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aı111a L · "k · • ' d M h · b rıı 11ı n haberlere göre Belr;ika'da Anvers'ten, ouvaın tarı ıyle, Namur e ve ora an euse ne rı oyunca 

•n ; hududuna ve Sedan'a kadar inkişaf eden alman taarruzunu gösterir harita. (Kırmızılar almanlar tarafın
t!IJ :gaı edilen yerleri göstermektedir. Batan bu işgal sahasında bulunan Li~ge ve Namur muhasaraya rağ
~ ~14 müdafaada devam etmektedir.) 

l'ftı-i: "'aziyetin inkitaf tarzını izah ve hulasa eden bir yazıyı bugün 5 inci ıayf amızm ba§mda 
Dair" ıütununda bulacaksınız.] 

irleşik 
'11erika 

e harp 

Yugoslôvya'da bir İtalyan 
taylaresi düşü üldü 

~ Kemal ONAL 
~•'n içinde buhmduiu bü • 

İtalya - Yugoslôvya nududunda 
İtalyanlar nümayiş yapttlar 

"-lhı'l'eden iki tarafı yatııtıncı 
L 4!ı 1'urtannak ümit •• a1"ZU• Belgrad, 16 a.a. - Royter: Burada bu -
uq} gUn alınan malt\mata göre, garbı Hırva -

A.._ -· tılıanlar her zaman Birle- tıstanın İtalya hududuna 60 kilometre me-...._r''-
..._ 1••'71 habrladılar. Hele aafede k!ln bir mevki olan Gulinde geçen 

L ""il a ) 11 B&lı gecesi bir ltalye.n te.yyaresl dU§Urül -
f.:~ Y •rnıda Smnner We ea- mU§tür. 
' t 84!ırlin, Pariı, Te Londra• Hatırlarda olduğu Uzere, yugoslav hu • 

tli -.._., lan birçok nikbinleri dut bataryaları geçenlerde hududu geçe -
~ cek her tayyare üzerine ateı etmek 1çln e-. 1' llıdirdi. Cihan matbuatı mlr almııılardır. 

. l~· bu •eyahati, bir anlaım• Yugoılav nazırlannın toplanhıı 
'· .\) lll tatlı mevzuu haline ge- Belgrad, 16 a.a. - Royter: Fiumenln 
~ '-il illan gazetelerinde de de-
• 4!ırde olduğu gibi aerbeat 
ti)• -~ Yer olaa idi amerikan 
ltti;a'~eıarmm alevlendirdiği 
t~ . rn oradaki geniıliğini 
ı,_.da bt~lc. Arbk en nikbin yara· 

_. ıle böyle bir ümit kal • '"''. . -ıt!a ıı:rbinin kahir bir muzaf • 
4- .&_ ç. .ucak bitmesini iıtiyen • 

"'Ql411l'llta, d N N 00 l o I..· YI uıunur er. nun 
i 1Yle terazinin hemen a· 

~-=ı . aöylerler. Ve geçen 
bır misalidir. Ancak bu 

'et~ olanlar ya müttefik 
• "to...._ - halkı •eya bitaraflar· 

\ t-t• !lman zimamdarlan A· 
"t ırak' · k .\..:'_""- le .. ı~ın endilerine kartı 

~~ ,•ınıdirler. • ~-ı.t da terbiye Te rejim far-
• '-'~• kal'fı ötedenberi du· 

L lf -.Ut' • 
.. ~ • • 

1Pati, Polonya'nm Amerika Cümhurreiıi Ruzvelt 
"'• ~ Ulfull halini aldı. Dani-

1'idd411t °""eç'in iatila11 iae her
~~ ,. ~. nefret uyandırdı. 

. ı ''"lll b• Belçika'ya yapılan ta
~~ ır haftandanberi selen 

Çolc af d 1,.. eyJ ··ı . rr rr • 
..,~tiilc 411ıc~ d~ııberi aınen1cahla· 

'": b' . 1'1Yeti ıu iki hia altm· 
•dele ~ıııciıi nazizme karıı 
1 

))i., ı,f en müttefikler için ... 
l>''d er tem- . . 'k• •• d le le il t411çen .. ~nı~ı, ı ıncıaı e 

&il\• •lırı•lc a buyük haileden 
le iı~ İlk • l'l"J:uau. Bu uzaklaıma 

Çıl\ '-. y 'rda1·1· '-- t• • -ı ele• oıtllr,f] le • .. u•e ını o Ç· 

• I ltalya nın 
harbe 

• • 
gırmemesı. 

• • 
ıçın 

ko.roısında kdln blr mevki olan Susaktan 
btldlrlldi#ine göre, dUn bUytlk tezahürat 
esnasında Ftume ealdnlerl yugoslav hudu -
duna oldukça yaklaşarak mUttefikler aley• 
hinde haykırmış ve (Kahrolsun Yugoslav -
ya) diye bağırmışlardır. Tezahüratçılar 
Susakdakl evlere taş da atmıılardır. !tal -
yan pollsl mUdahale etmcmtııtır. 

Yugoslav el~ilik binaıının 
muhalazaıı bitti 

Roma, 16 a.a. - Romadıı.kl yugoslav el
< Sonu S mcı sayfada ) 

W elle•, Ciano ile göriiıüyor 

Amerikalılar 
Avrupayı 

terketmeğe 
başladı 

~ fidi' llllinalc 1 kanununun tadi. 
,,, l) r, 'taları hatırlamak • • d 

ıı,~"i"'-""•' Ruzvet Musolınıye Ruzvelt kongre e ••d,, J'a L• 
.\. y, 1 uıraz aonra da • k 
)\7'-P• h::~~-~ alman taamı· bir mesaj gönderdi beyanatta bulunaca 
l'd lltı bir h· uu amerikahlar İ· 
'!l '• .• ciddiy 

18 
ll'levzuu olmaktan 1 Nevyork, 16 a.a. - Nevyork Times Vaıington, 16 a.a. - Hariciye neıare-

)' dllfii1t\i) ette IDetguJ olunacak gazetesinin Vaıington'daki muhabir( ti, eenubuşarki Avrupa memleketlerinde-, 
b l>lt, Şo~I ec:elc mühim bir • , B Ruzvelt'in riyaseticümhur sara - ki amerikan mümessillerinin amerikan te-
~, .. lc,~ lci: mese r:nda yapılan bir toplantı sonunda ~aamı memleketlerine dönmeğe .dlvet et-
l~ I~· bir Parçaaı olan .. ltalya'nın 14 mayıata harbe girmesi lmıı olduklarını haber vermektedır. 

il'. >Jı.ı!1 Amerika'nm çok muhtemel olduğuna dair ortalıkta te- Fransız ve lnciliz ~iplomasi mümessil
( ılo111r 1 1'Ya her i&tediiini lif uyandıran bir rapor" üzerine B. leri de yeniden amerıkalılan bu memlo-

: "'~ aq/ada J ( loıuı J, ~el fa7/ad• .l ( So111ı I_. bel _,/ada) 

Şiddetli mukabil hücumlardan sonra 

Fransız kllaları bazı mevzileri 
Almanlardan geri aldılar 

Almanlar 7-8 kilometre geri sürüldü 
Liege ve Namur kaleleri 

Tecrit edilmiı olmalarına rağmen 
elan mukavemete devam ediyorlar 

Londra, 16 a.a. - Almanlarm Sedan 
mıntakasmda yapmıı olduktan umumt ta
arruz hakkında Londraya gelmlı olan son 
haberler, düşmanın bir köprüyü ıeçtikten 
gonra Meuse nehrinin cenubunda 10 mil -
lik bir çıkıntı vücuda gctirmi' olduğunu 
göstermektedir. Fransızlar, mukabil taar
ruza geçerek bu çıkıntıyı 4 mile indirmiş· 
lerdir. 

Sedan yanındaki muharebeler, Maginot 
hattının ;ıarkında cereyan etmektedir. Düş
man franıııılarm baıhea istihklmlarınm 

bulunmakta olduğu mıntalca haricinde ta
hanilt etmiştir. 

F ranıız aabah tebliği 
Parlı, 16 a.&. - 16 mayıs fr&n11z tebli-

ff: 
Meydan muharebesi, Namur mmtaka -

smdan Sedan mıntakaama kadar olan aa
hada, bir hareket harbi ıekline cinniıtir. 

Harek!tm 11evk ve idaresine verilen Bir lranıız ağır topu atq ederken 
fevkallde ehem yet dolayııiyle devam e. ,-----------------------------

( Sonıı 1, mCI aı.7f ıdı ) 

lsviçre'de 
vaziyet 

19 Mayıs spor ve gençlik 
bayramına hazırlık 

• 
gergın 

lngilizler lsviçre'yi 
terke başladılar 

Bir Alman f ayyaresi düıürüldü 
Londra, 16 a.a. - İngiliz radyosu, 

hviçre'den alınan haberlere göre, al
man kıtaatının son üç gün zarfında 
İsviçre hududu yakınında Constance 
gölü sahilinde manevralar yapmıt ol
duklarını bildirmektedir. Bile etra
fındaki demiryolu münakalatı hemen 
hemen tamamiyle inkıtaa uğramııtır. 

lngilizler Zürih'ten ayrdacalı 
Zürih, 16 a.a. - Royter: Zürlhteld in -

( Sonu 5 incı uyfadı ) 

Müttefik filoları 

19 Mayı• Spor •e 
Gençlik Bayramı 
memleketin her ta
rafında pazar gi1 
nU büyUk bir toren
le kutlanacaktır . 
Yarın öğleden i

tibaren Ankara'da 
ki resmi, huauıi da· 
ire ve mlie11eseler 
apartmanlar, evler, 
Parti ve Kurum bi
naları, mağaza ve 
dUkkAnlar, bUtUn 
nakliye vaııtaları • 
nın iç ve dııları 
Türk ve Parti bay
rakları, kırmızı be
yaz: kordelatarla 
ılislenecek, mağa -
zalar vitrinlerini 
bu büyük bayramın 
minasını tebarüz 
ettirecek tekilde 

b 1 d tertip ve tanzim e-
ma n ev raya aş O 1 deceklerdir. Yarın 

M .. f'k f' Dün yapdan geril reami provaıncla Kahire; 16. a.a. - utte ı ı- akıamdan itibaren ;ı-
lolan, bu sabah, f skenderiye a - tehir donanacaktır. genç kızlanmız 
çıklarında büyük manevralara Üç gündenberi bütün okullarda ted-ımekte, talebeye bu büyUk günün Spor 
başlamıştır. ı ri~t b':' mühim bayram gününün hu· ı ve Gençlik Bayramı olarak kabul edll-

susıyetı mevzuu etrafında cereyan et- ( Sonu s. inci say/adı ) 

~~ 
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Münakaıalar dolayısiyle : 

Konservatuvar mevzuu 
etrafında düşünceler 

Doııtum memnun görllnUyordu, &§ağı yu
bn fU :fıklrlerl ileri sUrdU : 

Dtin bir kııç arkada§ toplanmıııtılt, 
içimizden biri 1 ııoyle ltonuııtu ve pek 

b<' end n: 
' - Arap ve accm tc lruıdcn güç kurtul

duk, bu sefer d !renk taklitçlllğlnde ileri 
gitmlydlm. Nlçln bir Uz edebiyatımız, bir 
öz nıuslktmlz olmwıın? .. 

Ne k dar yerinde bir mütalea değtl mi? 
E\ et nlçın fr rıge 1ı nzlyellm 1 l\IutlakA 
yabancı bir zilınreyc, bll§ka bir cemaata 
b nzemek mi lfizım? Asırlarca komşula -
rımızd:ın gelen t sirlcrc tutularak kendi 
mlhvertmız etrafında döndilk... Araptan 
<lln ve dil, acemd n knldt:ı •;e f.ı.det aldık. 
Şimdi tam bu t iri rd n kurtulup asıl 
b alı mlz Ustlınde d ırurkcn bu sefer de 
it -ı kolumuzdan yaknladılar, kendine ben
z )'l'me in, .fren c benzlycc<'ksln diyorlar. 
A :ımm. ınllaaade etseniz de biraz kendi -
n e benzesem, olduğum veçhlle ve oldu -
tııın gibi tckAmUI et em. kendi bUnyem 
içinde kendimden fı kırsam olmaz mı ? 

Buna mAııl olmak kimin hatırından 
geçer ki d stum T Sen blal, oark ile evli ka
lan ve garbı kapatma gibi lmlln.nruı tanzl
matın ı lonları mı sandın? Tam ;>1rınl 
yıldır k ndlmlze donmck, öz cevherhnJze 
erlım k için uğr~nıadılt ını T Hıı,ngl ıeyl· 
n ızl milli bulınu) orsun? Mancvt bir va
kıa olan rejimden, hnrst bir hlldlse mahlyc
tıyle yükselen dlllmlze ve yazımıza katlar 
her ş ylmlz mllll değil mi? Asırların en· 
kazı altında tarihimizin bUyUk temellerini 
bul n n modern tllrk devletini, modern 
Ulrk mllletıne yakışacak bir biçimde bu 
temeller üstüne kuran bUyUk dlrljaular tUr
klin öz karakterine aykırı bir it mi yapb· 
lar? S n lcrdenbcri kendimize bcnzcmıık 
için sarfettlk mlz bl:iyUk cn"rjlyl, milli 
varlı mıza bir tnltllt çe nlsl vermek için 
mi hare dık !tkrlndcsln? Garpll ol malt, 
garpllden ayırt edilemez hııle gelmek ken
dımlze yabanc:ı, öz ve mitli glo.rımıza ay -
kırı bir vru:ly te mi düşmek demektir ? 

Sen bizi garplldcn ba§ka bir ııey mi sa -
nıyorsun ki, hakikt s clyemlzi tcbarllz et
tJrm k için nsırlann UstUmüze yığdığl te -
re sUbatı yontarak cevherimizi meydana 
çıkaranlarla b rnbcr "Biz tııte ıu ~ördüğU
nUz kıymetler, vasıflarla tam olduğumuz 
gibi) iz. Ancnlt şimdi bize benziyoruz. Me
deniyiz ve gıırpllylz . ., diye öğündliğ!lınUz 
saman ''Hayır ... bu sen d ğllsln, sen böyle 
olamazsın. bu, senin taklit hUvlyetlndlr. 
Frenge benzemlye çalışıyorsun, frenk mu
kallitliğine kurban gidiyorsun . ., diye hay
kırmaktnsın t •.••• 

Benim avrupah olmadığımı iddia etmek 
cesareti sana n rdcn geliyor r Şarkın biz -
den ve bize benzlyenlcrln bulunduğU yer -
elen ötede ba§ladığını bllmlyor musun ! 

Kullandığın Uıblrl mUnaka§a edelim ve 
evelA ııu &va tlstUnde duralım dostum : 
Kendi ne benzemekllğlmden o kadar çe -
klndlğin frenk kimdir söyle bakalım r 

Ben bu isimde bir zU:nre, bir cemaat, bir 
millet tanımıyorum, daha önceleri g(lvur 
denildiği zaman hıını::f dinden olanların 
kast dlldlğlnl bllem dlğlm gibi._ 

Nru!lll bir ~vur dini yoksa. bir !renk 
milleti d,. mevcut d ğlldlr. MUslUman, bu
dlst. yahudi, ve hırlstıynn vanlır, takat 
ga.vur yoktur. Ve tıpkı bunun gibi hinUI, 
japon, ıtaı~ nn, trnnsız, mekslkah vardır, 
falcat !renk yoktur. 

Sen !renk tAblrl)·le belki §U bir kaç 
mefhumdan bir tanesini ifade etmek iste
miş olablllrsin : 

ı - Frenk bize yabancı olan olan de -
mt>kUr. 

2 - Frenk mUslllmandıın gayri olan de-
mektir. 

3 - Frenk hırlstlyan olan demektir. 
f - li renk frnnsız olan demektir. 
5 - Garpll demektir, avrupah olan de

mektir. 
A - Frenk bize yabancı olan, ccncbt o

lan demekse sormak isterdim sana bizim 
kendimize d ğll de bir yabancıya benze. -
mek istediğimize hangi delillerle htikmıı -
diyorsun t TUrktcn gnyri tOrke yabancı, 
sayısız cemaatııır ve milletler vardır. Bun· 
ların topuna birden benzcmemizden mi, 
yokaa içlerinden birini örnek yapmamız -
dan mı endlcıe halindesin t Bunların topuna 
birden bizi benzetmek letemelerl endişesi 
abestir Aynı zamanda bUtUn ecnebilere 
blrtten nasıl benzetllcblllrlz. Onlar ki bir
birinden o kad:ır ayndırlıır... nınaenaleyh 
seni saçma ıeyler dU Unmlycc;.ck kadar mU
tekAmll blllrlm. Bu birinci lfıtımall bıra -
J<ıyorum. O halde acaba bunlardan her han· 

birisini taklit etmemizden mi korku -
) ın? Kendisine b nzcr gibi olmamız -
d'lD çekindiğin kimdir baltalım, açıkça 
söyle ... nır hlntııye, bir kongoluya, bir ja
pona yahut rus veya lnglllze benzememiz· 
den mi çekiniyorsun 1 

- Hayır hiç ollphcslz böyle blr ıey ha -
tınmdan geçmedi. Frenk tAblrlyle bize ya
bancı olanı kasdetmelc istemedim. 

Fahri ECEVIT 

Eğer maksadın bu dc~llse be11lncl ihtimal 
Usttinde durmakh,tım 10.Zım. 

E - Galiba sen fl'enk deyince garpllyl, 
avrupalıyı, kastediyorsun? 

- Eh .... Hemen hemen !Syle... Şimdi be
ni ıınl runıya bıı.ş ladı n. .... 

- Dur, birden de sevinme... iııte asıl 
burada çapraza geldin.. Sen beni - daha 
başlangıçta i11aret ettiğim gibi - garpllden, 
avnıpalıdan gayri bir ııey mı telAkkl etmek 
tcsln ? Böyle bir telil.kklye de, affedersin 
ama ben müsaade edemem. Garpli deyince 
hatıra na.eni fransız, lngtllz, alman, italyan 
hattA amerfkalı gelirse öylece derhal tilrk 
de göz önünde belirir. Ve bu bclirlııle bir
likte zihinlerimizde muaaır medeniyet fikri 
tebellllr ve teşahhus etmiş olur-. 

Söyle bakalım ... Sen, kUkUn mazide olsa 
dahi, dalların, yaprakların, ve meyvaların
la hal içinde mi yaıııyorsun T Yoksa mazi 
altında kümllrle11mlg bJr halde yatıp duru
yor musunT 

- Ne mUnaııebet, elbet hal içindeyim ... 
- Şu halde bir yandan tarlht bünyeli es-

kJ medeniyetinle öfünUrken öbllr taraftan 
muasır medeniyet •ahasında filizleniyor, 
boy atıyorsun ... 

- Elbette ..• 
- hıtı:ıcar zamanın hatızuında unutul-

mıyacak kadar yeretml11 kuveUI bir mede
niyet tarihin var dostum ... Coşkun ve ber
rak kabtllyetıerln, derindeki kaynalttnn 
1'ışkırıyur, bu muhakkak ... Ancak sen, zn
maııın sathına çıkacak yolları tıkanmıı bir 
kaynak gibi derinde kalmak mı, yoksa hal 
ortasında ye~ermeler yaparak akmak mı 
istersin? Sen bir yeraltı hazinesi gibi gö· 
nıUlü durmak mı, yoksa hal içinde mU· 
hlm bir kıyınet ifade ederek tedavuı et -
mck mi istersin r 

- Elbet altmak, tedavül etmek isterim ... 
- O lmlde artık tarihin altında değil, 

halin içinde yer almııı olursun... Kadim 
metlenlyctlere hft.klm tUrk, bu 11uretıe mua· 
sır medeniyetlere sahip turk haline geç • 
mla bulunur. Muasır medeniyet ifadesinin 
en beliğ mAnwıı ise 'garple tecelli etmiş -
tir ... 

Böyle olunca medeni tUrktl garplı ve av
nıpalı saymamıya lrnktuı var mıdır r 

- Tabii yok •.• 
- Öyle ise dostum! Senin fikirlerinle, 

sözlerin arasında mUnasebet göremiyorum .. 
".Medeniyim, medent olduğUm lı;ln de garp
lıyJm, nvrupalıyım,, diye ludla ederlten 
bir taraftan da garpllye benzemek, avru • 
palıya benzemek istemem diye haykırıp 

duruyorsun ... Eğer !renk tAblrl lle "garpll 
ve avrupalı,, cemaatleri ifade etmek 1sU -
yorsan, isbat ettiğim veçblle, kendi ken -
dinle tezada dU,mU, ve daha tecil kendi 
kendini lnkılr etmıı oluyorsun... 

- Ne gibi t ••. 
- Öyle ya. .. Aman frengi taklit etmlye-

llm diyorsun. Frenge benzemlyellm de -
mek istiyorsun ... Yani bir yandan yalnız 
kendime benzlyeylm diyor, diğer clhett~ 
kendi kendine benzemekten korkuyorsun ... 
:Mnmatl müsterih ol, tabıt !renge yani 
garplıya ve avrupalıya ben.zemiyeceğlz, 
benzemlye çahşmıyacağız. Zira bizzat ve 
blzzarur garpllylz. Onlardan gayri, onlar
dan ayrı değlllz ki üstelik bir de benzemek 
gaynıtıne, veya be0ı&ememek telA.tıııa cıu -
§elim. Onlar birbirlerine ne kadar benzi -
yorlarsa biz de onlara o kadar benziyoruz, 
onlar birbirlerine nasıl benzemiyorlnrsa 
biz de onlara öyle benzemiyoruz. Alman, 
trıı,nınza, fransız çeke, çek ingUlze, lnglllz 
ltalyana benzemiyor. Hepsi mlllt karak -
terlerin! koruyorlar, ve keneli kendilerine 
benziyorlar. Bu bakımdan biz de ancak 
kendi kendimize benzer, ve ntllU varlığı -
nuz, mllll aeclyeml:r. UııtUnde hasııaslyetıe 
titreriz. Fakat. onları ~arpll hUvlyetl, garp 
h mefhumu içinde blrleıtıren, yekdlğerlne 
benzemclerlni temin eden unsurlar, sıfat -
lar varsa biz de o unsurlar ve sıfatlarda 
mUııtercklz, binaenaleyh elbet onlara ben -
zeriz. 

Bak; sana vaziyeti ıu 1Uretle de ifade e
debilirim: Senin, kendinde bulunmamasını 
arzu ettiğin ıeyler, medeni cemaatlerin 
vasıflan, karakteri midir yokeat .... Medenl 
insanlar zUmrealne girmek. onlarla bir a -
rada tasnif edtlmek sana endlıe mi veri -
yor T. 

Bilirsin ki dostum bugUnkU medeniyet 
avrupalıdır. Frengi taklit etmlyellm diye 
telAola, heyecanla konuştuğıına bakılırsa 
modern Clvlllsation içinde yer almak iste· 
medlğ'ln anlqılıyor... Dikkat et ki sana, 
ttalyana, fransız veya 1nglllze benzlyecek • 
sin diyen yok .•• Nitekim onlar da 6zben
llklerlnl değlgtlrerek mücavir milletin tak
lidi haline geçmek istemezler. Yalnız hep
si avrupalı medeniyet tabaasından olmak -
la lttlhar ederler. SnnR da dccllğlm!z bu -
dur: Avrupalısın. ve öyle ke.lacaksın. .. Av
rupalı seciyesine lııtırak ko!"tun<; bir ıey 
değildir. nııws arzu ve iştiyak verecek 
ideal bir keyfiyettir. Sen yoksa kendini bu 
ideal yolunu tutmıya, bu yolda yUrUyen -
lerle bir hizada ko11mıya lft.ylk bulmuyor 
musun T 

Dostum, sen ıahsen maziye batmıı, Te 
oradan kendtnl kUrtaıınak takati kalma -
mıı bir zavallı olabilirsin. Fakat bizim ve 
bizden sonra geleceklerin ayaklan "hal" tn 
pek, mamill', ve aağlam zemini Ustundedlr. 
Modern medeniyetin nimetleriyle doyan -
lar, ve lstlkballD tadına kotanlar mUataha-

uı:us 17-1· 

Gazele sayf alar1 
tahdid olunuyor 

Gazete sayfalarının tahdidi hakkındaki 
koordinasyon heyeti kararı İcra Vekilleri 
Heyetince kabul ve yıiksek tasdike arze -
dilmiştir. Bu karara göre 0.-42 x 0.58 met
re ebadında ve daha bUyiik ebatta olan ga
zeteler 6 sayfa, bu ebattan küçük olan ga
zeteler 8 sayfadan fazla ı;ıkarılamıyacak

tır. 

Milli korunma kanununun 21 inci mad
desinin verdiği salahiyete istinaden resmi 
tebligat ve ilanların ı;ok yer işgal ettiği 

günlerde Ulus gazetesinin sekiz sayfa ı;ık
masma izin verilmektedir. Resmi gazete 
bu karardan istisna edilmi&tir. 

Ticaret müzakereleri 
Şehrimize gelen maltlmatıı göre Ro

manya hükumetiyle hükümetimiı arasın -
da Bilkreıte yapılmakta olan ticaret mü -
zakereleri münit bir hava içinde dehm 
etmektedir. Yeni anlaşmada her iki hükü
metin ticaret mübadelelerini arttırmak 

imkanı göz önünde bulundurulmaktadır. 
Diğer taraftan Hollanda ve Belçika'da 

bu iki hükümetle yapılmakta olan ticaret 
mUzakereleri fıarp vaziyeti dolayısiyle in
kıtaa ~ğramıştır. 

Otomobil yedek aksamı üzerinde 
ihtikar tesbit edileli 

İstanbul; 16. ( Telefonla ) - İstan
bul'da geniı mikyasta bir ihtikfir ha
reketi bulunduğunu bildirmiştim. Bu 
husustaki tetkikler ve çalışmalar de
vam etmektedir. Bugün de otomobil 
yedek aksamı üzerinde çok fabiş şe
kilde ihtikar yapıldığı tesbit edilmiş 
ve a15.kadarları hakkında tahikakata 
lıaılanmıştır. 

B. Kasım Gülek 
İstanbul; 16. ( Telefonla ) - Bük

reş'te ticari müzakerelerde bulunmak
ta olan heyetimiz azasından B. Kasım 
Gülek Bilecik mebusluğuna seçildiği 
için bugün İstanbul'a gelerek Anka -
ra'ya gitmiştir. 

B. Kasım Gülek, Meclis'te yemin et
tikten sonra Bükreş'c dönerek heyete 
iltihak edecektir. 

Mesut bir nikôh 
Maliye Vekaleti evrak mUdürU B, Ha

lim Turan'ın baldızı Bn. Şükran Ar.zık ile 
Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti t~tkik mil
diirlilğü tetkik memurlarından B. Necati 
Özdilek'in nlkihları seçkin bir divetli hu
zurunda Ankara belcıdiyeılnde yapılmıı -
tır. Yeni evlilere aaadetler dileria. r .......................... -.................... 1 
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Her tarafla mütehavvil 
havalar devam ediyor 

Diln ıehrimizde lana kapalı ıeçmiı, rüzıar cenalı• 
ıarkidn iç metrı kadar lıııla eamiıtir. Geuniıı eıı 
düıiık ucaklıfı 41, ıinb nı Jiıkselı maklıiı 19 dı· 
reccdir. Yardda tına Karadenir. k17ılarmda ıark ta
rafları ilı Doi• Anadolıula lıulutla, T rak)'llda lıapa• 
lı, Mar-ra lıanaaı, Eıe, Orta Anadol•, Akdnıia 
kıyıları .,, cemılıı tarki Anadolllla yafıılı ftçmiı· 
tir. 24 aaat içindeki :rııiıılarm metre .. ralılıaına lıı
raktıklırı ta .u'ldarlırı Manııara huzuındı 4, Or
ta Anadol.dı 1°8, Akdeııia kırılırmda Z-66, cemı· 
bı tarki Anadoladı ı.ız. Doia Anadoluda 1°15, 
Karadeııla kıyılarında ı.14 lıiloıram arumdadır. 
Riıılrlar T rakra. Eıe. Orta Aııadolu, Akdeuia lıı· 
yılırı .,. Doiw bölıelerdı cıftp, Karadenia kıyıla
rında ıi-1 iıtikimetinıkn aaniredı ın çok 11 -tre 
kadar lıır.la eamiıtir 

Saat 14 dı yııpılaa ruadlarda 111 Jijksek ııcaklılı· 
!ar Edinae, lıtanlıal, Biledlı, Bol•, Kır,ffir, la7Hrİ 
.,. hlllıirıdı it, Bııua, Diyarlıalur .,. Siirtte ZO, 
Kocaeli .,. lıkeıulernnda Zl, Adaııa .,. lidırda ZZ. 
Urfada Z3 derıce lıaydedilmiıtir. 

aelertn dlrllmeıılne tahammUl edemez:ler
:Mazl bir mukaddes kitaptır, onu arasıra 

sevkte, inşirahla okur, tekrar rafa kaldı -
nnz. Hayatın ve halin cazip sayfaları ö -
nümde açık dururken eski bir cilt içinde, 
olmll§I bitmlı bir hik!ye gibi kapalı dura
mam. Medeniyet beni çağınyor, imkAnlar 
beni bekliyor. Eğer gerilerde yalnız kal -
malt istemiyorsan safımıza gel doııtum, 
yolua eeni olduğUn yerde bırakıp unutu -
vermek loten bile değil • • • • • 

• 
İhlikirla geniı Askeri bahisler : 

mikyasta F r~nsız • Alman cephesi 
11 

mücadele yapılacak harekatı nasıl inkişaf edebi 
1 

Haber aldığımıza göre Ticaret ve Ma
liye Vekiletleri ihtikar la milcadele etra -
hada yeni bazı tedbirler altnmıı.ıı için 
nmhtellf kararname projeleri hazırlamıı -
lanhr. Yeni kararnamelerle tlcirler, pe -
rakendecilerin ihtikar yapmaları tamamen 
önlenmektedir. Muhtelif maddelerin aatıı 

fiyatları da bu arada yeni bir ıekle ao -
kulmaktadır. 

T. Basın Birliği 
haysiyet divanında 
Türk basın birlltl yUkıelı: ha)'tlyet dl -

vanı dün öğleden sonra Necip Ali Küı;U
ka'nın reisliğinde toplanmııtır. Divan, İb
rahim Hakkı Konyalının ıöndermiı oldu
ğu müdafaanameyi okumuı, kararını ver -
mek üzere celseyi bqka r(lne brrakmıı -
tır. 

Türk Hava Kurumu . 
genel merkez heyeti 
TUrk hava kurumu ıcnel merkez heye

ti, dün saat 10 da Cümhuriyet Merkez 
Bankası umum mUdUrü B. Kemal Zaim'in 
başkanlığında, altı aylık toplantısını ylpa
rak 23 mayısta toplanacak yedinci kurul
taya arzedilecek raporu ve nizamnamede 
yapılması teklif edilecek deii~iklilcleri 

tesbit ve murakipterln raporlariyle bllln
çoyu ve 940 - 941 blltçeslnl tasvip ve tas
dik ettikten sonra toplantıya nihayet ver
miştir. 

Gümüıane'de yağmurlar 
Gümüşane, 15 a.L - 24 aaattenberl de

vam eden yaimurlardan rençberler aevln.
mektedir, Kuraklrk dolayısiyle yiikselmi:ı 

olan zahire fiyatları birdenbire dli&mli§tilr. 
GümU:şane - Şiran yolu üzerindeki Tersun 
dağının Zimon köyü civarında çalı:ıan mü
kellef amelenin yağmurdan sığındığı bina
ya isabet eden yıldırmıdan dört amele öl -
mU:s ve dört kiti de yaralanmı:stır. 

Koordinasyon heyetinin 

yeni bir kararı 
Koordinasyon heyetince kabul ve İcra 

Vekilleri Heyetince tasvip olunan yeni 
bir kararname yüksek tasdika arzedilmiı
tir. Bu kararnameye göre bilumum ıana
yi ve is yerleri hafta tatili kanUAUDdan ia
,ıma. edllmektcd\r. Her nrn lpllk Te do-
kuma imalathane ve fabrikalan ile Sümer
banka bağlı bilumum fabrikalar da milli 
koruma kanununun on dokuzuncu madde
si hükilmleri dahilinde mesai .. aatlerl 
cünde Uç aaate kadar arttınlabllecektlr . 

1940 yıh masraf ve varidat 
büt~elerinin tetkiki bitti 

Bilyiik Millet Meclisi biltçe encilmeni 
1940 mali yılr devlet biltçealnin masraf ve 
varidat kıınnmın tetkikini bitlrmiıtir. En
cümen dUn de muvazeneiumumlye kanunu 
proJesinl tetkik eylemlttlr. Muvazeneiu
mumlye kanununun lcabullln<kn ıonra fev
kal&de biltçe ve mUlhak bütçelerin müza
keresine baalryacaktır. 

lzmir limanında 
İzmir, 16 a.L - Nlaan ayı iı;inde İzmir 

limanına 180 1 türlı: olmak iizere 233 vapur 
ıirmiıtlr. Bunların mecmu tonajı 93.938 
dlr. 

Ça§ra 
• Milli müdafaa enctlmeni buciln heye

ti umumiyeden sonra toplanacaktır. 
• Maliye encllmenl bucün beyetiumumi

ye içtlmamdan sonra toplanacaktır. 
• Teıkilltı esasiye encllmenl 17. 5. 1940 

cuma r(lnU umum! he7et !~imamdan son
ra toplanacaktır. 

• Adliye enctlmenl 11. 5. 1040 cuma ıtl
ntl ıaat onda toplanacaktıl'. 

Geçcnki yazıda, (Norveç) muhare
belerinin neticesi ne olabileceği, hak
kında tahminlerde bulunurken, bu ne
tice, ne olursa olsun, bunun harbin ne
ticeıi üzerinde kati biı tesiri olamıya
cağını ıöylcmi§ ... kati neticenin ancak 
iki taraf arasında ergeç cereyan ede
cek kad neticeli bir meydan muhare
beıi ıonunda belli olabileceğini işaret 
eylcmiı ... o zamana kadar da (Norveç) 
te olduğu gibi daha bir veya birkaç 
yerde kilçUk büyük birçok çarpışma
lar olabileceğini ve bunların hazan bu 
hazan o taraf için med ve cezir §eklin
de tecelli edebileceklerini bUyiik harp 
ten örnekler göstererek, ilave etmiş
tik. 

Hadiseler, çok bekletmeden, Nor
veç hadisesini, Hollanda Belçika, 
Ltikıemburg baskınlarını da gösterdi. 

*** Bu sırada, 8 milyon nüfuslu Hollan-
da'nın aşağı yukarı yarım milyonu ge
çen ordusunun maatteessüf hiç bir 
varlık göstermeden ve çok yazık ki 
kendi Başkumandanlarının emriyle 
kollarını yukarı kaldırıp düşmana 
teslim olduğunu görüyoruz. Ki böyle 
bir başkumandan hareketine dünya 
harp tarihinde bir misal daha bulup 
gösterilemez ... Artık siyasi hakimiyeti 
ve fllt var.ğı kalmamış, mustJlrip bir 
memleket için daha fazla söylenmiye 
dilimiz varmıyor; aman vatanının ba
rınacak bir karış yeri, milletinin da
yanacak bir tek eri kalıncıya kadar, 
milli istikliil ve hakimiyetini korumak 
için döğüşmesini ve icabında ölmesini 
bilmiyen bir millet için hayat hakkı
nın da olamıyacağının en son delilini 
maatteessüf Hollanda göstermiştir, 

demekten de kendimizi alamıyoruz. 
TecavUzün, baskının ne suretle ne

reden ve kimden gelebileceğinin, 
- Avusturya, Çekoslovakya, Polonya, 
Danimarka, Norveç, Hollanda, Belçi
ka ve Lüksemburg gibi sıraya dizil
miş örnekleri; elan bitaraf geçinen 
kilçUk devletlerin gCSzU önilnde; "bizi 
görün de ibret alın· · lıizim düştilğU -
müze düıtneyin... biz de sizin gibi, 
bitaraf kalırsak belki tecavUzden kur
tuluruz, sanmıştık ama verilen temi
natın daha dumanı ti.iterken teminatı 
verenin baskının~ uğradık ... sakın siz 
de inanmayın, aldanmayın .. " diyen bi
rer ibret levhası arzetmektedirler. 

••• 
Bu bqlangıçtan eonra. timdi aon 

vaziyetin tahliline yeltenelim: 
Acaba, Almanya'nın bu eon teşeb

büsü, garp cephesinde umumt bir ta
arruzun başlangıcı mıdır? 

Yoksa (Norveç) teıebbUsilnU takip 
eden bu hareket, yalnız Hollanda ve 
Belçikayı da iatilli etmekle iktifa ede
rek, Padökale boğazından (Norveç) in 
Trondheim'c kadar olan deniz kıyıla
rına tamamen bakim olup büyük Bri
tanya'yı bir nevi mukabil deniz ve ha
va ablukasına almak maksadını istih
daf eden bir hareket midir? 

İlk taarruz haberi geldiği zaman, 
bu iki sualin ikisi de zihinlere bir is
tifham çengeli gibi takıldı .. 

Hava kuvetlcrinin tesirine çok 
kıymet veren, hava kuvetlerine karıı 
deniz kuvetlerinin artık denizlere ha
kim olamıyacağı propagandasını mü
temadiyen dilnyaya yayan Almanya'
nın bu tavruhareketi, insana birinci 
ihtimal kadar ikinci ihtimale de yer 
verdirebilir.. Filhakika Belçika garp 
kıyısından (Londra) ya olan mesafe
nin_ 200 kilometredcft ibaret oluşu; 
Almanya Bclçika'yı tamamen istili e
debildiği takdirde Padokale boğazın
dan Norveç'in (Trandhcim) e kadar 
olan Belçika - Holanda - Danimarka -

Norveç kıyıları, geniş bir ka~ 
de Büyük Britanya'yı yakın 
şatmış bir şekil alacağınad"lll· 
te bu ihtimal pek yabana attlı 
kir görünmez ... Fakat: Alrn 
Belçikayı da tamamen istila 
farz ve kabul etsek bile, bu 
durabilmesi, ta Lüksembur; 
mal denizine kadar 350 kH 
geçen bir cephede açık sahradt 
cak acele vücude getirebilece 
tahkimatına sığınarak, mütte 
mukabil taarruzlarına karşı tll~ 
meı;inc bağlı bir keyfiyettir 
bir vaziyetin devamlı olabil 
zayıf bir ihtimaldir.. Binae 
kinci ihtimal zayıftır ... 

Birinci ihtimale - yani .Al 
nın, umumi taarruza geçtiği l 
ne gelince: · 
Artık şüpheye mahal yok: 

ziyete göre, (Namur) - (Se 
İındaki bölgede alrnanlann I 
ladıkları resmt tebliğlerden 
ğına göre, bu zorlayışın, Fr• 
vetlerinin daha §İmale geçme/ 
Belçika'ya daha ziyade yardı 
/erine mani olmak maksadınd 
de; (Majino) müstahkem b61ı 
sol yanını çeviriçi bir manzar' 
mesi ve bu b6lgenin (Paris) I 
kın yol azerinde 11ulunması i 
bu hareketin artık garp ce 
müttefiklere karfı almanlarııı 
tikleri katt neticeli bir mcydall 
rebesinin başlangıcı olduğ~n 
he bırakmamaktadır. . ... 

Almanları buna aevkedcn 
olabilir? 

Ya, artık k!EI derecede 
dıklarına. veya daha ziyade. 
bundan sonra geçecek her gün 
diye kadar yaptıkları harp 
nın ancak azalmasından başk• 
tice vermiyeceğinc, ve ümit 
ları kaynaklardan umdukları1'1 
mıyacaklarına ve bu sebeple 
olu~a ohıun bir an evci biti 
başka kurtuluş çaresi kalmadı 
naat getirmit olacaklar ki, ( 
müstahkem bölgesine ;aol 
dayıyarak o mihver etrafında 
no) mUıtahkem bölgesi ile t' 
nizi aramda 500 - "400 kil 

bir cephede yıldırım saldırıf 
mek istemiştir .. 

Fakat bir haf talık netice g 
tir ki bu saldırıı, 1914 saldırı 
run kadar bile sürat göstere 
Şimdi bu saldırı§ın gayesi ~ 
liri' (Majino) mıntakaııru 

LUbernburg garbindek.i Moll 
den ıimal denizine kadar 
ton sığınak) ıeklinde ıılah 

sahra mevzileri halinde dev,,_ 
ikinci derecede ve binaenale~ 
no'ya nazaran ıüphesiz çok 
lan müstahkem mıntakaya t 
mck ... Ve böylece 1914 de ol 
Franaa'yı şimalindcn kavrı 
riı iıtikaınctindc bir çevirdll 
ınak olabilir •. 

••• 
Şimdi aceba müttefiklerin il' 

şı hareketleri nasıl olabilir? 
l - Siyasi mülahazalara f 

vererek, bütün kuvetleriyle 
daha Belçika'da karıılamak ve 
ticeyi orada almak mı isterle' 

B - Yoksa !renk demek senin fikrince 
ınUslDmand'.Ul gayri olan demek midir T 
Eğer ~yle ise istediğin kendimize değil 
dtı mllletlcrln öz varlığı üstüne geçlrilmlı 
Jc;Umal bir mli ssese olan ıu veya bu din 
mensuplıırından blrt ine benzemekllğlm 
Te ötekine benzemekten tevakki etmekll • 
ttm keyfiyeti mlCllr? Yani frenge benze -
mlyellm demekle ancak mUslUmana ben -
~ elim. mUslUmandan ga)TI olana benze -
mlJiellm mi dt>mck istiyorsun? Sence din 
ile millet bir midir? MUslUmanlığı tllrk -
!Uktcn mukadd m ve daha zaruri m1 görU
yoreun ? 
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2 - Yoksa, askeri icapları 
den Uıtün tutarak, Belçika 
manen ve maddeten kuvctle 
onu mümkün olduğ kadar dii 
rekatını güçleştirip geçikti 
düşmanı yıpratmağa çalıştır• 
mühim kuvetleri tamamen • 
tirip ezdirmeden yavaı yav8' 
da (Majino hattı) nın imti 
yukarıda söylediğimiz hattıtl 
sine kadar çekerek, düımanı ~ 
rini dağıtmağa ve geri hatlaf 
mağa icbar eyliycrek, bu hattl 
ce hırpalayıp yıprattıktan 1 
nuptan timale doğru mukabl

7 
ruzla imha etmek mi isterl~r 4' 

- Pek böyle de dUşllnmedlm. 
C - Öyle ise UçUncU ihtimale gelelim. 

Frenk deyince mUslUmanhkt.ruı gayri ıu 
veya bu dın sallltlcrlnl dt>l!;ll de hırlstlyan
ıarı Kasaetmıı olablllrsln ... Ancak hıristı -
) anlık bUyUk bir din lir ve bir çok cema -
atler, bir c;ok mili ti r b ı dine bağlıdır. 
Ve kendll rlne hırt Uyan denir. Bu tak -
dirde sen benim hangi hlrlstlyan zUmreyl 
taklit etm kllltfmd n kaygılısın T H!rls -
ti)'an arap, hlri Uyan zenci, hırlstlyan tUrk 
vardır. Bulgar da, romen de, frn.nsız ve 
alman da hır!sUynndır. 13untard:ın hangi -
sine b n:r.ememellylm r E~er sen hiç biri -
sine d ğll de mUc rret hırlsUyann benze -
memekllflnll tsttyorean yukarıda da tınret 
ettiğim gibi hırlstlynndan ı;;ayrlslne - ya
hut Lı.hsls edelim - mutlaka mUslUmana mı 
benzeye) im T 

- Canım bir tek kelimeden ne mAnalar 
çıkarıyorsun, bl.iyle bir fikir aklımdan blle 
geçmedi. .. 

- Yok dostum, ciddi t11lerdc lAuballllk 
olmaz;, dllln ucuna gelı:n her söz uluorta. 
•öylenemez. Binaenaleyh sana bir dördUn
cU aual daha tevcih etmekllğlme m!DI 
olamazsın .. 

D - Belki de frenk tAblrl ile fransızları 
ı,aret etmek istedin Demek !ranınzı tak
lit etmekllğlml mUna.alp görmüyorsun. 
J'ransızı değil de lnglllzl, almanı, ltalyan 
veya macarı taltllt eder• m beis yok mut 
Kurban gidilecek tehlike yalnız fransızı 
taklit yolunda mı m~cuttur? Mazi dl" ki a· 
c.ın ve arap taklldt tehlikesinden kurtu -
tunca karşımıza yalnız fraıuıızı taklit teh· 
llbll mi oıkmaktadır t 

Milli kelimesi ve musiki 

M usikiye dair yazdığım fıkra • 
mm çıktılı dünka Ulus'ta B. 

M. Meclisinde meselenin bir defa 
daha konu~ulduğunu okudum. O .se
beple bugün yeniden o bahsi taz~
lemem yersiz olmıyacak. 

Ankara'da cDmhuriyet maarifine 
bağlı olarak kurulan bir irfan ve 
kültUr rı;ıUessesesine mutlaka bir 
"milli,, sıfatı takılması hususunda
ki israra ben mina veremedim. Ar
kasından" Milli Hukuk Fakültesi., 
" Milli Dil ve Tarih Fakaltesi ,, de
mek lüzumunu mu ileri sDrecektikl 
Hakiki " millI ,, liğin s6zde değil, 
özde ve esasta olduğunu, e-rıinim, bu 
teklif sahipleri benden iyi bilirler. 
Vaktiyle bfr " TDrkiye Milli Ban -
kası ,, vardı ve bu müessese yüzde 
yüz ecnebi sermayesiyle kurulmuı 
bulunuyorru. Yüzde yüz Türk para
siyle kurulan lı Bankası'nın ise ba
~ında " mi11t ,, sıfatını kullanmağa, 
bir bedaheti teluarlaımmak için. IQ
zum görmüyorus. 

Ayni sıfatı musikiye tatbik eden-

. 
/erden bir kısmı da kendi tarifle -
riyle kendi iddialarını çürilttüler. 
Bir çoklarımız alaturka dediğiıpiz 
fasıl musikisinden, alışıklık netice
si, hoılanıp duruyoruz. Fakat me -
seleyi bir dava olarak ele alınca 
" Tilrk milletinin hissiyatını ifade 
eden ,, tarifini bu musikinin nere
sine tatbik edebilirsiniz? 

Bir buıe için üç rece çamlarda dolaıtmı 

Alık ve mahrum bir hovardanın 
duygusunu ifade eden bu Jcöta mıs
rağla onun daha kötil bestesi mi, . . 

Saklya, unakı dil~ad eyliyen 
peymanedir. 

• • • 
Çıkmam alllh etmesin meyhaneden. 

gibi gilltelerle ifade edilen, rakı ve 
meze kolcan nağmeler mi ve- bunla
rın benzerleri mi .. rark milletinin 
hissiyatını ifade ,, ediyor l 

Çanakkale harbinin muazzam bir 
hadise olduğunda §ilphe edebilir mi
sinic J Kalbimizi bir çeyrek asır 
sonra bile yoklasak hislerimizin o 
günleri hatırlıyarak CO§tuğunu gö
rilrilz. Peki, batan bu coıkun hissi
yatı, hangi nihaventle hicas maka
mı ifade edebildi ? 

Çanakkale harbından ses halinde 
kalan yadigar iki tanedir. Bir tane
si, halk denilen meçhul sanatkarın 
güfte ve bestesini yaptığı : 

Çanakkale içinde vurdular beni, 
Ölmeden mezara ıömdüler beni 

diye baılıyan yanılı: ezgi, bir tanesi 
de rahmetli arkadaıım yüzbaşı lb -
rahim'in büyülı: bir bando ile çalın
mak üzere bestelediği " Kumkale 
marşı ,, dır. 

Bu iladeli, azametli ve hareketli 
m:ırş, kelimenin biltan mjnasiyle bir 
ıarplı eseri idi. O sır.ıarda Bimen 

Elendi'nin besteleyip udla çaldığı 

Endamının hayalini ıözlerimden silemem 

§arkısı" milli,, idi de lbrahim'in bu 
ıaheseri mill1 değil mi idi l 

Bir gece Zühre yıldızının doğdu
ğunu görerek bundan ilham almak, 
mesela, Türklerin his kadrosunun 
dışında mıdır ? Böyle bir hissi ses 
ve nıığme ile ifade etmek için, me
sela, Dilkeşi Haveran makamı ne ya
pabildi v& ne yapabilirdi ? Halbuki 
bu hissi bu isimde bir mazurka ile ifa
de eden bir Türk sanatk§rı, bin ka
dar Türk zabitini bir İngiliz garni
zon kumandanının gözünde tam ma
nasiyle medeni insanlar payesine çı
karmıştır : 
Mısır'da Zakazik şehrinde idik. 

Bir giln kampta ulak bir konser ter
tip etmiştik. Bu konserin proğra -
mında garbın meşhur lclisikleriyle 
birlikte bu " Zühre ., nin doğuşu 

mazurkası vardı ve o çalınıp bittik
ten sonra kampın cidden sanatkar 
olan kumandanı bana dönilp sor -
mu,ıu : 

- Ôteki parçaları tanıdım; bu da 
( Sonu s. iaa n.,lada ) 

Bizce, sebepleri sualin içııı.,. 
demiç olan bu son ihtimal d,,... 
ve daha doğru olur .. 

Bu taarrµz, 1914 de otdıl 
bi bir mevzi harbi haline gir;, 
gibi, daha evelki yazımızda 
diğimiz gibi, Almanya'nın rJlll 

1 
ti ile de neticelenebilir .. Jde"4ı 
ne dökülmesi dahi, 1914 - ıs 
ğu gibi gene alman mat:'lii 
başlangıcı olabilir... 

11 
Bu iki şıktan birinin tece t 

dünya biraz sabırlı olmaııdı • 
büyük savaş öyle az zamanda 
tice veremez ... 

Mesut bir nikô~ 
Emekli blnba,,ı Kemal Si~ 

Dahlllye VekA.leU memurıarııı 
Blngölle Hariciye V ckAleti ıne~ 
Kemal Kaynağın nlkAh akili~ 
taratın akraba ve dostları e.r 
mııtır. Genç evlllere saadet 
derls. 



. Paul Reynaud dün parlômento azalarının 
lkışlon orasında verdiği nutukta dedi ki : 

ÜMİTLE DOLUYUZ 
··.Zira hayatlarımızın hiçbir 
enıiyeti olmadığıni biliyoruz ... 

hemiyeti olan tek şey 
·Fransa'yı tutmaktir 
16 a.a 
· .• · - Fransız mebusan mec- "- Memlekete gelince, demiştir, ordu-
r. O&ledcn sonra kısa bir toplantı suna layık olduğunu gösterecektir. Bu im-

~Ckıl tihanrn azameti ve hailevi mahiyeti kar -
ıç bir B. Reynaud, tok bir se5le, :;ısında, Fransa mazisindeki gibi kalacak-
1.t,b beyanatta bulunmuştur. tır.,. 
daıı uaa.n meclisinin bundan evelki B. Herriot, nihayet mebusan meclisi-· 

kozıa sonra, demiştir, Almanya, nin işarıahire ka.dar içtimalarına nihayet 
tiç r~~ı oynamıya karar vermiştir. verdiğini bildirmiş ve celse kaldırılmıştır. 

bııgiı ıt~raf memleketi istila etmiş- Mebusan meclisindeki nutkunda B. 
İrıtıiş~ nışangfilıını Fransanın kalbi
! r. 
tt, İki 

itr Ilı ayda harbi kazanmak isti -
titr b U\taffak olamazsa mahvolacak
•ur Unu biliyor ve biz de tehlike

ette ··a .. ''() ınu rı kız. 

ııı· ltıitle doluyuz!" llZdck' 
raca'- 1 aylar, istikbaldeki asırla

ıttır. 

relt \tc İngiltere, b!itün partilere hi
llıabv t~hli_keye karşı duruyor. Her -
y~ Fo dııı:unun sanıldığı gündedir 
tc~lı: ransanın nelere kadir olduğu -
ı ı · Fransız kanı akıyor. Yaşıya -
lltııu ıtıaıııar, belki de şimdiye kadar 

1 ı zamanlara hiç benzemiyecek. 
de u ttdbirler almak icap edecek. 

sııııe . 
tııııı , rı \te insanları, her şeyi de· 
ttdı lazırn gelecek. Bütün gevşek
·r ru"h edilecek. Kendimize derhal 
Yatı Yaratmalıyız. Ümitle d~luyuz. 

tıı b ~~ltnızın hiç bir ehemiyeti ol -
l?r ı 1Yoruz. Ehemiyeti olan yega

"elı:~ıayı tutmaktır. 
tıııt 111 bu kısa fakat veciz ve mü -
bi lru, btitün mebuslar tarafından 

tçok defa ı;iddetle alkı:Jlanmı§ -

'~dltliizaker.atı tôlik epildi 
. lf •n. sonra mebusan meclisi re
~~rıot, barbarlrğm saldırışına 
•e k için çarpışan frMsız asker-

ltıii ~ ~t_cfik ordulara B. Rcynaud'-
U.ıtttıgj tazim hissiyatına, mebu

lıaınzna istirak etmiştir. 

Reynaud, ayrıca şu sözleri de söyle
mistir: 

,;_ Bu tehlikeyi, lngiltere'de oldu
ğu gibi Fransa'da da müttehit bir hal
de karşılıyacağız. Bugün on asırlık 
fransız medeniyeti tehlikededir. Ga
lip gelmek için, bütün fedakarlıklara 
azmetmiş bulunuyoruz. Bunu anlamı
yanlar, müthiş cezalara çarpılacaktır. 
Cesaretimiz, gayretimiz ve imanımız, 
hüriyetleri ve medeniyeti dünyada 
tam olarak idame edecektir." 

Hükümet Paris'i terketmiyecek 
B. Reynaud, bu akşam radyoda söy

lediği nutukta, hükümetin Paris'i terk 
etmek niyetinde olduğu hakkındaki 
şayiayı saçma birşey diye tavsif etmiş 
ve demiştir ki : 

"- Düşmanın Reims'e ve hatta Me
aux'ya geldiği söyleniyor. Düşman, 

yalnız Meus'ü geçmeğe ve şeci kıtala
rımızın kapatmağa çalıştıkları geniş 

bir poş açmağa muvaffak olmuştur. 
1918 de böyle çok poşlar kapattık. ,, 

8. Reynaud büyük elçimizle 
görü§tü 

B. Reynaud, öğleden sonra, sıra ile 
Türkiye büyük elçisi B. Behiç Erkin, 
Amerika Birleşik devletleri büyük 
elçisi B. Bullitti ve İsveç elçisi B. 
Hemoingsi kabul etmiştir. 

~merikan gazetesine göre 

erika nihayet Almanya'ya 
ilt'şı harp ilan edecek mi ? 
~or~; 16. a-a. - N evyork Herald Tribune gazetesi yazı -
c~ aırieşik Amerika'mn mevcudiyeti ve huzuru bakımından 
~ ~ ttıalolacak hal çaresinin derhal Almanya'ya harp ilan 
~ll 0 llıası pek muhtemeldir. Alman harp makinesi, kuvetli 
~adar çirkin birşeydir. Birleşik Amerika, bu hale artık 

mesajı 

a.tnaz. ,, 
111111111111111111111111 • 

erıkahlar Avrupayı Ruzvell'in Musoliniye 
tk etmiye ba~ladı 
deıı (IJaıı 1 İnci sayfada) (Başı 1 inci sayfada) 

• uı.:us -1-
.1•···········································-... 
: DUN K U : 
............................................... ,.. Almanlar bütün Belçika1 . 

şehirlerini zôlimce ISTANBUL Gazeteleri 
bombardıman ediyorlar 

Kaçma~ İçin yollara dökülen sivil ~ 

(a.a.) Matbuat servısi 

Bumıa için mü'tıefikler muzaffer almağa mec
burdurlar. G~ne bnııaa İçindir ki bari.in çok kanlı 
.. ı.alardaa referek nihayet bulıcaiına inaaı70-
ruz..,. 

halk yaylım ateşine tutuluyor Sovyet Rınya ne yapacak? 
M. ZEKERiYA SERTEL, ha hatlık altında takip İKDAM 

Brüksel, 16 a.a. - Brtlksel radyosu, sa- ı Müteaddit alman tayyaresi dilşUr1lldü. Ll
at 15 de Llege kaleleri müdafilerine hıta.. eg~ kaleleri mukavemete devam etmekte -
ben bir mesaj neşretmiııtır. dir. 

Bu mesajda ezcümle ııöyle d~mektedlr : Silah altına çağrılan belçikalılar 
"Btitun Belçika milleti sızıeı:e. dUşına - • 

nın hUcunılarına karşı kahramanca müca - Kahıreden ayrddı 
delenlze karşı derin hayranlığını bildiri • Kahire, 16 a,a. - Silô.h altına çağrılan 
yor. Sizler, ırkımızın en güzel hasletlerini belçikalılar Kahlreden hareket etmişler, 
temsil ediyorsunuz . ., Belçika elçisi ve dostları tarafından teşyi 

Almanlar Belçika gehirlerini ve hatta. edilmişlerdir.. 
muharebe bölgesinde olmıyan ııehirlerl bi- Hareket esnasında garda hazır bulunıın-
le tahrip edtyorlsr. lsr Mısır kıralım, Belçika kıralım ve mUt-

Za/imce bombardımanlar teftklerı alkışlamışlardır. 
Louvain yeniden zalimce bombardıman Hükumet paytahtan ayrılmadı 

edilmiştir. Namurun dörtte üçü alman kı
taatının hücumundan evel tayyarelerle tah
rip edilmiştir. Tirlemont ve Aerschot baş
tan bll§a haraptır. 

Llyej kıtaları mukavemette devam e -
diyorlar. Fakat §ehir alman bombardı -
manlarındıın çok müteessir olmuştur. 

Almanlar işgal ettikleri bölgelerde bulu
ııan fabrikaları dahi eıoirgemiyorlar. 
Ougree'de çok mllhlm maden fsbı·lkalan
nın tllmamen tahrip edildll\'i bildirilmekte
dir. 

Belçika hiiktlmetl alman ordusunun yol
larda ka~arken meydanlarda yaylım ateşi
ne tutulan sivil halka karşı yaptı~ı zuliim 
hareketleri hakkında bir muhtıra nt>şrt'de
cektir. 

ilk ~jlteci treni Bern'de 
Bern. 16 a.a. - Belçika nıillteellerint ha

mil ilk tren sah glinU Vallorbe"e mu -
vasalat etmiştir. 

Belçika tebliği 
Brilksel, 16 a.a. - 15 mayıs akşamı teb -

il~ : 
Düşmanın hafif kuvetlerl kıtaatım1zla 

temasa geçtiler. Vukua gelen müııademe -
lerde askerlerimiz, düşmanın yaklaşma te
şebbiiııler!nl mlltt>addit defalar akam~te 
uğrattılar. DUşman. muvafaJdyetle ta.hri -
bata uğratıldı. Kıtaatınıız diişman hareka.
tını ciddi surette lşkAl etti. Hava dafl 
topçumuz dllşman tayyarelerinin faaliyeti
ne müessir şekilde mukabelede bulundu. 

Hollanda istilası 

karıısında 

Hollanda Hindistanı 
Batavya, 16 a.L - Hollandadan celen 

facia haberleri Felemenk Hindiıtanında 

derin bir heyecan uyandırmııtır. Bütün 
halk nihai zafere kadar Hollandaya muza
harete kuvetle azmetmiş bulunm:ıktadır. 

Umumt vali sabah erkenden halkı Hol
landa ordu.su başkuma.ndanlığınnı emrin -
den haberdar ve Umitıizllie düımemeğe 

d1vet ederek ecdadının astı ömeiini ha -
tırlatmııtır. 

Felemenk Hindistanrnda sakin yerliler, 
yabancılar ve bu arada çinliler ve araplar 
kıraliçe Vilhelmine'e olan bağlıhklannı 

teyit eylemişlerdir. 

Umumi hayat normal seyrini takip et
mekte ve asker[ makamlar her ihtimale 
karı hazırlanmaktadırJar. 

Birçok Hollanda ticarethaneleri mer -
kezlerini Felemenk Hindiıtanına naklet -
mişler ve faaliyetlerine Hollanda'dakindcn 
daha mahdut olmakla beraber bıırada de -
vam etmektedirler. 

Felemenk HinJistanına 
İngiliz cukeri çıkmadı 

Brüksel, 16 a.a. - Resmi makamattan a
lınan malOmata göre, Belçika hUkümeti 
blltlln erkdniyle elôn payitahtta bulun • 
maktadır . . 

Briiksel'de istihkamlar 
kazılıyor muş 

Berlln, 16 a.a. - Alman ba§ktımandan -
lığı bütlin Belçika payitahtında, son glın -
!erde aakcrl haı·eklıt yapıldığını iddia ede
rek diyor ki : 

"r~ğer, B•lçika hUkhmetı Brliksell har -
bin fecayilnden masun bulundurmak isti
yorsa, b!ıtiin aııkeri fallyetlcre ve istihkam 
işlerine derhal nihayet verıııelldir.,, 

Alman umumi elkô:rı fena 
neticelere hazırlanıyor 

Alman hududu, 16 a.a. -- Havas Ajan -
sından : 

Alman efkArıunıumiyesini garp cephe -
ııindeki harekAt esnıunnda trııadüf edilme
si melhuz mlışkiil(lta h'!111·lamak zaru -
reli Berlinde hissedilıniye ba.şlanmış gibi- ! 
dir. Filhakika Börsen Zeltung, ııöylc yazı-
yor : 

"Tepeden tırnağa kadar ı;iifl.hlanınış o -
lan iki demokrasiye ve onların pcyklerine 
karşı girişilmiş olan mllcadele esnasında 

çok fena günle.re şahit olursak dahi alman 
ordusunun rUesasına itimat eylemek ıa.zım
dır.,, 

İtalyan basını 
Ahnon ordusunu 

methediyor 
Roma, 16 a.a. - Faşist matbuat tef

siratçıları alman ordusu hakkında 
medhüsenalarını esirgememekte ve 
Holanda'nın işgalinin İngiltere için 
tehlikeyi arttırdığını iddia etmekte· 
dirler. 

Bununla beraber, daha ihtiyatlı 
davranmakta olan italyan askeri mü
nakkidleri son sözün Belçika'da he
nliz söylenmemiş olduğunu bildir -
mekte, bununla beraber havada üstün
lüğü Almanya'ya vermektedirler. 

Stampa gazetesi alman sevkulceyşi
nin müttefiklerinkine hakim olduğu
nu yazıyor. 

Corriere della Sera, alman kıtaatı
na düşen işin kendilerini bekliyen 
müttefik mevzilerine yaklaştıkça da
ha ziyade güçleşeceği kanaatindedir. 

Gazeteler havadise teşne halk tara· 
fından kapışılmakta fakat halk bu ha
vadis hakkında aleni surette tefsi
ratta bulunmaktan sakınmaktadır. 

ettiii aiyueti YUzulıla tayin etmek için ortaya İp 
uçları vermiyen SoYyet Rıısya 'ıun uıi1etini tet
kık etmelıtedir. 

Muharrir Moıkova ı:uttelerinin neıriyatiylı 
Molotof'un aon nutkuna iıtinat ederek tahminler 
yÜrulmekte n Vllziyetin icaplarına en anun ıekil 
olarak, Sovyetlerin lııttı hareketlerini Joyle çiz
mektedir: 

''Almanya, Balkanları istiliyı teıebbüa ederae, 
Sovyet Rusya lkıarabyı'yı i"al eduek "' Tana 
arzını elinde bulunduracaktır. Bulı:ariıtan SoY· 
yet Ruıya"aın himayesi alıma cirecektır. Alman11, 
Romanya"nın geri kalan kısmı ile Yuı:oılav1a.'nın 
Dalmaçya eyaleti lıaricindeki kıımmı inal ile ifı. 
tifo edrc~ktir. 

Brenn~r'de Hiıler ile M\•olioi traaında YUku 
bulan miılıi.knl esnasında ba anlaımıya Roma'nın 
da razı oldufa ınlaıılmAkladır. 

Ba ıuretle Sovyet Rusya emniyet ıahaımı ı•· 
ranti alıma alnuı olacak, Almanya da Balkanları 
n Tun~ mtınlrkeılerini elinde bulundurmuı ola. 
caktrr. Bu anl~ıma dogru İse, Almanya'aın Bal· 
kanlara İnmesine Sovyet Rusya"nın muhaltfet el· 
m~si için ıebep kalmıyor dem ktir. Çıinku bu İl· 
lı ii plAnıııda Savyet Ruıya ıicflrla edilmekte
dir. 

1ılamafih dikkat edilirse ıörülür lı.i, bu iatila 
pl,mma Tiırkiye ithal edilmemİltİr. So•yet Rusya 
Bulgaristnn'ı boğazların hiın yrsi için bir kalkan 
gıhi kullanmaktadır. Ve ltalya, Dalııuıçya sahille· 
rinı iu 1 ile ilııifa edecektir. 

fakat hadiselerin inkişaf tarzını tahmin ıüç
tür. Bucun için ıorımen manzara budur.,, 

VAKiT 
Çijıçil'in nutku 

, .ı [ TEM, bu baılık altmda lnriliz lıaı
Y l.ılinin m lisıen i İr.ı 1 ıalep ~derken aoylediii 

n"lku iktibu ı· e tahlil tlt klen sonra diyor ki: 
.. Muit Filıl rın ~ohnı sad ce hı.iriyd ve İıtikli

lın d~ğil. aynı umando dunr.anın en lıüyiik nimet
ltrioin ifad sidır. Dcnrbilir ki inıilız YeJ'& fran· 
sız V11londa11 dıinya r~fahıııı ~tinde tutan hir ıir
ketin aksiyoneri olmak aıinuını ifade eder. 

T ecavıize uğrıyıa yalnız utan deiildir. Refalı 
akıi1onunua paketleridir. 

Hollanda'nın teslim oluşu 
ABiDiN DA VER, bm batlık altt da ıyor ki ı 
"Hollanda teslim oldu, ole tarafta, dalıa lı.ü,ülı 

Beltika, hakiki bir kahramanlıkla alman taarruz 
h.amlrainin en ağır yüküne mnknemet ederkca 
Hollanda, htı cüoliık bir mukav metlen•aonra ıi
lilılarını bırakıı. Böyl re ea ınertçesinden en nh· 
peces;ne varıncıya kadar ber vasıtayı kullaıı&n 
topyckün almıın harbi bir zafer dalıa kazaııdı • ., 

fılııharrir donm ediyor: 
"Ba memleket de, Norveç cibi bitaraflıgm ken• 

diıini kurl.racaiı biılyıısına k~pılarak mıiU fıldcr
le mliıl••rek miidafda plinluı hazrrlamanııı ohu
aına. ulıeri zoal ına ve maneviyatınm çuriikluıwıe 
lınrbıa ıitmiııir.,, 

Cümhuriyel 

Beşinci kol, hıyanet kolu 
YUNUS NADi. bu baılık altında dıyor kh 
"Bu yeni barbm mnbtelif lıid sel rı d ıuzi-

liip çıkın bir hakik ti fraıuızlar ıa so:ı gu erde 
beıinci kol olarak ifade etiller. Ve ı· ir d rLal 
k":irreiarzı dalaıerck her taraftıı tuttu. Bu hqincı 
kol ıo:ıu her banri hir mc::ıı! kete turrazd n eni 
o memleket dahilinde kurulup yur l ·ıen cu111hık 
teıkılatına ""' orada m mlcket halkından dde ed 1-
miı insanlarla ve nihayet sırası ıelınca bunlarda• 
İ•tifade için yapıl n hareketlere tabın edilmiı lıir 
tabirdir. Buna bir casııslıık ıehekeai ve nilıayct.ılıı-
7aııet cepheıi diyebiliriz.,, 

Finlandiya n Norveç'te.n sonra Hollandı'da IJ• 
aı hi)'aMt. ıebtkeıinin lıaruldııiıma izdı eden -· 
•arrir dıyor ki: 

"Beşeri ve içtimai haysiyet bakmımdaa ıt11.nil• 
mu bir dıiıülıl:igiin bariz nsıflnrmı aıwıeıi1le n 
fiiliyıtiyle ortaya ko)'Dlllı olan bu facıa:ra karp 
akılları haılarında milleılerin Ye büt n inıanlı·m 
çok ıiddeıli hir akıülamel ıoslermesi kaılar tabii 
bir ıe1 olaınaz • ., 

Hidiaeyi ıi1ui Ye alıliki bakımdan tetkik ede• 
muharrir lıer yerde n ber ıekilde çalııan bir lef· 
kilAtm umumi lıir mücadeleye tabi tntnWıaaıar 
İateıııelıtedir. 

Almanlar Amsterdam'da 

Belediye Reisi ve azôları 
tarafından kQrşılandılar 
Ve Hollandalılar da beş günlük 
harpte 100.000 asker kaybettiler 
Alman hududu, 16 a.a. - "Havas a

jansından" 

Yüksek alman kumanda heyeti teb
liğ ediyor: 

15 mayısta saat 11 de Holanda or
dusunun teslimiyeti, alman ordusu 
yüksel# kumandanlığı ile Holanda or
dusu ve donanması yüksek kumandan
lığı arasında imza edilmiştir. 

Alman mü/rezeleri 
Amsterdamda 

Londra, 16 a.a. - "Reuter ajansı" 
ilk alman müfrezelerinin dün saat 13 
te Amsterdam'a varmış olduklarını 

bildirmektedir. 
Bu müfrezeler, motörize kollardı. 

landa ilniforması giyinmiş yüzlerce 
insan bulunan kıtaları bulunuyordu. 
Bunlar Rotterdam'a giden büyük 
Mördick köprüsüne geldiler. Holanda 
askerleri bunların üniformalarına al
danarak yaklaşmalarına müsaade et
tiler ve köprüyü berhava etmeden kat
ledildiler. Müteakiben motörlü kıtalar 
geldiler ve tayyare meydanını tekrar 
zaptederek bu suretle baslıca Holan
da müdafaalarını şiddetli muharebe
lerden sonra çevirmeğe muvaffak ol· 
dular. 

Macarislanda seferber 
• 

>a>, ;1~rarak Bordo mmtakasına, 
İtler~ Yahut Portekize gitmeğe dl-

Londr&, 16 a.a. - Londranın ukert ma
Musolini 'ye bir mesaj göndermiş ol- haflll, bir alman menbaından verilen ve a

Lima'da Japonya 
aleyhinde hôdiseler 

Almanlar, şehre cenuptan girmişler
dir. Almanlar, başlarında belediye re
isi bulunan belediye meclisi azası ta
rafından karşılanmışlardır. Almanla
rın geleceklerini bilen ve bekliyen 
halk, sakin ve ciddi idi. 

edilen kuveller 
Alman hududu, 16 a.a. - "Havas a

jansından" bıı •rıı r: Hariciye nezareti, bu tak
~tıııı ~ılı:alıların amerikan &'emile -

~ır. la~·ete nakledilmelerini derpiş 
b ıeıtildÇrede bulunan amerikalılara 
Q, ~ e tebligat yapılmıştır. 

?~velt'in kongreden 
a..· 'lltecl''"'• :-ııtıl?ton. ıgı tahsisat 
ı.ıudaf ' 16. a.a. - B. Rozvelt, 
bir lllc:a.hakkında kongreye ver
~r! ilJda, Amerikan menfaat
it ;; 1 

her türlü taarruza karşı 
lr· "lCte l"" 
~111 b' uzumlu askeri malze-
~trt 1,~ milyar 182 milyon dolar-

ttted· . 
•ı. ı ıstemiştir. 
"CQ b' 

t ıtarallığı M onakoya 
~.- eııı ·ı 111tton ~ıtu ecI ili yor 
ı._. , 16 a a H . . . 
ı;"'lıııı b" · · - arıcıye nezaretı, 
1t ile t •taraflık kanununun Monako 

illli atbik d" •.. r, e ılece&'ını haber ver-
tic· 
•d 

1
>'• lltza . . • 

~ tn 80 rctı, dıger nezaretlcrle 
llıı \tap:r~ tnal \teya yolcu nakleden 

~ lltra r arının Monako prensliği 
111tiiıııcı·llı.alarını menetmiştir. Ame

cı/tt ıl~aı:nerikalılann hususi bir 
/ı_~•ııetnı: 1

•
21n Monako'ya &'itmele-

"4«.}I lŞtır. 
Q ve A it Atıaı , d merika tebaası 

1 
ahire .r 

1 
an ayrılıyor 

Str'dak:. 6. a.a. - Royter : 
. ı ıt l 
ltalya a Yan konsolosluk-

ette tnbtebaasına sakin bir 
lg , e r 
ttt lt ı terk ıgatta bulunarak 
h~ktea· 1etrnelerini tavsiye 
Vtğe ır er. 
~ r taraft . 

""' ısır•d an Amerıkalılar .. ,a.. an h 
t ga Yarı arekete amade 
ı!dilnıişl re~ıni surette da -
~YJ.tsır erdır. 

ar:llder~k~ınları Kahire ve 
il ~eYdan~ıv?rlarım ve tay-
~ talara ~ıyle diğer aske

tnıa... cıvar mıntakalan 

duğunu haber almıştır. 

Gazete muhabiri diyor ki: 
"Ruzvelt, bu mesajında Avrupa'da 

harbın etrafa sirayet etmesi endişesi
ni izhar etmiştir. Çünkü İtalya'nın 
harbe iştiraki böyle bir netice tevlit 
edecektir ve Roma'ya gönderilen me
saj, İtalya'yı sulh halinde kalmağa 
davet etmek demektir. 

Gazete, B. Ruzvelt'in bu kararı l · 
talya'nın harbe girmesi tehlikesinin 
artmış olduğuna dair olan haberler ü
zerine ittihaz etmiş olduğunu yaz • 
maktadır. 

Bu haber üzerine Amerika reisi -
cümhuru, riyaseticümhur sarayında 
hükümet erkanını toplamıştır. Resmi 
hiç bir tebliğ neşredilmemiş olmasına 
rağmen bu toplantı herkeste malfim 
olmuştur. Bu mesajın B. Musolini Ü· 

zerinde ne gibi bir tesir hasıl etmiş 
olduğunu öğrenmek henüz mümkün 
olmamıştır. 

Resmi rnahafil, Comte di Savoia va
purun un 15 mayısta Nevyork'a müte
veccihen hareket etmesinden dolayı 
büyük bir memnuniyet izhar etmek
tedirler. 

Diplomasi mahafili, hariciye neza
retinin sükutuna rağmen Nevyork 
Times gazetesinin vermiş olduğu ha
beri doğru addetmeğe mütemayil bu
lunmaktadır. 

Proteıto nümayiıleri 
Roma, 16 a.a. - Dün bir çok şehir

lerde, bilhassa cenubi Peaaro, Poten
za, Quila'da müttefiklerin bahri kor.t
rolleri aleyhinde bir takım protesto 
nümayişleri yapılmıştır. 

Roma haberi teyit ediyor 
Roma, 16 a.a. - B. Ruzveltln Duçe'ye 

Kont Clano vasıtaalyle taluıl mahiyette bir 
mesaj gönderditl İtalya tarafından da te
ytt edilmektedir. Bu mesaj dün Duçeye ve-

m muh bakkmda 

ralarında erkAnıharp zabitleri de bulunan 
bir takım (lnglllz seyyahlar) ımn Fele -
menk Hlndistanında karaya çıkmış olduk -
tarını iddia eden haberin asıl ve esası ol -
madığını bildirmektedir. Aynı mahafll as
keri Unlformayı H~bls veyahut sivil hiç bir 
tnglliz nefer ve zabitinin Felemenk Hin -
dlstanının hiç bir noktaaında karaya çık -
mamııı olduklarım beyan etmektedirler. 

Japon gazetelerinin aılıız 
haberi 

Londra. 16 a.a. r.- Londranın a&IA.hiyet -
tar mahaflll, bir Japon gazetesinin Fele -
menk H!ndlstanına lnglllz kıtaatı sevkedil 
mlş olduğu suretindeki haberinin katıyen 
asıl ve esası olmadığını beyan etmekte -
dir. 

Japonya Felemenk Hindiıtanı 
meıeleıinin halledüJiğini 

ıöylüyor 

Tokyo, 16 a.a. - Bahriye nezaretlnln be· 
yanat vermtye memur mUmessiU olan A -
miral Kanaza Japonyanın Felemenk Hin -
distanı hakkında yaptığl beyanatta, Hol -
landa ve Brltanya hUktimetlerl tarafından 
statükonun muhafaza edileceğine dair ve
rilen teminattan sonra japon hilkUmetınln 
diplomatik bakımdan meseleyi halledilml;ı 
tell\kkl eylediğini btldirmlııtır. 

Uzak ıark'ta bir harbin önüne 
geçmek için çall§malar 

V &§lngton, 16 a.a. - Ayan meclisi bah
riye encUmeni Japonyanın vurulabilmesi 
ve bahri bir hezimetle lclz bir hale ge -
tlrllmesl lmkA.n dairesinde olmakla beraber 
Amerika ile Japonya araaında uzak ııark -
ta vukua gelecek bir harbin vahim olaca -
tına binaen böyle bir harbin önüne geçmek 
için her ne yapılmak lA.zım gelirse yapıl
ması icap etmekte olduğunu beyan et -
mektedir. 

Bahriye encümeni, halihazırda müesses 
olan bahri kuvet nlsbeti mahfuz kaldıkça 
Amerikanın her hangi bir taarruzdan kork
maaına mahal olmadığım HA.ve etmekte -
dlr. Encümen, ıılmdlki Amerikanın deniz 
kuvetıerlnln yüzde 11 nlsbetlnde arttırıl
masım derplf eden bir proje tevdi etmlıı 
olup h1lkUmet1n yeni deniz ve hava Uslerl 
vücuda getirmek Uzere AntHlerde yeni 
mevkiler 1&tm alm&llDI ve mevcut Ualeri 

Tokyo, 16 a.a. - Lima'da vuku bulan 
Japonya aleyhindeki hidiselerin bildiri! -
diğinden çok daha mühim olduğu kayde
dilmektedir. Şehirde nizam ancak kıtaat 
celbcdildiktcn sonp iade edilebilmiştir. 

400 den fazla japon mağazası ve evi halk 
tarafından hasara uğratılmıştır. 500 ölü ve 
yaralı olduiu bildirilmektedir. 

kabinesi Löbrönün Frans1ı 

reisliğinde toplandı 
Paris, 16 a.a. - Nazırlar heyeti, dün 

akşam saat 18 de Elysee sarayında, 
cümhurreisi Lebrun'ün riyasetinde 
toplanmıştır. Daladier, askeri hare -
kat hakkında heyete izahat vermiş
tir. İmzaya arzedilen kararnameler a
rasında harpte ölen askerlerin ailele
rine yapılacak acil yardım kararı da 
vardır. 

DalaJye Amerika sefiri ile 
görüıtü 

Paris, 16 a.a. - B. Daladier, dün 
kabinenin içtimaında hazır bulunduk
tan sonra harbiye nezaretine Ame
rika sefiri B. BuUit ile bir görüşme 
yapmıştır. 

Pariı'te mühim bir toplantı 
Paris, 16 a.a. - Bugün ciğle vakti ha

riciye nezaretinde mühim bir toplantı ya
pılmııtır. Toplantıya Reynaud, Jcanneney, 
Herriot, Chautemps, ba:;vekil muavini Da
ladier, dahiliye nazırı Roy, nafıa nazırı 
de Monzie, deniz ticareti nazırı Rio, Paris 
askeri valisi Hering ve umumi katibi 
Berthoin iııtirik ctmiıJlerdir . 

Yeni İtalyan büyük 

elçisi Berlin'de 
Bertin, 16 a.a. - ltalya'nın yeni 

Bertin büyük elçisi B. Dino Alfieri 
bu bura a elml tir. 

Kıraliçenin hitabesi 
Alman istahbarat bürosu, Budapeş

te'den istihbar ediyor: 
Londra, 16 a.a. - Holanda kırali- Resmen bildirildiğine göre Szekes-

çe~i bu akşam ingiliz radyosunda yap- fehrvar ve Kassa kolorduları seferber 
tığı bir hitabede, bugünkü vaziyetten edilmiştir. Bu iki kolordu mevcudu
mcsul olanlar endişesiz tahrip hare- nun yüzde altmışı son zamanlarda 
ketlerinde kati surette durdurulma- Macaristan'a ilhak edilmiş olan arazi 
dıkça saadet olamıyacağını bildirmiş- ahalisindendir. Bu seferberlik, bu aha-
tir. linin talim ve terbiyesi maksadiyle 

Hariciye Nazırının beyanatı yapılmıştır. Aynı maksatla bir çok 
Paris, 16 a.a. - Holanda hariciye motorize livalarla süvari livaları da 

nazırı B. Van Kleffens fransız mat- seferber edilmiştir. 
buatına aşağıdaki beyanatta bulun _ Huduttaki arazi cüzütaınları sefer-
muştur: ber edilmiştir. Macar Telgraf ajansı, 
Alınan taarruzu ihtarda bulunulma- bu hareketi Macaristan'ın muslihane 

dan vukubulmuştur. Almanlar şim\fi- emellerinin bir nişanesi addetmekte
ye kadar kullandıkları usulleri aşan dir. 
usuller tatbik etmişlerdir. 
Perşembeyi cumaya bağlıyan gece 

lim;ınlarımızın ve başlıca deniz üssü
müzün nıedhaline mıknatisli ıİıaynlar 
konulduğunda nansızın haberdar ol

Türk gazetecilerinin 
Londra ziyaretleri 

duk. Daha şafak sökerken alman tay- Londra, 16 a.a. Bı ıtlsh Concll ReiıJI 
yareleri sivil ahali arasına korku sal- Lord Lloyd, tllrk hey tını Lond.rada kı:ı.r-

ııııamıştır. Londrada.ki umur:ıi lm.na t 
mak istediler. Fakat bu teşebbüsleri harp bulutlarının bu kadar yakından teh ~ 
akim kaldı. Halk takdir \•e hayranlı- ditler gcisterdlğl ŞU sır lard'.\ t rk gazEete
ğa değer bir cesaret gösterdi Orduya elleriyle mebuslarının Bi.l~ilk Eı tan..,.ayı 

• •• • • : • • 1 ziyaret etmeleri. hıı.kıki spoı tmenl r' ya -
gelınce, kıtaatımız umıt ettıgımızden kışır bir hareket olduru merk zınd d r. 
de fazla gayret gösterdi. Silah altında 
400.000 adamımız vardı. Bunun dörtte 
biri öldü. Bomba alayları gibi bazı a
laylarımız mevcutlarının yüzde sek
senini kaybettiler. Bu yüzde seksen 
zayiat bilhassa düşman tarafından iş
gal edilen tayyare meydanlarının is
tirdadı için muvakkat da olsa muvaf
falciyetle neticelenen iki teşebbüs es
nasında vukubulmuştur. 

Nazır bundan sonra alınanların Rot
terdam tayyare meydanını kati ola
rak tekrar nasıl ele geçirdiklerini an
latmıştır. 

Almanların Brabant'da hlicum ara
balarına malik olan ve önlerinde Ho-

Alman layyarelerin:n 
bombaladığı ilalyan vap~ru 

Londra, 16 a.a. - Havas ajansı bil
diriyor: 

İtalyan bandıralı Koskolo vapuru, 
15 mayıs günü, bir alman tayyaresi 
tarafından şiddetle bombardıman e
dilmiş-tir. Vapur, batmakta olduğunu 
bildirerek süratle imdat gönderilme
sini istemiştir. Koskolo vapµrunun 
son uğrıyacağı liman Anvers idi. 
Taarruz, Holanda sahili açıklarında 
vuku bulmuıtur. 
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Belçika'da aşk takvimi' 
• 

Y cızan: Ne,et Halil AT AY 

yorduk. Nadiren ıehlrlet"e ruttaclık. 
Bu Uç devlette nüfuıu iki bin bet 
yüzü geçen otuz kadar tehir vardı 
bunların bir çoğu da bizim ~lumu'Zun 
üstünde değillerdi. Gittikçe küçillen 
ıürüler ve çöl. Bir gün, iki gün hep 
çöl! 

Nevada çölünün tiirl fU: 

T'URKİ~ 
--{ Radyo DltUzyon P 
TÜRKİYE Radyosu - AN 
----( Dalga UzunlulU 

11J2 Kes. 120 
9465 Kes/ ,O 

15195 Kes./ 20 

1648 m. 
31.70 m . 
19.75 m. 

Ankara'nm üçüzleri münaaebe
tl,.le, ıeçenlerde burada, kendiıini 
saten tanmııyanlara da biraz tanıt
maia çalııtıiım methur istatistikçi 
Bertillon hekim, vaktiyle, Belçika'· 
da hekimliğe alaka verecek her ıe· 
yi tetkik ettiii ıırada belçikalılarm 
bir J'ıl içerisinde hangi aylarda da • 
ha çok veya daha az doğduklarını, 
öldüklerini tetkik ederek bunun için 
de mahsus, hem de her iatatistik 
cetveli gibi eilenceli bir cetvel ter
tip etmifti. 

de tabiat kanununa uyması zaniri
dir. 

Fakat, yedinci sıra numaraıı bi· 
rinci kanunda olması pek de tabii 
bir ıey sayılamaz. Bunu, o ay içinde 
gelen Noel bayramında parası bol
ca baıka memleketlerde olduğu gi
bi Belçika'da da hindi veya kaz dol
ması yiyerek üzerine ıampanya İç· 
mek adet olduğuna atfetmek la -
zımdır .•• Ancak, ikincikanun ayı da 
bayram mevsimi olduğu halde, eko
nom oldukları bilinen belçikalılann 
bayram üstüne bayram yapmak a
detleri olmasa gerektir ki bu sırada 
ikincikinun onuncu gelmektedir. 
Skizincilik eylüldedir. 

Dünyadaki küçük şehirlerin en büyüğü 
Kırk mil ormandan, 
Elli mil sudan, 
On mil cehennemden uzak. 
Allah evimizi takdiı etıin l 
Sürünün tiiri de ıu: 

CUMA: 17.5.1~ 
12.30 Program, ve memleket 
12.50 Müzik: muhtelif şarkı 
13.30 - 14.00 M üz k: karı ık P 
18.00 Program, ve me nleket 
18.05 Müzık: hafıi mu .k (P(J. 
18.30 Müzik: dans nıuzig 
19.10 Muzik. Çalanlar: Fahıre 

olan, boşanma dôvaları payıtahtı Bu sığırlar haindirler, vahtidirlerM 
Hain ve vahıi olabilecekleri kadar .. 

RENO'DA ... Ormanlarda kopr 
Kayalarda saklanır 
Ve kov)>oyu görünce, 
Rüzgar gi' i kaçar. 

fik Fersan, Fahrı Ko 
Muzeyycn Senar. 
1 - Hicaz peşrevi. 
2 - Şevki bey - h cal 
miyorum' bana ne>ldu). 
3 - Arif bey - hica.ı: 
edeyim). • 

Nerede oluna olaun insanlann 
hansi mevıimde çok öldüklerini gös 
teren bir iatatiatik cetvelinin eğlen
celi olacaima taaccüp etmemelisi
Dia. Vakla cetvelin ölüm cihetinde 
okuyanlan eilendirecek bir teY o
lamaaıa da doğum cihetinden hay

Kadın erkek birçok davacılarla dolu olan 

burası, bir mahkeme koridorunu andınr 

İpi 
İyi bir at 
Ve becerikli bir kovboyM 
İşte ıürünün hikiyesi. 

4 - Sadettin Ka,nak • 
(Hazan ile geçti). 
5 - Fahri Kopuz: ut 
6 - Hamdi Tokay -
(celdim ekın biçmeye). 
7 - Şukriı Tunar • 
(Sevdamı dilim anlata 

ca ejlenceli bir netice çıkar. Bu
... da dofwnlarm azlığma veya 
6ıiklutuna göre çoculdann hangi 
atJarda buıl olduklarmm bilinme
N olduiunu, tabii, tahmin edersiniz. 
z..kini daima istatistik cetvellerin
de bulan Bertillon hekim de bu ne· 
ticeyi kendisi çrkarmıı ve belç.ikalı
lana hangi aylarda daha çok veya 

aa derecede atka müptela ol
_.._.:laırmı. bir yılm aylarına birer aı

'namaraaı koyarak göatermittir. 
,. ... düfe bakınız ki belçikalrlann 

.,-U...UU devam ettirmek arzulan 

.,,, aİJ'ade bu mayıs ayı içindedir, 
J'ım Belçika'nın aık takviminde bi· 
linci ura nmnarası tam da mayıı a
J'llUD kartııındadır. Mayıa ayı her 
7en:le qık mevıimi olmasaydı, Bel • 
çika'ya hücum edenlerin ite batla· 
mak için mayu ayını tercih etmele
rinclflô insafsızlığa bir kat daha öf· 
kelenmek tabii olurdu. Fakat kendi 
kencline rahat oturan bir memlcıke· 
te hücum etmek ne kadar büyük in
eafaızlık oluraa olıun dütünen adam 
inaafaulara kartı bile insafı unuta-
11117acaimdan aık mevıimi olan ma
J'D aJDUD, tiddetli aoiuklardan çok 
ütümeden ve fiddetli aıcaklardan 
tok terlemeden muharebe etmek İ· 

Bu da Belçika'da sonbaharın, bi
zim yurdumuztlaki gibi, zevki hot 
olmadığını isbat eder •.. [ >kuzla, on 
bir ve iki numaraların hangi aylar· 
da olduğuna da, ıüphesiz, ebemi· 
yet verilemez. 

Belçikalılann en çok mayıs içinde 
hasıl olduklarına göre en çok tubat 
içinde doğmaları tabiidir. Bizim Ru
meli pehlivanlanndan en meşhurla
rının ıubat içinde doğdukları bilin
mesine göre belçikalıların pehlivan 
yetiıtirecekleri hatıra gelir. Vakıa 
beynelmilel güretlerde arada sırada 
belçikalı pehlivanların adı iıitilir ... 
Zaten bizim tanıyabileceğimiz bel
çikalılar da - bir tanesi müstesna 
olarak - güçlü, kuvetli görünen iri 
yarı adamlardır. 

Bertillon'un istatiıtiklerindeki ö • 
lüm aıraama gelince, o sütunun bu 
yıl hiç hükmü kalmadıgı şüphesiz
dir. Harp her ı~i alt üst ettiği gibi 
bu yıl aık ve ölüm takvimini de 
büabütüiı akıine çevirmiıtir. 

. G. A. 

Hüdson 
Doğum 
acenti Bay Ali Er-

can'ın bir kuı dünyaya ıelmi:;tir. Nevza
da saadet dolu uzun omür dileriz. 

Dôvet 

Reno (Nevada devleti) - on dokuz 
bin nufuslu bu küçük şehrin adı a
merikan film, hikaye ve romanlarında 
bilhassa Holivud yıldızlarının biyog
rafilerinde çokça geçer. Koca veya ka
rılarından ayrılacak hal ve vakti ye
rinde bütün amerikalılar buraya ge
lirler. Devletin talak kanunları, Ame
rika'mn diğer devletlerinin kanunla
rından daha basittir, Sonra Reno bü -
tı ı~m rık ·nın en serbest şehridir. 
Burada ne kumar, ne içki, ne fuhuş 
hiç bir şey yasak degildir. 

Evelki yazılardan biril\de de kısa
ca isaret etmiştim. Birleşik Amerika 
devletlerinde kanunlar, adetler, in • 
sanlar, hayat, cemiyet, devlet telak
kileri hatta Avrupa devletlerinde ol
duğu kadar dahi biribirlerine ben
.ı:emezler. Wyoming'de pazar günleri 
içki satan müesseseler kapalı idi, Mis
oisippi'de içki yasağı imal ve satışa 
şamil olarak hala devam eder. Nev
york'ta fuhuş yasaktır. Diğer bir kaç 
devlette de tedrisat kilise kanunla
rına tabidir. Tekamül nazariyeleri o
kutulamaz. ilh .. ilh ... Rejim değişik
liklerinin sebep olduğu çoğu suni son 
tcl.ı. ı er .·:: tarafa, birleşik Ameri
ka'nın ıark garp, şark cenup, garp 
devletleri arasındaki farklar bir çok 
noktalarda şimal cenup veya garp 
şark Avrupa memleketlerinde oldu
ğundan daha keskin ve daha şümullü
dür. ~ de en uyıun zaman olduiunu 19 maya 1331 de .zabit namzedi olarak 

hatırara getirmemek mümkün de- kıtaya çıkan 11nıf arkadaşları kendi arala- Avrupalılar ve avrupalılık vahdeti 
fildir. Zaten belçikalılar için aık rmda hem 19 mayıs bayramını ve hem de idealistleri için birletik Aıİıerika, bu 
mevsimi onlara büeum edenler için mektepten çıktıklarının 26 mcı senei dev- noktadan bir tenkit, farklara rağmen 
de •J'DJ mevıim olduğundan, imaf- rlyesini kutlamak üzete Ankara istasyon federal devlet idealinin realize edile
la dütünen bir adam hücuma uin· pıılnosunda bir toplantı yapacaklardır. bilmit olması noktasından da bir tet-
J'&nlar sibi hiicam ec1 .. ..ıılr IPllU."'l •• ....... 19 ~ lMO alıllll1 ...... \dk titvzuudu'I'. 
nna da sadece acımakla kalır... 20 de açılacaktır. Biltun sınıf arkadaşlan-

Bertillon hekimin belçikalılar j • mızın toplantıya i~tirikleri saygı ile rica 
olunur. Tertip heyeti Renolular, küçük şehirlerinin, dün-

.-. 
Pa kurduiu •tk takviminde ikinci 1885 yadaki küçük tehirlerin en bilyilğil: 
_.. nmnaraamm haziran ayı ka""• 
1111cla olmaaı tabiidir. Her yerde, •· 
talı yukan öyledir. Fakat üçüncü 
aumaranm temmuz ayı karııımda 
bulunmaanu Belçikanm serin iklimi· 
ae atfetmek zaruridir. Serin olmı• 
,._ iklimlerde temmuzun biç de aık 
...,.simi olmadıimı herkes bilir. Za· 
taıiıa tmımuzdan aonra gelen aiua
toa ayı qk takviminde Belçike'da 
bile sırasını kaybed rek ancak be-

ŞEHiR TiYATROSU 

ULUS SİNEMASINDA 
Son olarak yedi temsil daha veriyor 

17 Cuma 
18 Cumartesi 
19 Pazar (Matine) 
19 Pazar (Gece) 
20 Pazarteıi 
21 Sah 
22 Çarpmba 

(üçüncü defa) O KADIN 
İNTiKAM MAÇI 

(dördüncü defa) O KADIN 
(Son defa) O KADIN 
(ikinci defa) MUHASiP ARANIYOR 

BEKARLAR 
Veda temsili 

- The Biggest L ittle City in the 
World. 

olmasiyle gururlanırlar. Sokakları; 
içinde bir kaç yüz bin kitinin yaşadı
ğı hissini verecek kadar kalabalık ve 
hareketli. Çoğu yabancı şehirlerin 

plakalarını taşıyan binlerce otomobil. 
Mağazalar, barlar, kahveler, lokantil
lar, kulüpler, oteller ağızlarına kadar 
davadan başka yapacak i§leri ve itle
rinden başka konupcak mevzuları ol
mıyan kadın erkek amerikalılarla do
lu. Küçük şehrin içi büyük bir mah -
keme koridoruna benziyor. 

Nevada'da talak ve cemiyet kanun
larının diğer devletlere nazaran aıırı 
hürlüğünü amerikalılar bu devletin 
gelir azlığiyle izah ediyorlar.· 

- Yılda topu topu dokuz milyon 
dolarlık istihsal yapan seksen bet fab
rikası 32,6 milyon dolarlık madeni 
(yıllık gelir) ve 3.400 kadar da çiftli
ği var 1 

diyorlar. 19 bin nüfusun müreffeh 
geçimi için bu menabi az mı? 
Hayır! Mesele gelirin azlığında de

ğil, inkisamının gayri tabiiliğinde 1 A
şırı temerküzde, Amerika'nın bu en 
büyük meselesinde 1 

·-· 
Yellowston National park'tan bu -

raya kadar (1.400 kilometreden fazla) 
içinden geçtiğimiz üç devletin de nü
fusu azdı. Wyoming'de 225, İdaho•da 
445, Nevada'da 90 bin ve Wyoming'· 
deki dağlık mıntakalar müstesna ara
zinin büyük bir kısmı çöl idi. Wyo
ming'de 62,4 milyon acre toprağın 23,S 
milyonu İdaho'da 53,3 milyonun 9,3 

~ .. --~ dA.JQ,l ımq~ uıpk 
4,0 mlfyonu ı'lenebfüyordu. 

Buralarda yalnız sulanan topraklar
dan mahsul ahnabiliyormuı. Toprak 
sulanıp ekim sahaları geniıletilme

dikçe de ortaya pazarlar meselesine 
bağlı Amerika'nın drat meselesi çı

Jnyormuf. 
- Ne yapmah? 
Çiftçiler yapacaklarını nazariyeei

lerden daha iyi biliyorlar. Yüzlerce 
kilometrelik yolda kaç çiftçi ile ko
nuıtuk ise istiıa,sıs hepıi bize hay
vancılığı tercih ettiklerini a<sylediler. 
Arui bol olur mahıul de para etmes
H batka ne yapılabilir? 

Dagları çıkar çıkmaz tdaho'da orta 
Amerika bitmiş, garp batlamııtı. A
merika'nın garbını ıarkından ayıran 
husuıiyetler bir Amerika tiirinde ıöy
Je izah edilmiştir: 

Garp nerede baılar? 
Elin kuvetle sıkıldığı yerde, 
Tebessümün dudaklarda daha uzun 

kaldığı yerde 1 
Garp orada hatlar. 
Orada ki güneş daha parlaktır, 
Kar daha beyazdır, 
Orada ki insanı eve bağlıyan ıeyler 

daha kuvetlidir, 
Garp orada hatlar. 
Orada ki gök biraz daha mavidir, 
Dostluk daha hakikidir, 
Esinti daha serindir, 
Garp orada başlar. 
Orada ki yeni bir dünya 

yapılmaktadır, 

Orada ki ceaaretıizlikten hasta az 
kalp vardır, 

Orada ki çaylar gülerek akar, 
Orada ki az ekim çok mahsul verir, 
Garp orada hatlar. 
Şarkının fazla söylendiği, içkinin 

u içildiği yerde, 
Fazla verilen ve az aatın alınan 

yerde 
Kolayca doıt bulunan yerde, 

· Garp orada hatlar t 
·-· 

Garbe girerken Amerika çiftlikle
rinin büyük meselekrinden biri daha 
gôzüıne çarptı. Büyük iıletmeler ya
nında küçük itletmeler ayakta dura
mıyor! Önce fakirleşiyor, zamanla da 
sefilleşiyor. 

İl~: garp ıehirlerinde, meseli İdaho
foll'de ve zen&in ma&azalar önünde 
çolc fena glylnmit çiftçiler 
gördük. Bunların bir kaçı da dileni
yorlardı. Arazileri küçük kaç çiftlik 
ve bunlara yakın kaç kasaba önünden 
geçtik iae, bunların he1>9i, imana A
merika'dan bqka bir yerde imit bini
ni verecek kadar dütük halli idiler. 
Buna mukabil büyük itletmelere ait 
topraklar•ve mü~seaeler g6s kamat
tıracak kadar parlaktı. 
İnsan ayaklarının ucuna basarak da 

başını kalabalığın arasında yükselte
bilir, fakat batkasının omuzlarına ba
sarak yülııselenler kadar delil l 

Kayseri Kızdaymda 

8 - ..•.. - hicaz turJcil: 
sezersin çukur ovada). 
9 - Saz semaisi. 

19.45 Memleket &aat ayan, 
teoroloji haberleri. 

20.00 Müzik. Çalanlar: Ke~ 
Cevdet Çagla, Şerif 
Ökte. 
I - Okuyan: Radife 
1 - Sel. Pınar - htizzs 
midini kirpiklerine bal 
2 - Şevki bey - huzzaın 
dideleriz saki ıun). 
3 - Osman Nihat - k 
kı: (Kaç yıl yürc im 

4 - S. Kaynak - kürdili 
(Bir gün yaşadık). 
II - Okuyan: Aziz S 
lar ve türkuler. 

20.30 Konuşma (milli k 
kibeleri). 

20.45 M lizik: saz eserleri ve 
lanlar: Fahire Fenıan F 
Refik Fersan. Okuyan: 
Saırnak. 

21.li> Konuşma (bibliyoğrafyı 
21.30 Muzik: küçuk orkestta 

A§km). 
ı - Alois Pacherneı: 
ti. 

·2 - Ganglberıer: ben'l!l 
dy Ayım (saks fon solo 
3 - Aubert: Gobekliler 
di. 
4 - Hippmann: Sey 
(Fantezi). 
5 - Puccini: La Bob 
dan bir parça. 

22.30 Memleket sut ayan, 
!eril ziraat, esham - tah 
yo - nukut borsası (fı 

22.50 "Müzik: cazband (PJ.). 
23.25 - 23.30 Yarınki procram. 

-( FRANSIZ RADYO 
FRANSIZ Radyosunun TU 

yatı günde ilP defa yapılmak 
nn saat ve dalga usuaınuıı:~•
blldlrlyoruz: 

1 - TURKİYE saatiyle 19 
dalga 41 44 lıl. 

2 - TÜRKİYE saatiyle 20 
- P.T.T. 263K.. Radiyo - M 
22T :M. 

--( tNGtLtZ RADYO 
İNGİLİZ Radyo ŞlrketinlD ( 

Broadcaattng Corporatton) hl 
lerde haber neırlyab prograılli 

TU'RKÇE 
İNGİLİZCE 

• 
" 
" 
" .. 

Ankara 
SaaUYle 
18.M 

8.115 
11.00 
13.30 
15.115 
1800 
20.00 

" 23.45 
FRANSIZCA lUS .. 23.00 

Matbuat Umum Mü 
bütçesi 

tinci gelir. Dördüncü numara niıan 
ayınmdır. Beıten sonraki numara• 
lan merak ederseniz, ıırada altm• 
cılık mart ayma düıer. Mart ayı 
hütün tabiatte - havalar henüz so
luk olsa bile - baharın batlangı· 
cı oldufundan Belçika ikliminin 

Yolda bir taraftan toprak ve mah
sul bolluğundan, firatlardan ıikiyet 
eden Amerika çiftçilerini, diğer ta -
raftan Avrupa'da yer darlığının ve 
gıduızlığın ıebep olduğu ikinci kan

Biletlerinizi ıimdiden aldırabilirsiniz; ======:11 1ı harbın ıstıraplı hikiyelerini dinli-

Kayseri, 16 a.L - Kızılay kurumu Kay. 
seri merkezi dlin ıeç vakte kadar valinin 
riyasetinde yaptıiı blr toplantıda burada 
ikametleri temdit edilmiı olan Erzincan 
fel&ketııedelerine ait itler üerinde karar
lar alnuıur. 

Baovekllete baah olmak 
tan kurulacak olan matbuat 
Mliihıihı yeni tetldlluna ıare 
bütçe projesi de Büyük Mi 
sevkedilmiıtir. 

E 
çip. ntra atanların haddi hesabı yoktu. ~ösyö B~· 
logh, gözlerini yarı yummuı. arkadaıının ıkram ettı
ii püroların birini söndürmeden dlierini yakıyordu 
Masa örtilail, dökülen ıampanyalardan, praplardan 

ıır sıklam olmuıtu. 

Saat üçe geliyordu. Babovski, kızla konupnak i· 
~in müsait zamanın geldiğine karar verdi. Kulağına 

eiildi, yavqça : 
- Benim daireme kadar gidelim, dedi. Orada ra· 

Jlat, rahat konuıunu. 
GiJella. dumandan yanan göderinl erkete dikti, 

bqiyle kabul ipreti yaptı. Mösyö Balogh, karısını.n 
yiizüne baktı, dudaklanna memnun bir tebessüm ya

yıldı. 
Babovaki, öne düttii. Gazinonun 'nihayetindeki kü

çük bir kapıdan geçtiler, dar bir koridora çıktılar. 
Bir kaç basamak merdivenden sonra Babovaki'nin e
rine girdiler. Babovıki, bir kibrit çaktı •• Masanın üs
tünde duran petrol lambasını yaktı. Burası, temiz ve 
oldukça tertipli dötenmit bir oturma odasıydı. Açık 
duran kapıdan yandaki yatak odası görünüyordu. 

- Tenezzül edip, evime gelmek ıuretiyle bana ıe
ref verdin Gizella. Otur da, konuplım. 

Masanın baıına karıılıklı oturdular. 
Gizella, odanın içini bir defa daha gözden geçirdi. 

'Her taraf ter temizdi. Gazinonun gürilltüsü bura
dan ititilmiyordu. Babovski elini masanın üstüne 
koydu. Parmağında tek tatlı bir altın yüzükle bir 
alyanı vardL Her iki yüzük de etlerine gömillmilt· 
tU. Genit tırnaklarının araları sim siyahtı. Teker
lek, kara gözleri, korkunç bir pırıldayııla parlıyor· 
du. İri kemikli yüzünün deriıi gerilmitti. Küçük, 
kısa burnunun altındaki bıyıkları seyrekti. Çenesi 
genit ve kuvetliydi. Gizella, ürperdi. Bu adam kız· 
dınldığı takdirde çok merhametsiz ve hain olabilir
di. Sakin görünüyordu. Fakat, tiikflneti bir maske
ye ben.siyor4u. Cesur ve sert bir adamdL Genç kı· 

nn zihninden ıeçti. Böyle olması daha iyi. Bu gi
bilerif1e her mnclc ~ ve laltl bir tekilde halle-

Yazan: Mihaly FôLDl Tür~eye ,eviren: F. Zahir TôROMKONEY -5-
dilir. 

Erkek heyecanlı ve boğuk bir sesle söze bafla
dı: 

- Gizella. bilmem sana a<sylediler mi? Ben, bu
gün seni babandan iıtedim. Yeni 1eneyi, seninle bir
likte kuracağımız mesut yuvada geçirmek istiyo
rum. 

Erkek sustu. Gizella, bir müddet ıesinl çıkarma -
dı. Sonra kahkahayla güldü. Babovaki dargın bakıt
lı gözlerini genç kızın yüzüne dikti. 

- Neye güldün? 
~ Evlenmemiz için, yalnız babamla sizin anlat

manız kafi mi? 
Babovski, gözlerini yere indirdi. Yavaıça sözüne 

devam etti: 
- Bir senedenberi yalnız ya1ıyorum. Karımın 

ölilm pek ant oldu. Çocuk bekliyorduk. İkimi• de 
mesuttuk. Kör talih evde temizlik yapılırken ka· 
dıncağız ağır bir ıey kaldırmıı, akpma hastalandı. 
Ertesi günü genç yaşında hayata gözlerini yumdu. 
Karımı çok seviyordum. Yokluğunu bütün acısiy

le hissediyorum. Şimdi otuz iki yaıındayım. Seni 
~ok eskidenberi tanıyorum, Gizella. Daha çocuktun, 
babanla birlikte buraya, gazinoya gelirdiniz. O za
man, benim babam da sağdı. Seninle konuıur, ahbap
lık ederdik. Hoıuma giderdin. Günün birinde ba
bam benim için bir kız buldu. Sözilnden çıkamadım. 
Onun lıtediği kızla evlendim. Arp& bü,tüdUA. Ar .. 

mızda biraz fazlaca yq farkı var. Fakat, birlepne
mls için bu bir mani olamaz. Seni seviyorum. Ka
rım olunan dünyanın en bahtiyar adamı olacapm. 

Genç kız, bqını •lladı, bir kahkaha attı: 
- Olmıyacafıın. 

Bqını arkaya attı. Beyu ıerdanı ıörilndü. Er
kelı: kııık bir sesle aordu: 

- Niçin? 
- ÇünkU, sevmiyorum ıizl ••• 
- Neden sevmiyorsun? 

- Neden mi? Bilmiyorum. MösylS Babovaki, ıiz 
niçin ıevdiğinizl biliyor musunuz? 

- Biliyorum Gizella .Seviyorum, çünkü, gü.zel
sin. Çok, çok hoıuma gidiyorsun. Sen, bir harikasın 
GisellL Seriyorum, çünktl; iyisin, akıllısın, aamimi
ıin. Komediden, yalancılıktan, riyadan sende eeer 
yok. İnan, aeni dinlerken doğruyu, hakikafl aöyle
diğine inanıyor. İnsan, senin gözlerine bakarken, 
hayatını birleıtirdiğin erkeği mesut edeceğini, ona 
adılı: ve mütfik olacağını okuyor. Beni neden ıeve
mediğini anlayamıyorum? Dürüst ve sıhatli bir ada
mım. İyi kuanç temin eden bir it sahibiyim. He
aabunı bilirim. Tasarruf edilmiı param var. Bütün 
gün itimle, gücümle uiragırım. Ailem hakkında da 
hiç bir teY a<syliyemezain. Babam da, dedem de be
nim gibi ıuino n lokanta sahibi imanlardı. Arsa 
etaem HDgin ft bana batın sayılır miktarda draho
ma venoN iıular da bul.,_ Baaa _.. M. 6NMI 

Roza da kaç defa söyledi. Bu kızdan 'VU 

sana iatediğin gibi kıs bulurum. Alacağın kı 
ra•ını da kendi aermayene ilave edinee, Bu 
te'ııin büyük caddelerinde lüks bir lokanta 
diye beni seninle evlenmek fikrinden cay 
gayret etti. Fakat, ben kimseyi dinlemedim. 
parada gözüm yok. Yavaı, yavaı her teY olıat• 
maye aahibi, müstakil bir insanım. Halbuki: 
benim aziz dostum Balogh, nihayet bir a 
kapıcıııdır. Öyle değil mi? Aynı samanda. 
Roza'nın, dediği gibi ailenizin lekeli de vat 
demek iıtediğimi anlıyorsun zannederim... Ş1' 
ria meselesi... Ne de olaa .. M 

- Daha açık konuıunus mösyö BaboVlkL 
yi anlayamıyorum. 

- Canım, itte malOm. 
- Malam olan nedir? Marl'nln aktris o~ 
- Aktriı? Bu görüte göre değiıir. A 

aktrise çok fark vardır. Meseli, millt tlya 
rolü oynıyan Lilyan da aktristir. Fakat, oııuıı 
tını, kendisini bütün Budapeıte takdir eder. 
ka'ya gelince, onun bir Lilyan olmadığını t 
dersin her halde. Gerçi, beni pek ala.kadar e 
ma, dedi kodu, herkes söylüyordu. Ablan o, 
Ravberg denilen gazetecinin metresi imi§··· 
böyle bir kimsenin bulunması pek hoı bir 
masa gerek. Geçen akpm buraya geldiler. 
gülerek bana selim da verdi. Yanında o b 
ftl'dı. Bira içtiler. Tasavvur et, ablan benldl 
noma yanında ltıkiyle kalkıp geliyor. Ne det 
na? 

- Ne diyeceğim? Hiç. 
- Hila anlamıyor musun? 
- Anlıyacaiım ıey nedir? 
- Her halde, Marika ile möty8 Ravbere'iıl 

nndaki münuebetin yalnız bira içmekten ı 
dutunu iddiaya kalkıpıuyacağını Umit ede 

- Bayle bir iddiada bulu.nduiwn yo-. 
YU111tlnl. twWnnı bir ~ kapaa8I 

~ 



Belçika ve Sedan'da 
• son vazıyet 

[Bu yazıda ismi geçen yerler için birinci 
aaylanuz.daki hartaya müracaat edilmesi] 

-ransız h d bo U udundan, Meuse 
bert kYUnca, Liege'e ve oradan 
rıaı llllalı boyunca, hatta bu 
~~n altında Anvers'e kadar 
teheteden büyük meycian mu• 
lfla eri hakkında gelen tel· 

b~' vaziyet hakkında hali. 
ır f"k· ldir. ytt 1 ır. verecek tekilde de· 

tank Uz bınlcrce asker, binler· 
ay '. Ve Yüzlerce tayyarenin 

dı-r ~1 altında hala çarpıtmak· 
• "-Otn n • a radyosunun fransız· 

lhr eırıyatrnda &Öylediği gibi 
ıecattlan belçikahlar" büyük 
ita •atle her tarafta müstevli· 
ht;:; koYtnaktadır. Licge bu 
kah nı rnüdafaasiyle, 1914 te
iy0r r~'?anlığını 1940 ta tekrar 
it .; ırkaç kalesini feda et
hal~r~?da kalan yaralı Llege

tlırıa.k ır avuç kahraman da· 
içik t ve hala ıehirde temiz 
. lj~ ayrağı dalgalanmakta-
lonye~e bu müdaf aasiyle tıpkı, 
~eç~ daki Westerplate kalesi, 
leai ~e _Trondheim'deki Hegra 
dj,, gıbı tarihe yeni bir destan 

Je ed· lld 1Yor. Hollanda Batku-
illlı w· k bılek . ın ciman, ordulanna 

l\~ ,~tı harabiye sürükleme· 
ıı b teslinı olunuz!" dediği za· 
hr~lçika kıralı radyo ile Llege 
or: ,,~larına ıu mesajı gönde
Ylilr umandan Modart ! Su
~! v' askerler mukavemet edi
~I" •tan için muka'Vemet edike kurnandan Modart bir 
0

1\ ha~hramanla beraber vatan 
l>ört •mukavemet ediyor! 
•ııta t•rafı battan a§ağı dii§
trıı '•?'tlrnıı olan Liege büyük 
i.h"~ ortasında bir kahraman

ı esidir. 

ilerde Escaut ile irtibat kespeden 
kanal vasıtasiyle müdafaa edile· 
cektir. 

Nam ur 
s imdi en mühim muharebeler, 

Meuse boyunca olmaktadır. 
Namur hala bütün tiddetiyle mu·· 
kavemet etmektedir. Etrafında 

ciddi muharebeler olmaktadır. 
Almanlar, Meuse'ü Namur'ün ti· 
malinden gcçmitlcrdir. Nctekim 
Havaa ajansı da Brüksel. Namur 
hattı üzerinde Gembloux'da fran· 
sızların almanlarla. çarpııtrğını 

bildiriyordu. ·Bu suretle alınanlar 
Namur'ü arkadan da sannıılardır. 
Fakat Namur'de tıpkı Liege gibi 
her tarafı mahsur olduğu halde 
kahramanca müdafaaya devam 
etmektedir. Diğer taraftan, al
man taarruzlarını, daha cenupta 
Dinant ve hudutta Givet istikame· 
tinde teksif etmişlerdir. Meuse'ü 
alınanlar Dinant'tan da geçmi~
lerdir. Bu hücumun siklet merkezi 
herhalde Charleroi kömür havza· 
sr teıkil etse gerektir. Almanlann 
maksadı bu suretle Fransa'da bu· 
lunan Maubeuge'den geçen, ve 
Namur'de Meuse'e akan Sambre 
ırmağiyle Meu&e arasmdaki saha· 
yı ele geçirmektir. Fakat it bunun
la bitmiyor, belçikalıların Sam
bre'a dayanan bir müdafaa hat· 
lan daha vardır. 

Sedan' da 

A sıl mühim muharebeler, Na-
mur'den Meuse boyunca Se· 

dan'a kadar devam eden kıaımda 
olmaktadır. Almanlar, Sedan'ın 
tarkmdan ve garbından Meuse'ü 
üç noktadan geç.mitler ve bir 
franaız radyosunun dün ıabah 
verdiği bir habere göre yelpaze 

~h teklinde açılmak iatemitlerdir. 
t" •k-.t ııe yazık ki, Hollanda Fakat aktam gelen haberler, al· 

UI.:U3 

'Birleşik 
Amerika 
ve harp 

(Başr 1 inci sayfnda) 

yapabilecek bir kudrete kavuşursa 
avcu içindeki Danimarka'dan Cro
enland'ı yani Amcrika'nın timal e§İ· 
ğini niçin almaıım? 

Hollanda'ya gelince bir aydanbe· 
ri matbuat bu memleketin zaptmm, 

Asya cenubunda yaratacağı huzur
suzlukla me§guldür. Alman himaye
sinde Amsterdam'da kurulacak ye-
ni bir hükümet, kendine denizler ka· 
pah olacağından Felemenk Hindis
tanı ile temasta bulunamaz. Mütte
fiklerin veya başkasının buraya el 
koymasını Japonya istemiyor. Tok
yo boyuna statüko bozulursa ser
bestimi muhafaza ederim diyor. Bu, 

merkezden mahrum kalını§ olan 
müstemlekede müttefiklerin alacak· 
ları bütün tedbirlere muhalifim ve 
icabında burayı itsi)ayı göze alıyo-
rum demektir. Bu takdirde ise A • 
merika'nm büyük müstemlekesi o • 
lan Filipin adalan Japonya ile o-
nun bu fırsatla birleteceği Hint par
çası arasmda mahsur bir hale ginniı 
olacaktır. Amerika tehlikeyi se
zerek japon hariciye nazırmm be-
yanatını §iddetle kartıladı, donan • 
mayı pasifik Okyanosuna manevra· 
ya gönderdi. 

Görülüyor ki Hotlanda'nın işgali 
Asya'nın doğu cenubunda yıllardan
beri kurulmuş bir nizamı bozmak, 
Japonya ile Birletik Amerika ara
sında bir harp çıkarmak istidadın
dadır. 

lki Okyanos'un geni§ sulariyle 
Avnıpa ve Asya'daki ihtilaflardan 
çok uzak ve masun kaldığını sanan 
Amerika son günlerin hadiseleri ö
nünde artık dÜ§Üncelerini değİ§tir
mİ§ görünüyor. Tehlikenin yakın ol· 
duğu Amerika'da da anlatılmağa 
ba§lamıştır. Bu anlayı§ yüreklerde
ki hislerle de birle§erek aon günler
de artrk müttefikler lehine bir nevi 

tezahür halini almağa ba§ladı. 
Son istilaların ve harplerin ıstıra· 

bmı tadan Avrupa'nm §İmal halkı 
ile Amerika'nm büyük ekseriyeti •· 
rasında kültür, tarih ve dil beraber
liği de vardır. Birknç asırdanberi 

İsviçre' de 
vaziyet 

• 
gergın 
(Başı 1 inci sayfada) 

g111z konsolosluk makamları, bugUn tngt • 
!iz tebaasına, her ihtimale kargı ZUrih 
mıntakasını terketmeıerı tavsiyesinde bu· 
lunrnuştur. Fransız isvlçrcslne doğru mem 
Jeketi terkcdcnlerle dolu trenler ZUrihten 
hareket etmektedir. 

Vnzlyet sakindir. Fakat hAlQ civarda 
kuvetll alman kıtnlıın tnh!l§§Utlert bulun • 
duğu hakkındaki ııayialnr devam etmekte
dir. 

Memleketi, bozgunculara ve pa.rqtltcU -
Iere karşı müdafaa için mnhnlU mUdataa 
grupları sUrntle teşkil edilmektedir. 

Halk hudut mıntakaaını 
terkediyor 

Bern, 16 a.a. - İki gUndcnbcrt, bir çok 
kimse, ezcilmle kadınlar, çocuklar, mem • 
leket dahllinde yerle11mek llzere hudut mın
tnkasını terketmektedlr. Bu bUyilk otomo
bil gidiş geltşlnden b~ka, n.ynea her han
gi bir askıo.rt hareket yoktur. Fabrikalar 
tglemekte, köyltiler tarltLlannda çalıgmak • 
tadır. 

Bir alman tayyaresi düıüriildü 
Lozan, 16 a.a. - İsviçre genel kurmayı

nın saat ıs de blldlrdığlne göre, ZUrth 
kantonu Uzerlndo bin metre irtifada uçan 
bir alman bombardıman tnyyaresl görül • 
mUştUr. 

Hetnkel 101 ne İsviçre avcı tayyareleri 
arasında kısa bir çarpıııma olmug ve tay -
yare do.fi topları da harekete geçmlıtır. 
Yere lwnlye mecbur edilen Helnkelde :ıran· 
gın çıkmıı:ı ve tayyarenin bir kanadı sakat· 
lanmıştıı'. Tayyarenin mUrettebatından iki 
yaralı enterne cdllml§tlr. Diğer lklııl kaç
mı§tır. Bunlar, faal surette aranmakta • 
dır. 

Amerikalılar Londrt:I dan 
aynlmıyacak 

Londra, 16 ıı.a. - Bazı İsvlı;re kantonla
nnda oturan inglllz tabansının derhal tah· 
llyesi için tedbirler alınmıııtır. Diğer ta.raf· 
tan .Amerika bUyUk elçisi, Londrada oturan 
amerlkalılara İngiltereyi tcrkctmck tavsl· 
yeslnde bulunduğu hakkındaki haberleri 
yalanlamı§tır. 

Yugoslavya' da bir 

İtalyan tayyaresi 
düıürüldü 

(Başı ı inci sayfada) 
çlllğf. binasını muhatnza etmekte olan 
rnUfre~eler, sUkQnet içinde geçen geceden 
sonra nöbetten çekilmtılerdir. 

Nümayı§ yapılmıyacak 
Bern, 16 a.a. - Havwı Ajansından : 

-s-· 

19 Mayıs spor ve gençlik 

bayramına hazırlık 

Erkekler geçit resmincl• 

Genç kızlarımız geçit reıminde 

laıe t;alitn olmuf, hiç olmazsa, ınan ilerleyişinin durdurulduğunu 
'ttttrı.1 &n rnuharebe&inin neticesi ve hatta fransrzların mukabil ta• 

Atlas Okyanosu'nun ötesinde ya§ı • 
yanlar, bugün istilanın kana boya • 
dığı ülkeleri bir iki batm önceki 
yurtlan olarak ıevınekte ve oralar· 
daki felaketten ıstırap duymakta
dırlar. Bütün bunların üstünde A • 
merika psikolojisi, istiklalini elin· 
den zorla aldığı fngiltere'ye hususi 
bir sevgiyle bağlıdır. Köklerini tari· 

Romadan bildlrildlğlne göre dUn sabah 
rnillt terbiye nazırı talebe)1 nUmayiııler 1ı;dlllrniıi 
yapmaktan vaz geı;mJye d~vet etmlıtır. 

~ıy._ kadar dayanamamııtrr. arruza geçtiklerini bildirmekte· 
Solc den Belçika'nm batına yeni dir. Bu taarruz ve çarpıtmalar 

lıaı11t ltuvetli bir cephe daha a• bütün tiddetiyle dün de ak§ama 
le ır. Bu cephe Liege'den, Al· kadar sürmüttür. Bu harbe yüz· 

Moskova'ya gidecek yugosalv 
heyeti 

11 
'nalı boyunca, Anvers'e ka· )erce tank, tayyare ve piyade i§· 

te a~·"11tnaktadır. Alınan haber· tirak etmiıtir. Fransızlar bu hu· 

Belgrnd, 16 a.a. - Royter: Yakında 
Moskovaya gidecek olan alyo.sf heyetin 
kimlerden mütc:ıekkll olncağlnı tesblt için 
müzakereler devam etmektedir. Bu ziyare
tin kat! tıırlhi ve hedefi yugoslav ekono - "'"""·'·.:·:o:,,,, . ., .. _ 

ta,,'tore, tinıdi alınanlar, burası· susta muharebenin sonuna kadar 
ta•t:~~~ batlamıtlar, bir An· tafsilat vermiyeceklerdir. Dünkü 

. ~ ~r de Maastricht'ten hat· tebliğlerinde bu noktayı tasrih et· 
İtrrırl •ılkelemek tetebbüsüne melerine bakılırsa, herhalde fran-

1 

hi bir men§e ve kültür birliğinden 
alan bu his~ İngiliz imparatorluğu • 
nun bir iki asırdanberi uzak ülke· 

mfk heyetinin ı.ı:osltovadan getireceği neti
celere bağlı olacaktır. Bu heyet yarın BUk· 
reşte olo.cnk ve kısa bir ziyaretten ımnro. ö
nUmUzdeld cum:ırtesi gUnU Belgrada gele • 
cektlr. Yeni heyetin ba§lıca vazifesi lld 
memleket arasında diplomatik mUnasobet
lerln tesisi olacaktır. 

'-at ~ erdir. Alman kıtalannm sız Batkumandanlığı çok mühim 
ral\d ticht istikametinde St • bir ıürpriz hareketi yapmaktadır 
lrdılt1 '\'e Tirlemont'a kada'I' ve yahut hazırlamaktadır. Bunun 

liii~rı, Tongres ile Hasselt'in ne olduğunu kestirmenin imkanı 
. lt\oai: ~ıı~.aırlmaktadır. Hatta yoktur. 
•r hu knunde yani Brüksel'e Sedan önü §İmdi bir mah§er gü-
llhl.rç~ saat mesafede şiddetli nü halindedir. Müttefikler fazla 
'lr..~ elerin olduğu ve Brüksel· ~ "llhd asker zayiatı vermemek için ~vel· 

~ilttleL •.siperler kazıldığı bil-~lh "tedır. ce ihtiyar ettikleri mevzi harbini 
etil\c: ertb kanalının •öbür ucuna terketmi§ ve hareket harbine geç· 

la:· ~rada Anvers vardır. Al- mi§ bulunuyorlar. Bunun gayesi, 
?llt•~ tıınalden sarkarak Tum- alınanları da aynı zamanda çok 
itler. Ş'aldıklannı bildirmekte- fazla hırpalamaktır. Herhalde 

lllıoı •rna.l Brabant eyaleti al- garp cephesinde vaziyet çok cid· 
ta.d, 11 elıııde olduğuna göre didir. Bu bir iki günü beklemek 

1ltııda: Anvera ciddi bir tehdit zarureti vardır. Müttefiklerin al-
d._ b· ır. Yalnız Zeeland adala- manlarm yaptıkları bu yıldırım 

d, rrt~r kısım hollandahla; bu· harbine bütün kuvetleriylc muka· 
'reıc ~ttefik kuvetlerle itbirliği bele ettiklt!ri şü?>heııizdir. Umumi 

. dev ahr-.rnanca müdafaala- vazi'vet belki de daha çabuk ve 
•t lehı·~nı etmektedirler. Burada mcsr.la bu aabah inkiıaf etmi, o-
. •letirı~ e vardır. O da Zeeland lacaktrr. 
d,.ı ııı Bet "k . f t."ı olan çı a toprağında ım- Mümtaz Faik FEN K 

:.. "ırler-j . Schoondyke ve N euzen .------
~.· rıın al 1 ti •dir Ç" rnan arın eline geç- Gümrük muhafazada 
L~lld~n Unkü bu suretle Anvers "'tı" ve bir tayin 

e llırı Karpten bir kıskaç 
.. •c-.ktır. Gümrük muhafaza genel komutanlığı 
kseJ üçüncü şubesinde açık bulunan 50 lira ma

aşlı hakimliğe Ankara hukuk fakültesi me
zunlarından B. Nazif Demirci 30 lira ile 

~ •kllt bel . ta.yin edilmiftir. 
~~ li d"ı'-kçıkalılar, her ihtima· ----

.. d f " at ı Gümrüklerde bir tayin d
1
• il lal e a arak, burada 
r A arını "h 'd · te · """er ,. 1 mal etmemişler- İstanbul ithallit gümrüğü mu ur mua-

~Okllhu.rıda. s ~n 20 kilometre garp vinliğine Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti 
d,l\ llı~hirn rrı~~unan St. Nikolas üçüncü sınıf müfettişlerinden B. Reşat 

h Ust hk k"l Girişmen naklen tayin edilmİ$tir. 
t-rh' •ridir S a em mev ı er· 
~el\• 1nde C t. Nicolas'nın biraz 
'ttıfJ.de klldarllııd'daıı ıimale, Neu
hul\ lfll edil uzanan iki kanalla 
.\rı\>"rı •ltın;cektir. Belçikalıların 
d-y er-, istik • i ournai, Gand ve 
1•1-t ""•ıı 1:ı· •tnetinde Escaut'ya 
teı vllt'dır ır"" haıka müdafaa hat• 

ec k ·.-ak 
ta.r•-te bir t at bu hat, ıarpten 
ı ıt il eca ·· -..•r-ı n :Y•p 1 VUze karşı değil, 
ltlilt~ e.n &on ~ •cak bir saldrrışa 
.\rı..,:~ .~ •ke.t ~t olarak inta edil· 
~ .. le d 1 ın "•2!· er feye rağmen 
'-11-ıaiciildir. ıeti tehlikeden u.t-., '1 &el f\ııı 

1
Ker Anvera düter· 

.,, il den belki Louvain-
• llZazıan Ye biraz 

Çorum ııhat müdürlüğü 
Hudut ve sahiller gıhat umum müdür. 

lüğü müfetti;ılerinden B. Dr. Edip Süren 
ikinci sınıf olarak Çorum ııhat müdürlü
ğüne tayin edilmiştir. 

Yeni bir ithalat birliği kuruldu 
İştigal mevzuu çuval, kanaviçe ve jut 

mamulatı olmak, merkezi İstanbulda ve 
bir ıubesi İzmirde bulunmak üzere bir çu
val, kanaviçe ve jüt mamulatı ithalitçıla
n birliti kurulmuştur. Bu işlerle meşgul 
olan tacirler bu birliğe iza olmak mecbu
riyetinde bulunmaktadırlar. Aıa olnuyan
lar birliğin ittiral mev.zuunu teşkil edcrı 
maddeler i'tballtmı 7.8PMm7acaklardlr. 

lerde Amerika ile ahenk içinde yü· 
rümüş olmasından ve bunu artık ae• 
lametini:nebir şartı bilmesinden çok 
kuvet almı§hl". Bunu ifade için An· 
dro Maurois'nın bir mütahedeıini 
nakledelim: &ansız akademisyeni 
geçen yıl Amerika'da yaptığı seya· 
hate ait kitabında diyordu ki bir· 
çok amerikahlar bir Avrupa harbin· 
de müttefiklere para ve silahla yar· 
dım edeceklerini söylüyorlar, "ev· 
latlarımızı göndermeyiz!" diyorlar. 
Ancak hepsinin buna ilave ettiği 
bir §ey vardır: lngiltere tehlikeye 
dü§erse hepimiz oradayız. 

Birkaç gündenberi ajansların A· 
merika'ya ait haberleri gösteriyor 
ki, Avrupa harbine ait alaka aktif 
bir kuvet olmak Üzeredir. Birçok 
gazeteler yalnız Almanya'ya hÜ· 
cumla kalmıyarak açıkça harbe 
ittirak fikrindedirler. "Halkın his· 
siyatını çok iyi anladığı" öteden· 
beri iddia edilen Cümhurreisi 
Ruzvelt, son taarruz haberini aldık· 
tan birkaç saat sonra Panamerikan 
ilim konferansındaki nutkunda me· 
deniyete yapılan tecavüzlerden A· 
merika'nm ne m ddeten ne de ik· 
trsadi ve içtimai bakımlar.dan ma • 
sun kalamıyacağmı söylemit ve fU 
neticeye varmı§tır: "lcabederse ıne· 
deniyetimizi, hüriyetimizi ve kültür· 
rümüzü fennin bize verdiği bütün 
vasıtalarla müdafaa için birlikte ha· 
reket edeceğiz" 

Resmi mahfiller serf hiç bir lnkl~at der
pi§ edilmemesi icap edeceğini beyana de • 
vam etmekte iseler de memleket mUdafna· 
sından mesul olan mahfillerin lta.lyan po
litikasının tamamen muayyen olmadığı. §U 

sırada miltemmlm bir mU1..aharct temini 
nrı>.usunda olduklnn anl~ılmnktndır. 

Yugoslav hududunda İtalyan 
nümayi§leri 

Belgrnd, 16 a.a. - Hoytcr: Yugoslav na
zırlan dUn Belgrndda bir kaç toplantı yap
mışlardır. Öğleden sonra, B. :Mnçck har
biye nazın General Ncdlc'le görllşınUştUr. 

Bu toplantılnrd:ın sonra hiç bir tebliğ 
neııredllmemlştır. 

Yugoslav ticaret heyeti 
Moskova'dan döndü 

Belgrat; 16. a.a. - Moskova'dan dö
nen Yugoslav ticaret heyeti, bugiln 
öğleden sonra Belgrat'a gelmiştir. 
Heyet azası, Moskova'da görulen işler 
den çok memnun olduklarını ve Sov
yet • Yugoslav münasebetlerinin istik· 
hali hakkında nikbin bulunduklarını 
bildirmiştir • 

Milli kelimesi ve musiki 
( Başı 2 iaci sayfada ) 

büyük garp eserlerinden birisi ola
cak; fakat ilk defa dinledim ve çok 
beğendim. 

lngiliz kumandanına bunun lbra
him tarafından bestelenmi§ olduğu
nu söylediğim dakikadan sonradır 
ki albayın gözündeki mevkiimiz de
ğişmiş, yükselmi§ti. 

Dün gelen haberlere göre Ruz· 
velt, ltalya'nın harp harici kalması 
için Musolini'yc yeni bir müracaatta' 
bulunmuştur. Roma diplomasi ma- 1 

haf-ilinin teyit ettiği bildirilen bu 
le§ebbüs, yukardanberi saydığımız 
hadiseler çerçevesine girecek mahi
yettedir. 

Bu eser milli değil de, kampın ko
ğuşlarında şunun bunun çaldığı "ça
resazım .. şarkı/arz mı milli idi ? 

"Bir insan cemiyetinin inalnhk 
evıafı, ki bunun içinde kudret ve 
enerji bilhassa dahildir, güzel 
sanatların tesirinden gıda alırlar." 

Büyük Milli Şef'in bundan sekiz 
sene önce söylediği bu s<5ze dikkat 
edelim. Öteki güzel sanatlar gibi 
musiki de bize J§yık olmak, miJli 
vasfını takınabilmek için kudret ve 
enerjimize gıda vermek mecburiye
tindedir. 

Almanya, Polonya'yı istilasını 
mevzu yapan beyaz kitabında Ruz· 
velti harbi teşvikle itham etti Ame· . , 
rıka'dal i husumetleri biraz daha 
a.rttrrmış oldu. Dündenberi Hollan· 
da'nın hakimi olan nazizm, Fele· 
menk Hindistanı için alacağı bir ka· ı 
rarla da bu husumeti hareket haline 
getirecek midir 7 

Kemal VNAL 

· Meyhaneden çıkamıyan bir musi
kinin ise bize gıda vermek şöyle 
dursun, zevk midemizi bozacak me
zeler hazırlamaktan başka birıey e
linden geleme%. 

Gene kızlarımız laarekô.ı vaoıvorlm 

Dağ bQfınt duman almlf ıarkııı ıöyleniyor 

(Başı ı. incı uy/ada) 1 teşkilatına bağlı tayyareler saat 7 a. 
mesi sebepleri, beden "terbiyesi ve ıpo-j havada şehrin üstünde bulunmak .. ü~~
run lüzum ve ehemiyeti, 19 Mayıı gü- r~. c~vern~lar yapacakl~ ve ?u buyuk 
nünün manası ve büyük inkılabımız- gunun manas~nı tcbaruz ettıren vecl-
daki bilyük yeri izah olunmaktadır. zelcr yazılı kağıtlar atacaklardır. 

Yarından itibaren, stadyom ve An· 
kara'daki bifyük caddeler ve meydan· 
lar belediyece hazırlanan vecizelerle 
süslene<:ektir. 

Okulların ve spor kulilplerinin te
hir dahilinde yüriiyüş yapacakları sa· 
at 8.30 dan 10 a kadar, öğleden sonra 

tayyareler havada ve stadyomım üze • 
rinde muhtelif gösteriler yapacaklar
dır. 

O glin stadyomda büyük mikyasta 

Bayram gününün programı 

Atatilrk'iln 19 Mayıı l!H9 da karaya 
çıktığı -.at 7 de 21 para top.atılacak gençlik ve spor gösterileri yapılacak 
ve fabrikalar, lokomotifler, otomobil- ve bu gösterilere şehrimizdeki orta o-
ler, düdüklerini, karnelerini birer da- kul ve liselerle yüksek okul talebeleri 
kika çalarak bu tarihi agı selamlıya • ve Beden Terbiyesi Genel Direktör • 
caklardır. Ebedi Şef'in ve onun em • lüğü Ankara bölgesine bağlı spor ku
rinde milli ıeref ve istiklali için can- lilpleri iştirak edeceklerdir . 

tarını seve seve feda eden ıehitlerimi- Bu törene iştirak edecek olanlar dün 
zin aziz hatıralarını anmak üzere her· sabah saat 9.30 da stadyomda umumi 
kes olduğu yerde bir dakika durarak bir prova yapmı§lardır. Provalarda ha.o 
ihtiram vaziyeti alacaktır. zırlıkların mükemmd oldutu &örül • 

.l'ürk Hava 1'wwm.ı'nun TiirkkutU milftiis. 
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z la.ları bazı m zileri 
n n geri aldılar 

( Başı 1. inci sayfada ) 1 Dilşman hücumlarının muhtelif nokta-
den muharebe hakkında ıimdilik 113rlh lnrda aynı zamanda vuku bulduğu ve bu. 
tafs llit ver lmiyecektir. g{inkü hadiselerin fevkaUl.de seri bir suret-

Scdan'da mukabü taarruzlar te cereyan ettiği göz önüne alınırsa, bu 
Paris, 16 a.a. - Bu sabahki resmi teb- eski tabiye meselesinin halli kolay bir iı 

li~ h kkında izahat veren fransız erklinı- olmadığı anlaııılır. Bununla beraber avan-
harbıyesinin bir mümessili, bunun baııku- taj fransızların tarafındadır: zira fransız
mandanlı ın bir silkQta dii.veti değil, bil· lar, arkasında stratejik ihtiyatlar tam bir 
tun millete hitap eden bir emri olduğunu emniyet içinde bulundurulabilecek olan 
bildırmiştir. MaJino hattına maliktirler. 

Meuıe muharebesi derinliğine devam Muharebe devam ediyor 
etmektedir. Muttefikler alman zırhlı fır -
kalıırının taarrw:nu kırmak için tertibat 
almışlardır. Almanlar yalnız Sedan'ın ba
tı - imalinde Scdan'la Namur arasında 

zırhlı kıtalar sevkine muvaffak olabilmi&· 
lerdır. Nefsi Sedan bolgcs!nde fransız mu
kabıl hücumları dun akşnm Uzeri vaziyeti 
tekrar tesıs etnıiıtir. 

Sedan ile İsviçre arasmdıı Maginot 
hattı tamamen masundur. 

Namur'un şimalinde Escakt'ta iki taraf 
külli kuvetleri temasa girınlılerdir. Bü
tün alman hücumlnn puskurtulmfi!Stfir. 

Evelki ahşamki vaziyet 
Parıs, 16 a.a.a- Havas ajansı harekat 

hakkında saat 14 te ai<iğıdaki malQmatı 

vermiıtir: 
Bu sbah Pariıte toplanan mnlQmata na

zaran dün gün batarken vaziyet ıöyle idi: 
Şimalde Anvers'teki mUttefik kıtaları 

Zeland'ı müdafaa eden muhtelif kuvetler
le temas halindedir. 

Anvers ile Namur arnsmdn alman kill· 
ll ku'lletler:i mUtte!ik kUll! kuvetleriyle 
temasa girmiştir. 

Merkezde, Namur'dan Sedan'a kadar 
Mcuıe - Moz - nehrinin sol kıyısı üzerine 
uzanan umumi bir muharebe mevcuttur. 
Burada piyade ile irtibatı Olmıyan zırhlı 
fırkalar ileri ıilrülmilştllr. Fransız ku
mandanlığı durdurma tertibatı almaktadır. 

Sedan bôlgesınde alınanlar ıclırin 
§arkında çıkııı yapmağa ımıvaffak olama
mıslardır. Fransızlann buradaki mukabil 
hücumları Meuıe boyunca ilerlemektedir. 

Sedan'dan İsviçre hududuna kadar .va
ziyette hiç bir değişiklik yoktur ve yalnız 
mevzii hlldiııeler vuku bulmuıstur. 

Mukabil hücumlar 
Paris, 16 a.a. - Havas ajansı askeri ha

rekfit hakkında saat 15 te ııu malQmatı ver
miıstir: 

DUn bütün gün alınanlar Sedan bölge
ainde şimal - cenup istikametinde hücum 
etmışlerdir. 

Sedan'ın tazyikin daha şiddetli olduğu 
bu bölgesinde fnuısız kıtalan almım bil • 
cumunu durdurmuı ve hattll Sedan'm 
Meuse - Moz - boyunca bir mukabil hü
cumu da miisait ıekilde inkiııaf ettirmiı -
terdir. Fnııuıız mUdafna tertibatında te
ııekkul eden 7~ kilometrelik girinti derin
leşmemiştir. 

Buna mukabil, Sedan'ın batı - ıimalin
de vaziyet daha ciddi görünmektedir. Al
manlar buradn Meuse'ü geçmeğe muvaf • 
fak olarak zırhlı kuvetler ileri aürınüııler
dir. 

Daha ııimalde Namur'la Anvers anı.sın· 
da eiddetll bir muharebe başlamaktadır. 

Püakürtülcn alman hücumlan 
Muttefik kuvetler Zeland'da Rhin

Vaal - Meuse - Escaut al:zındaki alvnk a
dalarda, Eııcaut üzerinde, Anvers bölge.
sinde ve Brüksel'ln şarkında iki muharebe 
bölgesi arasında bir menteşe teşkil eden 
Anvers bolgesinde dirsek dine"'edir. Bu· 
rada alınanlar tnnk, tayyare• ve topçu hi • 
mayesinde bazı büyük hücumlar yaptılar. 
Bütun bu hücumlar püskürtülmfiştilr. 

Sedan'ın ııarkında vaziyette Montmedy
den Longvy'ye kııdar ve daha ııırkta bUtiin 
Ren boyunca hiç bir değiıiklik yoktur. 
Fransızlar butlin müstahkem mevzilerini 
ve Montmedy'den Sedan'a kadar mahmuzu 
sağlam ibr 15ekilde muhafaza etmektedir
ler. Bu geniş cephe üzerinde Maginot hat
tının birkaç buyilk istihkamı bombardı
man edilmiştir. 

Ren ilzerinde fransız topçusu nehrin o
bur kıyısındaki alman mevzileri üzerine 
şiddetli ve tesirli tahrip ateşi açmı:t ve 
mal•eme depolarını imha etmiııtir. 

Şarki Scdan'da alman ilerleyişi 
durduruldu 

Londra, 16 a.a. - Royter ajansı harekllt 
hakkında saat 15 te a11nğıdaki malQmatı 
vermıştır: 

Alman ilerleyişinin ııarki Sedan bolıe
sln<le durdurulduğu anlaııılıyor. Bu bôlıe
de vaziyet acırdır. Fakat tehlikeli değil
dır. 

Almanlar dün ogleden sonra Nınnur'un 
şimalındeki muttefık kıtalnra karşı hu
cumlar yapmışlardır. Duı;mwun bu hücum
ları dun gece durdurulmuş ve bazı nokta
lard:ı Meuse boyunca franıızlar hafif bir 
terıkkı kaydetmi,Jerdir. Namur'dan Se
dan'a kadar uzanan bolgede vaziyet çok 
mup ıemdir. 

Lieıe tecrit edilmiş vaziyette, fakat 
mukavemete devam etmektedir. Namur da 
böyledır. Bu şehrin de tecrit edilmi:ı va
zıyette ol lu~u anlnı;ılıyor, fnknt muka
vemet etmektedir. 

Zelande'da, Valihcrcn'de ve Valihe· 
ren'ın ş~kındakl adada müttefik ve alman 
kıtaatı arasında ııddetli muharebeler ce
rey n ediyor. 

Amsterde.m ve Rotterdam'daki bütün 
petrol ihtiyatları imha edilmiş ve alman
lar bu stoklan ele gcçlrcmemiıılerdir. 

General Gamelin'in gayesi 
nedir? 

Londra. 16 a.a. - Hoyter ajnnsının as
keri muharrıri yazıyor: 

General Gamelın'in halen gayesi sade
ce mevzii mevcutlarını ve tayyarelerin! 
kullanarak duşmanın başlıca hücumlarını 

puskurtmek ve sonra en miıhim stratejik 
mevcutlarını hangi en müsait mıntakadan 
nihai bir mukabil taarruza tahsis edecefl
ni kararlaı;tırınaktır. 

Paris, 16 a.a. - Fransız akşam tebliği: 
"Muharebe, heyetiumumiyesi itibariyle 

aynı genişlikte devam ediyor. Bazı nokta· 
!arda çok eiddetli çarpışmalar olmuştur. 

Bombardıman hava kuvetlerimiz, avcı 
hava kuvetlerimlzin himayesinde, keşif 
hava kuvetlerimlzin bildirdiği düşman 
kollarına ve zırhlı makinalarına muvaffa
kiyetle ıiddetli hücumlar yapmıstır.,, 

Vaziyette değişiklik 
Havas ajansı, fransız akşam tebligi11-

den sonra, askeri vaziyet hı.ı.kkındn saat 
23 te aşacıdaki malumatı vermiştir: 

Namur ile Sedan arasındaki vaziyette, 
bugün hiç bir terakki olmamııur. Çarpış
malar devam etmektedir. Fakat, son iki 
gün içindeki bilyiik şiddetin! muhafaza ey
lememiıtir. 

Sedan mıntaknsında, fransız kıtaları, 
şiddetli mukabil hücumlar emasındn, ba
zı mevzileri geri almışlardır. Başka yer· 
lerde alman hücumları durdurulmu~tur. 
Bundan, nisbi bir sükiln ve her türlil al
man terakkisinin kntt sur.ette durduruldu
ğu mağnası çıkanlmamalıdır. 

Hava faaliyeti 
Fransız kumanda.nlıiı, bu ıünU, iki 

gUn evelki ııi.dlletli çarpışınalardan sonra 
muharebe tertibine intizam koymıya tahılı 
etmiştir. Takviye cüzUtamları normal su
rette gelmektedir. 

Hava muhıırebesl, daima durmadan ay
ıu ıiddetlyle devam eylemektedir. Alman 
bombardıman tayyareleri mUttefik avcı 
tayyarelerine hlicum etmektedir. Mütte -
fik hava kuvetleri, ııiddetli çarpı5maların
da yalnız alman hııva ordusuna değil, fa. 
kat aynı zamanda ve bilhassa alman zırhlı 
cüzütamlanna mahsQs zayiat verdirmek· 
tedir. Alman zırhlı cüzUtamları, her yer
de, fransız - inglliz hava kuvetlerinin hU
cumuna uğramıştır. 

Salihiyettar askeri mahfiller, alman 
zırhlı unııurlarmm yalnız Sedan'ın ılmali 
garb!alnde Meuıe nehrinin sol kıyısında 
bulunan kıtalar tertibinin içine ıirmlı ol -
dutnu bildirmektedir. 

Anadolu Ajansmın Notu: 

Harp harekatı hakkmdaki alman 
resmi tebliği alınamamı§lI1'. 

Atina ajansının tekzip 

ettiği asılsız haberler 
Atina, 16 a.a. - Atina ajansı, ingi

liz tayyarelerinin Elen bitaraflığını 

ihlal ederek bir istikşafta bulunduk
ları, İtalyan vapurlarının Yunanis
tana uğramıya nihayet verdikleri hak
kında yabancı gazeteler tarafından 
işaa edilen şayiaları kati surette ya
lanlamıya selahJyettardır. Buna mU
masil diğer pyialar da kati surette 

yalanlanmaktadır. 

Atina ajansı, Arnavutluk karşısında 

bulunan Elen kuvetlerinin takviye e

dildiği ve Elen harbiye mUsteşarının 
şimali Yunanistan'a yaptığı seyahatın 
bu takviye ile alakadar bulunduğu 
hakkındaki radyo haberini de kati su
rett!! yalanlamaktadır. Harbiye mUs
teşarının seyahatı, normal servis ihti
yaçlarından mlinbaistir. 

Macar - Slovak sının 

dün yeniden açıldı 
Budapeşte, 16 a.a. - Slovak makam

ları, birka~ gün evci kapanmış olan 
hududu, Salassagyarmat'ta bugün ye
niden açmlşlardır. 

Gazeteler, bu sabahtanberi Slovak
yaya karşı olan· her türlü neşriyata 
nihayet vermişlerdir. 

Siyasi mahfiller, Macar aleyhtarı 
tezahürlerin yapılacağı 19 mayıs tari
hini büyük bir alaka ile beklemekte-

dir. ' 

:···························· .. ··········· ··········ı 
IKÜÇÜK DIŞ HABERLER 
.................................................... 
x Belg'rat - "Politika,, gazetesi, buğ

day rekoltesine ait ıimdiki tahminlere na
zaran Yugoalavya'nın bu sene buğday ih
raç etmiyeceğini, memlekette buğday fi. 
yatının yükseleceğini, çilnkü tuğyanların 
buğday ekilmiş olan 100.000 hektar arazi
yi tahrip etmiş olduğuriu yazmaktadır •. 

x Belgrat - Yugoslavyanın her tara· 
fmda birçok delikanlılar, yugoslav tayya
re kulilbu tarafından açılmııı olan pilot
lar mektepleri müsabakalarına i§tlrlk i
sin müracaatta bulunmaktadırlar. 

1 ngiliz tayyarelerinin 
Sedan'da yaptıkları 

Büyük hava 
taarruzları 
Almanltıran ileri 

hareketini durdurdu 
ti, Londra, 16 a.a. - Hava nezare 

müttefiklerin dün Scdan'da yaptık 
rı hava taarruzu esnasında Meusc 
zerinde müteaddit salıih köprüler 
tahrip edildiğini bildirmektedir. M 
tcakiben 150 den fazla tayyare iler 
mckte olan alman takviye kuvetle 
nin başlıca saflarına lıir taarruz ya 
mışlardır. 4 köprü tahrip edilmişt 
Kalabalık tank kafileleri ve efrat k 
lan dağıtılmış, yollar tıkanmışt 

Almanların Sedan bölgesindeki il 
hareketi bu suretle durdurulmuş 
Fransızların şiddetli bir muk~bil 
arruza geçmeleri imkanı hasıl olmu 
tur. 

En mühim hava taarruzu 
Londra, 16 a.a. - Hava nezareti, 

sabah aşağıdaki tebliği ncşretmist 

la-
U-
in 
il-
le-
ri-
p-
ir. 
ol-
ır. 

eri 
ve 

ta-
Ş· 

bu 
ir: 
ş-Rhin nehrinin şark sahilinde diı 

manın Holanda ve Llıkscınburg'da 
istila kıtalarım takviye için kulland 
ğı muvasala yollarına, dün gece ing 
liz hava kuvetleri büyük bir taarr 
yapmışlardır. Taarruzlar, bütün ge 
devam etmiş ve atılan fazla miktar 
bombalar şiddetli infilaklar husu 
getirmiştir. Harbın bidayctindenbe 
ingiliz hava ordusunun yaptığı en m 

ki 
ı-

i-
uz 
ce 
da 
le 
ri 
ü-

him taarruz budur. 

/ngiliz hava taarruzunun 
talsiliitı 

Londra, 16 a.a. - Reuter ajansı b il-
diriyor: 

--
İngiliz hava kuvctle"rinin Maast 

richt civarında bulunan motörlü al 
man kollarına karşı yaptığı şidde 
taarruza ait tafsilat öğrenilmiştir. 

tli 

e-Blenheim tayyarelerindcn müt 
şekkil kuvetli bir filo bu motörlü k 
lu aramağa memur edilmiş ve onu 

o-
n 

de Maastricht - Tongres yolu üzerin 
ilerlediğini görmüştü. Zırhlı ufak 
rabalar ve kamyonlardan mürekke 
bir kafile saatte 40 kilometre alirat 
efrat naklediyordu. Arabalar, sık s 
ralar halinde ilerliyorlar ve kafilen 
sonunda öndekilerden 20 metre ger 
de daha başka arabalar gidiyordu. 

a-
p 
le 
ı-

in 
i-

Blenheim tayyareleri, biribirini t 
kibcn ve sliratle inerek yüksek inf 
laklı bombalar attılar. Bu bombala 
yollarda geniş hufreler n~rak zırh 
arabalara ağır tahribat verdirirke 
diğer taraf tan, daha ufak çapta bom 
balar efrat arasında büyük zayiat ya 

a-
i-
r, 
lı 

n 

-
p-

makta idi. 
le Bu taarruz neticesinde bütün kafi 

durmağa mecbur oldu. Zira yol tahr 
edilen tankların ve kamyonların 8 k 
lometrclik bir sahayı kaplıyan enk 
ziyle tamamen tıkanmış bulunuyo 

ip 
i-
a-
r-

du. 

Alman tayyareleri Pariı 
üzerinde 

en Pıuis, 16 a.a. - Dllı;man tayyarelerlnd 
mUrekkep bir grup bu sabnh Parls ban 
llyösu Uzerlne bir baskın yapmıştır. 11 
bir bomba atılmamıştır. Bir fransu; avc 
alman tayyarelerlnden birini dU,,UrmUrJ 

-
iç 
ısı 

-
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İngiltere'de Alman 
ve Avusturyalllar 

muvakkaten mevkuf 
ni Londra, 16 a.a. - Dah111ye nazın ye 

ihtiyat tedbiri olarak bUtUn İnglltered 
16 ynşından 60 yB§ma kadnr bUtUn nvus 
turyalıların ve alnın.nların muvakkntcn en 

e 
--

ternc edilmesini emretmiştir. 
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Eczanelerin nöbet 

cetveli 

ı 
1-5-940 gününden 31-5-940 aksamına 
kadar eczanelerin gece nöbet cetveli 
1 - Sakarya ve Halk 

Ecznneleri 1 8 15 22 29 
2- Merkez eczanesi 2 9 16 23 30 
3 - Ankara ve Çan- " 

kaya eczaneleri 
4-Ege ve Yenişehir 

3 10 17 24 31 

Eczaneleri 4 11 18 25 
5-Sebat Eczanesi 5 12 19 26 
6 - İstanbul ve Ce-

beci Eczaneleri 6 13 20 27 
7 - Yeni Eczane 7 14 21 28 

i Pazar geceleri nöbet alan eczane • 

l 
!er pazar gilnü de nöbetçi olarak a
çık bulunmak mecburiyetindedir. Di
ğer eczanelerin pazar ıünleri ihtiyari 
olarak tatll yapmaları kabul edil -
miııtir. 

i . • • 

i 

ı 
'-. ................................................ _I 

( BiBLiYOGRAFY A J 
Muaşeret adabı 

-
is 

Dahili ye Vekaleti aef erberlik miidür 
lüğil birinci şube şefi ve Ankara Pol 
enstitüsü mesleki terbiye, teı;killl.t, muaş 

ret, fili hizmet, zabıtn tarihi ve polis tak 
tiği dersleri öğretmeni Bay Derviş Akç 
bol tarafından Ankara polis enstltüsünd 
takrir edilen muaııeret derslerinden terek 
küp edip cemiyet hayatındaki muaşeret u 
sulleri, mülki, askeri v.e siyasi merasim v 
teşrifat kal<lelerini ihtiva ve izah ede 
kıymetli bir kitap neşrolunmuıtur. Kita 
ordu men&uplarımızla memurlarımız v 
halkımız için bu mevzularda ve bu şeki 
de tertip ve telif edilen ilk rehberdir. 

e-

-
a-
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-
-
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n 
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Müellifini tebrik ile eseri okurlarım ı-
za tavsiye ederiz. 

Fransa maliye teftiş heyeti 
reisi şehrimizde 

-
y 

İstanbul; 16. ( Telefonla ) - Fran 
sa <lcvlet müşaviri ve maliye teftiş he 
eti reisi M. Lakur Gaye !stanbul'a ge 
miş ve hükümetle temaslarda bulun 
mak üzere Ankara'ya gitmiştir. 

1-
-

ASKERLiK iŞLER 1 

Şubeye dôvet 
Ankara Ynbancı Askerlik Şube -

sinden: 
z-1927 ıenesinden evci r.luvazzaflık hi 

metlerini er olarak yapanlardan 40 yaşın 
da ve daha cenç olanlardan yüksek tahs 
dereceleri olanlarla bu tarihten sonra a 
kertik hizmetlerini er olarak bil~har 

tahsillerini yüksek subay yetiştirecek d 
recede lise ve daha yüksek dereceye ç 
karmış olan ve Ankarada bulunan bu fi 
yabancıların hemen ııubeye müracaatlar 
ilin olunur. (2350) 12343 
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ANKARA BELEDiYESi 

İstimlôk kararı 
Ankara Belediyesi İmar Müdürl Ü 

ğünden: 

-Duatepede açılacak yeşile kalbi i 
cap eden ve mutasarnfı Ömer oğl 
Ragıp'ın ikametgahı malfim bulun 
mamasından 3710 numaralı kanunu 
10 uncu maddesine tevfikan tebliga 
yerine kaim olmak lizere gazete ile 
lfinına lüzum hasıl ol.an kadastronu 
332 inci adasının 11 numaralı parse 
lindeki arsanın altı yüz elli yedi lir 
doksan altı kuruş mukabilinde istim 
lfiki tekarrür etmiştir. Mutasarrıfını 
veya ilgililerinin bedele bir itirazlar 
varsa işbu ilanın neşri tarihinden iti 
haren on beş gün zarfında 3710 numa 
ra.h kanunun 12 inci maddesinin tiıyi 

u 
. 
n 
t 

i-
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-
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-
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ettiği mercie müracaat etmeleri ita n 
olunur. (2140) 12154 

3 kamyon ıasesi ahnacak 
Ankara Belediyeainden: 

-1- Şehir İtfaiyesi için üç adet kam 
yon psesi pazarlıkla alınacaktır. 

2- Muhammen kıymeti (8693) lira -
dır. 

3- Teminat (1304) lirathr. 

-
n 

4- Şartnamesini görmek istiyenle 
rin encümen kalemine ve isteklileri 
de 21. 5. 940 salı günü aaat 10,30 da Be 
ediye encümenine müracaa~ları. 

-
1 

(2314) 12334 

MAHKEMELER· 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkeme!inden: 

ikinci An af artalar ı,ıklar cadde 
si Şenyıldız apartmanı No 1 de Sal 
vator Endcr'e. 

n 

-
-
-
-
-
-1 

Musevi mah:ıllesinde Elber kızı Förtü 
ne tarafından aleyhinizde mahkememize 
çılan boşanma davası arzuhali sureti ika 

metg&.hınızın meçhul olınası sebebiyle teb 
igat yapılamadığından H. U. M. Kanu 

nunun 142Jnci maddesine tevfikan duru~ 
mıınız için tayin olunan 28. 5. 940 salı sa 
t 9 da mahkememizde bulunmanız için on 

-
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z 
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v 
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giln müddetle Ankarada mUnte~ir Ulus ga
etcsiyle illincn dfi.vctiye tebliğine karar 
eril<liğlnden bermucibikarar mezkQr ~n 
e muayyen saatte Ankara asliye birinci 
ukuk mahkemesinde bulunmanız veya 
ıusaddak bir vekil göndermeniz lüzumu 
ôndermediğiniz takdirde gıyap kararı ve
ilecegi itıln~ d5.vetlye yerine kaim ol -

mak ilzere tebliğ olunur. 1931 

• Ankara Asliye ikinci Hukuk Mah-
k cnıesinden: 

Ankarada Orman çiftliğinde kasaplar 

m 
d 
d 
d 

muamelat 15efi Adem Denk tarafından 

ahkememlze açılnn soyadı değiııtirme 

Svasının icra kılınan muhakemesi sonun
a Karabük soyadının (Denk) ııoyadiyle 

eği:ıtirilerck nüfusa tescil ve illnına 

8. 7. 939 tarihinde karar verildiği ilin o -
l unur. 1932 

n 
b 

Kiralık büyük 
apartman 

zi 

Yenişehir Sctanik caddesinde 3 se -
edenberi Orman U. Mildürlüğilnün 
ulunduğu Beşir B. Apartmanı 1 Ha
ran 940 tarihinden itibaren resmi da
e veya müesseselere çok acele kıra
ktır. 13 dairesi 35 odası mevcuttur. 
u apartıman ayni zamanda daire da
e olarak aileler i~in de kiraya verile

ir 
lı 
B 
ir 
c 
r 
cktir. Taliplerin Orman U. Müdür -
ilğünde odacı başı Mustafa'ya milra-

caatlan. 1953 

Kiralık : 
Kiralık - 3 oda banyo mutfak hol. Cebe 

el MUlktye mektebi Ustu Köy!Uler sokak 
No: ı:s. Orta kata mUracnaL 1soo 

Kiralık - Dikmende o.ltı oda nyrıca 
mutfağı genle batı çok mcyv yi havi Ba
yan Hikmet bağı klralılttır. Bekçiye mU • 
rncML 1~7 

Kiralık oda - Kalorifer ve sıcnk su 
mevcut. Ataturk Bulvarı Ercan apartmanı 
2 numaraya mllracnaL 1810 
Kiralık - Kavaklıdere şaraphane ittisa

linde 11 No. lu hane 2 oda, l salon, mutbab 
elektrik ve su tesisatı mevcut, içindekile -: 
re müracaat. 1858 

Kiralık kövkler - Yazlık Boıtancı Kü
çük Yalıda asfaltta biri büyük sekiz odalı 
möbleli diğeri üç odalı, yeni, konforlu, bü
yilk bahçe, deniz. Tl: Ankara 1657 yahut 
6588. 1864 

Kiralık - Bol güneş alan, önünde ge
niş taraçası bulunan aile yanında, mobil -
yeli bir oda kiralıktır. Postane cnddesi, 
Mermerci Ap. No. 9 186G 

Kiralık - Kaloriferli kiiçUk daire 2 oda 
1 hol, tam konfor 45 lira. Yenişehir Sıhi
ye V cki.leti karşısı İlkiz sokak Dr. Işık • 
man apartıman No. 1 öğleden sonra göril -
lür. 1867 

Kiralık oda - Yenişehir Sel&.nik cad • 
desi Orman umum müdürlilğü yanında ye -
şil boyalı AP. No. 2 möbleli moblesiz aile 
nezdinde bir bay veya bayan için. 1868 

Kiıahk mobilyalı oda - Yen!~ehir Yük
sel caddesi Özenli sokak Celllbey ap. No. 
6 ya mGracaat. 1870 

Kiralık - Keçiören'de çift asfalt birin
ci durakta tnm konforlu 4 oda 1 salondan 
ıbaret bir kat kiralıktır. Divanı muhasebat 
murakıbı Ali Nemki'ye mUarcaat. Ti: 2450 

1872 

Kiralık mobllynlı oda - Havuzbaşı Ra -
gıp Soyı;al Ap. kapı 4 kat 2 No. 2 ye mfi -
racaat. 1874 

Kiralık hane - Merkez! bir yerde Cihan 
Pnlas arkaaında Uç odn bir mutfak, elek -
trlk. su. kiralıktır. Cihan oteline müracaaL 
Tel: 3430. 1{)07 

Kiralık kat - Hamam!lnU orta mektep 
Jmr~ısındaki Dcmirtrış sokak No. 46 Uç o
da, btlyilk eofa, banyo, su, elektrik içinde
kilere mUracnaL 1009 

Kiralık daireler - Icııklarda Nnflz bey 
apartmanında 4 oda kıılorlfer au çıımaşır
lık ve bodrumda bir sandık odıısı 70 T.L. 
Görmek Jçln kapıcıya Telefon ııua AhmeL 

1010 
Kiralık möbleli oda - Möbleli güzel bir 

oda kiralıktır. Ycnlıehir postahane Ustünde 
Soysal apal'tımıın kat 1 No. 1 re miiracaat. 

1915 

Kiralık daire - Işıklar cad. Necati oku
lu yanında No. 23 Uğur ap. kat 3. dört oda 
tam konfor, cüne;ıll, havadar. Kat 2 ye mü-

racaat. 1924 
Kiralık - Aile nezdinde 1 veya 2 oda e

lektrik, su, bayno ve mutbak. Y. Şehir 1. 
İnönü Cad. Eke Ap. No. 42 dalre 1 re mil-
racaat. 1928 

l 
Kiralık konforlu daire - Yenieehir ev -

eri kadar mükemmel ve daha ııht, gilneşll 
bahçe ortasında (4) oda, btınyo, mutbak, 
konfor tamamdır. OtobUa ve aalrcdcn kur
ulmak için fırsat. Hacıbayram arkası, 

Benclderesine nazır kuleli a.an binadır. 
t 

Tel: (2253) 1929 

Kiralık hane - Hncrbayram Unyay 80· 

kak No. 30 da ilç kat üzerine inşa edilmiş 
ve ehven fiyatla (iki mı ilı; 6C."lelik peşin) 
kiralıktır. Bir ve ikinci katta dort oda 
maatcferrllat, yukarı katta iki oda bUyilk 
bir sofa, aynca bahçe içinde natamam iki 
oda bir mutfak vardır. Diyanet işleri rcls
1 iğinde, Bay Necip ve Ziyaya müracaat o-

dilmesi. 1942 

Kiralık bodrum katı - Genis bir oda 
bir hol ve mutfak; yerli hava gazı ocağı 

aylığı su dııhll Z2,5 lira. Yenişehir sondu-
ak Adakale 18/l Telefon: 5653 1946 r 

Kiralık dükk&.n - Yeni5ehir Yenice a
partımanı altındaki fırın ve her tUrlil tesi
atı tamam olan pastacı dükklnı kiralık -
ır. Meram meyva evine müracaat. 1949 

s 
t 

Satılık : 
Satılık ıırsa - Bahçeli evler yanında 1· 

marcn parsellenmiş bir arsa acele s:ı.tılık
ır. B!llTtun c:ıddcsl No: 1 Tel: 1255 t 

J 

1802 
Acele satılık arsa - Maltepede 580 M. 
andannıı okulu yo.nında htıkim yerde GOO 

M. uygun flynL Tel: 1538 1812 

Satılık apnrtmau - Yenişehir devlet gQ. 
ası civnrında 7 daireli 400 lira irntlı C(,30 
orçlu apıırtman Tel: 1538 1813 

r 
b 

Sablık hisse - Yapılmakta olan kllçUk 
vlerdcn AB. tipinde hisseler Tel: 1~38 e 

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

1857 
Satılık otomobil - Dört silindirli, iktı

atlı bir Ford satılıktır. Posta kutusu 358 s 
z e müracaat. 1859 

H 
Satılık Fırın - Sakarya mahallesinde: 
apisane caddesinde 50 No. Ju ekmekçı 
rını milştemilatiyle birlikte satılıktır. 

üyük M. Meclisinde odacı Arif'e müra • 
fı 

B 
c ant. 1861 

ç 
Satılık aşçı dükklinı - Cebeci Aile bah

esi karşısında içkili bahçeli lokanta satı
ktır. Aynı dükk!inda Rifat ustaya müra • lı 

c o.at. 1869 
Satılık iki kahve - Ulus matbaası kar
sında Sevenler kahvehanesi ile Çankın 
apısında Akın kahvehanesi mobilyalnriy

şı 

k 
le beraber satılıktır. Sahibi Cemal Apay • 
dı n'a müracaat. 1871 

b 
Acele satılık - İstasyon arkasmdaki 

ahçell evlerden ve kıiçük bahçeli evlerden 
acele u.trlılı: ev hiaseleri Tl: 3071 1876 

Satılık en a ....:. BUfe, kontr b!l! 
kapanır altı ktcılUk masa ve 6 
aynadan mUrekkcp bir takım ııe 
ve antre s tılıktır. Tel f n 3011 

Satılık otomobil - 4 silindir. f 
!el 2 kapılı, 4 kfgilik lüks arab.S 
satlı henUz 000 Km de. Ura t 
mcmunı Halit Ş !örlrr c ml:ı- U 

Satılık hisse Yapılmakt ol 
bahçeli evlerd n ( F ı tipinde t r 

1 cele s:ıtılılttır. Ti: 2"26 

Satılık Mrılt pede 4 d r 11 t 
Corlu bir dairesinde 5 er od lı 
hktır. Bayrwn cadd,.si No: 1 Ti: 

Satılık - Cebecide asfalt Uz r 
gl. ev ve ııpıırt.ımanlar. B~Taıtl 
No: 1 Tl: 1255 

Satılık - Cebecide musiki 
m<'ltt bl cıvnrı ıı.sfaltta acele s t 1 

tımnn. Tl: 1255 Bnyram cndd .si ~ 

Satılık ev - KUı;Uk A~Tan 1 
mcClis binasına yakın iki dair 11 • 
re ıırs!llı taksitle acele satılık it 
Bayram caddesi N o. l Tl. 1256 

Satılık veya döşemesiyle klrjll 
- İstn.nbuldn, Göztepede Jstasy n 
önU asfalt istasyon cadd si etrııfl fi 
Uç tarnfı solmk 4,5 d!lnUm bahçe 
mlş çamlar ortıısında 7 oda l saıoıı 
yo 1 h:ımam meyva fidanlan geıılf 
ayrı müstakil kirnlık bina (ld ııl 
la her tUı·IU modern konfor) 

Her gUn öğleden 'evel Karıılt 
kat 8 No. 15 Tel. 408~ 

Satılık hisse - KUçUk evlerdctı 
pinde bir hisse satılıktır. Sarnıuı 
Uğrak piyango gloeslnde Bay sııd 
racaat. Tel: 2786 

Satılık arsa - Yeni Meclis bina 
ıiğinde yedi bin metre arsa uygılll 
acele satılıktır. Bo.yram caddesi ?J 
1255 

S:ıtılrk eT - Kavnklıdere G ve 
dört oda konforlu, geniı bahçe 44 
&itli müs-taldl ev maliyet fiyatına 

ııa.tıhk Sümcrbank'ta Behçet Yas ıı 

Satılık - Gayet ucuz Mtihend"S 
samlar f9fn ~im ve kroki masası 
ur. Kavaklıdere Özdemir caddesi 
sefareti karşısı No. 65/3 mUracııııt. 

Satılık Frijider - Az. ve teıniı 
nılmıştır. Cebeci asfaltı garaj le 
M. Ataman ap. No. S mUracaat. G 
ri, telefon 6340 1927 

Satılık apartıman aranıyor - '/ 
bir veya Cebecide satıhlı: apartıtıl 
nıyor. Hal karııısında (Hanef) A.9· 
ye mUracaa.t. 

Satılık - Kolay ve çok para le 
için hokkabaz ftletlerl satılıktır. >
hünerler gösterilecektir. Kendi ail' 
tinde misafirlerini eğlendirmek ıst 
matörler de istifade edebilirler. ı<:a 
fırsat. Ucuza verilecek. İtfaiye ~ 
İhsanbey apartıman kat 2 No. S 

Acele aatılık ana - İki baMe 
arasında 13000 M2 arsa acele satı11 

ven fiyatla verilecektir. T. 3071 

Satılık - Kurt köpeği: cird fi 
satılıktır. Çankaya matbaasında 
Fethiye :aıUracaat. Telefon: 3655 

Aranıyor: 

Aranıyor - Sıhat Veklleti civ 
tılık 3 - 5 odalı ev aranıyor. Ycnit 
zımözalp caddesi No. 44 A. adrctiıı' 
tupla müracaat. 

Bcrmayedıır arnnıyor - tst.aJl 
var deniz kenarında ruhsatı aJıll' 
linyit mağdeni için sermayedar 
Ankarada Yeni Yalova otelinde ~ 
rnda A. Adnan'a müracaat. 

iş verenler : 
Aranıyor - Fennt gözllilı:ı;ü yet 

mck ve eczanede ,çalışmak üzere ort' 
silde dürilst ve zeki bir tezıfihtır 
Yeni eczaneye müracaat. ıs 

Aranıyor - Parfüm satışı ve ~ 
için çalıııkan, zeki ve dürüst bir 
zım. Dil:iş ve lisan bilenler tercllı 
Yeni eczaneye miiracaat. 1 

Aranıyor - Acele dlk1eten sııl 
yan işÇllcr ve makastar aranı) or· • 
den 19 n kadar 1610 na telefon 

T . . . . İ . dı~ 
crzı ııçısı aranıyor - yı 

derecesi yükıek bayan isçi ve Y'' 
ihtiyaç vardır. 2. ci Anafartaıar 
Ap. terzi Sami Şahin Sôğütlüye ~. 

19" 

iş arayanlar : 

tıı nrıyor - Mllsaıt veraıtıe 
ders vcrlllr ve her tUrlU tercUfll~ f 
Yenişehir Soysal Ap. kapı 1. J:'JO• 
rol adresine mUracıuıL 

tıı arıyor - İngilizce, f~ı 
manca bflen stenografi ve dnl<t1 

hcılckin vAkıf blr bayan ıı arı> r 
Viyıınalı rumuzuna melttupla "; 

iı arıyor - TUrıwesl kuvct!l 
zıyı bilir bir h:ı.ynn daktilo <-dll

11 ru-amaktadır. 160 numaralı post 
n:ı mUracaaL 

Bir mürebbiye iıt arıyor - ~cıı 
bayan çocuk bakım işleri araıııa1C1' 
nisehir AtatıirlJı: bulvarı Ali Natıı' 
eli kat No. 1 M. E. adresine ıııur 

19 

İ15 arıyor - İngilizce. frnnsıı'' 
ca bilen ecnebi bir bayan mus• 

1 

almanca ders vermektedir. Arık0', 
kutusu No. 466 ya mektupla rııur 5 191 

İş arıyorum - İyi tahsil g r~ 
mııamelit, muhaberata, daktılo 
İngilizceye iıinayım. Ankara 
şirket ve muessesatta i~ anyorU 1 
caat tahriren. Ankara Postrcssaı'' 
lü 
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. M. V. DENiZ LEVAZIM 

-

Batt · onıye alınacak 
·~.v o . 
l<.oın· · enız Levazım Satın Al 

- 1' 
15Yonundan : 

00() ~~ıb edilen bedeli 19690 lira o
t ra t ıy attanıyenin 18 mayıs 940 ta

.,: larf!a ~it c.umartcsi glinü saat 11 de 
ilk tcın: ıııltmcsi yapılacaktır. 

a c i h ınatı 1476 lira 75 kuruş olup 
lı: ~r ..:: k ..... flın bilir "un omisyondan parasız 

•L tcJı:ııı : r \l<l İlınd erın 2490 sayılı kanunun ta-
~Cktup1 e tanzim edecekleri kapalı 

r l<ıat arını en gec;: belli gün ve sa
~ korıı· eveJine kadar Kasımpa$a'da 
e tri. c345f9on:ı makbuz mukabilind ~ 
Q ~Ol~ 12003 

tça bez alınacak 
o hı. v kAl 

l\l e a eti Deniz Levazım 
rrıa K . d ..... 'l'aıı . om ıs yonun an: 

kilo rııın edilen bedeli 18526 lira olan 
ra.au,/•rça bezin 25-Mayıs-940 tari
ı ıarn8; Pcrşcınbe günii saat 11 de 

' İlle tc ~unakasası yapılacaktır. 
°' arııes• h llıinatı 1389 lira 45 kuruş olup 

lı: •lııı her. g\in komisyondan parasız 
.... 1 a ılır. 

ıt~klıt . 
dah 1 erın 2490 sayılı kanunun ta-

r llıcJı:ı nde tanzim edecekleri kapalı 
b r Uı>larını en•geç belli ~ ve ıa-

&aıt ev l" •:ı lco • c ıne kadar Kasımpaşa•da 
c• ti (~11Yon.a makbuz mukabilinde 

682) (2141) 12136 

~S)(EIU F ABRIKALAR 

~eahhit nam ve hesabma 

~!. Feıro silisyum alınacak 
.. >.fe~tabrikalar Umum Müdür

•ıt· ez Satm Alma Komiıyo-
lı • -.--
}ı ittin td'l 

cl'to S 1 .en bedeli (5850) lira olan 45 
a .O.sJc 1!1sYUm miıteahhit nam ve he
~trJctrı Fabrikalar Umum Müdilr -

940 lal;ı .. s~tın alma komisyonunca 
tdilcc &Unü saat 14 te pazarlıkla l -
•)olldatktir. Şartname paarsız olaark 
lltt 0~ Verilir. Taliplerin muvakkat 

llt itan (438) lira (75) kuruş ve 2490 
lele le Unun 2 ve 3 maddelerindeki 
'1tJcad!lnıısyoncu olmadıklarına ve bu 
tcı o:r tUccardan olduklarına dair 
' lı:011/lı 'Ycsikasiyle mezkftr gün ve 

11~0tıa mliracaatlan. (2292) 

1 12.295 

det marangoz tezgahı 
1ı· ahnacak 

~ ıt na 
'111ı,111ı; nı "Ye hesabına 1 adet maran-

1)~ ltrit (Rende) tczgibı, ı adet ma -
al testere tezgahı. 
~er• 

't.f.e~~ ahrikalar Umum Müdür
lllı· ez Satm Alma Komisyo-

~u; tdil 
)aı11ı "t.eı.ı bedeli.(1500) lira olan yu
t lla.1tı 1 i adet marangoz tezgfiln mü-
llıudil;l: ~esabına Askeri Fabrikalar 
llııca 

2 
gü merkez satın alma ko -

da. Pa.z O-S-1940 pazartesi günii saat 

111 
l>qr

81
;rhkla ihnle edilecektir. Şart

So trltı ttı olarak komisyondan verilir. 
) !turu ııvakkat teminat olan (112) li

llıadı:ıtıc~e 2~90 numaralı kanunun 2 
lcJarına dckı vcsaiklc komisyoncu 

>~ dııJcıar ve b~ işle al5.kadnr tliccar • 
ıtıeı::: d~ır Ticaret odası vesi -

ctatları ( &un ve saatte komisyona 
• 2293> 12296 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Çayır ot.u alınacak 
Ankara Levazım AmirJiği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 400.000 kilo çayır otunun kapalı 

zarfla eksiltmesi 22-5-940 uat ıs de Anka
ra Lv. &.mirliği aatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12000 lira ilk te
minatı 900 liradır. Şartnamesi komisyonda 
gôrülür. İçinde kanunt vesikalar da bulu -
nan teklif mektupları ıaat 14 de kadar ka-
bul olunur. (2102) 12103 

Sığır eti olanacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 360 ton sığır etinin kapalı zarfla 

eksiltmesi 24/5/940 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 111600 Jlra ilk 
temin.atı 6830 liradır. Sartnamcsi 558 ku
ruş mukabilinde komisyondan alınır. İtin
de ticaret odası ve kanuni vesikaları da 
bulunan kanuna uygun teklif mektupları 
saat ı4 de kadar kabul olunur. (2100) 

12157 

Tavuk eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 16000 kilo tavuk etinin 13.5.940 ka

palı zarfla eksiltmesinde teklif edilen fi. 
yat layık had fevkinde göriildliğündcn pa
zarlıkla eksiltmesi 21. 5. 940 ııaat 15 te 
Ankara Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 9600 lira ilk te
minatı 720 liradır. Şartnamesi komisyon
da görüllir. 

İsteklilerin belli vakitte komisyonda 
bulunmaları. (2306) 12332 

D. DENlZYOLL..ı': RI 

Tahmil ve tahliye 
ya_phrılacak 

Devlet Denizyollan lfletme U. 
Müdürlüğünden: 

1 - İdaremizin 1 haziran 940 tari
hinden mayıs 941 gayesine kadar bir 
sene müddetle yaptıracağı takriben 
430.000 ton kömürün yükleme ve bo
şaltma ve aktarma işleri kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - Muhammen bedel doksan bir 
bin üç yüz yetmi§ beı liradır. 

3 - Eksiltme 30 mayıs 940 tarihine 
müsadif perşembe günü saat 15 de a
ım satım komis~nunda yapılacaktır. 1 

Muvakkat teminatı 5818 lira 75 kuruş
tur. 

4 - Eksiltme şartnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınır. 

5 - İsteklilerin 2490 sayılı kanun
da. yazılı vesikalarla bu iıe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde saat 
14 de kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lizımdır. 

(3858/2239) 12241 

D. HAVA YOLLARI 

Tayyare pistleri inşaatı 
Devlet Hava Yollan Umum Mü

dürlüğünden : 

i 

t 

1- Adana Tayyare meydanı pistleri 
nşaatı dört sistem üzerinden ve kapalı 

zarf usulü ile eksiltmeye çıkarılmıt -
ır. 

2- a) Sisteminin muhammen bedeli 
272173.07 lira olup muvakkat teminatı 
4.637 liradır. ( Beton ). 1 
b) sisteminin muhammen bedeli 

279655.17 lira olup muvakkat teminatı 
14.937 liradır. ( Beton ). 

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

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

3- Eksiltme 29. 5. 940 tarihine mil
sadif çarşamba günü saat 11 de Hava 
yolları meydanında kain umum ıpUdUr 
ük binasında toplanacak komisyon ta
rafından icra edikekiar, 
1 

4- Bu işe ait fenni ve hususi şart
namelerle mukavele projesi ve resim
1 er 14 lira mukabilinde Devlet Hava 
yolları tayyare meydanında Umum mil 
dürlük binasında bulunan alım satım 
komisyonundan temin edilir. 

5- Eksiltmeye gireceklerin Müna
kalat V ekalctine ihale tarihinden en 
geç sekiz gün evel istida ile müracaat 
ederek ehliyet vesikası almaları şart
t ır. 

1 
1 

İstidalara buna benzer işleri yaptık
arına dair, işi yaptıranlardan aldık -
arı vesikaları raptedeceklcrdir. Zama
nında müracaat etmiyenler ve ehliyet 
vesikası almıyanlar giremezler. 

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

12218 

NAFIA VEKALETi 

135 sandık ~ivi ahnacak 
Nafıa Vekaletinden: 
4. 6. 940 salı günü saat 15 de Anka

a'da Nafia Vekaleti binası içinde mal
zeme müdilrlüğü odasında toplanan 
r 

- nunda 978 

ULUS 

lira ıs kurut muhammen bedelll 135 
sandık çivinin puarlık uıQlü ile Hay
darpaşa'cla teslim ,artile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme prtnameai ve teferruatı 
bedelsiz olarak Malzeme MüdilrlUğ{in
dcn alınabilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 36 kuruı
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
tartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saat 15 de mezkur komis
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(2297) 12331 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Muhtelif temizlik 
malzemesi ahnacak 

Gümrük ve inhisarlar Vekaletin
den: 
1- Vekalet için bir kısım temizlik 

malzemesi ile diğer müteferrik malzc. 
me pazarlık suretiyle mübayaa edile -
cektir. · 

2- Alınacak eşyaların nümuneleri 
ve miktarları levazım müdürlüğünden 
hcrgün öğrenilebilir. 

3- İsteklilerin 18. 5. 940 cumartesi 
günü saat 10 da levazım müdürlUğün
de hazır bulunmaları. (2294) 12302 

Kirahk yemek kanti.ni 
Ankara inhisarlar BafmÜdürlü

ğünden :_ 
Orman Çiftliğinde İnhisarlar Bira 

Fabrikasının muhammen aylık kirası 
on beş liradan olan yemek kantini bir 
sene müddetle icara verileceğinden 
şartnamesi vcçhile açık arttırmaya ta
lip olanların teminatlarile birlikte 31. 
5. 940 tarihinde saat 15 de Baş Müdür
lüğümüzde toplanacak komisyona ve 
fazla izahat almak istiyenlcrin de her 
giin Baş Müdürlüğümüz Muhakemat 
şubesine ve yahut Bira Fabrikasında 
müracaatları ilan olunur. (2208) 

12217 

ANKARA V ALILICI 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 
Hususi idare ihtiyacı için bastırıl

masına lüzum görülen ve muhammen 
bedeli 417 lira 50 kuruştan ibaret olan 
defter ve evrakı matbuanın tabı 20. 5. 
940 pazartesi günU saat 15.30 da vila
yet Daimi Encümeninde pazarlıkla i
hale edilecektir. 

Muvakkat teminatı muhanunen be -
delin % 7,5 dur. Taliplerin ihale günU 
Daimi Encümene müracaatları ilan o-
lunur. (2295) 12330 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Kanalizasyon yaptmlacak 
• Ankara P. T. T. Müdürlüğündenı 

1057 lira keşif bedelli olan merkez 
postahanesi kanalizasyonu te'li\i işinin 
13 Mayıs 940 tarihinde yapılan eksilt
mesinde sürülen pey haddi layık gö
rUlmcdiğinden eksiltme 10 gUn müd
detle temdit olunmu,tur. 

Eksiltme 24. Mayıs 940 cuma gUnil 
saat 15 de Çocuk Sarayındaki mUdUr
lük odasında yapılacaktır. Taliplerin 
2490 No. lu kanunda yazılı vesaikten 
başka bu eksiltmeye girebileceklerılne 
dair Nafia Müdilrlüğünden alınacak 
vesika ve teminatlarile komisyona mil· 
racaatları. (2337) 12338 

ANKARA DEFTERDARLJCI 

Kantin kiraya verilecek 
Ankara Defterdarlığından: 
Yeni den inşa olunan Tarih - Dil TC 

Coğrafya Fakültesinde mevcut kanti· 
nin bir haziran 940 tarihinden 31 Ma
yıs 941 tarihine kadar olan bir senelik 
icarı açık arttırmaya konulmuştur. 

Muhammen aylık icar bedeli 50 lira 
olup muvakkat teminat mikdarı 45 li
radır. 

İhale 31. 5. 940 tarihinde saat 14 de 
defterdarlıkta toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

İsteklilerin 45 liralık muvakkat te
minat makbuzu ile birlikte komisyona 
gelmeleri ve bundan eve! prtnaıneyi 
görmek ve izahat almak istiyenlerin 
defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğil
ne müracaatları ilan olunur. 

(2339) 12339 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
• 

Kablo işleri 
D. D. Yolları Satın Alma Ko.

dan: 
Muhammen bedeli 2120 ( iki bin yüz 

yirmi ) lira olan Haydarpaşa'da yapt· 
lacak kablo ferıi 27. 5. 1940 pazartesi 
günü saat 15 de kapalı zarf usulü ile 
Ankara'da idare binasında ihale edile
cektir. 

Bu işe girmek istiyenlcrin 159 ( yüz 
elli dokuz ) liralık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve 
tekliflerini ayni gün saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazım -
nır. 

artnamclcr parasız olarak Ankar• 

da malzeme dal~slnden, Haydarpqa
da tesellüm ve sevk gefliğindcn dağı-
tılacaktır. (2152) 12209 

Makkap ve fireze ahnacak 
O. D. Yolları Satın Alma Ko.

dan: 
Muhammen bedeli 1800 ( bin sekiz 

yliz ) lira olan 56 kalem makkap ve 
frezeler 27. 5. 1940 pazartesi günü saat 
15,30 da açık eksiltme usftlU ile Anka
ra'da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 135 ( yüz 
otuz beş ) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikalan hami
len eksiltme saatine kadar komisyon
da isbatı vücut etmeleri 15zınıdır. 
Şartname Ankara'da malzeme daire-

sinde görillcbilir. (2153) 12210 

Kablo işleri 
D. O. Yollan Satm Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 6700 lira olan Sı

vas'ta yapılacak kablo ferşi 28. 5. 940 
salı günü saat 15 de kapalı zarf usu
liylc Ankara'da idare binasında iliale 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiycnlerin (502,50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lfizımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (2181) 12249 

Demir fıçı alınacak 
O . .O. Yolları Satın Alma Komis

yonundan: 
Muhammen bedeli 2137,50 lira olan 

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

Bu işe girmek istiyenlcrin (160,32) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen eksilt
me saatine kadar komisyonda isbat

0

1 

,. icut etmeleri ·lazımdır. 
Şartname Ankara'da malzeme dai

resinde görülebilir. 
(2195) 12250 

Tenzilatlı tôrife 
O. O. Yolları U. Müdürlüğünden: 
Mensucat Fabrikalarından döklintil 

halinde çıkan, ( iplik, kıtık ve sair 
mensucat kırıntıları ile kıtık halinde
ki pamuk kırıntılan ) tam vagonla 
nakledilmek Uzere en az vagon tona
jının yarısı üzerinden ücret tediye e
dilmek şartile tenzilat yapılmıştır. 
Fazla tafsiHit için istasyonlara miira-
caat edilmelidir. (2338) 12342 

ViLAYETLER 

Şose tamiratı 

Burdur Valiliğindenı 
1 - Burdur - Antalya şosesinin 

0-1 000-27+000 Km.leri arasında 
11613.24 lira keşif bedelli 1. inci kısım 
şose esaslı tamiratı ile aynı yolun 
30+700-40+800 Km. leri arasında 
12910.73 lira keşif bedelli ikinci kı
sım §OSe esaslı tamiratı kapalı zarf u
sulü ile eksiltmeye konulmu§tur. 

2 - Bu ite alt evrak şunlardır: 
a) Metraj 
b) Ke§if hülasası 
c) Fiat bordrosu 
d) Eksiltme şartnamesi 
e) Mukavele nümunesi 
f) bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
g) Fenni şartname 
H) Hususi şartname 
3 - İstekliler ihaleden 8 gün evel 

Burdur vilayetinden müteahhitlik ve
sikasını alıp teklif zarflarına koyma
lıdır. 

4 - Muvakkat teminat birinci kı
sım için (871) ikinci kısım için (969) 
liradır. 

5 - Eksiltme 3/haziran/1940 pa
zartesi günü saat 15 de Burdur viHi
yet makamında yapılacaktır. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
tarifatına uygun tekliflerini ihale sa
atından 1 saat eveline kadar Burdur 
valiliğine vermeleri lazımdır. Posta
daki gecikme kabul edilmez. 

7 - Bu işlere ait dosya Burdur na
fıa dairesinde görülebilir. 

(3668/2143) 12168 

Kapah zarf usulile 
eksiltme 

Yozgat Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Yozgat 

hükümet konağını ( 131805) lira (81) 
kuruşluk bakiye inşaatıdır. 

2 - Bu işe ait şartname ve evrak-
lar şunlardır. 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, tahlili fiat, met· 

raj 
J - ~roje 
İstekliler Yozgat nafıasında bu ev

ı ak ve şartnameleri görebilirler. 
1 - Eksiltme 23/5/940 perıcmbc 

-7-

Arpa, buğday ve • 
saıre ah nacak 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekaleti Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi 
Satm Alma Komisyonundanı 

1 - Merkez Hıfzıstnhha Müessesesinin 940 Mali senesi içinde cins ve 
miktarları ve tahmin edilen bedelleri ile muvakkat teminatları gösterilen 
hayvanat iaşesi ihtiyacı hizalarında gösterilen usuller ile 17-5-1940 t rihin
den itibaren eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Şartnameler Ankara•da Merkez Hıfzıssıhha Müessesesi Satın Al
ma Komisyonundan parasız a~ınır. 

3 - Eksiltme 3 haziran pazartesi günü saat 11 de Müessesede müte~ek
kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektuplan muayyen günde saat 10 a kadar Komisyon:ı ve
rilmiş olmalıdır. Mektuplar mlihür mumu ile mühürlü olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki evrakın 
Maliye Vekaleti Merkez Muhasebeciliği veznesine yatırılması için taliple
rin daha evcl komisyona müracaatla birer irsaliye almaları lazımdır. (22C'8) 

12344 
Tahmin edilen İlk 

beher Tutarı teminat Eksiltmenin 
Cinsi Miktarı Kilo fiyat Lira Ku. Lira Ku. Nevi 

Arpa 7.0000 7 4900 00 367 50 Açık ck"iltmc 
Yulaf 75000 7,50 5625 00 421 88 Kapalı zarf 
Kuru ot 160000 5,50 8800 00 660 00 

" Saman 30000 3 900 00 67 50 Açık eksiltme 
Sap saman 20000 3,50 700 00 52 50 

" " Buğday 7500 5,50 487 50 36 53 ,, 
Darı 750 12,50 .93 75 7 03 Pazarlık 
Kepek 15000 3,50 525 00 39 38 

" Yonca 105000 % 50 zam 3 3150 00 354 38 Açık eksiltme 
Yeşillik 25000 % 75 

" 
6 1500 00 196 88 

" Havuç 25000 ,, 
" 5 1250 00 164 05 

" " P~ncar 25000 
" " 

5 1250 00 164 06 
" " Lahna 25000 

" " 
5 1250 00 164 06 " " İspanak 25000 

" " 
6 1500 00 196 88 " " Göl tuzu 38000 7 2660 00 199 50 

" 

Beypazarı icra Memurluğundan: 

Açık artırma ile paraya çcvrilecekGayri menkuller 

Mnkii Mıı.laallui Nni 
Miktarı Muhammen kl)"lll~ti 

Doawıı E•lek Lira Kr. 
Pey ı\:çan 
Lira Kr. 

Karuieçlıda 
tarla Dikenli çiftliiinde Sulu tarla zs o zso 00 18 75 
Şoıc cih ti 
Tatlı tarla 
Aaıiı blı.kde 
On altı 

.. . 
Çeltik tarlau 

13 ~o 

3 (I(' 

Z8S ıs 
165 00 

ız o 
7 o 

35 3 
18 3 

ıgo 00 
40 00 

3850 00 
2200 00 

Yı:kan deTİr 41 ı 2100 00 157 50 

Yirmide bir H. 
ıulu tarla 10 o 

Akçakank 
bukuude Kitipoilu çiftliii 

o 43 150 00 
Yirmide bir H. 
ıubı tula .es o 3 00 

Acıhüfruıa 
40 00 

Yirmide bir H. 
ıulu tarla ıs o 12 

Akçakavak bııkü 
15 00 

32 de bir laine 
meu 4000 o 9 37 

Çiltlil.te 
'ZS 00 

Dciirmenaltı me•kiinda ,, Oçte bir lıiıM Arıuı 
bai ytri 982 o 20 00 50 

Yukarıda lllCvki, malıalle, nc•İ Te malıammcn kıymctltri lıizalırmda yazılı gayri m•nkallcrin ıut • 
mderi 9. S. 940 tarilıindm itibarea Lypuan icn daircıinia 940/79 aayılı doıyaı yle lırrkeı ı e· 
bılllll!ıi İçin açıktır. ' 

l - Bırinci artınıuı ZO 1. 940 perıcıalı• cini aaat 14 den J6 ya kadar Pcypanrı belediye c! lal 
odasında yapılıı caktrr. 

2 - Artırmaya iıtiri.k için ,..karıda lıizalarmda yazılı yüde yedi lınçak nisbetinda pey akçan ve:ra 
milli Lir bankanın teminat mektııbu tndi edilecektir. 

3 - ipotek uhibi alacaklılarla diier alakadarlarm Te irtifak lıakkı ıabiplcrinin c•:rri m~ 1 uzerın· 
deki lıaklarmı faiz n maırafa dair olan iddialarını iı1ıu ilin tarihinden itibar~ 2.0 ıuıı içind n kı 
muıbit !eriyle birlikte meanır;retimize bildirmeleri. ahi bide lıaklan tapu ıicilliyle aabıı ohııad kça U• 

tıı bedelinin paylaımuından hariç kalırlar. 
.C - Guıterileıı ııinde artırmıya iıtirik edenleri.o artırma prtııa-ıüü okumııı Te lumııı!u ıııalwııatı al· 

mı1 ,.. bunları tımunea kabul etmit ad ,.. itibar ol•ımrlar. 
S - Ta>iıı edilen ıunde ıayri menkul üç defa ba iırıldıktan ıonra .. çok artırana ihale edıl r. An· 

cak artırma bedeli mulıaDDCD kıymetlerin yıizde yetmiı beıini bal.mu Teya ullf istiyenin alıcacnıa r t• 

hını olan diğer alacaklılar bulunup da bedel bunlarm o ı•yri menkul ile l min edilmiı abcaklılırı ın 
mec.ımıandan fazlaya çıknıaua ın çok artıra11111 taalılıüdii lıaki "'81.m:ık ilzcre artırma 5. 7. 940 c a 
ıiinü a:rıu ıaale kmdit edilecektir. Bedeli utı1 iıtiyeaiıı alacafına raclıaaı olan dııer abcaklıların o 
ıayri menkul ile temin edilmit alacakları ınecmuundan fazlaya çıbuk prtiyle, eu çok arlıran.ı i1ı:ılı 
edilr. Boyle bir bedel eldı edilmezH ihale yapılmn Te utıı talebi duıer. 

6 - Cayri menkul lıendisİlıe ihale oluııın kimse derhal nya nrilen mu\let içinde para)'! nnnene 
ihale kararı feıholımarak lıeudisindea nel en )'iikaek kklilte bulunan lıimse arzetmiı oldaıu bedelle 
ılmaia rui olaru oaa, rni olmazı• nya lıalaıuıtuıa lıemcn ou beı ıüa mnddetle artırmaya çıkardıp 
en çok artırana ihale edilir. liri ilıale arumdaki fark Te ıeçcıı ıunler için yuzde bcıt n lıesap olana• 
cak faiz n diğer zararlar ayrıca hakme lıacd blmaksııı:m mcmuriyetimizce alıcıdan tılısıl ol mır. 

lıba prtbr clairraindı ZO. 6. 940 tarilıinde Be:rpnarı belediye dcllal odaımda iıb• ilan ve IOlkr lea 
artırma ıartnamesi daireande aatılaca;ı ilia olunur. 1940 

günü saat 15 de nafıa mildilrlUğUndc j encümenine vermeleri ve yağlara ta -
toplanacak komisyon huzurunda ka- lipli olanların da belli gün ve saatte 
palı zarf usuliylc yapılacaktır. belediyede hazır bulunmalafı ilan olu-

4 - Eksiltmeye girebilmek için is- nur. (3948/2317) 12335 

tekmer ç1s40> lira muvakkat temina: Su boruları alınacak 
vcrmelerı ve bundan başka aşağıdakı 
vesaiki haiz bulunması lazımdır. 

A - En az (25000) liralık yapı in
şaatını yapmış bulunması. 

B - İnşaatın mesuliyeti fenniycsi
ni tekabbül etmiş bir mühendisi taah
hütnamesi ibraz etniesi. 

C - İhale tarihinden (8) gün evci 
müracatla viHiyetten eksiltmeye gire
bileceklerine dair vesika almaları 
şarttır. 

5 - İhale bedelinin sene sonuna ka.. 
dar yapabilecek miktarı 939 senesi 
bütçesinden ve mütebakisi 940 bütçe
sinden tediye olunacaktır. 

6 - Teklif mektupları 3 ncü mad
dede yazılı saatten bir saat cvelinc 
kadar nafıa dairesine getirilerek ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderile -
cek mektupların nihayet 3 ncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumile iyice ka
patılmış olması lazımdır. Postada o
lan gecikmeler kabul edilmez. 

("3669"/214b) 12169 

Motorin ve makine yağı 

alınacak 

Afyonkarahisar Belediyesinden: 

Belediye Elektrik santralı ihtiyacı 
için kapalı zarf usulü ile münakasaya 
konan 28880 lira muhammen bedelli 
180.000 kilo motorin ile 2610 lira mu
hammen bedelli 5100 kilo muhtelif 
cins makine yağının açık eksiltmesin
de talipli çıkmadığından münakasa -
nın on gün daha temdidinc ve ihalesi
nin 21. 5. 940 salı günü saat 14 de bı
rakılmm;ına karar verilmiş olduğun -
dan motorine istekli olanların 2490 sa
yılı kanunun kapalı zarf hakkındaki 
hükümleri dairesinde ihaled .. n bir sa
at cvel teklif mektuplarını belediye 

Siirt Belediyesinden: 

Şehir su tesisatı için kapalı zarf u
sUlil ile -çelik veya font boru satın alı
nacaktır. İhale 10. 6. 940 tarihine mü
sadif pazartesi günü saat 14 de Siirt 
belediyesinde yapılacaktır. Boruların 
Siirt tahmin edilen keşif 61014 liradır. 
Muvakkat teminatı 4301 liradır. Siirde 
nakledilecek boru tonajı celik oluk 
191 ve font karışık olursa 316 liradır. 
İstekliler şartname ve keşif ve evra -
kını Ankara ve Siirt belediyelerine 
müracaatla görebilirler. 

(3982/2329) 12336 

İmar plam yaptmlatak 
Siverek Belediyesinden: 

ı - Siverek kasabasının imar p15n
larının tanzimi i i pazarlık usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
Nafıa Vekaletinin şehircilik ihti.,as 
vesikasına hazır olması beledıyel r 
imar heyeti fen şefliğinin eksiltmeye 
itşirak vesikası almış olmaları lfizım
dır. 

3 - İşin keşif bedeli (4500) liradır. 
Muvakkat teminc:tı 337,5 liradır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme günü 1-6-
940 tarihine müsadif cuma günü saat 
(15) te Siverek belediye dair sinr'e te
şekkül edecek olan eksiltme komi yo
nu huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirilk edeceklerin 
mezkttr tarihte eksiltme saatine ka -
dar komisyona vesikalariyle miır c -
atları veya posta ile gönderdikleri tc:k 
dirde b ı saate kadar komi yona tevdi 
edilmiş bulunması lazımdır. 

6 - Mukavele ve şartnameler Sive
rek belediyesi ile Ankara'da belediye-
ler imar heyeti şdliginden pa z a-
lınabilir. (4005) (2335) 12337 



-S-, __ ISVİÇRE MAMULATI MEŞHUR 

BİLYA ve BİLYALI 

yatakları gelmiştir 
T a§radan acenta 

aramaktadır. 
Satış yeri: Galata, Karaköy 
palas ham karşısında 84 No. 

İbrahim Taşçıoğlu ve 
ortakları 6120 

Amele yurdu binası yaptır1lacak 

Ereği! kömürleri iılelmesi genel direktörlüğünden : 
ı - Zonguldak'ta Catalağzı mevkiinde yapılacak olan bir adet 

600 kişilik amele yurdu binası inşaatı, kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye konmuştur. 
2 - İşin, vahidi fiyat esasına göre ilk keşif tutarı 120381.25 lira 

olup muvakkat teminatı 9029.04 liradır. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1940 cuma günü saat 15 te Zonguldak'ta 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Direktörlüğü binasında yapıla

caktır. 

4 - Eksiltmeye i tirak etmek istiyenlerin, münakasa güntinden 
bir gün evet. İşletme İnşaat Müdürlüğüne müracaatla bir ehliyet ve

sikası almaları icabeder. 
5 - İstekliler, bu işe ait ve aşağıda gösterilmiş bulunan evrak, 

Zonguldak'ta Ereğli Kömürleri lşletmesi İnşaat MüdürJüğünde, 
Ankara' da, Etibank İnşaat Müdürlüğlınde, İstanbul' da: Etibank 
!stanbul bürosunda görtip mahallinde tetkik ve tedarik edebilirler. 

Bahsi geçen evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Birinci keşif cetveli 
D - Vahidi fiyat liS'tesi 
E - Hususi fenni tartname 
F - Etibank yapı işleri umumi fennt şartnamesi. 1937 

Sümerbank Birleşik Pamuk İpliği ve 
Dokuma Fabrikaları müessesesinden: 
Kayseri Bez Fabrikası Mamul§tı : · 
85 santimlik D. Tipi Kaput beri topu 
75 santimlik D. Tipi Kaput bezi topu 

t>ril I Kartela, 11 ve 14 d~n metresi 
" " 12 ve 13 den metresi 

Jakarlı dril metresi 
Kazal ina metresi 

BalcırklJy Bez Fabrikası Mamul§tı ·: 

875 kuruş. 

815 « 
22 « 
22, 25 kuruş. 

25, - « 
25,- c 

90 santimlik G. Tipi Kaput bezi ~opu 900, - c 
15 santimlik G. Tipi Kaput bezi topu 800, - « 

Mezkftr bezlerden azami 5 balyayı geçmemek üzere satış yapılmaktadır. 
Müşterilerin Bakırköy Bez Fabrikamız bezleri için birinci Vakıf Hanında 
birinci kattaki müessesemize, Kayseri Fabrikamız bezleri içinde mezkOr 

fabrikaya müracaatları. 

İplikler : 
No. 12 paketi 415 kuruı. 
No. 16 paketi 480 < 
No. 20 paketi 600 c 
N o. 24 paketi 650 « 

Sipari! vermek istiyen müşterilerin 12, 16 No. için Kayseri Bez Fabrika
aına, 20, 24 No. için Nazilli Basma Fabrikasına müracaat etmeleri rica olu
nur. Fiyatlar Fabrika teslimi olup ambalaj masrafı ayr:ıca tahsil edilir. 

(2318) 12308 

Satıhk otomobil 
Ankara Defterdarbğmdan: 

Cinsi 

Tenezzüh 
otomobil 

Adet Markası Modeli Muhammen bedel 
Lira Kuruş 

1 Buik 936 500 00 

M . Teminat 
Lira kuruş 

37 50 

Yukarda evsafı yazılı bir adet otomobil açık arttırma suretiyle satışa 

konulmuştur. 

İhale 31-5-940 tarihine müsadif cuma günü saat 14 te Ankara Defter
darlığında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

İsteklilerin adı geçen gün ve saatte hizasında yazılı muvakkat teminat 
makbuzu ile birlikte komisyona müracaatları ve ihaleden evvel buna ait 
şartnameyi görmek ve izahat almak istiyenlerin defterdarlık Milli Emlfik 
Müdüriyetine gelmeleri ilan olunur. (2340) 12340 

' of • •• '~ • ~· ... ., lf ' :~ :. : • . . ... • ••• • . . 1: 1,~. ....... . .• . 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız 

n.E-.L.: .. ... :\. 

B8brklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihalıını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda "'kumların, msanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLö idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Sıhat Vekiletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

ULUS 

TÜRK HAVA KURUMU 

Elbise diktirilecek 
Türk Hava Kurumu Türkkuıu 

Genel Direktörlüğünden: 
1) - Hava gedikli hazırlama yuva

sı talebeleri için kumaşı, depodan ve
rilmek şartiyle azı, 300 çoğu, 500 ta
kım harici elbise ve kasketin dikiş 
ücreti, kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2) - Muhammen bedeli, 6250 mu -
vakkat teminatı, 468,75 liradır. 

3) - Nümune ve şartnamesi her -
gun görülebilir. 

4) - İhalesi. 22. Mayıs 940 çarşam 
ba günü saat 11 de Türk Hava Kuru
mu binasında yapılacaktır. 

5) - lsteklilerin, Tcanunun 2 ve 3 
eli maddelerinde yazılı vesika ve te -
minatlarını havi olan mühürlü teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa -
at evetine kadar komisyona makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri. 1825 

Ekmek allnacak 
Türk Hava Kurumu Türkku§u 

Genel Direktörlüğünden: 
1 - Beher kilosuna 11 kuruş fiyat 

biçilen azı 35000 çogu 45000 kilo ek
mek, açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 371 lira 25 
kuruş olup şartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 

3 - İhalesi 30 mayıs 940 perşembe 
günü saat 14 de Turk hava kurumu 
genel merkez binasında Ttirkkuşu ge
nel direktörlügü satın alma komisyo-
nunda yapılacalitır. • 

4 - İsteklilerin, lüzumlu vesika ve 
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. 1935 

iCRA VE iFLAS 

Corum İcra Daire1ıinden: 
İstanbul'da Bahçckapıda Selamet 

hanında tüccardan Çorumlu Karnik 
Turnbyanın ynnında hem§İresi Hay
kohi Turnbyana. 

Hazınenin aleyhinize Çorum sulh hu -
lcuk mahkemesinden istihsal eyledigi 12. 
12. 939 tarihli ılfimla, Çorumun Çarııı ma
hallesin.de ada 126 parsel 1 numaralı dük
kanın hazine namına tesciline karar veril
miıı ve mezkQr ilam berayi infaz icraya 
konarak namınıza çıkarılan icra emri ika
metgihımzın meçhuliyetinden dolayı teb
lığ edılememiş ve bu -suretle icra emrinin 
ılanen yapılmasına karar verilmiştir. 

İşbu illin icra emrinin tebliği mahiye
tinde balunducundan neşri tarihinden bir 
ay z:ırhnda ıpyaru kabul bir itirazınız 

varsa. bu mliddet içinde bildirmeniz aksi 
t kd roe kanun yolu ne ve cebr1 icra He 

tapuda tescil muamelesinin yııptmlacaiı, 

zatınıza tebliğ makamında ilan olunur. 
1938 

Çorum icra Dairesinden: 
Çorumun Çepni mahallesinden 

iken ikametgahı meçhul bulunan 
Artin oğlu Serkise. 

Hazinenin, aleyhinize Çorum asliye 
hukuk mahkemesinden istihsal eylediği 

S .12 939 tarih ve 861 liranın tahsiline da
ir ilamı berayiınfaz icraya koymuı ve na
mınıza çıkarılan icra emri de ikametgShı
nızm mechuliyetinden dolayı tebliğ edile
memiş ve bu suretle icra emrınirı illnen 
yapılmasına kurar verilmiştir. 

lsbu ilan icra emrinin tebliği mahiye
tinde bulunduğundan neşri tarihinden bir 
ay zarfında borcunuzu verınc<liginiz veya 
borcu ödiyccck mal göstermediğiniz ve 
ııayanıkabul itırazmız varsa bu müddet i -
çinde bildirmedığiniz takdirde kıınun ku -
vetiylc ve cebri icra yoluyla borcwruz bu
lunan paranuı tahsili cihetine gidileceği 

zatınıza tebliğ makamında ilan olunur. 
1931) 

inıaaf mühendisi aramyor 

Borçluların nazarı dikkatine 
Sivrihisar Ziraat Bankasından.: 
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Yemini ve Yuarı n arkaıı Sadık Jf 
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Ş, Ö..r 0 ÇaJlfl C, ffa- Ş, 701 c;. 
Tı.rııini yol yesarı O bla ınuı arkıll 
Şı. lıark C. ıazlık n bataklık Ş. Alı 
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Ş C. yol Ş. lıali C. lıark 
Ş. Sadık \(a C. bark Ş. 't'1I C. lıarlı 
Ş. Ali C. Kızel Ş. lımail C. lıark 
Ş. Veli C. lıork Ş . Kızel C. harlı 
Ş. Veli C. Abdullah Ş. Veli C. Kuel 
Ş. Kn.el n Bayram G. Alıdııllalı ff 
C. Lark le Kazel 
Ş. Veli C. Kızel Ş. ıazlık C. Bıyra• 
Ş. Ali C. Vsli n Bayram Ş. 11ıhlı C.~ 
Ş. Sadık •i• G. 1 ımail Ş. ıulık C. lı•f 
Ş. •e C. ıulılc Ş. Sakarya C. Sıkartl 
Etrafı crlıası lıali 

Yemini Xaıel yeaarı n arkıaı lıali 1' 
Borçlarmı Yiduirıin recikmHİııt .,. yapılan teblicata rafmen od•mİyen eılıaun •ndııt -.a uaaOarı yukarıda yazılı, bankamıza birind derec•" 

İpotekli rayri menkulleri 3202 Hyılı kannnı tevfi.lcaa bir lıaçalı •1 muddelle açık artırnııyı sıllrılmıı .,. ıartaımelerı 13. s. 940 tarilıiıı.de 
pmna aaılınııtrr. llıaleleri Z7. 6. 140 tarihine teudııf eden puırmbe ıüna saat 14 de bankamızda yapılar.aktır. Pey pıı.ruı ıur len peyın yu:d• 
fudur, Artırnıa tı.d.li bankama alacafmı karıılarna dııı ••)'& lıiddi layık ıôrulın•diii takdirdP. en ıon arlırınm taahhuda haki kalııuık ıartiy~• .l 
b•ı run azatılacak n 12. 7. 940 tarihine tuadül eden cama riinıi aynı ıaatte ilııle olnMc.aktrr. Satrı peıin oldufa cıbi mu teri vade ıle a!Y 
takdirde muıayede b.delinia dörtle birini peıinen od~mek auretıyl• bal<iyeai ra1ri ı..nkalun ipotefi ınakalıılinde bet aenrl lı 'fi.drli ihın ııal 
Kati ilııl•yi yaptırıp 1ıptırmı1111kta bankaıar'ı rııalıtar oldu;a ıilıi kati ıhıl•:re kadar lınrçlular borçlarını tamamen od rlerae ... amele fuilı '' 
cak, llUlfltri iH pey akçesini ıeri almaktan lııtka lıiç lıir ıurrtle kalı iddiumdı balımmıyaukıır. Bınlıımııdan bAılıa ıpotdı ı lıibi ıılacaklılırll 
lıldarlarıa bu ııyri menkuller ıiıtrindeki lııkl.orını, lıatuıiyle faiı ve aıaarafı dair iddialarnıı nrakı mıubitelrriyle birlıkta 20 ı a içinde lıan 
.,,.lrri, aksi takdird11 lıılılan tıpa ıicillrriyle sabit olrnııdıkçı 11tıı bedelinia paylaınıuından lıariç kalecakları n dılıa fada ınaliimıt almak 
banlmaıza 111iiracutlırı ilin olanar. 
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- = 
~ Bağırsak, Kuzu ve stok koyun derisi saflıı § 
- = -

1 
Zayi - Kalecik kazası nufııf 

den aldığım nufus k§.ğıdımı .,e 
!aydan aldıgım askerlikten ter 

-Ankara'da birkaç ay için -iyi şera - : - Orman Çiftliğinin mezbahada kesmekte olduğu koyun 
ve kuzu bağırsaklarının ve kuzu derisi ile stok koyun derisi 
satışı açık arttırma suretiyle 20-5-940 günü Çiftlik müdü-

---
mi kaybettim. Yen ilerini aıac 
kilerinin hükmu olmadığı ı!in 

itle- inşaat mühendisi acele aranıyor. : ---
riyetinde yapılacağı itan olunur. 1413 

Arzu edenlerin Yenişehir'de Millet : 
Meclisi inşaatı müteahhitliğine mek - : ---- --tupla şeraitlerini bildirmeleri. 1936 

ORMAN ÇİFTLİCiİ -- ---.. 111111 ı 1111111111111111111111111111111 ~ -

§ RAŞiD RIZA_ E. SADi TEK§ ':iı1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111F 
: HALiDE PlŞKlN : 
~ (Habibe Molla) = 
-;, ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

.:!' DAKTİLO KURSU ·~ 
: 71 inci. devresini de % 50 ten- : 

zilitla açmıı ve kayıtlara başla- E 
: mıştır. Belediye sırası Hanef : 
: Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 : 

-;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııF 

Nazarı dikkate 
Apartırnan, ev, arse, arazi alım satı

mı ve İngilizce, Fransızca, Almanca, 
Yugoslavca, Macarca tercüme ve ka
dastro, yol, plan ve krokilerile harita 
ve her nevi kartuğraf i ve resim ve bil
umum yazı ve vekaletnameli takip iş
leri deruhte edilir. Hal karşısında HA
NEF AP. No. (7) de Müştak Akgül ve 
Memduh Yurdakul'a bizzat veya mek-
tupla müracaat edilmesi. 1914 

ZAY1LER 

Zayi - Mengen nahiyesinin Pazar ya
tı okulundan 1937-1938 scncsınde almiıı 

olduğum ıahadetnamcmi zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hükmü kalma
mıştır. Siyasal bilgiler okulunda Rıza og-
lu Kazım Çetinkaya 1945 

Zayi - Ankaar belediyesinden aldığım 
1328 numaralı bisiklet plikasını kaybet -
tim. Y enlsini alacağımdan eskisinin hük
mü olmadığı ilin olunur. İzzet Karadcmir 

1947 

Kalecık kazasında 323 
oğlu Huscyin lçoz 

Zayi - Askerlik vesikaınl• 
danımı zayi ettıın. Yen sinı 
hükmü olmadıgı ılin olunur . 
fabrikasında 3558 Hasan S~ 

Zayi - 15. S. 940 tarih 'f/t 

delerinde merkez postanesı JI 
mektup atarken cuzdanımıtl 

59742 No. lu lll mayıs piyanı0 

senedimi zayi ettim. Sencd 
yoktur. Clizdn.nımı bulup ıetır 
edeceğim. Telgraf müduriı C 
Ahmet Yatan. 

Zayi - Ankara bclediyesiııd 
8. 2. 931 tarih ve 762 No. ıu 
liyctimi kaybettim. Yen isini 
eskisinin hukmü olmadıgı ıliı' 
Ankara Palas taksisinden 109'4 
sahibi Mehmet Ynpıcı 

«======================================================~ 
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lmtiyaı sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı Tdare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK 
Milessese Müdliril: Naıit ULUO 

ULUS Basımevi ANKARA 

YENİ SiNEMA 
Burtin bu rece 

MiKADO 
Mevzu, Japon efsanelednden alınıp 
ıinemaya nakledilen bu Opera Komik 
baştan baıa tabii renkli ve göz kamaş-

tırıcı dekorlar arasında 
canlandırılmıııtır 

İLAHİ SES - MUSİKİ - İHTİŞAM 
SWaılar saat: ı•,so - 16..30 - 18.50 •• 

rece aut tam 21 de 

HALK SINEMASI 
BU GtlN BU GECE 

TORJCÇE SÔZLO 

Kraliçenin Elmaslar1 
Bat Rollnd, : Glorya Stewart • Don Ameclıe 

v. Uç Palnrıcı Sılilııorler 
Atexandr Dumas'nın en me:ıhur bir 
eserinden naklen çevrilen bu film 
seyircilerini fazla.siyle gUldUrür. 

Seanslar: H.30 - 16.30 - 18.80 - ve 21 de 
Saat: 12.15 te ucuz matine 

EHLİSALİP MUHAREBELERİ 
Türkçe aözlU 

sus 
Bu GUn Bu ~ece 

131 • 940 film seçim knpunıs lıasl_, 

KANUN 
B.ı Rolda : Delulıir yrldıı ~,4 f 

Seaıular : Saat 14 - 16 - 11 ye 


