa tın 
ı>t c ı>~arı~ct .24-5-1940 cuma güniı 
ı, raaız ot a ıhale edilecektir. Şart· 

tııı arak k 1 
3) it ltıuvakk oın syondan verilir. 
Ilı ul'\ıı ve 2at terninat olan (1538) 
L 'ld
1 

deler; .. _, 4~0 nunıaralı kanunun 2 
11 ar - .... ekı ve 'ki . ~ldıı 11la ve b . saı e komısyoncu 

ı, klırına d ~ ışle alakadar tüccar • 
llıc ,_ aır Tic 0 . 

11 lıtfır ili aret dası vesı • 

Sedye al ınacak 
Istanbul Levazım Amirliği Satın 

A lma Komisyonundan: 

7 Kalem malzeme alma<ak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonu ndan: 

1 - Aşağıda clnsl ve miktarı yazılı 7 
kalem malzeme pazarlığı 17 -5-1940 aaat 
10.30 da Ankara LV. li.mlrllğl satın aıma 
komisyonunda yapılncktır. 

zımdır. 

{3807/2215). 12231 

Sose inşaatı 

inşaa t mü nakasasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş : 
1- Ankarada Devlet mahallesinde 

inşa edilmekte olan sulama işleri i;, -
letme merkez binasının ikmali inşaatı 
keşif bedeli 20262 lira 10 kuruştur. 

2- Eksiltme 22. 5. 1940 tarihine rast 
layan çarşamba günü saat ıs de Nafia 
Vekaleti Su İşleri ReisHği su eksilt
me komisyonu odasında kapalı zarf 

Samsun Vali1iğinden: usttlile yapılacaktır. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekaletin
den: 

1- VekSlet için bir kısım temizlik 
malzemesi ile diğer müteferrik malze
me pazarlık suretiyle mübayaa edile -
cektir. 

2- Alınacak eşyaların nümuneleri 
ve miktarları levazım miidütlüğünden 
hergün öğrenilebilir. 

3- İsteklilerin 18. 5. 940 cumartesi 
günü saat 10 da levazım müdürlüğün-
de hazır bulunmaları. (2294) 12302 
--~~~~~~~~~~~~~~ tları. (ZJo~ ve ıaatte komisyona 

13 k 12317 

alem ~elik ahnacak 

888 adet sedye alınacaktır. Milteahhit 
nam ve hesabına açık eksiltmesi 22/ 51940 
çarşamba günU saat 14.30 da Topha~e'de 
İstanbul Lv. imirliği satın alma komısyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17760 
lira ilk teminatı 1332 liradır. Şartname ve 
nümunesl komisyon.da görülür. İsteklilerin 
kanuni vesikalariyle belli saatte komis1ona 
gelmeleri. (2085) 12088 

2 - l\luhwnmen bedeli tahta için ısso 
llra katı teminatı 207 liradır. Çivilerin mu· 
hammen bedeli 80 Ura katı teminatı 12 lira 
kurşun toka ve tel lçln muhammen bedel 
24 llrn katı teminat 360 kunıştur. 

20 Metre mikAbı ambalaj tahta 
18/2!5x2x4 

Samsun • Bafra yolunun Bafra'dan 3- İstekliler eksiltme tartnameıi, ANKARA BELEDiYESi 
itibaren ilk S kilometrelik kısmının e- mukavele projesi, bayındırlık işleri ge --------------

•ite • 
lit·· l'i F' ah 'k 

u Ptt 1'1 alar Umu M" 
ol'ı ıerkez m u-
~ııı l.ırıdarı • Satın Alma Ko-
l n tdıı • 
tııı eıı bedel" 

rı11,. Çcıııc A. k ı (14285) lira olan 
"il - s ert F b 1 S.g " 1erkez a r kalar umum 

it~ 14hO J>azart_'~tın alma komisyonun-
a) .. sı K'ii • 

•rl\lr ite edilcc k .nu saat 15 te pa-
lrlıat 0tııiay0ndc tır. Şartname para

' "t 2ltrnınat o)a an verılir. Taliplerin 
tlerııı:Do nllrnara~ı (1071) lira (38) 
tına ckı "'eıa·ıcı kanunun 2 ve 3 

"'e b ı e ko · tıııa d u İşle al·k ınııyoncu olma-
fır •lr 'I'ıc a adar tilccardan ol-

tün aret Od 
· (22711)vc saatte ko ~ııı vesikasiyle 

ınısyona mllraca-
12271 

500 seyyar mutbak ahnacak 
lzmir Askeri Satın A lma Komis-

yonundan: 
500 adet seyyar mutbak kaP3lı zarfla 

milnaknsaya konmuııtur. 1haleıi 28 • ma
y11 • 940 salı günu saat 11 de yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 175000 lira ilk temi
natı 10.000 liradır. Nıimunesi her gün ko
misyonda gortilür. İsteklilerin ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
etmek mecburiyetindedirler. İstekliler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
de yazılı vesika ve kanunun tarifatı daire
sinde teklif ve teminat mektuplarını ihale 
saatinden bir ıaat eveline kadar makbuz 
kareılığı İzmir Bornova askeri satın alma 
komısyonuna vermeleri. (2247) 12.246 

10 Metre mlkAbı çam dilme 2,5x5d 
100 Kilo karfiçe çlvlRI 17x33 
100 Kilo karfiçe çivisi 15x21 
10 Kilo mllhllr kurşunu 

1000 Adet çenber tokaaı 
5 Kilo kur§un teli (2308) 12320 

Yoğu rt ahnacak 

saslı tamiratının eksiltmesine talip nel şartnamesi, yapı ve imar işleri u
çıkmadığından 6 Mayıs 1940 tarihin- mumi fenni şartnamesini llira 1 ku • 
den itibaren bir ay içinde vilayet dai- ruş mukabilinde ıu işleri reisliğinden 
mi encümeninde pazarlıkla ihalesi ya- alabilirler. 
pılacaktır. 4- Eksiltmeye girebilmek için is. 

1- İnşaatın keşif bedeli (31034) li- teklilerin 1519 lira 66 kuru;,luk mu -
ra (25) kuruş ve muvakkat teminatı vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
(2327) lira (S7) kuruştur. yapılacatı gUnden iki giln eveline ka-

Ankara Levazım Amirliği Satın 2- Bu işe ait evrak : keşif, silsilei dar ellerinde bulunan vesikalarla bir-
A lma Komisyonundan ı fiyat cetveli, hususi ve fenni şartname, likte bir dilekçe ile Nafia VekUetine 

1 - 90.000 kilo yolurdun kapalı zarfla k • • · d k b · ah ı eksiltmesi l7.5.940 saat 15 de Ankara Lv. mu avele proıesı, bayındırlık işleri müracaat e ere u ışe m sus o mak 
!mirliği satın alma komisyonunda yapıla· genel şartnamesi ve grafikten ibaret üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
caktır. olup Samsun, Ankara ve İstanbul na- ibraz etmeleri şarttır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira ilk te· 
minatı 1687 lira so kuru$tur. Sartnamesl fia mildürlüklerinde ve Samsun dai· Bu müddet içinde vesika talebinde 
komisyonda görülür. İcinde kanuni ve ti· mi encümen kaleminle bedelsiz olarak bulunmayanlar eksiltmeye iştirak ede-
caret odası vesikalar da bulunan kanuna görülebilir. mezler. 

k~ruf ~:~r.m(~~~~)ları aaat 
14 d11~~~ar l 3- lıteklilerln bir mukavele ile en 6- İsteklilerin teklif mektuplarını 

Vesaiti nakliye sahiplerin"n 
ehemmiyetle nazar1 dil katine 

Ankara Belediyesinden: 
Otomobil, kamyon, bisiklet, moto

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

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

{224S) 12242 



-~==-=-~==--===============~~=====================================-rn 
Saf ve Normal gıda 

PİRİNÇ UNU - MERCİMEK - BEZELYA - YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA 6140 Kuruluş tarihi 1915 

Kirahk mağazalar 
Ankara Valiliğinden: 
31. 5. 940 tarihinde icar müddetleri hitam bulacak olan idarei hususiyeye 

ait aşağıda numaralan ve mevkii ile muhammen bedeJleri yazılı mağaza -
larla iki hanenin bir senelik icarları 23. 5. 940 perşembe günü saat 15,5 da 
ihaleleri icra kılınmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İcar müddetlerini temdit etmek istiyen müstecirlerin ihale gününden 
evel müracaatla temdit talebinde bulunmaları temdit talep edilmeyen dük
kan ve haneleri isticara talip olanların % 7,5 nisbetindeki teminatlarile bir~ 
likte yevmi mezkfırde vilayet daimi encümenine ve şartnamesini görmek 
lstiyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (2114) 12121 

Cinsi No. Mevkii Senelik icarı % 7,5 teminatı 
Şehir lokantası 13 Bankalar C. 3600 270 
Mağaza 15 " " 900 • 67 50 

.. 17 .. .. 721 54 07 
• 21 .. .. 1081 81 75 
• 23 .. ., 1501 112 58 
• 27 •• .. 1850 132 75 
• 29 •• .. 901 67 08 
• 31 .. .. 1080 81 
• 45 •• ., 1081 81 75 
• 49 .. •• 1080 81 
• 51 .. ... 2011 150 83 
• 53 .. u 1561 117 48 
• 55 .. .. 1660 124 50 
• 57 .. .. 1081 135 08 
• 10 Anafartalar C. 2200 160 
• 8 .. .. 1682 126 15 
• 6 .. .. 1800 ~ 135 
• 4/64 Bankalar C. 5448 408 60 
• 62 .. .. 1201 90 08 
• 60 .. .. 1201 90 08 
• 48/ 5 .. .. 1201 90 08 
• 48/ 4 •• .. 1201 90 08 
• 48/ 2 •• •• 1273 5(' 95 51 
.. 48 •• •• 1201 90 08 
• 44 .. .. 1081 81 75 
• 38 .. ., 1200 90 
.. 34/ 36 .. .. 4400 320 
.. 32 .. .. 1201 90 08 
.. 30 .. •• 1224 91 80 

28 .. .. 1200 90 
.. 24/26 .. ., 1800 135 
Ev 3 Öksüzce M. 206 15 45 
" 68 Ça1m1ar M. 408 30 15 

Mağaza 22 Bankalar C. 1934 145 05 
•• 1 .. .. 1500 112 50 
.. 5 .. .. 935 70 12 
.. 7 .. .. 505 37 88 
H 9 U " 505 37 88 
.. 11 .. .. 515 36 63 
H 13 " ,. 501 37 58 

Evlibağ Küçük Esat 25 50 1 70 

:iiilil 11 ! l l l l l l l l l l l l l 11111111111111111111111111111-I ill l 1.111111111111111111111111 L - : 
=MATBAACILARIN NAZARI . DiKKATiNE : § - -- -: Bir adet 25 X 34 eb'adında Haydelberg marka otomatik yeni pedal : 
: makinesi müsait şartlarla satılacaktır. İsteklilerin İstanbul 629 pos- : 
- ta kutusile muhabere etmeleri. 6134 : 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,111111111111111111111 

CİLDİNE KIYMIYAN 

TRA~ BIÇAGINI kullanır. 

Her yercfe POKER traş bıcaklarını arayınız. 

, 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 11-5-940 vazı 

AKTI F 
Kasa: ~ 

Altm: Safi kilogram 
Banknot 
Ufakhk 

Dahildeki Muhabirler: 
Türk Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

71.721,316 

Altm safi kilogram 6.969,222 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye karşılığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafmdan va.ki tediyat 

Senedat Ciizdanı: 
Ticart senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 
) Deruhte edilen evrakı nakdiyenin 

A - (karşrltğr esham ve tahvilat (İti
) bari krymetl e 

B - Serbest esham ve tahvilat 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avans 
Altrn ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 

Muhte]if 

Lira 

100.881.769,22 
13.1156.241,-

1.8156.2015,02 

247.1588,59 

9.802.767,79 
29.713,78 

28.808.9ı54 ,86 

158. 7 48.568,-

18.879.578,-

244.102.466,07 

47.690.904,36 

S.395.970,86 

8.691.000,-

15.356.!50 
7.848.773,40 

Yekilo 

Lira 

lUi.894.2115,24 

247.538,59 

88.641.436,43 

139.868.987,-

244.102.466,07 

56.086.8715,22 

11555.129,90 

4.500.000,-

23.526.985.66 

634.42::1.634,11 

PASI F 
Sermaye 

İhtiyat akçesi : 

Adi ve fevkalade 

Husus! 

Tedavüldeki Banknotlar: 

• Deruhte edilen evrakı lıilkdiye 
f Kanunun 6-8 ine! maddelerine tev· 
1 fikan hazine tarafından vaki tediyat 

Y Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 

f 
Karşıhğr tamamen altm olarak ilıve
ten tedavüle vazedilen 
Reeskont .mukabili ilaveten tedavüle 

' vazedilen 

Mevduat· : 
Türk Lirası 
Altın : Saf; klg. 

Döviz Taahhüdatı: 

65.541,930 

Altma tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

6.188.668,16 
6.000.000,-

158.7{8.M!,-

18.879.1578,-

189.868.987,-

ı 7.000.000,-

1815.000.000,-

152.896.510,815 
78.124.167,90 

s 418,02 

36.6152.4 77,10 

Yektln 

1 Temmuz 1938 tarihinden itibaren: 

Siimerbank Birleşik Pamuk İpliği ve 
Dokuma Fabrikaları müessesesinden: 

Kayseri Bez Fabrikası Mamulatı : 
85 santimlik D. Tipi Kaput bezi topu 
75 santimlik D. Tipi Kaput bezi topu 
Dril I Kartela, 11 ve 14 den metresi 

,, 
" 12 ve 13 den metresi 

Jakarlı dril metresi 
Kazalina metresi 

Bakırköy Bez Fabrikası Mamulatı ~ 

90 santimlik G. Tipi Kaput bezi topu 
75 santimlik G. Tipi Kaput bezi topu 

875 kuruş. 
815 < 

22 « 
22, 25 kuruş. 

25, - « 
25, - < 

900, - « 
800, - « 

Mezkur bezlerden azami 5 balyayı geçmemek üzere satı~ yapılmaktadır. 
Müşterilerin Bakırköy Bez Fabrikamız bezleri için birinci Vakıf Hanında 
birinci kattaki müessesemize, Kayseri Fabrikamız bezleri içinde mezkur 
fabrikaya müracaatları. 

İplikler : 
No. 12 paketi 415 kuruş 
No. 16 paketi 
No. 20 paketi 
No. 24 paketi 

480 c 

600 « 
550 « 

Sipariş vermek istiyen müşterilerin 12, 16 No. için Kayseri Bez Fabrika
sına, 20, 24 No. için Nazilli Basma Fabrikasına müracaat etmeleri rica olu
nur. Fiyatlar Fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayrıca tahsil edilir. 

:!•111111 K i R E ç 1111111~ l 
: Kütahya naıııirle maruf, piyanda eıi rolı· = 
:•ar. En yiikı~lı randrman Yerdiiini, 6ç senedir : 
:her İnfaaf yapn anlaıııııtrr . Ankan aeanh11 : 
:l.füıefİn Orafc. Trlefon 2078 1175 : 

'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Mozayık ~ Marka 

Tecrübelerden sonra bundan daha 
üstün mozaik olmadığı anlaşılmıştır. 
Ankara Hüseyin Orak. Telefon 2078 
Fabrika Bözöyük'tedir. 535 

:!ı DAKTiLO KURSU ·~ 
: 71 inci devresini de % 50 ten-: 
: zilatla açmış ve kayıtlara başla- :E 
5: mıstır. Belediye sırası Hanef : 
: Apart. No. 4 Tel: 3i14 1827 : 

':111111111111111111111111•111111111111111"' 

(2318) 12308 

- NEON~ 

' 

Çu buklariyle tenvirat ve reklam 
tesisatı 

en ucuz şeraitle yapılır. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALİH ÇENE 

Ankara An af arta] ar Cad. 
No. 10 Ti: 1287 ' 

"''"' 111 Daireye elverişli 111111 iL -----------------------

Kiralık büyük bina = --
ka 

Çankaya caddesi rus sefareti : 
rşısında (44) odalı, kaloriferli : 
. 1. E) idaresinin oturduğu : 
yük bina toptan kiraya verile- : 
ktir. TL: (2253) e müracaat. : 

(E 
bü 
ce -., 1111 ıııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Sayın Ankara hÖlk111 
Ankara Belediyesinden : 

Yapılmakta olan yoklama sırasında numarasız oldukları g 
mebanive - le\'haları biHl.hare konulmak üzere - mahsus ın 

· · k ul rı tarafından muvakkaten boyalı tebcşırlerle numara on 
dır Bunların lı:ı.z ı yeri r ' ' silinmekte olduğu görülmüştür. 

Bu hal, mevzuat . icabınca, para cezası ile karşılanacak 
fı i llcr<len olduğundan bu numaraların · silinmemesine 
muhafa7aJarına itina kılınması bilhassa rica olunur. 

.:!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Daktilo kursları --
------ Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden: 
:: Okulumn.7.daki DAKTİLO KURSLARI yeni 6 

derslerine 3. V L 1940 pa.7.artesi günü baş~ı~acaktır. , 
_ Namzetlerin kayıt için 29. V. 1940 tarıhıne kadar• 
:= 1- İlk okul diploması. = 2- Hüviyet cüzclan1, = 3- Sıhat raporu, aşı kağıdı, 
=: 4- Üç adet vesikalık fotoğraf 

ile Okul İdaresine müracaatları laznndır. = TEDRiSAT PARASIZDIR. (2327) 1 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Esııaf ın nazarı dikkati 
Belediye Reisliğinden : 

Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun ahk 
aykırı hareket fiillerinin tekerrürü tesbit edilen aş• 
adresleri yazılı dükkanlar cezaen kapatılmıştır : 

1- Tabakhane caclclesincle 34 numaralı ve N ecfl' 
Yüceler'e ait tuhafiyeci dükkanı (48) saat müddetle, 

2- Sümer mahallesi Bayındırlık sokak 7 numa;, 
Siileyman Koç ve Hilmi Dalkaya'ya ait bakkal dil 
(24) saat müddetle, 

3- Bozkurt mahallesi Arık sokak 40 numaralı ve 
ram Ali Gökçmar'a ait bakkal dükkanı (24) saat müd.., 

(2330) 1231~ 

.• ;, • ' c, '.' ; • • ' • . • ' ,, ' 

EN BİRİNCİ 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6746 

İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müesıı~e MüdUril: Naşit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 
\. ~ 

'-'-

Kan, Kuvvet, İştiha Şurubudııt 

YENİ SİNEMA 
BU GECE SAAT 21 DE 

MiKADO 
Baştıuıbaşa tahit renkle ve muhteşem 

dekorlar ara,11nda c;eı,·rilml§ orijinal 

t 
bir şahe:;ıer 

LAHİ SES - MUSİKİ - İHTİŞAM 
Saıtt: 14.30 - lfl.30 • 18.30 da 

GÜN BATARKEN 
Vtctor Frıı.ncen - Gabriel Dorztat 

Seyircilerine ibret telkin eden 
ince bir eser 

HALK SINEMAS' SUS 
BU GÜN BU GECE 

TURKÇE SÖZLÜ 

Kraliçenin Elmasları 
804 Rolltrd41 : Glnrya Stewarl • Don Aıııeclı.e 

ve Uç Palnracı Silahıörltr 

Alexn.ndr Dumııs'nın en meşhur bir 
eserind!'n naklen çevrilen bu tllm 
l!leylrcllerlnl fazlaFlyle gllldiirUr. 

Seanslar: 14.30 • 16.30 • 18.30 • ve 21 de 
Saat: 12.15 te ucuz matine 

EHLİSALİP MUHAREBELERİ 
'l'ılrkçe sözlü 

Bu GUn Bu a-ece 

KANUN 
Baı Rolde : 

Seanslar : Sut 14 - 111 - 19 " -


