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fecir vakii taarruza ge(liler 
Netice bugün belli ·olacak "· . f/ngilir.'\ l/5SÜ ba.hrW 

~ 

liege kalesi haltı mukavemete devam ediyor 
f:'raDJAa "' • 

• 

Alınanlar Brüksel, Malines ve Louvain 
§ehirlerini zaptettiklerini bildiriyorlar 

Akdeniule ingiliz, lranaz ve italyan üılerini ve bir Berfin haberine göre ltalya'nın Mıftr a.ıe 
Kor•ika'ya yapman muhtemel bulunan tcuırnızların iıtikametini gö•terlr harta 

Alman Hariciye nezaretinin kanaatine göre 

' 
Qzin bir 

ti raf 
Necip :4li KOÇOKA 

'liou.,~ .. , -h· h · etı 
-._ l..! • nm mu ım ıa 51Y e-
~! "'1T1 timdi çeıitli renklerle 
,~-.... laleler memleketini bıra· 

~bi~~tt.ııından kaçarken, Havaa 
'f l'ine ... ... ı 'd •tagı yukan ıu magna· 
.a,.~ ~e~ kelimelerle hissiyatı • 

d-.. i,':'1ıttır. (Mümkün olduğu 
hlci!•rafJık kaidelerine her 

ı. Jrıı ıyle hürmet ve riayet et • 
~~etmedik. Fakat buna 

• ~ 
1 
uırnan bizi affetmedi. 

._•.~en ınüttefikler tarafına 
tl•tte ti Vaziyet alsaydık). Bu 
I~ lbernteketinin yüksek kade· 

• ltad ··k . kllıllı ·~ yu selmiı olan &• 
. ti .._ facıalar arasından ha· 
h -zer "b' 1 . -...le &ı ı o muıtur. Her ye-
f-s ~ et, muhitlerinde daima ia • 
. tıl,rı~:.• ~ç ?lmazaa lakaydi ile 

lleri arıhte bunun pek çok 
. >••aı Yardır. Fakat bu hareket· 

~\l~•t ~avaı toplanarak müthiı 
l ~~ bir 

0 
ur ve nihayet ümit edil

~ il• p z~rnanda korkunç bir gÜ· 
bıiit a ar ve yayılır. Münih'· 

t .. evazı b• d 
~ bi ına an baılıyarak 

le11 ~:•rça. daha büyÜyen ve 
fbıi ilk ıcı fikrin neler yapabi· 
~ ... llzd ~manlarda takdir e • 
t,d., biz:· t atta bu hareketler o 
~ f,f ed'la. .alınanlar tarafından 
te ,_. ı rnı"ti N • Ur '•ıp h y • azızm Anşluıu 

ti. "• il\.. Udutauz bir ihtiras ile 
ile t:ı· Uıtakil 1 ~\ile •rer bi nıem eketlerin üze· 

h.. lllernlekrelr saldırdığı vakit kü-
.. ı ~ et er • . • 
lılt b•llrdı. D h ıçın yapılacak bır 

... ır ~llziy er al birlqerek ener. 
it Qırit:ı· •• et alrnak. 
lltıı ıranı taki 

~ll.b· •1nda na •
1 

P eden emrivakiler 
>\l1t'YI~ &nlatı~ı erin fikri bütün vu· 
dili b,,. haile ~·ı bulunuyordu. Bü-
11), ll.~\lzu A. n tl kar§1111nda bulun • 
lıt., tı llr ve b Vl'upa'da görenler an· 

"a d una k h • >'el>)> ~ ı. F k &.r§ı azırlanan. 
~,.11•rıı bir z~ ~t küçük milletler 
~d'lllda '-l• ~•Yet ve mantığın 

e L ıııı: &sık p l' "k ~bı qJll,.ak k• 0 ıtı a çenberi 
~)t ~eı.ıİ11.i11.i ve •h. küçük ihtiraıla
Cll•ıa. ll)lbaf1 dii ~ah .• uza~ta ve la-

~dra'd tundu. Mıster Çör
( ..... llJl J'&ptıft aon ikaz 

...... rq/alfaJ 

--- -- Pariı, 17 a.a. - Havaı ajansı, uked .,... 
ı ziyet hakkında IU tefalrl ııetrediyorı 

Almanlar, bu aabah, ıa.fakla beraber, 
Rethel'in ıimalinde Louva1ıı ve Maline. 
mmtakaıımda, inglliz ve Belçika kıt.utma 
kartı taarruza geçmiılerdir. 

Dünkil hıı.rckltm a.kpm ilıtU verdftl n• 
ticeler n!sbeten iyi intiba brrakmııtır. 
Dilamanm hatlarımızda açtığı cep, dlln. tat
min edflen prtlar dahilinde tedricen duP 
durulmuştur. Bu cep fimalde Sambrı'a, u
nupta Rethel'in f{mali.ne .,. prpte Sedan'a 
dayanmaktadır. 

Sevkulceyı ve tlbiye vuiyetl iyi tenlt 
dahilinde bulunuyor. Sedan'm cenubunda 
ıon derece ı!ddetll bir muharebe cereyaıı 
etmektedir ve bıa muhar•be, timdi" ka • 
dar, dikkat pyan hlç bir deiiıiklik vukaa 
l'etlrmemlıtir. Korular ve kasabalar ...,-ı 

t.lmnuıtır. Bunlııır bet altı defa elden ele 
~ıttr. 

( Sona ı. inci ••71•4• ) 

Vaziyette yeni bir inkiıaf olmamakla beraber 

İsviçre her ihtimale 
karşı koymağa hazır! 

Sabotajcılara ve paraşütçülere karşı 
milli müdafaa guruplar. kuruldu 

• 

llalya Korsika veya Mısır' a 
karşı baskın yapacakmış! 
Mısır' da mahalli müdafaa teşkilatı 
İçin gönüllü toplanmağa ba§landı 

Alman hududu, 17 a.L - "Havas",-----------------------------------·· - • 
Alman hariciye nezaretinde Musolinl· j -
nin müdahalesine katt nazariyle bakıl
maktadır. Hariciye nezareti mahfille
rinde hasıl olan kanaate göre Musoli
nl meseli Korsika'ya veya Mısır'a bir 
baskın gibi mUnhasıran italyan men
faatlerini alakadar edebilecek bir ga
ye için harekete geçecektir. 

Siyast mahfillerde söylendiğine gö
re bu ilk ihtimal harp patlamadan bi
raz evet yapılan alman - italyan gö
rütmeleri esnasında derpiş edilmiştir. 
Aynı mahfillerde hüküm süren kana
ate göre Mısır'a karşı harekete geçil
mesi daha muhtemeldir. Çünkü mu
hasemat başlar başlamaz Habeşistan'· 

( Sonu 5. inci say/ada ) 

Bern, 17 a.a. - Neşredilen resmt r--------·----,-------------------------------
bir tebliğde §Öyle denilmektedir: :'''"""""""""""""'""""'"""'"'"""""'"'""'•11111••111u11111uu•uuu111•••1111111~ t 
"Perşembe akşamı alınan ıon haber ı : 

tere göre İsviçre'de vaziyette bir de· : 
ğişiklik olmamıştır. Bu hususta §Ura- : 

• 
sını kaydetmek Hizımdır ki kıtaları • : 
mızın umumi seferberliği ve ordu : 
başkumandanının beyanatı hakkında 
italyan matbuatı tarafından yapılan 
tefsirler İtalya'nın !sviçre'ye karşı 
ittihaz ettiği dostane tarzıharekete 
devam ettiğini göstermektedir. Garp 
cephesinde büyük bir muharebe cere
yan ettiği şu saatte bilyük bir tayak
kuzla hareket etmek lhım geldiği mu
hakkaktır. Askeri ve sivil makamat 
derhal vaziyetin icap ettirdiği bütün 
tedbirleri alımışlardır. Fakat halk so
ğukkanlılığını muhafaza etmek ve 
memleketin menfaati için sıkı bir di
siplin dairesinde hareket etmekle mu
kavemet kuvetimizin artmasına yar • 
dım edebilir. Bütün İsviçre vatanda§
ları vazifelerini yapacaklar ve mutat 
işlerine sükunetle devam etmek sure
tiyle milli emniyetin takviyesine yar
dım edeceklerdir.,, 

Vaziyette yeni bir inki§al yok 
Son 24 saat zarfında, !sviçre'nin va

ziyetini değiştirecek mahiyette hiçbir 
yeni inkişaf kaydedilmediği, diploma
tik mahfillerde aöylenmektedir. Te-

B. Çörçi 1 Paris1te 

r 

Soldan ıafa: General /ronside, B. Çörçil, General Gamelin 
ve Lord Gort 

. . . 

Hişı mucip hiç bir sebep mevcut ol
madığı kanaati vardır: 

Dün gece, birkaç alman kıtaasının, 
Karaorman istikametinde huduttan ge
ri çekildiği haberlerinden mütevellit 
olması muhtemel bir sükunet kayde • 
dilmiştir. 

Paris, 17 a.a. - B. Çörçil yanında mütehassıslar olduğu halde dün Pa • 
ris'e gelmiş ve B. Reynaud'yu ziyaret etmi§tir. B. Reynaud'nun nezdinde 
toplanan konferansa B. Daladier ile general Gamelin de iştirik eylemiştir. 

Bununla beraber İsviçre. her türlü 
ihtimale karşı koymağa hazırdır. Sa
botajcıların faaliyetini ve paraşütçü· 
lerin memlekete sokulmak hareketini 
CSnlemek için, biitUn memlekette aci· 

{ Son L hıoi ıqlab. J 

"'** 
Londra, 17 a.a. - Dün B. Çörçil Belçika ve Fransa'da cereyan etmekte 

olan muharebeye ait bulunan ve kendisine vaziyetin nezaket ve ehemiyeti
ni görmek imkAnını veren ilk raporları alır almaz tayyare ile Paris'e git
miı ve dönmüşti1r. 

B. Ç6r~il'in bu ziyaretinin çok cesaret verici ve faydalı olduğu bildi
til11Jı}rJ~dir. Bu Sİf.Ulj, lıv/Wide maıum vı aUi addtdilixor. 

• 
Amerika'da aeri halinde imal edilen tayyareler. 

Amerika yıld1rım 
sürati"'!e silôhlanıyor 

50 bin tayyare birden 
Donanma 500 parçaya 

yapacak 
çıkacak 

Kongrede islenen tahsisat kabul edildi 
Vaşington; 17. a.a. - Cümhurreisi 

Ruzvelt, kongrede söylediği mesajda 
ezcümle demiştir ki: 

lnkişaflarındaki süratle ve uyan • 
dırdıkları nefretle, bütün milletleri 
yeni bir takım mülahazalar neticesin
de kendi mlidafaa1arı esbabınr düşün
mek mecburiyetinde bırakan karanlık 
günler yaşıyoruz. 

Avrupa'daki harp ve modern ordu
ların zaman ve mesafeye karşı süratle 
zafer kazanmaları ihtimali birleşik 
Amerika'yı tehlikeye koymaktadır. 

Bizi tehdit eden tehlikeleri, yese 
düşmeden tetkik edelim. 
Amedka!ıların, milli müdafaa husu

sundaki fikirlerini değiştirmeleri Hi
zumu aşikar bir haki kattır. Bugün mo
törlii ordular, düşman ararisinde, 
günde 300 kilometreyi mütecaviz bir 
ıUratlı ilerlemek jmkinına -1.iktir-

ler. 
Düşman hatları gerisine parafiltle~ 

le yığın yığın asker indiriliyor. Tay
yareler, kırların ortasına yollara; ai• 

( Sonu 5. rncı sayfada ) 

Türk mebuslar ve 
gazeteciler heyetinin 

lngiltere'de ziyaretleri 
Londra, 17 a.a. - Türk mebuslanndıuı 

ve gazete direktörlerinden mürekkep he • 
yet, bugtlı:ı Aldersholt aakert kampını gıez. 
mlştır. 

Heyet, topçu kıtalarım ve motörlil la • 
taları görmU, ve bunlar, heyet huzuruı::da 
bazı ekserslzler yapmı§tır. Heyet, blllh&N 
Kanada kıtalarını te!tlş etmletir. 

Türk generallerinden meb.ıs Refet Bele, 
Gaze'de kendlıılne karfı harbetmıı olan ııı. 
gtllz albayı Clarlte Ue çok 1&mlınl btr p 
ı-Uımede bulumnuatur. 



Büyük Millet Meclisinde 

Muallimlerin maaş dereceleri 
hakkındaki Kanun münasebetile 
çok heyecanlı konuşmalar oldu 

Muallimler de Baremin 1 İnci 
derecesine yükselebilecekler 

Büyük Millet Meclisi dün öğleden sonra j kilimiz B. Hasan - Ali Yücel aşağıdaki be
B. Refet Canıtez'in reisliğinde toplanmış- yanatta bulundu: 
tır. Ankara Mebusu B. Şakir Kınacı'nrn İs
tanbul'da vefatını bildiren Başvekalet tez
keresi okunduktan ve merhumun ha -
tıraııru tbiz i~in bir dakika ayakta siilı:G.t 

edildikten sonra bazı mebııslanmızm muh
telif müddetlerde mezun addedilmeleri 
hakkındaki riyaııet tezkeresi okundu ve ay
nen kabul edildi. 

Biitçe encümeni mazbata muharriri B. 
Salih Yar11 ruznameye dahil maddelerden 
"fevkalade vaziyet dolayısiyle bazı vergi 
Ye resimlere zam icrasına'' dair olan ka -
nun liyihasmın bütçe ile alakalı olması 

hasebiyle müstacelen müzakeresini teklif 
etti ve bu teklif kabul olundu. 

Bundan sonra ruznamedeki diğer mad -
"clerin müzakeresine geçildi. 

Muallimlerin mCUJJlan 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

\eadülüne dair olan kanunun Maarif Ve -
kiletine ait kısmında değişiklik yapılması 
bakkmdaki kanunun miızaker~i sırasında 

muhtelif hatipler söz aldılar. Bu cetvelde 
7&Pılan değişiklik baremin birinci, ikinci 
ve liçüncü derecelerinden kadrolar ilave -
ıine taalluk ediyordu. Bu layiha hakkında 
ıöz alan Fuat Sirmen (Rize) yapllan bu 
deiitikliği teadül kanununun ruhuna uygun 
bulmadığıru aöyledikten ıonr•, tevhit ve 
te.dill kanununun eıaaa mabadının, yapı -
lan himıetbı ebemi7etbıe ve kendilerinin 
7ftftm• dwecelerlne söre devlet memu
JamU bir nra:rr-k~k old11junu izah et
qpftir. Fuat Sirmen, bu izahatından ıonra 
bir orta mekt• mualliminin derecesini bu 
.... aöı9 tayia,ıetmek icabettiiini teba • 
rtb ettimı. bir auallime 150 linya u . 

1Ui wemin birinci clenc:esinde ma .. 
~enin dotru olmadığım, binaenaleyh 
ILlro cetvtıli.n• ilive edilen 100, 125 ve 150 
lira asli mutlarm tayymı iıtedi. 

Maarif efCÜmenl mubata ımıharrlrl B. 
İbrahim Aıhddia Göv•, ballae mevm l&
~iMnm ona tedrlat t.,ldl&tma aft bir 

ciro cetveline da.iT olduiunu izah ettikten 
... bu deiiılkliiin bir keyfiyet bit' de 
femmiyet itibariyle lüzum ıörüldüiiinü 
IHYlemit ve deıaiıtir Jd: 

.. _ Eıbabı ıncibedeld rakamJar ıöı • 

"- Arkadaılarım; mevzuubahis olan 
mesele 1702 numaralı kanunda ıon haddi 
90 lira olmak üzere tesbit edilmiş olan orta 
tedrisat mualllmlerinin son defa tadil e -
dilen devlet memurlarının mıı.aşlarınm tev
hit ve teadülünc dair olan kanunun ruhuna 
uydurulması dolayısiyle 90 haddinden son
ra da 100, 125, 150 hadlerine çıkarılmasın
dan ibarettir. Biz 90 da kalması için mucip 
bir sebep göremedik. O halde niçin 80 de 
kalmasın, niı;in 70 e inmesin gibi bir sual 
daima varit olabllir. Halbuki yüksek Mec
lisin tasvibine iktiran etmiş olan barem 
kanunu bu imkanı vemıi'.i bulunuyor. Biz 
bu imkandan istifade ettik ve orta tedrisat 
kadrosuna dahil olan muallimlerin azami 
terfi haddine 33 ıenelik bir emek ve mu -
vaffakiyetten sonra nail olmalarını doğru 
gördük. 

Muallimlik mesleği arkadaşlarımın da 
burada pek güzel izah buyurdukları gibi li
yakat gösterdikçe başka bir dereceye ge -
_çireeek bir meslek değildir. Bir fizik mu -
allimi fevknlade iyi bir fizik muallimi ol -
masiyle başka bir dersin muallimi olamı -
yaca~ı gibi başka bir yere de geçirilemez. 
Halbuki bir mümeyyiz muvaffak olursa şu
be müdür muavini, orada da muvaffak olur
sa şube nıildürü ve daha sonra müdür olur 
yürü.r ıider. Fakat bir kimya muallimi mu
vaffak olduğundan dolayı, o işten başka 

biı' iıte terfih etmeje n kendisini taltif 
etmiye imkln :toıktur. Bunun en giizel mi
Mli Fuat Sirmen arkadqmuzm Jr.eııdilidir. 
Yalnız muallimlik yaparak, meseli 31) ya -
ıında 90 lira maq almıı bir tek kiıi Tür -
ldJ•e aevcuı deiildir. Ama arkadatJDUS 
Adliye ... ıe1t içinde müddeiumumi oım.ı 
n aens 7&11Bda bu 1ibek maqı almıttır. 
Bislm kadroda içinde 90 lira almak için 27 
aene beklemek lizımdır. Mesele bundan i
barettir, onun için talim ve terbiye vazife
ltal u..tine almıı meslekdatlarnıumı terfi 
•• taltifieriae alt bir k8'WD ı•ldill zaman 
YlkHk MecUıiatz dain\a 9nlarm lehinde 
karar vwmiıtir. &aten bu ıene ve ilerdekl 
seneler için (L) cetveline almmıı ve bir 
ümit olmak üzere konmuı olan bu maaşla
" •esl9'datlarnnıza, ho~mııa lrir mtl
klfat olauik kert kabul ecltceiinl.ıden ı
mitvanm." (Kabul ıesleri, alkıılar). leci1'0r ki evelki cetvelin yapıldıiı ıene -

denberl orta tedrisat kaclnM9 Hd ~.n-
11111tır. Bundan bittabi bu mikdaıdald mu- Muallimleri baılıa türlü 
.ııımıe o kadar 11mfıp idarllline im.kin miiltalatlanJırmalı! 
ıoktur. Zaten Fuat Sirmen arkadaıımmn 
da bu nokta

79 
itirası )IOktur. Maarif Vekilimizden ıonra B. Fuat Sir-

f?
. Jmmı da hakkın ve lı&ldkatin ıö.. men yeniden kllraüye ıelerek barem kanu
Mr sanaret olarak tellüi edi1o • - nll •• m•llil•4ı•ıa deYletiıa muhte

lif ypifelerial bir man koJ'lllÜ oJdaill-
llmdan ldma mubata maMıniri bucü- au, maqlana da baa1ara a&r• aralandıtı'* Ddar maallimlirln asam! 90 lira1a ka· m vı bu noktama tehiria bitçe enctlme

tlr ,ebehıbildflinl buaf1nldl tadil kanu • ni it. aynı ıekllde dlltflnmeditini aö11i>'4I • 
lu, eiw lmkİ.ıı olursa bir muallimin rek bizzat Maarlf Vekilini mil&l olarak 
clenca maq alabilmeaiai mllm - zikretti. Lbihanm teaclUl kanuıı1ma milna

lirlmalı .. ,...ı:rıe lluırlandıiım 11&11• fi 1Nhmcbalmm Ye maalll-.ıleri bqka ttlr
.. 99 M clelitildilin bueaı kananumm •• Hl mflklfatlaadırmalt mınaf* olacalı 
..,_ ae ele ndnaaa ~ olmadJltm :rolundald ilk mlltaleaum tekrarladı. 
._.. ettirdD.ten IODft bana alabilecek B. Bmla 8uak (Bııklteblr), llurif mtlı-.......,erin -- mahdut oldufana t....-ı W ika alırken, bir orta mektep mu-

.... 1"ı .... h bdrolann D cetveli- ılJimhdn 150 lira almam1m doina olmıya.. aı.... bahmclaimm lahetti. llaarif celmıı kablli1et ve ehll)"et ıöateren mwı.1-
.. llmı•~ -Uimlllfa diler mealek • llmletla dalla Jilbek mekteplwe terfi et
.... l8ttlDIQtl lıddiaamda olmachlmr, fa- tlrilebilecelbü •• nihaJ'et Maarif V eklle
lııat llls olmana mulllmlllln el• diler .... tinin nam llubl,...ıae almabilecetini 
Wtter mertı• 11iade telllııkl edilmesini •• 161llyerek lblbanm aleyhinde bulun~ 
onlar sibi harmala aon mertebe maaımm B. Kbım Nami Duru (Maniaa) Lbiha
aıualllmlen de verilmnini i•tedi. B. Göv- nm aleyhinde konutan hatiplere cevap ve
-. cUmhurlyet btlldlmetinin muallime 1&- rerek bir orta mektep muaUiminin ne ka -
rlk oldaill kıymeti verdiibıl tebartls ettire- dar kabiti7et ıöıterlne ıöıtenin ,Ubek 
nk ve m..ıeketln mtnevver ne.tını yeti1- mektep mualllmliiin• ve:va Upiverıite pro
tlren cttmhurl1et muııtiminin buna pyan fel6rllllihıe setlrilm•l müm1dln olmadı -
oldutunu aöyliyerek aözlerini bitirdi. tını ilk mektep muallimlnin ilk mektep 

Bir muallim 800 liraya lıaılar 
alabilecek 

muallimi olarak lı:alacaimı, ~lnaenaleyb bu 
muallimlere kendi tıa!Wan dahilinde JUk • 
ıelme iıaklnlan bahıedilmeıainin nnırt bu
landuimm isllh etti. 

Tahail tlereceleri ayn ayn 
baer küldür 

uı.;u s 

j j··············H· ···A····v~::~:::::::;] .. ,,,, ........................ . 
Dün hava bütün yurtta 

bulutlu geçti 
Dtin şehrimizde hnva umumiyetle çok 

bulutlu geçmiş, rüzgar, cenubu garbiden 
saniyede 7 metre hı?.la esmiştir. Gliniin en 
yURsek sıcaklığı 23 derece lcaydedilmlşttr. 
Yurtta hava bUttin bölgelerde kapalı geç -
mi§, rU.>:görle.r her taraftan cenup istika. -
metlerinden saniyede en çolc 7 metre hızla 
esmiştir. 

Dün sabaha kadar düşen yag-murlnrın 
metre murabbalanna bıraktıkları su mik
tarları Trakyada 1-14, Marmara Jıavzasm
da 1-7, Egede 3-18, Orta Anadoluda 1-40 
Akdeniz kıyılarında 2-12, Doğu Anadolutl~ 
3-7 kilogram arasındadır. 

8aıı.t 14 de yapılan rasatlarda gündüz 
sıcaklıkları Erzurumda 14, Iğdırda 16, 
Edi.rnede 20, Mardincle 22, İzmirde 23, ts
lôhıyedc 24, Antalyada 25, İskenderunda 26 
D1ırsada 27, Adanada 28 derece kaydedil
miştir. 

miz B. Hasan - Ali Yücel aşağıdaki beya
natta bulundu; 
"- Efendim, bendeniz bu davada şöyle 

veya böyle olsun diye ısrar etmek için ikin
ci defa kürsüye gelmiş değilim. (Bravo ses
leri) nasıl hükmederseniz, nasıl tasvip e -
derseniz o şekilde bu mesele hallolur. 

Yüksek Sıhal 

~Orası loplandi 
Yüksek sıhat ıurası 16 mayıs 1940 

perşembe günü eıhat ve içtimai mua
venet vekili Dr. Hulusi Alataş'ın re
isliğinde ve azadan Prf. Akil Muhtar 
Özden, Prf. Dr. Mazhar Osman Uz
man, Prf. Dr. Neşet Ömer İrdelep, Dr. 
Refik Gilran, Dr. Saim Ali Dilemre, 
general Dr. Mazlum Boysan, operatör 
Murat Cankat, Dr. Hasan Başkam ile 
sıhat ve içtimai muavenet vekaleti müs 
teşarı ve hıfzıssıhha ve içtimai mua
venet daireleri reislerinden mürekkep 
olarak kanuni içtimamı akdetmiştir. 
Sıhat vekili Dr. Hulusi Alataş celseyi 
açarken azadan yakında vefat eden 
Bilecik mebusu Prf. Dr. Besim Ömer 
Akalın'ın hatrasını taziz etmiş ve ba
dehu ruznamenin müzakeresine geçil
miştir. Bu toplantıda adli, idari ve 
fenni bazı meseleler müzakere edile-
cektir. (a.a.) 

Ankara belediyesine verilen 
munzam tahsisat 

Dahillye vekAletl otubilı iılareslnia ıı 
aylık hasıltltmclan temin edilmek üzere 
Ankara beledlyesinln 1939 malt )'lh blitçc
slne 100 bin liralık munzam tahsisat i!O.
vcsini kabul etmiştir. nu tahslsatla oto
biis işletme idaresine yedek malzeme mü -
bayan olunacaktır. 

Karabük hukuk mü~avirliği 
İsviçre'de doktorasını yaparak mem

leketimize avdet eden eski İstanbul 
hakimlerinden B. Nurettin Besen Ka
rabük demir ve çelik fabrikaları hu -
kuk müşavirliğine tayin edilmiştir. 

Mensucat imalôtının 
standardizasyonu 

Yalnız bir noktayı tavzih etmek istiyo
rum. Bu nokta; Maarif teşkilatı ve onun 
ink i"afı bakımından kendimce ehemiyetli
dir. Tedris itibariyle maarif teşkilatı muh
telif tahsil şubelerine ayrılıyor, bu malum
dur İlk tahsil şubesi, umumi kültür veren 
orta tahsil şubesi, yüksek mektepler, yük
sek tahsil şubeleri vardır. Sonra bir de 
mesleki ve teknik tahsil ~ubeleri vardır. 

Bu şubelercle şimdiye kadar bizim büyük 
ihtisns adamlarım az yetiştirmemizin en 
büyiik saiki ilk tahsil merhalesinclen baş

layıp yüksek tahsile kadar aralarında bir 
derece farkı gormüş olılıasmdan ileri gel
miştir. İlk tahsil için.de bir meslekdaş mu
vaffak olur, işini iyi görür ve o mevzuda 
kuveUenımit bulunursa o zannı batıl vardır 
ki yükıelir, ortaya gider, ve gene o zemu 
batıl vardır ki octada yükeelen öğretmen 
mesleki ve teknik tedrisata gider. Halbu.: 
ki bu tahıll dereceleri ayn, ayrı birer kül-
dür. Ve bunların aralarında bir ıilsilei me- SUmerbank umum mtldürU B. Burhan 

Zihni Sanus'un relallğlnde alA.kalı fabrika, 
ratip yoktur. İlk tahail içinde dBrıyanın eıı mUesseae n firmaların mUdilr ve mümes-
büyijk ıöhretlni iktisap etmiı mürebbiler, •illerinden mürekkep bir komisyon top -
ilimler vardır. Umumi kiiltilr venne bakı- lanmıı, imala.tın atandardize edilmesi ve 

dan r "i - nl i -..L.. d daha rantabl bir hale getirilmesi için tet-
mm 119 v re .... e er arallnua ünyaca ktkler yaparalt

1 
İktisat vek!letlne bir ra -

me,hur olan in1anlar vardır. Onun için bu por vermigtl. ıktiaat vekAleU bu raporu 
tahıil kademeleri arasında bir hiyerarıi, mUtebuaıa bir heyete tetkik ettirmekte -
ıilsilei meratip yapmıı olmamız talim mes- dir. Tet)\iklerdeu alınacak !leticeye göre, 
leilyle ve terbiye mevsulariyle meşgul 0 _ bazı esaslar teablt olunacak ve bu esaslara 
lan iosanlann Yetitrnesl bak11111mdan muzır ~göre lüzumlu kararlar alınacaktır. 
oluaktır. Bu itibarla bııaun huzurunuza 
getirdiğimiz orta tedrisat muallimleri kad
rosunda barem kanununun haddi izam! o
larak koymuı oduğu maaılan bir limit ol
mak üzere kendi içinde terfi etmiye, kendi 
içinde ::retipniye bir imlı:Sn vermek üzere 
koJdıak. ,(Braycı .~iva.bwiur. Yoksa 
peiiiftis 70~ W '68j'fe ~ .. --
zamanmda biz zaten ıelip para istemez -
dik. Bu 90 lira nasıl ıon nad olur? Bunun 
esbabı mucibesini bendeniz bulamadım, e
ier bulan arkadaıımız varaa 16tfen eöyle • 
•in. Bizim V eküetteki müdllıil umumiden 
bahsettiler. Neden dolayı iyi bir fizik ho -
cuı bir umum mlldiire muadil olsun bir 
müdürü umumide anıdıiımı.1 vasıf başka -
dır, bir felıefe, bir kimya hocasında ara -
nan vaııf batkadm Vazifeleri a:rndrr. Btın
da naaıl teadiil arayalım 1 OriU.ll için dlva, 
tahall ıubeleri içeriılnde ölretmerıi .sap -
tetmek ve meslQdatJara bu uaml terfili 
ve taltif imklnlanm onlara söstermektir • 
Ama IS ıenede nail olacakmıı, çab,ım, te
menni edelim ili sok Y8f8.llDt ihtiyarlaauı 
buna nail olaun. 

Sonra bendenisia yf1kaek maaı almıt ol
maamdan bahia buyurdular. Ben bu maaıı 
aıuallimlikle delil, memm olarak aldıtl1. O 
ıaman Vekil olan arkadaımuz Hikmet Ba
yur, beni orta tedrisat mtldlirll yaptı. Bu 
vazifeye cetlrllmemlı olsaydım, benim bu
cihı ılacatmı maaı 55 - eo lira idi. lçimis
de mebuı olaa bocalanmuı: 45 lira alı)'OI' • 
lardı. Bugün aramzdadır. Benim hocam -
dır, yaıını bilmiyorum. (85 yaamdıa ... teri) 
Ben 90 lira)'! bam mim diye ar.ıedi70rum. 
bu ma111 mııalUm o1aratı almadmı, mcmu 
oldum, mllfettit o1dum, orta tedri1at mtl • 
dilrll umumtai oldum öyle aldım. Ve ara
musda Ö)'le afkadqlar vardır ld muhtelif 
Velrlletlenfe vuife alDU11uchr, o Vekil ... 
terde mtlateprlıla ndar :rtlkıelınitlerdll'. 
Muallim olAJdılar • lttfen sellin IÖJ'l• • 
ıln, burada oturu1'0r - 50 liradan futa...,. 

Çay ekim mıntakaları 
tesbit edildi 

Kemleketlm1&1n• lklım ve dlter vasıflan 
ltfbarjyla O&Y slraatuuıı alih mtntakam ~ 
~;fl'-" ~o c : ı -= 11• ••n•* 141'e f1lf1( ene ve Of, Rize vUyettııln 
taınammda çay kanununun tatbiki İcra ve
killeri heyeUnce kabul edilmiftir. 

MeDfe plıadetnameainden muaf 
tutulan efY& 

·Kıymeti C5GO liraya veya muacllli ecnebi 
paraaım secını:vea ve lllmltl'i Ticaret lttr 
kAletluce teablt edilecek hudut memle -
ketlerlne üvkedllen ve yahut bu menile
ketlerden ithal edilen eıyanın meD§e ıa -
hadetnamesl almaktan ve nteD§e ıaJıadet -
namesi lbrazıııdan muaf tutulması karar • 
lqmı§tır. 

Y eJihrmak yeniden 

yükselmeğe ba~lodı 
lehrbnlte gele~ malamata göre Teell -

ırma#ln tqmuı•devam etmektedl1'. Yetll
ırmak Anıaııya civannda 8 kö)'tin çayırlan 
ile AmMJa clvtrıııda bulunan b8# ve batı· 
çelcrf lııtnl etmt§tlr. Amuya tgtnde dört 
ev eu altında kalmıf, evlerde bulunan 30 
nutwı lturtarılmııtır. ----

Tekaüt olmak istiyen malUl 
memurlann raporlan 

· JlalQI olmalarından dolayı telcaüde ııev
kedllırıelrbıl talep eden memurlar baklnıı
cla mahalll llbat h~t1erinoe tamim olu
nan raporlar, ıthat •• içtimai muavenet 
yeklletlııce taadlk edilmedikçe muteber 
olım7U&ktır. 

Ça§n 

Maarif meseleleri 

Çocuk ve gençlilc edebiy 
İçin çalışmalar 

Cümhuriyet maarifi, çocuk ve 1 ki münasebeti, ıırf tesadü~l 
gençlik edebiyatı mevzuunu ilk defa arz ve talebin kör ve mihanılcl 
geçen yıl toplanan neşriyat kongre- bırakamayız. 
sinde esaslı bir şekilde r.le almış ve Belki bunun tam tersine 0 

bu Iljlksatla derli toplu bir iş planı da tap ile çocuğu biribirine ö~1 

vüculla getirmişti. (*) lamak mecburiyetindeyiz k1• 

Çocuk ve gençlik edebiyatı komis- şılaşma, umumi bir terbiye 
yonunun bu raporunu ve rapor üze - içinde semereli ve feyizli 0~ 
rindeki tenkitleri oku'}'anlar, çocuk da bir yandan yazıların ve !'1 
neşriyatı teH\kkimizin eriştiği merha- edebi kıymetine: terbiye del!· 
leyi anlamakta gecikcmezler. Bu an- sanat zevkine, öte yandan çoG 
layış tekamülünü, güphe yok ki her kuma alfikasına ve temsil katJll · 
şeyden evet çocuk etrafında geniş bağlı bir keyfiyettir. 
muhitlerimizde de kendini gösteren M;vcut ne~riyat yığını • 
alakalara borçluyuz. Diğer taraftan muayyen esaslara göre kıytıle 
terbiye telakkilerimizin ok11l pro- seçmek, çocuklarımızın okuııı' 
gr:1mlarımla, öğretim usullerinde ve cını ve iştihasını organize e. 
öğrctnıcnlerimizin vicdanında yer tu- ki gençlik edebiyatına prodii 
tan de~erlerinde bu inkişafı sağlıyan tekilde hizmet etmiş oluru•· 
Amillerin başında sayıyoruz. Eski için terbiye artık öğreten ile~ 
harflerle irtibatı kalmıyan yeni nes - veya mürebbi ile veli arası11 
lin kütüpanesini bir an evel tamamla- lan hususi bir mukaveleden i 
mağa çalışmak mecburiyetinde oldu- ğildir. Belki terbiyenin gaY 
ğumuzu da buraya ilave edersek ço - gramı ve usulleri bir devlet it 
cuk neşriyatının bizim için ne kadar gelmiştir. Bu sebeple çocu 
hayati bir saha olduğunu takdirde ihtiyacını, çok defa içtimai 
güçlük çekmeyiz. mize yakınlaştırmağa, daha 

Maarif Vekaleti, bu vaziyeti yakın- bu gayeleri, çocuğun nıhu111 
dan bildiği içindir ki "çocuk ve genç- ederek onu yetiştirmeğe lıl 
lik edebiyatı kütiipanesini vücuda ge- Terbiye de aslında bundan • 
tirmek, çocuklar ve gençler için yapı- şey değildir. Ve hiç bir devtif 
lan her türlü neşriyatı tanzim, mura- lik litarattirü yoktur ki bu b 
kalıe, teşvik ve himaye eylemek mak- kasden ve tamamen dışında k• 
sauiyle,. bir büro kurmuş ve bu mev- olsun. Rönesans devrindeki 
zu ile alakalı iş ve fikir adamlarını bir cuklarının hayali, gıdasını il 
araya toplamıştır. Öğretmenlerimiz nistlerin eserlerinden aeç 
iyi bir çocuk ve gençlik kütüpanesi - lardan aJıyordu. Bundan so 
nin tedriı ve terbiye itini ne kadar tik kültür kaynapnın ~ı 
feyizli bir hale koyacağını pek güzel tı mUtahede, tetkik ve isti 
bilirler. • yolundaki inun faaliyetler 

Onun için bu teıebbilsten çocuk ne:1!, dünyanın bir ucundaıı 
velileri kadar belki onlardan çok öğ- cuna ve mUatemlekelere, se 
retmenlerimizin memnun kalacağına balarına götüren ve bu s 
ve bu hareketin bayırlı neticelerini ğun hayalini besliyen birçoi 
sabırsızlıkla beklediklerine filphe et - aerler meydana koydu. 
miyoruz. memleketlere ve h&lt adal 

Ömürleri sual sormakla geçen but Roblnaon da dahil olduğu 
imanlar, - çocuk edebiyatı da olur vemi'ln nerlerl, Gilllver · cU 
mu? - diye ortaya ufal, ufak tatlar kesinde, kınrun derililer, ç 
atabilirler. Kitabın hakiki vuifeaini van mevzuları etrafındaki 
kavramıyan ve eski devirlerden kal- ıerlerln vulfesi, çocuğun 
ma bir kitap hafızlığını evirip çevi- ıadece kendi hesabına terbi 
rerek topyekftıı kitap aleyhtarlığı ya- ne değil, belki keıfedilm
pan <14trnq<>m~ da ı.~tı1u,.._ deimemiı 1r»"hı"' ••,. 

· · · teblrils eder. Ç 
g<Szle g8ren, hayatın geç tlerin rer, r takım prp milletleri içlı! 
birer aıarak yetiıen çocuğa mahsus zaman hayat ve latflıcbal 
bir kiltilpane neden olmasın? Kültil- mala batlamııtır. Yine bu 
re gelince o, biç bir yerde yabant ot harip memleketlerin yakın 
gibi kendi kendine bitmeı belki in· dakl gençlik- lltemilrline 
un zekbının ve iradesini11-~ürekli ça- birçok kitapların teknik kili 
lışmalariyle her gün biraz daha zen. zuları arasından deni%altıl 
ginle1tr. Bu çalıpalann tafhalarını yarer.i, !tavada olup biten 
ve sonuçlarını yeni nesle tanıtan ve ele aldıkları ve J.etltea oet 
nakleden vasıtalardan biri N"e belki en yatın heyecanını tUrlil ıekll 
mühimi hiç ıU_phemiz olmasın ki kl- meğe çalııtıklan g9rUHlr. T 
taptır. içinde bulunduğumu aa.t 

Milli ve inıant kllftllr hazineıl dığımıs bu "!litaller, ~uf 
içinden çocuğa uygun kitap seçmek lik edebiyatında, gençlik 
olnuyanlan meydana ıetlrmek ve ~ ve çocujuıt taMatı lıe&emi 
suretle onların okuma ıevklerine, zam ettiği P.Ye ve ~t 
-faydalı bilgiler kazanmalarına ve birleımft otdufunu açı~ 
kendilerini terbiye etmeleriıte miles. tedf. • Rejim değfıtiten m 
sir olmak ... İtte çocuk ve gençlik e.. de derece farkları tapyan 
debiyatının vazifeıi. Yetifen gençle- bir çocuk ve gençlik nepi 
re vaktinde yetittlrilen hakikt bir ki· muının hHmıetf de filpbe 
tabın oynıyacağı, kurtarıcı ve yük- titer nesle ır ·:es · .. olmak 
aeltici rolün ehemiyetini bir- diltüne. dan ileri relmektedir. • 
1. B • • • ım. una mukabil, ona zararlı olabi-
lecek kitapların bulunabileceğini de Birde meırttt~ye~tenbed 
unutmıyalım. Kitapta yazılanlar, ba- cu~ guete ve mecmuaları,. 
zan doğrudan doğruya söylenen sa. v ;, .akit yapılan telif 
den daha mUeeıir ve daha çok te-lkiıı neıriyatfyle çocuklarımıza._ 
yapıcıdır. Sırf ellerine geçirdikleri rimize bitip eden birçok 
kitapların telkini ile orıadan kaybo. sılmııtir. 
lan ve türlü maceralara karıpn veya Cilmhurlyet yıltannda 
d.~lic~ ~klitler yapan çocuklar g~ cuk mecmuaları ve ~k 
rülmuftür. Gençlikle kitap- araıında- rasındakf nefrfyat, hıç bft 

mukayese edi1mlyec:ek k 

B. Fuat Sinll• tekrar IÖS alank, ID11lll
Jlmlerin aldıiı maaıı çok cörmediiini, yal
mz buma teadül kanwıunmı rubua 111iiaafi 
teılkkl Mt ı• ...-. ..... ettiitm IÔJlo 
ledi ve b1rliici dereceye ~belen btr orta 
mektep mualliminin muavinlik ücreti ve 
mum1,111 denlerle birlikte alacaiı maaem 
IOO )ln:va çıkab'1eeetini, beaapladıktlUI 
IODl'I bunun diler devlet memuriyetleriyle 
bir ıdlbettialik ~etk\l edeceihıi. i.ıahetıi. 

q alabilecek mi idi! Burada topJenm.- • X Ar&Ubal EncUmeni bugiln saat 
Yeniden kiintlye aeJeıı ılarU Vekili • (Sona f. bel sıylada ) 10 da toplanaoaktar. nn~l•] Btekllrlııctlflttırk DetriYat kOllgreel. • Ra-,_ ar, er, müzakere zabıtları. 

Ji bir hale gelmlt bula 
Bunlanır içinde istifadeli 
deği1dtr. Fakat çocuklann 
terini ve nptolunmu bir 
okuma armlannı mağnasıs 

B. Ht'kmet Ba)'V (Manisa) İıerknin 
maleiinde kalmak ıartiyle en yüksek de -
re4\e7e ı;ıkabilecçiini, bunun tabii cörill -
m.ı icalMtiiint, maallimlik mesleiiaıle 
bötfe f,fr Od tane Jiilnelr derece bulmna
amm çok yerinde olacağını izahettikten 
IODr& muallimliiin çok zahmet ve emek 
lllllklıbilinde en u nimet temin eden bir 
mellek olcluiunu, muallimlikte muvaffak 
A»\anlann bqka mesleklere seçtiğini, hat -
bül halka meıleklerden biç klmaenin mu
allimliie selmediiini ıöytlyerek liyihamn 
kabul edilmesini iıtedi. 

Bütçe enctlmeni maıbata muharriri B. 
Salih Yarcı da, llyihanın teadül lwıunıınun 
~ mtaıa1ir bir eaa• ihtiva etmediğini, 
bnunda mallhnlerin de 150 Ura:va kadar 
:rflkselebilmealne mani bir hliktlm bulun • 
dalcfatım ~ettikten toan lllve kadro • 
lama aten bu aene için D cetveline alm -
mat oldutunu. J'IDi bu maaeların 1940 malt 
~lmda verilmiyeceiini aöyledi. 

Nevzat Ayas (Bursa) da muallimlerin de 
1la maap )'fiklelebllmeleri lehinde mtita -
lta be:van ettikten ~ lbibanm kabultl
d istedL 

·w...u v elıllimisin .azı.n 
,....._, ......... llwif& 
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- Sız ıuet,cüer ıu harp kelimeai Vaziyet? 'l,~1'N l~l IL7'R du:. • 
_ Va:ıiyet 1 ile muharebe kelimesini daima biri-
Bu lcısa kelimenin tele baıına bir birine karııtırıyorsunuz. 

sorıu halinde en sık sorulduğu bir lıin bakilcatını ararsanız, yakın 
devrede Y•flyoru. D08trınu ıoru- anı dinden ~ıkarat1 yarım bocaya, rir lglıı demlıti ld : vakitlere kadar bu iki kelime biribi 
yor, ahbabınız soruyor, bildiğiniz imana •ıh•tını kaybettireıı .,arım ., Bler aalıin bir havuzun orta ye- ri ile karııtırılabilirdi. Fakat §imdi 
soruyor; hattf pek bilmedilcleriniz helıime bensetebiliriz. rlM bl7'1k bir taı atacak oluranız muharebenin gerçeği bqladığına glJ-
blle " ne olsa, serde gaznecilil var, - V•ziyet 1 bıı tqın vacude ınirdiğl ilk dalga re ilci kelimeyi karııtırmamalıyız. 
siz haber almıpınzzdır .. ıibi bir Bu tek kelimelik malla içinde al- blJylJ.t olur. llıinci dalıa o kadar "H&li•ata tekaıltlüml" 
mukaddime ile soruyor. .man yıldırım barbı ne flemde 1 So- ya.knlr delildir; ondan aoııralıi dal-

Gelıelelim, yarım aanlyttde soru- nu .M ol•cd 1 JIOtteliklerla mlJda- ıalar ıittikçe kiJçOIOr. Son dalga 
lan bu sualin bir saatte cevabını ver- laaaı M durumdadu 1 Harp k.ıa in kıyılara bil• varama • ., 
mek mfJmkiJn olmaz. Jl'alrat inan bir uman içinde bitttcek ml 1 Ntttl- Bunu b~yle &ayleyen Jl'oı. o zaman 
oflunun en lruvetli taralı olan me- ce ne olacaktır 1 lransızlarla ingilizlerin irtibatını 
rak ve teceulse dert anlatmak ko- ıibi v•ktlnden lJnce alcıldaa.geçi - kesmek istiyen alman harekitının 
lay değildir. Bu sebeple, lberintle rilmiı sorgular vardır. açılıp yayılmasını beklemiı, sonra 
dağlar, tepeler, d•fları11 irtilaı gös- Biltün bu sorıuları burada sayıp sırası ıelince kendisi darbeyi indir-
tttri!mlyen ve batan savq aahalarıaı dllktükten sonra onlara cevap ver • mi,ıi. lfin 6te taralı malfimdur. 
damdaz, çarp/ ıibl g~steren bari- mek lizun. - Vaziyn 1 
talard•n vuiyeti anl•dım sanıp azı.. O cevabı ben vttrmeğe lcallcıpca - Bu sııallell aık •ık soranlara tav-
latmafa kalkanlar•, uzak ve yalcın ğım, sanmayınız. Bunun cevabını bu 
tahminlerde bulunanlara rast gel/ • siltunlarda rahmetli Mareşal Foı ve- siye ederim : Fo(un bu havuz ve 
yorsunu:r. ~ler bunların bay4lb• _ recttktlr.. ve taf bildyesini unutmasınlar 1 

nesi lıendllerini dlnliyenlerl bedbin Marepl, 1918 senesi martında al - Harp • muharebe/ 
etmiyecelc telıilde ifliyor• ae iae; manlar yine biJyle, bugankiJ ile kıyu --------... 
laht çıkan hOlrtJınler menfi ve bed- edilebilir bir ıekilde hücum ve taar- Aylardanberi bir asker do.tam sa
ilane İN o umaıı bndllerilli hl- rasa bllrtıkları A1&1a, v..ıyeti tu- maıı samaa fll tenkidi ileri aOzüyor-

Necip Fazıl Kısakarek, ,. Dakika, 
saat ve ıan ,, baılılclı bir fıkrasında 
diyor ki: 

" Uluı baımuharririnln Dsltlp ve 
edebiyat bakımından ıa:ıel bir cam
lesini ıörmaıtam : 

" Hfdiselere telcaddDm etmemek 
idetimiıi muhafaza ettlğı'miz i~in .. ,, 

• Fakat Ulus baımubarrlri inkir 
edemez lci tehlikeli olsa da gifzel 
yer, yeıfne nöbet ve müıabede mev
kii bfdiselerin IJnQdQr . .. 

Bir dostum, pir - lılcrac;,aın brı · 
ııılitaleası h•kkında §Unları sdyletli : 

- Necip Fuıl yine ileri ml fidi· 
yor 1 

T.t 

de yQran veya hasis makta 
kamçılıyanları da yok efeli 
tarı toplamak, değerlt olartl 
mek, deferılzlere yayılma 
vermemek, ti!rk çocuğunull 
gencinin mtthtaç olduğu 
ve onu yaratacak olan muh 
sanatkirları meydana çı 
ıatmak ... İ§te, çocuk ve gen 
yatı bUroıunun karpıında 

yatl meıelebudur. :Bu hf 
nldığı gün, cUmhuriyet 
ıerefli bir aayf uı daha yd1 
caktır. 

Vatandqlıtımıza 
millettaılarmıd 

Amaaya belediye 
AnıUJ'a beledlye meclf81D~ 

lalllbıe HÇllen B. fnket 
teri Yeldllerl bqetmce ~ 
tudtk& lktlnD etmlftlr. 



e kalesi hala 
avemet ediyor 

el~ika hükômeli Oslende' a yerleıti 
üttefiklerle tam işbirliği 
elçika mukavemeti 

halinde 
kuvetlen iyor 

ende. 17 
dund' • a.a. - Belçika hükil -ı 

enberi burada bulunmakta - - - - _,Sırta ı- - - - - - - • • UPWWL - - _4WLQ%7 %4 

'ltiinıet b 
nlığ '. uraya, Belçika başku -

'rçok: ıdı.le anlaşma halinde gelmiş 
hiikü ıp~omatik heyetler de Bel-

HAVALARDA HARP 

e tdir. t?ıctınt takiben buraya gel- Almanlar sivilleri 
}'a ve A. 
Ylik t_nerika Birleşik devlet -

• ]3 :lçıleri, Brüksel'de kalmış
c1t~d· el, çok sakin bir manzara hastahaneleri ve 

ıi ır. 

tllUd e dl be afaa nazırı general Denis 
~b' Yet Y~a.tta bulunarak •• vaziyet bombalıyorlar 1 Qk:~tıdir ,. demiştir. 
~~ dra lat nazınnın beyanatı 
1 ırı'~7 a.a. - Belçika münaka

tukta elfosse, radyoda söylediği 
ka,,. d~nıiştir ki: 
in0:nı1 . etırniz, kuvetleniyor. Fran 

ı:.1 ız 
ir bi Yardımı her saat, daha 

Yarı r Şekil alıyor. Bugünkü fa
~i n\n mağlubu olacaktu. Za· 
e!f 0~ e beraberdir. 
ltlar s, . belçikalıların bidayette 
fQl 

1 rıcat esnasında düşmana 
ti/ zayiat verdirdiklerini ilave 

16 1tl 
ı:ııd ?Yıs akşamı vaziyet 

Londra; 27.a.a. - Royter ajansı bil
diriyor : 

Havalarda harp şafakla beraber baş
lıyor ve ancak gün batarken nihayet 
buluyor. Kütle halinde ingiliz muha
rebe tayyareleri Möz vadisinde clilş • 
man mevzilerini ve hareket halindeki 
alman kıtalarını yaylım ateşinden ge· 
çirmiştir. İnfilak eden dıişman köp • 
rüleri havalarda uçmuştur. Yollar tı
kanmıştır. Harekfıt esnasında 35 alman 
tayyaresi dtişiirülmiıştUr. 

ı~ ~· 17. a.a. - 16 mayıs tarihli 
"erg" §arn tebliği : 
du ın §imalinde ve doğu-şima -
te~n devriyeleri mevziler -

c a geçmişlerdir. 
c~nupta piyadenin birkaç mev

ııtı u ateşlerimiz altında akim 

Alman pilotları mültecileri merha • 
metsiz bir surette izaca devam ediyor
lar. Her adımda sığınacak bir yer arı
yan kadın, çocuk ve ihtiyarlardan mü
rekkep gruplar alınanlar tarafından 
nefes almadan bombardıman edilmek
tedir. 
Askeri hedeflerin bombardımanı 

r. 

ııı~1~ika'da, müttefik kuvetler 
ltdd 1§gal edilen mevziler üze· 

tdir. CtJi muharebeler cereyan et-

Q~rQ 
'catı~Qn Liyez dayanıyor 

9,40 '17. a.a. - Belçika radyosu, 
'te lcta lU haberi neşretmiştir : 
~u aleleri hfiUi mukavemet edi

Ya §~nlı haber, bu sabah biltiln 
fJe d C§tedılcll. J)U 11Cl1X;ı, son .,., 

nc;ı 01u llelçika ordusunun kah
lııd~e tnUess1r mukavemetinin 
bi Ur. Bu haber, ayni zamanda 

llatıı~ lllüstevliye şikar olmuş, sulh-
lt bi •k r, dürüst ve teahhiltlerine 
dtir~ tı:ıenıleketin mukavemeti sem-

tte it 
~tı aleleri MlS mukavemet edi • 
i d diı!tnanın zaferini ilan ede -

tı taelllektir. Bu, ayni zamanda kı 
llııı rafından sevk ve idare edilen 

ıun - . . .h t o]Qı • '. ... cvzılerınc ve nı a za • 
l\tııaa ıtıınadına kuvetle sarılmış 

'l.i • 1 
demektir. 

tli~~ı hola müdafaa ediyor 
'\llel • 17 ~hah ' · a.a. - Belçika radyosu 

ltııııt saat 11,15 de Liege kaleleri
iti aveınete devam ettiklerini bil-
i 

r. 
t çilca• 
i ita da bir mahal; 17. a.a. - U-

ı i : targahın 17 mayıs öğle vakti 

Uttef·k 
harck

3 
kuvetlerle birlikte girişi-

ttlerı tla alakadar olarak ve bu 
lıcıçiJı:c 8lkı teşriki mesai dairesin
t~ i·~ kuvctleri tam bir sük\in ve 
lerJ~ndc yeni mevzilerine nak • 

td ır. 
t Uıtıuı 
.li~iitarn • nıuhasamatın başındanbe-
1 ltıüt~ lar.ından bir çoğunun ver • 
ll'ıcrı, h ddıt ve çetin muharebelere 
llıa.ıtıa alelden masun bir halde bu
~ et ve Yiıksek maneviyatım mu

tı:ıektcdir 
.c\1t} • L • 

~!ııı erı1tanın yardımı 
gton 17 . 

1 Ç tcıki •A a .a. - Amenkan kı· 
Çıq latı Fransa'da bulunan 
dıltl :~ liolanda mültecilerine bir 
dettn· lllak ilzere 100 bin dolar 

/)r ışt.ir. 

'"• 8 l k ernhard alm,,nlara 
':°ndt Qrfı harp ediyor 
•n a, 17 

t Verdı . a:a· - Holanda elçili· 
~} ard hğıı bır tebliğe göre, prens 

~ 1 ta.ıa.rın~ en Zeland'daki Holan· 
tland'da a bulunmaktadır. 
ta ve p llltıharebeler vukubul
lll h tebre

1
ns Bernhard von Liphe 

e ere · · 
~c• Eıeı ik ıştırak etmektedir. 

\ııı a : bi~ ak§arn tebliği 
1 btc 1 &ı· ... ınahaı, 17 a.a. - Belçika 

" · 4>.ltalar h ,1 ' Ctlcr ınıız, arek5.t plinın-
15 ~ dit. 

1 nıetodik bir surette icra 
ı ırıa o 1 

cılen 
1 lnırak sonra, bir kanalın mü-
c •keıtler]c iecden. bir avcı alayı, bu 

t ıtılar Çınıye teşebbus eden al-
rtın k sureıt~ı I buyuk zayiatla geri 

I ~Td' I)' C b ' Jh '1 • ır . 1 assa yararlık gÖs· 
Rıli~[ 

er 8r"'k 
tl>ııd u ıel'in garbına 
t ll.i ra, ı, ~ekil eliler 
ı il tebı· a.a, - 1 
fl ı:ıı, ıtı: nııhz harbiye neza • 

t t bal'l11 17 
ı tı d nıayısa 1 ı •er ~eltın 1 ~as eden 1rece, cep. 

tri k cer ıcap .•. d 
ll'lctJer! B "k ettıgın en. in

' ru sel'in gal"bin • 

Londra; 17. a.a. - Hava nezareti İn
giliz tayyarelerinin dün gece Alman • 
ya'da askeri hedefleri tekrar muvaf -
fakiyetle bombardıman ettiklerini bil· 
dirmektedir. 

Alarm iıaretleri 
Paris; 17. a.a. - Dünden bu sabah 

saat 7 ye kadar Lille bölgesinde 8 a
larm verilmiştir. Hava dafi bataryaları 
birkaç alınan tayyaresi düşürmüşler
dir. 

A.lnıc.,.,lar Jnif~mevini IJe 

hastaneyi bombaladılar 
Paris; 17. a.a. - " Havas ,, : 
Akşam gazeteleri, Chalans - Sur -

Marne doğum evine ve Gureba hasta· 
hanesine, alman tayyarclerinden atı -
lan yangın bombalarının düşmliş ol -
duğunu bildirmektedir. 

Vitryule - François'da da alman tay
yarelerinin bombardımanı neticesin • 
de bu kiiçük kasabanın bir mahallesi 
harap olmuştur. 

Almanlar binden fazla tayyare 
kaybettiler 

Londra, 17 a.a. - Londra reJ• 
mi mahfilleri, Hollanda'nın i§ga· 
lindcnberi almanlarrn kaybettik
leri tayyare adedinin binden faz
la olduğunu tahmin etmektedir. 

Yeni bombardımanlar 
Londra, 17 a.a. - İngiliz hava nezare • 

tinin tebliği : 
İngiliz kuvetıcrl, diln gece de, Alman -

yada Mkett hed flerl muvaffakıyetle yeni 
bombardımanlnra tAbl tutmuşlardır. 

Garbi Almanyadaki 
bombardımanlar 

Londrıı, 17 o..a. - İngiliz hava kuvetle· 
rf, yeniden g çcn gece gnrbt Almanyada 
askeri lıc-deflerl bombardıman etmiştir. 

Orta bUyllklUkte bombardıman ta,nare
lcrl, M6z ~Adlelnde dlişman nakliyatına. ve 
benzin depolnrına Jıllcum etml lerdlr. Bom 
bardıman tnyyarcl rl, knyıklnr üzerinde 
bir köprüyU berhava etmıe !Ve dllşman mo
tl:lrlil cUztılıuııinrına Rğır znylat verdirmek 
suretiyle yollarda kıtaları mltralyözleml~ • 
Ur. Bir Blcııhelnı filotillfısı, Gcbloux anah. 
tnr mevzilerini bombnrdım::ın ederek fran
sız ordusuna yardım etmiştir. 

İngiliz hava kuvctıerl, §lddetll bir mu
kavemetle karşılaşmıotır. On bir tayyare 
geri dönmemlııtir. 

Nor1Jeç'teki benzin depoları 
tahrip edildi 

Londra, 17 a.a. - Amirallık daire
sinin tebliği: 

Donanmaya mensup ingiliz tayya -
releri, salı gilnü, Bergen mıntakasın
da Lıenzin depolarına hücum etmit
lerdir. Bir kısmı bundan evelki hü
cumlar esnasında tahrip edilmiş olan 
bu benzin depolarının tahrip işi bu 
defa tamamlanmıştır. Srubshaven'de 
ve Knarven'de başka benzin depoları 
da yanmıstır. Bütün İngiliz tayyare· 
leri, üslerine dönmüşlerdir. 

Türk - Yugoslav ticaret 
görü~meleri baılıyor 

Bclgrad, 17 a.a. - Royter: Önllmüzde
kl pazartee1 gllnU, Belgradda TUrklye ile 
Yugoslavya arasında ticaret müzakerele -
rine bn-0lıınncaktır. 

deki mevzilere çekilmiGtir. Bu düzeltme, 
normal bir tarzda olmuştur. Alman tebli -
ğinin telmih ettiği tarzda bu bölgede bir 
çöküntü ve yahut bir yarma katiyen mev -
zuu bahis değildir. 

uı:us -3-

Dün yeni bir Alman 
taarruzu başladı 

,.-············································"' 
• D 1' K JC 1' : 
--. •..........•.....•....................... , .. ,.. 

(Bışı 1. inci sayfada) 
Diğer tllrftftan bu sabah almanlar, Sam. 

bre'un şimalinde, ingiliz kuvetlerine karı;ı 
yeniden taarruza geçmişlerdir. 

Meydan muharebeleri 
Pariı, 17 a.a. - Havas ajansı tarafından 

ıaat 12 de neşredilen 17 mayıs tarihli fran
ıız tebliği : 

Dün gündüz ve gece, Sabre ile Rethel'in 
ııimalindeki mmtaka arasında ve Sedan'm 
cenubunda meydan muharebesi devam et -
mişt!r. 

Belçika'daki mflharebeler daha az ı!ddet
li olmuştur. 

Lorraine'de ve Alsas'ta işare değer bir 
ıey yoktur. 

Eıcaut ile Sambre arasında 
Pariı, 17 a.a. - Havas ajansı saat 13 tc 

bildirmiştir: 

Paris'te bu sabah toplanan malOmata na
zaran d11tı akşam gün batarken vaziyet ııu 

idi: 
İngiliz ve Belçika kıtaları Eıca.ut'nun 

ağzı ile Sahre arasında yerleşmişlerdi. 
Sambre'ın cenubunda almanlar Möz'ün 

sol kıyısında büyük bir cep teşkil etmiş • 
!erdir. Bu çrkıntı cenupta Rethel'in şima
lindcki mmtakayn ka.dar uzanan Seclıın'm 
hemen şarkında. ilk cepheye bağlanmakta • 
dır. Burada dün butün gün şlddetli bir mu
hıırebe cereyan etmiştir. Cephenin diger 
kısmında nisbi bir durgunluk hiih.im sür
müştür. 

Zırhlı kıtalar arasında harpler 
Paris, 17 a..a - Hııvas ajansı s<ıat 14 de 

harekata dair aşağıdaki ma!Omatı ' rmiş • 
tir: 

Diln gündüz müttefikler Möz'ün batı 
bolgesıne almnn zırhlı kıtalarının nüfuzu 
uzerine lüzum hasıl olan toplanma hare • 
ketleri yapmışlardır. Evelki gun burada 
müttcfık ve alman r.ırhlı kıtaları Moz'ün 
geçit yerlerınde şiddetli muharebeler es
nasında biribirlerine gınnişlcrdi. 

Bundan ba~ka teşekklil eden cebin yeni 
kıtaat yağdırmak suretiyle knp2tılmasına 
çalışılmı~tır. Bu kapatma hareketi mükem
mel ıartlar içinde cereyan etmiştir. 

Püskiirtülen bir alman hücumu 
Almanlar bu sabah şafakla beraber Ret -

hel ile Sambre arasındaki bir cep dahilin • 
de ve Sambre'ın ıimalinde İngiliz • Belçi • 
ka kuvetlerine korııı tekrar hücuma geç • 
mişlerdir. Ortalarına Belçika fırkalarının 
da iltihak ettiği İngiliz kıtaları Sambre He 
Escaut arasında yerleşmiılerdir. Bu kıta -
!ar evellsi giın Louvain ve Malirıes bölge
sinde oiddctli bir a man hücumunu pıis -
kilrtmüılcrdi. Bu sabah gene burada şiddet
li hiicumlar tekrar bnşlamıştır. 

Sedan rnuharebc'sl devam etmektedir. Bu
rada !rruıııız piyade.el tayyare, tank ve top. 
cunuıı kuvctll müzahareUyle bUtUn alman 
hUcumlo.rını pUsknr-unuştUT. nu müda.fn.a 
harbinde blltün muharebeler tılddetll olmuş· 
tur. Bıızı köyler ve bazı ormanlar bir kaç 
defa verilip geri alırunııtır. 
Lou1Jain'de aokak muharebeleri 

Londra, J 7 a.a. - Royter Ajansı saat 15 
de l:ılldirlyor : 

HIUerln Uç bltara! memleketin toprak • 
Iıırı llzcrlnde ve fransız hudutları boyun • 
ca tam bir harbe girl§Uğinln ikinci haftası 
b~Jıyagclm!ıUr. 

İngiliz kıUı.lıırı Louvaln sokaklarında el 
bomb~lan ve ve portatif ellAhlarla alman· 
lnra hUcum etml§lcrdir. Son haberlere gl.S· 
re, ıfnglllz kıtaıarı dll§manı pllskUrtmll§ • 
lerdlr. 

Möz muharebe meydanında elddetll mu· 
hn.rebrler cereyan etmekte ve başka. mil • 
hlm hiç bir taarruz kaydedilmemektedir. 
Bununla hı-raber Namur'dan ~eda'na kadar 
olan Mlgedckl mlltteflk kuvetlerl toplan· 
mııı ve takviye edllmlı bir hlllde her ıeye 
hazır b\ılunuyorlnr. Almanların bir hareket 
hnrbl ihdBBı için yaptıklan te§cbbtls ken -
dllcrlno ağıra mal olmu§tur. Parça parça 
olmuı yığın halinde tanklar, mlitteflklerln 
almanlara verdiği cevabın ne kadar teslrll 
olduğunu göstermektedir. 

Vaziyet müsaittir 
Parls, 17 a.a. - Havas Ajansı aııat 16 da 

bildiriyor : 
Fransız ulteı"I mahftllel"I dllnkü harekAt 

hakkında rnlisalt bir intiba hasıl ettiklerini 
kaydetm"ktedlrler. 

Rethel bölg sinde vaziyet nezaketini mu· 
hafaza etmekle beraber bu gibi hallerde 
mukabil taarruzdan evel alınacak ilk ted • 
bir olan mU madl kuvetler yığdırmak !U· 
retiyle açılan gedlli tıkama tımellyeal iyi 
cereyan etmlgtlr. 

Umumiyet ttlbarlyle vaziyet iyi strate • 
jlk ınrtlar altında g6zUkmektedlr. 

V a~iyet çartambaya göre 
daha iyi 

Londra, 17 a.a. - Londranın selAhlyet • 
tar ma.hflllert, Belçlkllda askeri vaziyet 
çok nazik olmakla beraber tam itimatla 
mUtalea edilebileceği kanaatindedirler. 
Şu ıon günler zarfında alınan malomat 

lngfllz tayyarelerinin maklnelelerl maki· 
nelerle, adamlan adamlarla kar§ılqtınhD· 
ca dUşman hava kuvctlerlne katı ve hatlA 
nlhnyetıılz surette faik olduklıırını g6ster· 
mlıılerdlr. 
Diğer cihetten Londranın 8eltuılyettar 

mahfillerine gelen haberlere göre, Partste 
umumiyet itibariyle vaziyet çl!l'§amba gü
kllnd"n iyi telAkkl edilmektedir. 
Fransız mahfilleri bug{inkll Ml:lz muha

rebeıılnl geçen umuml harpteki Verdun mu· 
harebeslne kıyas etmektedirler. 'Möz mu • 
harcbesl de gf.lnlerce ve hattA haftalarca 
bazan bir tarafın bazan da öbUr tarafın le
hine dönerek devam edeblllr. 

Serl netıcC'ler })eklenemez ve bir mlld • 
det vaziyet hal<kındll ellrlh bir fikir baaıı 
etmek !mkAnı hasıl olmaması muhtemel • 
dlr. 

Bu arada. Londrada kavdedlldlltlne göre, 
en lnanılmıyacak ıa>1alar c;ıkacııktır ve 
bunlara hlc; bir ııuretle lnnnmnm,n!ıdır. 

Alman hücumu kütlevi bir 
tarzda inkifal ediyor 

talanrul karşı e~rjlk ve müessir faallye -
tine devam etmektedir. Avcı hava kUvet· 
lcrlıniz, kıtaatımıza setir vazifesini temin 
ederken. diğer taraftan bir çok hava çar -
pışmo.larınn glrlımlştır. Bir çok dll$man 
tnyynrclerl dllşUrlilmllştür. Bugünkü oera.
lt içinde dllşen dUşmnn tayyarelerinin sa -
yısını tcsblt etmek lmkdnsll':dır. 

Pnrls, 17 a.ıı. - Bıışkumandan, mlllt 
rnllda!an genel kurmay başkanı, kora ordu· 
ları başkıımandanı GenerııJ. Gnmlcn, kıta -
la.ra hitaben aşeğıd:ıld emrlyevmlyl fsdar 
etmıııtır : 

"Vatanın mukadderatı, müt -
tefiklerimizin mukadderatı, dün
yanın mukadderatı, halen cere
yan eden meydan muharebesine 
bağlıdır. İngiliz askerleri, Belçi • 
ka askerleri, Polonya ukerleri ve 
yabancı gönüllüler, bizimle bcra· 
her, yanımızda çnrpı~ıyor. Bizim 1 
hava kuvetlt"rimiz ve ingili7. hava 
kuvet eri biitün "idcletleriyle 
meydann atılmıştır. llcrliyemiyen 
her kıta, milli toprağın kendisi -
ne emanet edilmiş pnrçnınnı ter
ke\mcktcn ise olduğu yerde öl • 
m"!lidir. Tnrihintjzin vahim sant
lerinde her znman olduğu gibi, 
bugünün parolası şudur: gnlip 
gelmek ve yahut ölmek. Galip 
gelmek lazımdır.,, 

Şiddetli alman hiicumları 
Pe.rln. 17 a.a. - Havruı saat 22.10 da bil· 

dlrl~or : 
Almanlar, f!nth,.lin şlm!lll garblslndeki 

Abnı dıblnde biı· nokt dan çok hliyUk bir 
§lddr.tlc hllcum etmi"l rd lr 

Diğer yrrl rde9d iki <'ok şlddPUl JıUcum 
kaydedilmiştir: Bunl rın birisi Crlllu; lln, 
§nrkınd:ı ingill :r.l erln tuttu m D>l haltınıı. 
d ğt'rl de S dmın c nub·ınrutır Bu ta.nrruz
lnrın n"ti~"lPrı hr nfl;- ın.,lflm d tnctır 

Netice bugün belli olacak 
Par~s. 17 a.a. - Havas, fransız akşam 

teblii;lnden sonr;ı, nıı.t 23.45 de askeri ha
rek5.t hakkında aş:ığıdaki ınalumatı neşret • 
miştir: 

Alman saldırışı, yedi gün evelki tıı.ldırı$ 

dei;ildir. Bu sabah almanlar tarafınt\ın 1a
pılan üç hücumun ancak bir tanesi, mutat 
şiddetini göstermiştir. Diğer iki hücum, 
çok şiddetli çarpışmıılara sebebiyet v'"rmiş 
olmakla b.eraber sonuna kadar go.turlilme
miştir. 

Almanlar, sabah şafakla beraber, hJva 
kuvetlerinin müzıı.haretiyle tank kütleleri
ni ileri surmüşlerdir. Gediği doldurrıakla 
muvazzaf fransız cüzütamlan, gec~ye ka
dar devam eden çok &iddetli çarpı:smalar 
yapmaktadır. Neticeler, ancnk yarın öı:re
nilecektir. Şimdiden öfrenilmiştir ki, iler
lemiye mani olmakla muvazzaf franııız kı
taları bir ihraç yapabilmişler ve deha iyi 
lierait altında harbe girmişlerdir. 
Almanların diğer iki hücumundan birisi. 

Dyle mnafı üzerinde İngiliz hattına karşı 
yapılmıştır. Dyle ırmağı, Brüksel'in ııar
kında genis bir kavis çizmekte, Louvain ve 
Malines'den geçtikten sonra, Anvcrs civa -
rmd& Escaut nehrine dokülmekteclir. 

Almanlar yorgun 
Alm.ankırm diğer iki hücumundan öte -

kisi de Sedan'ın cenup bölgesinde vukua 
gelmiştir. Burada, hücumlar, eski hıicum -
lann şiddetini iktisap etmemiştir. 

Alman istil4 kıtaları, muhakkak ki bir 
derece yonılmuslardır. Diğer taraftan cıu
rası da muhakkaktır ki, bilhassa kUtle ha • 
lindc ezcümle Scıdan önünde Meus'u zor -
lamak teı:ıebbüıleri esnasında, alman kıtala
rı mühim zayiata duçar olmuşlardır. Mo • 
dern harck&t harbinde insan zayiatını if -
rata götürmemelidir. Bütiın taktik ıanatı, 
insanları, düşmanın otomatik a!llhlarının 
ve muharebe meydanı üzerinde efradı kır • 
mak vazifesi gören hava kuvetlerinin ate -
ııinden masun bulundurmaktadır. 
Fransız ve mlittefik kıtalara gelince, te

dafüi bir mevzle korunu& olan bu kıtalar, 
•ra.ıiden daha iyi istifade edebilml&lerdir. 

Hudut mıntakasında, fransız askerleri, 
evciden ihzar edilmiş olan ve otomatik 11i
lil1lar için beton tahaffuzgihları ihtiva e
den ııahra mevziler.inden istifade eylemiı· 
lerdir. En büyilk fedakarlıklar pahasına en 
seri bir neticeye varmak ister gözüken ha
sım tarafından bütün eiddetlyle verilen mu
harebeye ansızın girmiş olmalarına rağmen 
franıız kıtaları, en mükemmel soğukkan -
lılıkla, .Uk<tnla ve disiplinle vaziyete kar
tı koymuılar ve karliı koymakta bulunmuş
lardır. 

Japonya ve 
Felemenk 
Hindistanı 

Vaşington; 17. a.a. - Japonya'nın 
Amerika elçisi Horinuşi, bir mülakat 
esnasında demiştir ki : 

" Hiçbir memleket, Felemenk Hin
distanı'na asker göndermezse, Japon
ya'nın göndenniyeceği muhakkaktır. ,, 

Yugoslav seferberliği 

haberi asllsız 

• 

1 
TAN 

Yeni İngiliz kabinesinden 
ne bekliyoruz? 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında ingiliz ve fransız matbuatının 

Belçika ve Hollanda'da ilk teııebbiısun 
gene ılmnnlıra bırakıldığından bahse -
den neşriyatını ileri surerek diyor ki: 
"İngıliz ve fra.nsız matbuatı bu itham

larında haklıdırlar. Küçiık devletler tek 
başlarına bitaraflıklarını muhafıua ede
miyecel:lerıni halli. anlamamışlardır. Ne 
Çekoslovakya misali ne Polonya faciası 
ve ne de fin ve Norveç istiliları bitarıı.f 
memleketleri uyandırm:ıb kafi gelme
miştir. hte nihayet Hollanda ve Belçi • 
ka da bu yanlış teliikkinin kul"banı ol -
muşlardır. Hollanda dort gun içinde yüz 
bin evladını ve istiklalini kaybetmiştir. 
Belçıka'nın hatbını ödemek için yaptı
ğı fcdakıırlı ın btiyuY.lügunu ise ölçmek 
heniız mumkun d,.ğildir." 

Bitaraflığa sarılan mevcudiyetini 
kurtarmanın kuc;uk devletler için imkan
sız hale geldı&ini tebarüz et~iren muhar
rir diyor ki: 

A'IOrup:ı, iki bilyük kampa ayrılmıştır. 
Birınde insanlık için leke teşkil edecek 
barbarlar otul'm3ktadır. Öbur kampı 
carp medenıyetınin mudafileri i gal et -
mektedır. Ku ük devletler, demokrasiler
le bırleşmeclıkleri t kdirde ergcç barbar 
istilhına uğramaktan kurtulamıyacak • 
lardır." 

Muharrir, bu devletler için mukad· 
der akıbeti çiziyor. 

"Ya bob'Ulup mahvolmağa razı ola -
caklardır yahut muttefikler kampma ge
çip do~uşmeyi göze alacaklardır . ., 

Bıtarafların vaziyetindeki hususiyeti 
tebarıiz ettiren muharrir diyor ki: 

"Bu meselede butün kabahati bitaraf. 
lam yüklemek doğru de{:ildir. Bu \i&te 
mıittefiklerin de bitaraf devletleri kifi 
derecede sıkıı;tırmamaları ve sıkı§tırmak 
istememeleri bir hatadır." 

Cümhuriyel 

Tehdit altındaki diğer 
bitaTaflar 

YUNUS NADİ, bu başlık altında Bel-

Hazin bir 
itiraf 

Parls, 17 a.a. - Fra.Mız akııam tebllğl 
Alman hücumu, buglln, valnı?. Belı;lkada 

değ-il, fakat aynı zamanda Avesnes ve Ver
vlns mıntakıısında da kUtlevl bir surette 
lnkl,af etmiştir. 
Dllşman. bu heyeti umumiye üzerinde, Belgrad, 17 a .a. - Avala ajansı bil-

atır tank fırkalarının en btlyUk kısmım 1 . · 

(Başı I inci sayfada) 

maalesef bu memleketlerde tiddet • 
1i tenkide maruz kaldı. Onlar vazi· 
yeti klasik mantık ve nhlak kaidele
ri iç.inde düşünerek dürüst bir bita· 
raflık yolu üzerinde yürümekle aul
hu koruyabileceklerini ve memle
ketlerinin tecavüzden masun kala • 
cağını zannettiler. Halbuki kartı 
taraf, bu hareketi yıkılmakta olan 
eski Avrupa içtimai bünyesinin en 
karakteristik bir tezahürü olduğu 
kanaatiyle yürüyüıüne daha büyük 
bir enerji ve ıiddet verdi. Totaliter 
akidelere göre arznnızın toprakla • 
n, üstünde birçok hükümetleri ya • 
§atacak derecede geniı değildir. 
Makinenin harikulade terakkisi, za· 
man ve mekan mefhumunda büyük 
inkılaplar vücuda getimıittir. Şu 
halde dünya Avrupa'nın en üstün 
ve enerjik milletleri tarafından tak· 
sim edilmelidir, nazariyesini kendi
lerine rehber ıaymı§lardır. Bu aki
deye İnanarak vecd haline gelen 
insanlara kar§ı ancak kendi man
tıklarına mukabil bir hareketle ce
vap vermek lazım gelirdi. Çünkü 
bunlar, hak, muahede, bitaraflık 
gibi Avru;>a cemiyetine has olan ta
birlere asla kıyn:ıet vermediklerini 
son hadiselere kadar bir türlü anlı • 
yamadılar. Hakikatin acı ve müs
tehzi çehresiyle kartılaıtığı zaman 
derin bir uykudan uyanır gibi olan 
hollandab diplomat güzel ve mesut 
memleketini terkcder,ken hıçkırık· 
lar içinde bu hakikati itiraf etmiş • 
tir. Bugün Avrupa'nın cenubunda 
yaııyan küçük milJetler aralarında 
bazı kayıtlarla mevcut olan tesanü
dü daha umumi bir tekilde aıklattı· 

racak olursa yetmit milyonluk hah· 
n sayılır müthiş bir kuvet halinde 
medeniyetin bekçisi olmak §erefini 
ihraz etmİ§ olurlar. Bütün bir husu
met dünyasının tazyiklerini uzun 
müddet çekmit olan Türkiye Avru • 
pa ufuklarında tehlike İşaretini du
yar duymaz derhal hareketini vazıh 
olarak tayin etmekte bir dakika te· 
reddüt etmedi. Türkiye diplomasisi
nin bu büyük basiretkiırlığı doku
zuncu ayı içinde yaıadığımız muha
rebenin şimdiye kadar cenubuıarki 
Avrupıuına sirayet etmemesinin 
başlıca aebeplerinden biri olmuştur. 
Balkan ve Tuna devletleri hariçten 
kimsenin yardan ve müdahalesi ol
madan kendi mevcudiyetlerini mü
dafaa edebilecek kudret ve kuvet
tedirler. Dahili rejimde aerbeıt İn· 
kiıafı temin edebilmek ve bugünkü 

harbe ıokmu§tur . . Muhıırebe, hakiki bir dırı yor: 
mclhııme mllhlyetfnl almıştır. Yugoslavya'nın seferberlik yapa-

Daha şarkta, dU~man Sedan, ve Montme- ~ b •. 
dy mıntakasında, muvafaldyetıe neticelen· cagına ve ugun toplanacak olan na-
miyen bir hllcuma kalkmıştır. zırlar heyetinin bu hususta bir karar 

Hava kuvetıerimlz tngtUz hava ıruvet · ittihaz edeceğine dair olan haberler 
teri lle tam tıblrUğt halinde, yerdeki kıta-
lara, yolların ve demlryol!arının iltisak nok külliyen asılsızdır. 

( a.a.) Matbuat servısi 

~ita ve Hollanda'ya vaki olan uarnu -
dan bahsederek diyor ki: 

"Nihayet, bu kanlı haileye dayanım bi
ribirindcn feci hlidıselere karşı ııimdiyo 
kadar bitaraflıkta bir can kurtaran simi
di malihülya etmiş bulunan tehdide ma
ruz diğer küçük ve orta milletlerin bıl • 
hassa şu Hollanda ve Belçika istil sm
dan sonra kendı h:ıyat ve istikJalleri için 
ne düsündüklerini anlamak cıdden me -
rak olunacak bir eydir. Sını kendilerine 
de gelsin de ondan sonra vazifeleri ney -
se onu yaparlar diye mi duşUnuyorlıı.r a
caba." 

Muharrir devam ediyor: 
"Son misali Hollanda ile Belçika ol -

mak üzere dıı:er b ıtaraflar dn hep böy
le düşünmüşlerdi. Katiyc.., bitaraf olmak 
sıra kendilerine gelince tabit harp dıye 
teslim oluvermek hiç olmazsa milli şere
fi kurtarma hesabına müdafaa çarpışına.. 
ları yapmak." 

"Hollandalıların dort ciındc teslim ol
mıya karar veri~lerindekı feca:ı.ti teba -
rtiz ettiren muharrir evelce ne rettıkleri 
bır beyanname ile - kanımızın son da:m
lasır.a. kadar vatanımızı mudaaf edece • 
ğiz • dıyenlerin teslim olmalttakı m sa -
roatlerine i§aret ederek dıyor ki: 

"Belçikalılar, daha iyi askerdirler. Ve 
muttefıklcre daha yakındırlar. Oradaki 
müdafaa cidden canla başladır. Fakat 
5urası acı bir hak'kattlr ki Hollanda ıı
bi Belçika da.hl mlitefiklere memleket 
tecavüze uğradıktan yani alınanlar Bel
çika topraklarına gırdikten sonra mıira
caat etmişlerdir." 

Muharrir, alman tecavüzünün her tür
lü hak ve adalet prensiplerine uygunsuz
luğunu mevzuuba.hseclerck diyor ki: 

•'Bu milletler sonra ço'k geç kalmış ol
maktan dolayı dizlerim dcivmemek üzere 
liİmdıden hiç olmazsa kendi aralarında 
adeta can havli ile tcdafut ve tecaviızt 

bir anlaıımanın temellerini atmıyaca.ldar 
mıl Derhal hiç alır.azsa bu kadarını yap.. 
mıyacaklar mı l 
Eğer yapmazlanıa Hollanda ile Bel

çika'nın eafletlerinı daha feci bır sure~ 
te kendileri tekrar etmi~ olmıyacaklar 
mı? İşte tehditlerin en korkuncu altın
daki diğer bitaraflar ergcç başlarına ge
leceği muhakkak felakete karşı eimdi bu 
•ualleri kendi kendilerine sorar.ık karar
larını vermek ve bunun için de çok ac~ 
le etmek .mevkilnde bulunuyorlar.• 

İkinci Avusluralya 
kılası f ilisline gi mek 
üzere Mısıra geldi 

Londra. 17 a.a. - Harbiye nezare
ti, avusturalyalı kıtaattan ikinci bir 
kafilenin, Filistin'de tayin edilen 
mıntakalara gitmek üzere Mısır'a ih
raç edilmeğe başlandığını haber ver· 
mektedir. Efradın maneviyatı mükem
meldir. 

Dominyonlar nazırı lord Caldecot
te, A vusturalya kumandanına şu me
sajı göndermiştir. 

Hükümet namına, size we kumanda
nız altında bulunan bütün subaylarla 
erlere safa geldiniz der ve en haliı 
temennilerimi sunarım. 

Bu nazik devrede sizin gelişiniz, 

hepimize cesaret vermekte ve Avus
turalya'nın, her yerde bizimle beraber 
bulunacağını isbat etmektedir. 

Kan berra ; 17. a.a. - " Royter ., : 
İkincı bir Avustralya ordusunun Mı

sır'a muvasallitını haber veren Avust
ralya başvekili B. Menzies şöyle de -
mi§tir : 

" - Askerlerimizin Mısır'a muva -
salatı İngiltere ile Fransa'ya " harp 
başladığı zaman sizinle idik, harbin 
sonuna kadar da sizinle olacağız ... de
menin en açık şeklidir. Hiçbir Avus
tralyalı, adamlarımızın çagrılacakları 
her yerde cesaretle ve enerji ile muha· 
rebe edeceklerinden zerre kadar şüp
he edemez. ,, 

milletlerin kendi hususi renk ve si -
malarını muhafaza edebilmek için 
mutlaka ve sadece kendi arnlarında 
bir anla§ma vücuda getirmelidir
ler. Bu kati anlaııma temin edildik
ten sonra önümüzdeki büy _k tehli
ke karıısında ehemiyeti ikinci dere
cede kalan davaların halli o kadar 
mütkm olmıyacaktır. Yedi senedir 
Balkanlarda sulh ve terakki yolla • 
rında atılan adımlar sav esinde ma -
zide niza noktası olnn birçok çetin 
meseleler ~imdi bizlerin mantığına 
ne k8dar munis geliyor. Eğer büyük 
davalar etrafmda biı:le~ilirse bu
gün anla§ılması mü~kül olan mese
lelerin de kendiliğinden halle doğ
ru gitmesi ihtimal içindedir. Tuna 
ve Balkan aiyasi vicdanının bu 
hakikate ne kadar kıymet verece
ğini önümüzdeki kısa zama.n içinde 
anlıyacağız. Son günlerin siyasi 
çehresi ümitlerimize kuvet verecek 
bir haldedir. Yugoslavya ve Roman
ya'nrn ve bir dereceye kadar Maca
riıtan'm ald·ğı enerjik tavır iddia· 
mızı teyit eder mahiyettedir. 

Necip Ali KOÇOKA 
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Edirne Halkevlnln 
verimli ~ahımaları 
Edirne, 17 a.a. - Çalıımalarına 9 

aoldan devam eden halkevinde bil -
bassa açılan çeıitli kurslar faaliyeti 
alaka ile takip edilmektedir. Bu kura
larda 43 muallim vazife almıı ve ta
lebe sayısı 1.900 u bulmuştur. 

Bunlardan ingilizce, fransızca ve 
almanca grupuna 378, fizik, kimya ve 
matematik grupuna 586, motör ve fo
totraf kursuna 204 on bir öğretmenin 
idaresinde çalışan nakı§ dikiş ve ev 
idaresi kursuna 75, işçiler kursuna 
105, elektromekanik kursuna 45, kül
tür kursuna 320, türkçe dersine 120 ve 
muhtarlık kursuna da 160 kişi devam 
etmektedir. 

Bunlardan muhtarlar kursu sona er
miı ve Trakya umumi müfettişi Ka
sım Dirik bugün Türk milletinin ve 
cümhuriyet idaresinin gür kaynakla
tından biri olan Edime halkevinde 
120 muhtar ve 40 köy katibinin işti
rik ettiği bu kursa veda etmek ve arı
cılık kongresiyle kursunu açmak üze
re mühim bir nutuk söylemiştir. Köy 
davasını canlı misallerle anlatan u -
mum! müfettiş bu arada gerek muh
tarlar kursundan gerekse çeşitli kurs
W.dan köylünün ne kadar geniş ölçü
d~ydalandığını köylerimizin cüm
h et rejimine ve ebedi Şef Ata -
tür 'le Milli Şef İnönü'nün köy da
vuına koydukları kutlu ellerinin iz
lerinde yürüyerek inkılabın tarihi -
mude tamamiyle sadık kalacaklarını 
n devletin refah ve güveninin yiğit 
Türk köylüsüne ve onun kalkınması
na bağlı olduğunu söyledikten sonra 
ıöderine devamla beş yıllık son pro
cramların bütün köyler üzerinde hay
ret veren terakki eserlerini belirtmiş 
ve köylünün bir karıı boş toprak bı -
nJanamaıını, eldeki tohumu ne olur
• olıun toprağa atmasını, orta malla
nnı iyi itletmelesini, hayvanlarına da
amlıldanna fidancılık ve ağaçlama 
hareketlerine dört elle sarılmalarını 
~vaiye etmit ve kendilerine veda e
derken haları elli kitiye varan arıcı
hk kongre ve lrurıunu da kısa bir nu
tukla açmııtır. 

Generalin IÖzlerini bUyUk bir dik
kat ve alika ile dinliyen muhtar ve 
~7 katipleri bundan çok duygulan -
mıı ve arıcılık kongresi kendilerinin 
4e iftirlkiyle Türkiye'nin en büyük 
arıcılık muallimlerinden sayılan Dr. 
Fuad'ın reiıliğinde çalıımağa batla -
mı ıtır. 

Arıcılık kursuna kız ve erkek mual
lim mekteplerinden 120 ıenç dahi haf
tada iki defa ittirlk edecektir. Kursa 
Aydın ve tstanbul'dan da iki genç 
lftirlk etmiıtir. 

Haynn butalıklariyle genit 
mücadele yapılıyor 

Ziraat nk&leti, yurdumuzun en mUhfm 
91net kaynaklarından biri olan hayvanla
l'UlllSlll tutulabilecekleri hayvan hastalık -
la.rlyl• sentı mikyasta mücadele etmekte -
w veteriner tefkllltının mllaaadeai nlabe • 
tinde hayvanları muayene etmektedir. Yal
ms illan ayının Jlk OD bet g{lnU zarfında 
H viı&yetlmlzfn 446 köyünde 81570 tek tır
D&klı, 2H.7815 çift tırnaklı hayvanın mu
ayeaest yapılmııtır. Aynı müddet zarfında 
11096 ba.yvanın huta olduğU görUlmUş, bun 
l&rdul 6898 hayvan tedavi edllmlt. 4698 
bayvaa ise ölmU, veya öldUrUlmtiştUr. Mü
eadele ve muayene vilAyet itibariyle ve 
tedrici tekllde bütün yurda teemil edilmek 
8Qretiyle tamamlanacaktır. 

Büyük Millet 
Meclisinde 

( Baıı 1 inci saylada) 

da hocalara tevziat yapıyoruz deiiliz. Bir 
mucıp ıebep bulamadım, sizi ancak 90 lira 
maaşı asliye kadar terfi ettireceğiz demek 
için. Niçin diye r;orarlarsa ne diyecegiz, 
bendeniz bilmiyorum. Ama 150 liraya ka
dar çıkarsa bunun cevabı vardır. Arzetti -
iim ve arkadaşlarımın söyledikleri gibi. 
Başta aöyledigim gibi bunda ıırar etmiyo
rum, rey ve hükum yüksek Meclisindir." 
(Alkıılar). 

BB. Fuat Sırmen, Hikmet Bayur ve Fe· 
ridun Fikri yeniden kürsüye gelerek l!yl
hanın kabu!U ve tehiri hakkında kendi nok
tai nazarlannı izah ettiler. Neticede B. Fu
at Slrmcnın, bazı derecelerin tayyl hakkın
da. verdiği takrir reye konuldu, fakat ka
bul olunmndı. Lftylhnnın dll;'er mıı.ddelerl 
de okunarak aynen kabul edildi. 

Vergiler yapılan zamlaT 
Bundan sonra fevkalllde vaziyet dolayı

siyle b:ızı vergi ve resimlere zam icrasına 
ve ba?.ı maddelerin milkelleflyet mevzuu -
nn alınmıunnn dair olan kanun lltythasının 
mUzakHesine başlandı. 

L;\ylhanın heyctiumumlyesl Uzerlnde 
mtitalea beynn edilmedi. 

10 uncu maddenin mılıı:akeresl sırasında 
söz alan Nt'\Zat Ayııs (Bursa) bu madde -
nln C fıkrasında buğday ve çavdar, buğ -
d:ıy ve çavdar unları, ekmek, ıeker, şeker 
pancarı, tuır. ve tilt!ln ,.,'1bl hava) ıci ZllTllriye 
ile birlikte tlltUn ve isplrtolu.fçkilerln de 
nakli resminden istisna edllmesınln teklif 
olunduğUnu söyllyerck bu noktaya itiraz 
v mlltalcasını sıJıl ve ahlllkl noktalna -
zardan tahlll etU. 

B. SaUU1 Yargı, tlltllnlln ve içkinin in -
hisar maddl'lerlnden bulunduğUnu, burada 
bunlıırdıın resim almanın parayı bir kese
den öteki keseye nakletmek demek oldu -
ğunu, bunlaı ın !lyııtına zaten bıvıka bir 
madde ile znm yııpılmı§ bulunduğunu .ııciy -
llyerek Nevzat Aya.<1'1n mütaleıuıına bUtçe 
encllmeni namına cevap verdi ve madde -
nln a:> nen kabu!UnU istedi. 

B ismet F.ker (Çorum) da encümenin 
nokta.lnaz:ırına iştirak ettl ve madde ay -
nen kabul olundu. 

Ltıylhanın, hava kuvetlerlne yardım ver
gisinin iki misline çıkarılmasına dair olan 
maddenin ml\7.akeresl sırasında söz alan 
B. Ru!len Barkın (Samsun) bu vergi ihdas 
olunurken .ııerbeııt me.ıılek erbablyle ttic -
carların hariç bırakılmış olduğunu izah e
derek 11imdl diğer mUkellefler için artttn
lan bu vergiden bunlann da lstJıına edil -
melerlnl teklif etti ve bir takrir verdi. Re
ye konan takrir kabul olunmıyarak muza.
kereye devam olundu ve lAylha aynen kabul 
edildi. 

Meclis pazartesi gUnU toplanacaktır. 

Nakil vasıtala11na verilecek 
ihraluye lisanslır1 

Ticaret vekAleU deniz ve hava nakil va
sıtalarının limanlarımızdan alacakları lh -
raciye Uıansları hakkında yeni bir karar 
ittihaz etmlftir. Deniz nakil vasıtalarına 
mahsus gUmrilk tarifesinin 6915 incl fıkra
sının D. Pozisyonuna &lren atır madeni 
yatlar ,,. tortular Ue ba'P& llllflnehft._ 
mahsul! benz.ln ve yağlar için lhraJdye hak
kında lhrnklyenln verileceği mahallin en 
bUyllk gUmrUk dmlrllğlne bir talepname 
ile mürncaat edilecektir. GUmrUkler, bu ta
lepnameye göre Ticaret veklUetlnde vaze
dllecek eıı&Blar dahilinde ihrakiye llııaruıı 
vereceklerdir. Vazedilen e.ııaslar dı,ındakl 
lhraklye talepleri için Ticaret vekl\letln\! 
mllracaat edilecektir. 

Llııaruı, lhraklye talepname.ilini venn 
firmaya mahsuıı olacaktır. BqkA bir firma 
bu lisansı ktıllıuıamıyacaktır. Li.ııan.ıı, de· 
nla nakil vasıtaları veya hava sefineainln 
hareket tarihine kadar muteber olacaktır. 

Kaymakamlar ve Polis müdürleri 
arasında deiiıiklik yapıhyor 
Dahiliye veklleti, kaymakamlar ve pollı 

mUdUrlerl arasında bazı değl11lkllkler yap -
maktadır. Bu hu.ııuııtakl kararname proje -
leri yllkaek tasdik& arzedlluıek Uzere Bq
vekAlete verllmlıtlr. 

benim, ıislnle evlenmemi icap ettirecek 1ebeplerden 
ıörmenise hayret ediyorF BUtün bu ıöyledikleri
nizin blsim ltimble hiç bir alikaaı bulunmadığını 
bllmenis lhımdır. Möayö Babovtki, usun llfın kı-
1&11, ıise kat! olarak söylüyorum. Evlenmemize im
kAn yoktur. Sisi sevmediğim gibi, günün birinde 
sevebileceğimi de tahmin edemiyorum. Ben, ancak 

sevdiğim bir adamın karısı olabilirim. 
- Bupn böyle bir adam var mı? 

- Hayır. 

Dıs Ticaretimiz 

Kliring hesapları bakiyeleri 
Türkiye Cümhuıiyet Merkes Barıbım

dan alınan hesap hulbalarma cöre 11.5.940 
tarihindeki klirinc hesaplan bakiyeleri : 
CETVEL: - 1 - , 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankamı -
daki klirinc hesaplan borçlu bak.iyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 

Almanya 
A hesabında.ki 

borcumuz T.L. 
Almanya 
B hesabındaki 
alacağımız T .L. 
Belçika 
Estonya 
Finlandiya 
Holanda 
t p:ınya 
İsvec 
D hesabındaki 
borcumuz T.L. 
İsveç 
A hesabındaki 
alacağımız T.L 
İsviçre 
Lehistan 
Letonya 

14.086.300 

2.984.000 11.1152.300 
687.SOO 

2.471.700 

9.100 
718.000 
3715.~ 
279.300 

ll50.400 2.821.300 
127.800 
411.000 

48.800 
Macaristan 862.~ 
Norveç 216.800 
Romanya 
Borcumuz : 

Hususi 
hesaplar 
T.L. 290400 
Eski hesap 
TL. 15.100 
Yeni heaap 
TL 2.091.900 2.387.400 

Romanya 
Alacağıınu .: 

Muvakkat TL. 
hesap T.L. 126.300 
Eski turizm 
hesap T.L. 30.400 1156.700 2.230.700 

s.s.c.t. 87.800 
Yugoslavya 151.600 
Yunanistan 15158.000 
CETVEL: - ı. 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka
larında tutulan klirinı hesaplarındaki ala
caklarımız : 
Memleket Miktar T.L. 

Ç eko-S 1 ovakya 
hesabında 

alacağ'ımız T.L. 080.600 
Çeke-Slovakya 
hesabında 
borcumuz T.L. 13.000 1567.600 
Litvanya 70.800 
İtalya 
A hesabında 
alacıığtmız T.L. \.548.700 
İtalya 
B hesabmda 
alacatımız T L. 815.800 2.8159,liOO 

İngiltere (Ok miktardı 

yumurta almaya devam ediyor 
İstanbul, 17 (Telefonla) - İngiltere kül· 

llyetll miktarda yumurta almıya devam et
mektedir. Pek yakında yapılacak bUyil)E 
~.-U..._ .........._sa •.......-. 
Ayın 29 unda Danimarka btuıdralı bUytlk 
bir vapur fııtanbuldan yumurta ytikllyerek 
İnglltereye götürecektir. 

Kirahk büyük 
apartman 

Yeniıehir SeUlnik caddesinde 3 ae -
nedenberi Orman U. MildilrlUiilnUn 
bulunduğu Beıir B. Apartmanı 1 Ha
ziran 940 tarihinden itibaren reamt da
ire veya mile11eeelere çok acele kıra .. 
hktır. 13 dairesi 35 odası mevcuttur. 
Bu apartıman ayni zamanda daire da
ire olarak aileler için de kiraya verile
cektir. Taliplerin Orman U. Müdür -
lüğünde odacı bqı Mustafa'ya milra-
caatlarL 1953 

2 

( ) 

Topyekun harbin 
son tezahürleri 

TttR.ıtt 
-( Radyo DlfUzyOD 
Tttft.Kİ\'"E Radyosu -
----( Dalga Usuııl 
16'8 m. 182 Kes. 
81.70 m. 9465 Kc& 
19.ilS m. 15195 Kes. 

Uç gilndenberi, Belçika'da, bir 
ucu Liej'de öbür ucu Lüksemburg'un 
cenubunda Majino hattının karıısın
da olmak üzere, iki yüz kilometreden 
urun bir cephede dünya harp tarihi
nin bugüne kadar kaydetmediği en bü
yük meydan muharebesinin batlamıı 
olduğunu ajanslar bildirdi. 

Bay Hltler milletiyle birlikte, or
dularını, bu kan deryasına sürerken, 
verdiği emirde, başlıyan bu harbın ne
ticeıi alman milletinin bin yıl için 
mukadderatını tayin edeceğini söyle
di. Yalnız, bunu söylerken, yıllardan
beri hazırlanmıı ve bir kaç günden
beri başlamış olan bu "Topyekun 
harp"ın bütün cihanın mukadderat 
isikametini tayin etmek istidadında 

olduğunu, belki de bile bile ilave et
medi. Çünkü, haddizatinde, Almanya
nın bin yıllık mukadderatını tayin e
den bir mücadelenin, cihanıümul bir 
mahiyeti haiz bulunacağına hiç kimse 
fÜphe edemezdi. 

İki tarafın girişmiş olduğu bu top
yekun harbın dışındaki devletlerden 
bazıları yakından, bazıları ise doğru
dan doğruya netice ile alakalıdır. Her 
iki taraf da "zafer" için harbe tutuı
muı bulunuyor. Şimdilik, henüz inki
pf halinde olan bu meydan muha
rebesinin nasıl neticeleneceği henüz 
meçhuldür. Fakat, bütün cihan için 
meçhul olmıyan bir nokta vardır. O 
da, iki taraftan birinin "galip,. sıfatını 
taşıdığı zaman, diğer milletlere karşı 
nasıl bir tavır takınacağı keyfiyeti -
dir. Almanya'nın topyekun harpte 
güttüğü prensip ıudur: mücadelenin 
asıl hedefini teşkil eden devlet müte
addit olduğu takdirde, bunların en 
tehlikeli olanına var kuvetle saldır
mak, onu ezmek ve harpten bezdir -
mektir. 

1914 Almanyası, kendisine en teh
likeli hasım olarak İngiltere'yi tayin 
etmiıti. Nasyonal - soayalist Alman
yasının da en çok korktuğu gene 1n
giltere'dir. Bu itibarla 10 mayııta fe
cirle beraber başlıyan harbın birinci 
hedefini doğrudan doğruya Büyük 
Britanya teşkil etmektedir. Son bir 
kaç gün içinde muharebenin aldığı 
seyir, alınanların bu istikameti takip 
ettiğine tüphe bırakmıyor. Maksat, 
Holanda ve Belçika aahillerini ele ge
çirdikten ıonra, Ma.nt kanalında Bri· 
-.v- .-...~ Bcf&Yll ........... 
tir. 

Alman gazetelerinin kullandıkları 

dile bakılırsa, alınanlar, Belçika aa -
hilterinden kartı yakaya asker çıkar
mayı bile derplf etmektedirler 1 Artık 

CUMA <TE l: lS. 

sürpri.1 olmaktan çıkan paraıUtçüler- g:~ 
le Britanya gibi bir memleketi istill- 13.50 
ya kalkmak, olsa olsa Holanda'yı an- 14.30 
dıran gafil memleketlerde tatbik edi
lebilir. Fakat Britanya gibi muazzam 

Program, ı; e memle 
Ajans ve metcoroloJ 
Muzık: faaıl heyetJ 
Muzik: Riya etıc 
(ıef: İhsan Kun e!. 
1 - Louıs Ganne: ~ 
2 - Buykn: Şım5ek 
3 - M. Wıdor: İsP 
4 - Gabriel Pares: 
5 - Leon Cavaııo: 
sın.dan fantezi. 

15.15- lS.30 Muzık: Metodıl~ 
18.00 Frogram, ve memlek,.. 
18.0S Müıık: bir konçerto 
18.30 Muzik: radyo caz 

bir haame kartı. bu tertipte istili ha
reketine geçmek, sadece bir sinema 
senaryosunda tatbik imkanı bulur. 
Aksi takdirde, Britanya semalarından 
sallana sallana yere inecek olan alman 
delikanlıları?Ul çok yazık olur. Nite
kim, Belçika ve Fransa'da bıldırcın 
avlar gibi, para§ütçü avlıyorlar. ~::~ 

Öyle anlaşılıyor ki, nasyonal - sos
yalistlerin topyekiın harbı, hedefe 
varmak için kayıtsız ve şamı.1 olarak 
her vasıtayı kullanmakta, ezeldenberi 
mukaddes sayılan değerleri feda et -
mekte zerre kadar beis görmüyor. 
Halbuki harp, bir milletin en büyük 
karakter imtihanıdır. Bu imtihanda, si 
tahsız sivil halk arasına şu veya bu 
yoldan girecek olın bombalı, tüfekli 

İbrahim Özgür). 
Konuşma (yurt b·ıı il 
.Muzk: Dıvan koşma 
Okuyan: Ati Sesv 

casus veya sabotajcıların görecc'kleri 
muamele, yiğit bir erin gördüğü mua-
mele olamaz. Onun için, hayatına kaa
dedildiğini müdrik olan bir milletin 
efradı kendisini arkadan vurmağa, al
dilrmeğe geleni yaşatmazsa, buna hiç 
kimse hayret etmemelidir. 

Hi- Tu. 

Bazı memleketlerle taku 
muamelesi durdu 

tııtanbul, 17 (Telf'fonla) - Harbin al -
dıfı aon tekil dolayuıiyle Hollapda, Bel -
çika ve mUlıtemlekeleriyle İ.ııvlçreye taku 
muamelltı bugijnden itibaren durmuıtur. 

Bu gece 21 de 

ULUS Sinemaıında 

ŞEHiR TiYATROSU 
İNTİKAM MAÇI 
••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
E Sayın seyircilerin temsil· ! 
E den on dakika evvel tet- E 
: rifleri rica olunur. : 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Burün ı 4,30 - ı 8,30 da 
Son defa 

Yalnız senin . . ıçın 

GRACE MOORE 
GARY GRANT 

--· n.: 8294 

Hakkı Derman, Haı 
Tolay, Zuhtıi Bar 

19.35 Muıik: hllk turküle 
vaları Ahmet Gursct. 

19.45 Memleket saat ayarı 
eteoroloji haberleri. 

20.00 Mlızik. Ç lanlnr: il 
Hasan Gur, Hamdi T 
I - Okuyan: Safi~_!.ıı 
1 - Sadett·n Kayu-:; 
ıarkı: (Gonul nedir -_.a 
2 - İbrahım - nihaveJll' 
moı:a}. 
3 - Sadettin Kaynak • 
kı: (Kirpilt!erın n go 
4 - Refik Fenan -
(Dun cec;ti bagdao b r 
il - Okuyaq: Mefh 
1 - Halk tlırkuıü: (N 
bakrıla tiurıin). 
2 - Halk türküsü: ( 
madı mı). 
3 - Hallı: türküsü: 
yoiurdu). 

20.30 Konuşma (ırünün meıı 
20.50 Müzik: faııl heyeti. 
21.20 Mtizik: Ertuğrul So 

Akordeon soloları. 
21.55 Muzık: kuc;ük orkeatrl 

Aşkın). 
1 - Leopold: Y cn1 
ıarkılarr. 
2 - Karı Kozmak: Vı 
3 - J. Brahms: Mac 
4 - Johann Strat11: S 
IO versin! 

22.30 Memleket ıaat ayan, 
leri; ziraat, eaham - ti 
biyo - nukut borıasr (f 

22.50 Konu oma (ecnebi dili 
kıaa-dalga Poıtaıiyle). 

22.50 Müzik: cazband (Pl.). 
kadar yalnız uzun dalP 

23.'25 - 23.30 Yarınki procrarıı. 
• • • • • • 

--t FRANSIZ RADYO 
FRANSIZ Radyosunun 

yatı gllnde iki defa yapılm 
nn ısaat ve dalga uzunlukl 
blldirfyoruz: 

1 - TÜRKİYE aaatıyle 1 
dalp 41« M. 

2 - TÜRKİYE .ııaatfyle 20 
- P.T.T. 253M. Radiyo -
227 lıL • 

• • • - 1- ,. 

--< İNGİLİZ RADYO 
1
•. l:Notı.t.a Rad)'o Şlrketı111D 
Broadca.ııtfng Corporatfon) 111 
lerde haber nepiyatı prograd 

.. .. .. .. 

Ankara 
Saatiyle 
18.M 
813 

11.00 
18.30 
15.115 

ŞEHiR TiYATROSU 

ULUS S~~~-~ASIN DA l 
.. 18.00 2lUi8 

2000 
" 2lUl5 

Jl'RANSIZCA U 1~ 

19 Puar (Matine) 
19 Pa•ar (Gece) 
20 Puart..ı 
21 Salı 
22 Çal'f&lllba 

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

BEKARLAR 
( altmcr defa) OKADIN 

.. 23.00 

Orman Fakültesi Tal• 
1eti Baıkanhimdan ı 

~:::::==== Biletlerinizi timdiden aldrrabilininiz. =====~ 

Cemiyetimizin 16. V. 940 
nan büyük kongresinde e 
lunmadığından ikinci k 
20. V. 940 pazartesi günü 
Y. Z. E. ( Bina 7 ) de top 
kadarlara saygı ile bildiriliı 

atarakyilrUdil. Kararını ve·rmittl. Artık, terkettil' 
vasına, babuının evine hiç, hiç dönmiyecekti. 

Bu hayatın devamına imktn kalmamıftt. 
Bundan sonra bir insana llyik blr tekilde 

caktı. 
il 

- O halde? 
- Bekliyecefim. 

Y uan: Mihaly FOLDI Tür~eye çeviren: F. Zahir TORVMKVNEY -6-

Bqında bin bir tilrlil dütilnc:elerle ablasının 
tımanına vardı. Zili saJdı. Kapı açıldı. Mad.IOI 
pof, tüpheli bakıflarla Gbella'yı ıüı:dü. MıdaJllı 
pof, kırk iki, kırk Uç yaılarında, ıipnanca, 

yüzlü, mavi gözlü, neşeli ve ııbatli dul bir 
Mösyö Maksi Ravberg, bu apartımanı Maria içiO 
ıettiği zaman madam ŞiPOf'u da buraya yerleftİ 
Kadının vazifesi, evin işlerini görmek, yemek 
mek, ve uıl en milliimi apartımanda olup blteO 
teYt bütün tafıilitiyle mösyö Maksi'ye haber 
mekti. Sırtında daııtelllı beyaz gecelik, elinde 

- Ya beyhude yere beklemtı olursan? 
- Zannetmiyorum. Güzel bir teaadüfün bir gün 

~aup sevebilecetim erkekle beni karıılaıtıracağını 
emımm. Sizi, t.akdir ediyorum, Mösyö Babovski 
Sizi bu suretle &Ucendirdiğime çok mütee11irim. Fa
lrat, bunun tizin için de bayırlı olduğuna inanınız. 
Sisi anmiyen, anlamıyan bir kadınla evlenip ne ya
pac:abınıs? Doıt ve iyi bir arkadaı olalım. mösyö 
Babovalri. Bana yardım ediniz, babam, ıonu hiç de 
iyi çılanıyacak olan bu izdivaç üzerinde iararla du
ruyor. Eter, hakikaten beni ıeviyoraanız, babamla 
konuıun. Kendisine, bu fikirden vaz geçtiğimizi 
anlatın. Benim bedbahtlığım bahasına kendi saadeti
nizi iıtiyecek karakterde bir adam olmadığınızı bi
liyorum. Bu dütüncemde haklı olduğumu isbat edi -
nis lm\L Burada, bu iki odanın içinde kapanıp kal
mak wtemiyorum. Euaen, henüz evlenmek niyetin
de dı delilim. Hayatımı, bir gazinocunun hayatına 
baflamak bana çok apr gelecektir. En btıyilk eme
lim, dünyayı tanımak, çok seyahat etmek, kitaplar 
okumak, müzik dinlemek, hülba tam bir insan gibi 
yapmaktır. Bir gün belki; Işık da olurum. Daha 
çok, çok gencim 1 

Babovaki, genç kı.1ın elini tuttu: 
- Benimle, böyle samimi konuıtuğun için çok 

Afeklrilr ederim. Yeni seneye girerken, daha güzel 
11yler ititme~ iıterd.im. Sözlerinden duyduğum de
rin teeuCh' yalnu phıımı dilfilndUiiimden deiil-

dir. Buna inan. Senin, ikibetini gözümün önüne ge
tirdikçe kalbim parçalanıyor. Ablan, Hni kandırmıı, 
zehirlemiı. Düşüncelerinden bunu açıkça anlıyorum. 
Ablanın, hafif, çirkin hayatını istiyorsun. Yazık, çok 
yazık 1 Benden, seni çılgınca ıeven bir adamdan, mab
volman için yardım istiyemezain. Senin klStll yola 
aapmana asla yardım edemem. etmiyeceğim. Seni ıe
viyorum, 1enin, namuslu, dürüst ve mesut bir kadın 
olmanı istiyorum. Müsaade etmem, müsaade edemem 
tenin ..... Seyahat, bu ne demek? Nereye gitmek isti
yorsun? Genç ve güzel bir kız nasıl seyahat eder? 
Dünyayı yalnız başına mı dolaşacaksın? Yoksa, sen 
de kendine bir atık mı arıyorsun? 

Kapııtılar. Gizella ,ablasını müdafaa etti. Babova
ki, ağır ithamlarda bulundu. Gizella, Maksi Ravberg'i 
medhetti. Babovıki, onun dünyada en Adi bir adam 
olduğunu, politika dalaveralariyle, gazetecilikle, pa
ra yaptığını töyledi. Münakap büyüdtı. İkili birden 
bağırıyorlardı. Glzella, fırladı. Odayı terketmek için 
davrandı. Babovski, kolundan yakalyıp, geri çekti. 
Gizella, öfkeyle bağırdı: 

- Bırakın beni 1 Ne hakla kolumdan tutuyorsu-
nuz? 

Babovski, ditlerlni göstererek güldü: 
- Ne bakla mı 1 tıte bu güzel 1 Niıantımsın 11 
- -Hayır 1 Hiç bir §eyin değilim 1 
- Nipnlıınaın. Babanla anlqtık. Annen de ruı 

oldu. Ar11D1sda her ıeyi hallettik. Babanın borçlan· 

nı affettim. Bundan sonra kendilinden para almıya
cağım. İatedifl kadar lıtedili ıeyi içecek. Evlerinin 
yemeklerini de lokantamdan göndereceğim. Daha ne 
iıtlyorsun? 

Genç kız, hiddetten titriyordu. Gaslerini açtı. 

Nefretle erkelin yilzilne baktı: 
- Bunları töylemeie utanmıyonun delil mi 1 
- Utanacak ne var? Seviyorum teni. 
- Onun için puarlıia kalkıııyorıun, bir kaç ta-

bak yemeğe, bir kaç tite praba beni atın almak is
tiyorsun değil mi? Mari'yi de bu kadar ucuza satın 
aldıklarını zannediyorsun... Öyle mi? Aldanıyorsun. 
Onu bahalıya, pek bahalıya aldılar ••• Fakat, ben, satı
lık bir mal değilim... ln1anım... Bunu aklına koy ... 
Bırak beni ••• Hayatta bir daha ıenin yüzünü g8nnek 
iıtemiyorum .•• tıitmiyor muıun ? ... 

- Böyle kızdıfın saman daha ıU.ıel oluyorıun 
Giı:ella. Sevgllim. .. 

Kucakladı. Öpmek istedi. 
Genç kınn, havaya kalkan yumrulu olanca tidcle

tiyle erkeğin yiizUne indi. 
-Oizella, bir çılgın gibi odadan fırladı. Dar kori • 

dordan ıUratle geçti. Bir aaniye durdu. Tereddüt et
ti. Batından ıe~enlerl annesine anlatmafı tasarladı. 
Batını aalladı. Bunun ne mlnbı var, neye yarar diye 
s8ylendi. Solraklardan, caddelerden koıarak lrapıla

nnın önüne pldl. Etrafına balandı. DtltilncHL Sonra, 
kendini tolü, lraranbk ıecenm w .W.ln kucaltfta 

la kapının 8nilnde duruyordu. Tavrından Giselll 
pek içeri almak iıtemediği anlqılıyordu. 

- Beni tanımadın mı, madam Şipot? 
- Tanımu olar muyum, yavrum. 

- Gecenin bu saatinde geldiğim için hayret 
yorsun değil mi? Haklısın. Maria, mösyö Makt1 
baloya gittiler. Ben de ••• Ben, onları burada be 
ceğim. 

- Sizin, buraya geleceğinizden haberleri "lf,t 

- Sen, yat, r~tına bak madam Şipof. BeO. 
1eleyl hallederim. 

- Sonra bana bir ıöz gelmesin madmuel1 
- Sen, merak etme, madam Şipof. 
- Möayö Maksi, çok asabidir de, ondan kof 

yorum. 

Gizella, odaya girdi. Büyük çini soba .a_. 
zereydi. Fakat, odada tatlı bir sıcaklık vardı. 
nın yanındaki koltuta büzüldü. Soiuk iliklerlıl' 
dar itlemiıti. Bu oda, aalon olarak dötenmlttL 
ta açılan iki bllyiik pencereye, afır ve kıymecJl 
perdeler aıılmıftı. Dıvarda aaflı, ıollu Jcartıbkll 

(lo• ""1 



elçika ve Sedan' da 
dünkü vaziyet 

le1,~da ve garp cephesinde Sedan mıntakcuındaki 
hmektit aalıannı göıterir harta 

•lçiJc . 
il cephesine ve Sedan'· 

d•IQ fi harplere dair gelen 
•'ıtı.tllr' henüz çok müphem ve 

hit fi'. Yalnız muhakkak o
~ ley \rarsa o da Belçika'nın 
' hata bir ana baba günü 
3ooolnıaaıdır. Kilometre ba-
hıı den fazla adam isabet 

her kant toprağı mağ
~leket, timdi hemen ta

• bir harabe halindedir. 
· Tirlemont, gibi birçok 
~ap olmu§, binalar, tay
) batarı, top obüsleri ali' lerilmiftir. Belçika, bu 
.. 0~lket ve ıstırap içinde, 

llya'nm harpten aonra
"-e aaını almıttır. Yollar in
~•riyle, analarını, baba
--~~lln çocuklarla, çocuk-

01\ileri üzerinde inliyen 
lllıııelerle doludur. Buna 
lı'ıtı,belçikalılar, büyiik bir 

llliid la vatanlarmı adım a-
11 llfaa etmektedirler. Hü

ilıı.:::~!"ilc•el'den Ostend'e nak-

·~~· Çünkü harp Brük-

~.1•zdığmıız gibi timdi 

~...._I, timalden LoaTain 
L..: .. tehirleri arumdaki 

• ~~ lllÜdafaa edilmekte· 
~ .~ .kanalmdan sarkan al

i - ' 1lnıvel'aitesiyle methur o
"'"Oll\r - • ' • titnı_ın ın kenar mahallele-
-reri 1tlerdir. Burada İngiliz 
t,d IOkak muharebeleri yap· 
iJd il'. Almanların bu ilerleyif
~~ kaaıtlan vardır: bi

teıı Brükael'e 25 kilo-
• 'i -.ı'lbe•afede bulunan Lou
tebd~ Belçika'nın merke

-ı d ıt.._ ~tnıda bulundurmak, 
• • "'11. ,. 

.\ıı vers ı sarmaktır. Ni-
91l /•l'I timdi garp sahille

e tehdit altında bulun-
•e bir kıakaç içine alm-

~10,.,: Namur'ün arkaımdan 
- ta 'k" la., D l'I ıyle timale çıkan 
Ilı .. d yl. ırmağı civarında 

tt.. tut u af deriyle tiddetli bir 
~~?muılal'dır. Dyl ırma-
1.,İaıa lll tarkını sarmakta o

' ~:'. 0rnıanlarmdadır. Bu 
~ ba11 l'lııde bulunan Wavre 
,,.ı ..._.~, Rayet rn"h" . 
"'-:-tleea"d• u ını bır nna
' >la 

1 ır ve Brükael'e tram-
tilL 'lbel'buttur 8 . . 

hJı -S.l'ia • u gıdıtle 
el l'e tı-llllı &'ene cenubunda ve 
ı: tuılı!ıan";la bir aaat mesafe
ti ... _ G>iilc: b" aterlo'da ikinci de-
:""9 il' ıneyd h 
il~ fllhit ola ~ an mu arebe-
dir .. l'iıı v .caıız. Her halde 
dil~ llu alt •zıyeti çok tehlikeli-
., .... _ . tanı ve 

.....,,ı ~k Ya yarm sabah 
nıuhtemeldir. 

le'd e Ye Namur'de 
". ---u •ler tar f 
it ... a tan kahraman Li-

'et:-· "• Nanıur bu" ··k · ti' 'd ... ın 0 1't • yu ıı -
~ halind:•ınd~ birer. istiklal 
..__ ..__arı lie ,.Ylikaelmıtlerdir. 
d~ ~ t.1 d le ın kahraman ku· 
~~ •~e~l't ~ala müdafaada 
1'- tar-.. f1 edır • N amur de -Gt .. •al'ıJını 
"-ıı . duf!lle • ? olduğu halde 
-.._ 9l'iaı Sa11ı~ıtır. Müttefik ku
db.n~ ııJcı re neh.,iyle, Escaut 
...-·~~~ 111

9T:tiler tuttuğu bil
~ ~!:akat bu mevzile-

---~U'dan .. 

dair sarahat yoktur. Almanların 
cenupta Namur, Maubeuge ve 
Givet arasındaki -müsellesi te
mizlemek istediklerine dair dün 
yaptığımız tahminin doğru çıktı
ğı hakkında haberler gelmekte
dir. Fakat bu haberler arasında, 
bu aatırlan yazdığımız ana ka
dar, Charleroi'dan hiç bahis yok
tur. Almanlar belki cenuba Fran
sa'ya karfı yaptıkları taarruzu 
daha kuvetlendirmek için, ve ya
hut yorgun düttükleri için bu 
mmtakada nisbeten zayıf davran· 
mıtlardır. 

Garp cephesinde 

A ıd mühim muharebeler za. 
ten cenupta olmaktadır. 

Dünkü alman tebliğine göre al• 
manlar, Fransa'da timalde Mau• 
beuge'den .başlayıp cenupta Ret· 
hel'in timalinden geçerek farkta 
Sedan'm ıarkmda Chiers ırmafı 
üzerinde Carignan'a kadar varan 
bir cep vücuda getirmitlerdir. Ge
ne bu tebliğ, almanlann Fransa'· 
da yüz kilometre derinlikte iler
lediklerini bildirmektedir. Hal
buki alman radyolan bu tebliği 
aöylerlerken derinlikten değil 
cephenin yüz kilometre imtidat 
ettiğinden bahsetmiıler fakat tel
graf ta, va ram yüz kilometre de
rinlik yazıverelim! demitlerdir. 

Filhakika Carignan'Ia Maubeure 
arası 100 kilometredir. Eğer al· 
manlar yüz kilometre Fransa'nm 
içine girmit olsalardı, timdi Ret• 
hel'in §İmalinde değil Rems'in 
içinde bulunurlardı! Bu bakım
dan D. N. B. nin tebliğlerini dai
ma ihtiyatla kartılamak lazım 
geldiği bir daha tezahür etmek
tedir. 

Müttefiklere göre 

Ş imdi alman tebliğini bir ta• 
rafa bırakalım ve hakiki 

vaziyete bakalım: filhakika, 
fransızlar da Sedan'dan, Sambre 
nehrine kadar çok tiddetli mey
dan muharebeleri olduğunu iti
raf ediyorlar. Dün müttefik rad-
yolar, almanlarm Sedan'dan üç 
fırka asker geçirdiklerini aöyle
mitlerdir. Fakat ıonradan alınan 
telgraflar, bu meydan muharebe
lerinin devam ettiğini, buradaki 
köylerin, bahçelerin birkaç defa 
alınıp verildikten sonra nihayet 

cebin kapandığını bildirmittir. Bu 
vaziyet böyle devam edecek olur
sa, garp cephesinde !11üttefikle
rin lehine hafif bir salah hasıl ol
muf demektir. Bununla beraber, 
hi.li devam eden büyük meydan 
muharebelerinin tam ve kati ne
ticesini beklemek lazımdır. Dün 
de bütün gün harp ıiddetle de
vam etmiıtir. Almanların, tanm
mıt askeri münakkidi albay 
Juııtrow'un tavsiye ettiği, Keilı • 
strategie'yi yani köte atratejiıini 
tatbik ettikleri anlaıılıyor. 

Justrow' un tavsiyesi 

J ustrow'un tavsiyesine göre, 

köıenin ucu, gayet aert ve 
hatta elmas olmalıdır. Bu elmas, 
en sağlam bir çelikle muhafaza e
dilmeli, ve nafiz bir nazarla ida· 
re olunmalıdır. Bu birçok aflr 
biicum arabalanııdan ve Plümkiba 

Ut:U! -,-
' Amerika yıldırım · 
süraliyle silahlanıyor 

(Baıı 1 inci aaylada) 
vit tayyare meydanlarına kıtalar indi
riyorlar. Beşinci kola mensup hain
lerin nasıl faaliyet sarfettiklerini 
gördük. Kendi halinde seyyahlar zan
nedilen insanlar, düşmanın işgal or
dusuna mensup bulunuyorlar. 
İnanılmıyacak kadar süratli ve öl

dürücü yeni tahrip vesaiti, geniş mik
yaata arttı. Bunları kullananlar mer
hametsizdirler ve çok cüretkirdırlar. 
Bunların karşısında ne kadar fazla 
müdafaa tertibatı alınsa azdır. Hiç bir 
taarruz şekli yoktur ki ihtimalden u
zak ve imkansız olsun. Amerika aley
hine yapılacak olan her hangi yıldı
rım taarruzunu karşılamağa maktedir 
harp malzemesine sahip olmalıyız. 
Müteaddit defalar ıu ibret manzara
siyle karşılaştık. 
Hazırlanmamış olan ve hazırlan -

mak imkanını bulamıyan milletler, 
düşman istilasına uğradılar. Zaptedi
lemez tabiriyle tarif edilen istihkam 
artık kalmamıştır. 

Amerika'ya tayyare ısmarlamış olan 
ve daha başka tayyareler satın almak 
istiyen yabancı milletlere, bu tayya
relerin teslimini güçleştirecek veya 
yavaşlatacak hiç bir tedbir alınma -
masını kongreden resmen rica ederim. 
Bu, son derece büyük tedbirsizlik o
lur. 

Son sene zarfında, tayyare istihsa
latımız, bilhassa yabaJı-cı milletlerin 
siparişleriyle bir misli artmıştır. Bir
leşik Amerika'nın ordu ve bahriye i
çin senede en az 50.000 tayyare inşa 
ettiğini görmek isterim. Bu ihtiyaçla
rın, gelecek üç dört sene içinde temin 
edilmesi tasavvur olunmuştu. Bun
ları şimdi temin etmeliyiz. 
Müdafaamız, dinamik olmalı ve is

tikbalin bize hazırlıyabileceği vaziyet 
ne olursa olsun göğüs germek husu -
sundaki azmimizi ve memleketin ha
yati kuvetlerini ifade etmelidir. 

Ruzvelt, bu celse talik edildikten 
sonra milli müdafaa vaziyeti icap et
tirdiği takdirde kongreyi fevkalade 
içtimaa çağırmakta tereddüt etmiye
ceğini söylemiştir. 

T ahıi•at kabul edildi 
Vaşington, 17 a.a. - Kongre, Ruz;

velt'in istediği tahsisatı kabul etmiı
tir. Ordu ve bahriye 50.000 tayyareye 
aahip olacak, donanma 500 cüzütam
dan teşekkül edecektir • .Muvazzaf or
du 280.000, milis ordusu 300.000 kiti
Jik olacaktır. 

Bir milyon askere kifayet edecek 
malzeme ve teçhizatın hazır bulundu
fu söylenmektedir. 

F a6rikalar genifletilecelı 
Vaşington, 17 a.a. - Hava ticaret 

odası, senede 50.000 tayyare yapmak 
üzere Ruzvelt tarafından tasavvur e
dilen planın tatbikı için yalnız iıçi 
adedinin arttırılması değil, mevcut 
fabrikaların iıgal ettiği sahanın Uç 
misline iblağı ve motör fabrikalarının 
bir miat.ine çıkarılması icap edeceğini 
söylemektedir. 

Metaksas'a atfedilen 

asılsız mülôkat 
Atina, 17 a.a. - Atina ajansı bil

diriyor: 
Başvekil Metaksas'ın bir bulgar dip

lomatına bulgar taleplerini makul 
gördüğünü ve kendisi bulgar olsa bu 
talepleri tahakkuk ettirmek üzere 
harbe gireceğini söylediğine dair, ba· 
.n ecnebi gazetelerde haberler intipr 
etmiştir. 

Baıvekil Metaksas, asla böyle blr 
millakat yapmamııtır. 

olduğu kadar zırhlı muharebe ve 
bombardıman tayyarelerinden te• 
tekkül etmelidir. Kartı tarafm 
aksülamelini azaltmak için, yar
ma hareketi, hücum arabalan, 
tanklar, tayyareler ve çok iyi bir 
tekilde hareket eden toplarla 
yardım görmeli ve dÜf!IJan körle· 
tilmelidir. Ağır tanklarm arka• 
ımda hafif tanklar gelmeli, onun 
arkaımda da dalga halinde mit • 
ralyözler, bulunmalı ve asıl aa· 
kerin kuvayikülliyesi bundan aon· 
ra gelmelidir. Bu ıuretle yarığa 
girmek, mukavemeti ezmek, son
ra kenarlara tatmak mümkün o
lur. Justrow'a göre mukavemet 
göstermiyen bir noktaya kartı ya
pılan taarruz auya kılıç salla· 
makla müsavidir. Çünkü bu ıu
retie ancak taarruzun ilk saatle
rinde bulunabilen müsait fırsat· 
lar heder olur. 

itte almanlann Sedan'da yap· 
tıklan harekat eanaımda, bu 
ıtratejiyi kullandıklan anlatılı
yor. Gelen telgraflar da bunu 
göıtermektedir. Yüzlerce tank, 
yüzlerce tayyare ve yüz binler
ce inaıın hali boiutmaktadır. Se
dan bir yığın enkaz halindedir. 
Bakalım vaziyet bugün naaıl in
kiıaf edecek ? Herhalde c:İünkü 
vaziyet çok ciddidir. 

lliimtg;ı Faik FENiK 

Alman tebliğine 

göre vaziyet 
FUhrerfn umumi kararglhı, 17 LL -

Resmi Tebıtt : 
.Anvers ve Namur arasındaki muharebe· 

de alman kıtaları Dyle hattını Wavre'tn 
cenubunda delmiş ve Namur ietihkftmları -
nın ııimal · doğu kalesini zaptetmlı,ılerdfr. 
Fransız hattı Maubeuge'tin cenubundan 

Sedanın doğu - cenubunda Carlgnana kadar 
100 kilometre boyı.ınca delinmiştir. 
Dinantın garbında hücum arabalarımı -

za karşı koyan frıı.nsız hücum araba.lan 
ptlaktirtU!mUştiir. 

Alman ordu hava tP.şekklllleri garbe doğ
ru çekilen düşmanı her tarafta takip et • 
mektedir. 

Almanlar şimdiye kadar lkiei general 
olmak üzere 12 bin er ve subay esir almış 
ve mllteaddit top zaptetmlşlerdlr. 

Cenup cenahında kuvetll alman teşek -
kUlleri de düşmanın hücumlarını pUskUrt • 
müş ve mukabil hücumlar yaparak llerll -
ye bilmişlerdir. 

Sar cephesinde a.lmanlar Majlno hattı
na karşı istikşaf faaliyetlerine devam et • 
mişlerdir. · 

Fra.nsı:ı: topçusu dUn açık şehir olan 
Raatadt üzerine a.skert hiç bir sebep olma
dııtı halde ateş Rçmıştır. En biiyilk alman 
bataryaları mukabele olarak Hagenauya 
ateş etmiştir. 

Hollandada Zeeland vl!Ayetlndeki ada -
ların işgaline devam edilmektedir. Tholen 
adnsı dün teslim olnı11şt11r 

Hava "e deniz harekatı 
Alman ta~·yarel • rinlıı lG mayısta başlıca 

hedefleri Fran.'!ada ve Belçilrnda düşman 
gerisindeki münakale yolları olmuştur. Bir 
çok demiryolları ve şosPler tahrip Pdilmiş, 
nakliye trenleıi hasara uğ'ratılmış ve ha -
reket halinde kıtaat kolları d ğıtılmıştır. 
Dilşman gemilerine yapılan hlicumlar es

nasında Hollanda - Belçika sahilinde bir 
kruvazor ve bir topçeker batırılmıştır. Bir 
fransız destroveri hasnra 11,ıratılmıştır. 
Şimal denizinin ortMında ım yUzUnde gö -
rülen bir denizaltıya. bir bomba iRabet et
tirilmiştir. Denizaltının tahrip edilmiş ol -
ması muhtemeldir. 

Narvik açıklarında bir muharebe gemisi 
ile bir hafif kruvazöre bombalar isabet et· 
mlş ve 15 bin tonluk btr sahnnç gemisin· 
de yangın çıkarılmıştır. Bir hava muhare
besi esnasında bir dtişman avcı tayyareııi 
dllştirülmliştUr. 

Alman tayyareleri düşman ihra.ç ve top
lanma hareketlerini bombalamak suretiy
le datcı kıtalarımıza mildafaa hareketle -
rinde yardım etmiştir. Bu kıtalar takviye 
almışlardır. 
Düşmanın garp cephesinde dUnkU zayiat 

yekOnu 09 ta.yyaredir. Bunun 30 u hava 
muharebeleri esnasında, 8 i de dafi topları· 
mız tarafından dlişürU!mliıştür. Diğerleri 
toprak üzerinde tahrip edilmiştir. 

115 alınan ta~'Yaresi gPri dcinmemiştlr. 
Alman tebliği 

Berlln, 17 a.a. - Resml tebliğ : 
Alman ha.va kuvetlerl 17 mayıs sabahı 

erken saatlerde mühim bir çok muvaffa -
ldyetler kaydetmlıılerdir. 

Belçika cephesinde altı Messerchmittden 
mürekkep bir alman ha.va. filosu bir saat 
sarfında 13 tngtliz tayyaresi dtlJUrmUştUr. 

DUnkerk limanında büyük çapta iki 
bomb8l1JD tesiriyle bir deııtroyer bir kaç 
dakika zarfında batmııtır. Dtlnkerk açık -
Jarında bulunan bir kruvazörle bir kargo 
bombalarla clddt hasara utratılmııtır. 

Kolonya ıehri bombardıman 
edildi 

Kolonya, 17 a.a. - Alman ajansı bildi -
riyor: 

Kolonya pzeteJeri dü11nan tayyareleri
nin 15 - 16 cece.i tehir üzerinden uçarak 
bombalar attığını yazıyorlar. Bir evin ya.. 
kınında bir bomba patlamıı, bir kiti ölerek 
yaralanmıştır. Bir kaç ev hasara uğramııı· 
trr. Bombaların ekserisi ııehrln dıııma, tar
lalara düşmUıtür. Hasar ehemiyetaizdir. 
Dafi toplan düpnan tayyanleri.ni defet -
miıtir. 

Almanlar Brükael' e girmiıler 
Berllıı, 17 LL - D.N.B. saat 22 de bil

diriyor : 
Alman batkuınanda.nlığının tebliği : 
Louvalnln cenubunda frımınz - ingillz 

mevzilerinin düemeatnden sonra, alman kı· 
taları bugtln alqama doğru Brllkaele gir • 
mitlerdir. 

Malineı düş.müı 
Berlln, 17 LL - D.N.B. saat 22 de bil· 

diriyor : 
Dyle mevzlt üzerinde şiddetli çarpışma

lardan sonra. alman kıtaları, Louvainln şl
mallnde bir yol açmışlar ve Mallneel al • 
mıılardır. 

Louvain de zaptolunmuı 
Bertin, 17 L&. - D.N.B. ıaat 22 de bil

diriyor : 
Louvain, btr çevirme hücumu ile bugün 

dU,mtlftUr . 

isvi~re her ihtimale 
karıı koymıya hazır 1 

( Başı 1. iner sayladı ) 
len mahalli müdafaa grupları teşek • 
kül etmektedir. 

Lund gazetesi, İsviçre'nin Hollanda 
istilasından ibret dersi alması lizun • 
geldiğini yazıyor. 

Salahiyetli mahlillerin likri 
Mesul mahafilin İsviçreye karşı hiç 

bir yakın hareketin mevzuu bahsolma· 
dığı kanaatinde bulundukları, selahi · 
yetli kaynaktan haber verilmektedir. 
Diğer taraftan, siyasi mahfillerde 

İsviçre ile İtalya arasındaki iyi müna· 
sebatın, bu meselede müsait bir amil 
olduğunu söylemektedirler . 

Bu mahfiller, İsviçre hududu bo -
yunca çoktanberi müteaddit alman 
fırkasının tahaşşüt etmit bulunması 
sebeplerinden birini de buranın müt
tefikler taarruzundan masun bir mın
taka olması teıkil etmediğini tebarib: 
ettirmektedirler. 

Norveç'te askeri vaziyet 

Alman kıtaları BjerviK 
mıntakasında kuşat'ıldl 
Narvik harekôtının müsait gitmesi 
Norveç'in maneviyatını yükseltti 

Narvik cephesi, 17 a.a - Bjervik Aynı tebliğ, 21 ill 35 ya!ında olup 
mıntakasında muhasara edilmiş olan da Norveç'te bulunan norveçlilerin. 
alman kuvetlerinin kısmı küllisi derhal askerlik hizmetlerini yapmak 
şark istikametinde dağlara çekilmiş- üzere şimal bölgelerine gitmelerini 
terdir. Fransızlarla kanadalılar mahal- emretmektedir. 
li yolları açmakla meşguldürler. Şimdi Bu tebliğ. Narvik cephe~indeki ha
bu kıtaları yalnız küçük Rombak fi- rekatın müsait inkişaflar göstenne•l 
yordu Narivk'ten ayırmaktadır. Müt- üzerine, memlekette maneviyatın yük:
tcfikler fiyord ile şehri harp gemile- seldicine alamet savıtıvor. 
rinin ateşi altında pulundurmakta ve Norveç'te müttelikler bir 
buralarını tayyarelerle bombardıman taarruza uğradılm 
etmektedirler. Bjervik'te faaliyette Norveç'te bir mevki; 17. a a. - NOf'ıt 
bulunan miittefik kıtaları Gratanger- veç başkumandanlığının tebliil : 
deki kuvetlerle irtibatı te~is ~.tmiş!er- Norveç ve müttefik kıtaatı, çarpıao 
dir. Alman hava kuvetlerı dun ~ıl • ha akşamı, Rana'da Finneit mıniaka • 
hassa Narvik mıntakasında faalıyet 

1 

sında taarruza uğramışlardır. 
göstermişlerdir. Müttefiklere kar~ı .18 Müttefik kıtalar, kumandanlann111 
alman tayyaresi faaliyete geçmıştır. idaresi altında geri çekilmitlerdir. Bk 
Diğer cihetten Stordalen vadisinde Norve bölü.Ü de Rana'da Moajen•ta 
b~yük .. bir .faaliyet hüküm sürmekte- ;o kilJmetre gşimalinde klin Mo iatJ " 
dır. Muttefıkler burada alınanların İs· kametinde gerilemeğe mecbur ollnup 
veç'e doğru ilerlemelerine mani ol -
mak istemektedirler. 

lngilterenin lsveçe cevabı 
Stokholm, 17 a.a. - Ri-ksgraaensen 

mıntakasına bombalar atılmış olma1t 
dolayısiyle İsveç tarafından gönderi
len protesto notasına verdiği cevap
ta İngiltere hükümeti teessürlerini 
bildirmekte ve bu~un bir yanlışlık e
seri olduğunu kaydettikten sonra bu 
gibi hadiselerin tekerrürüne mani ol-
mak üzere tedbirler alındığını ilave 

etmektedir. 
Silah altına çağrdan Norveçlüer 

Stokholm, 17 a.a. - Norveç ajan
aının bir tebliğinde, ecnebi memle· 
ketlerde bulunan 21 ita 45 yaşında bil
tün norveçlilerin askerlik hizmeti i
çin kayıtlarını yaptırmalarını bildir
mektedir. 

Yugoslavya' da 
birçok ihtiyatlar 
askere çağırıldı 

tur. 
Lofoten mıntakasında, 94 X 3% kıta. 

lan, Hartvile ırmağını ve Cukke va • 
disi cenubundaki dağlık mıntakayı t .. 
mizlemekle meşguldürler. 

Norveç ajansının selahiyetli bir DJW 
naktan istihbar ettiğine göre, miltte • 
fik ve Norveç kıtalarının Finneid'dea 
çekilmeleri, önceden tesbit edilmit ~ 
lan harekat planına uygun olur. Rana 
mıntakasındakt müttefiklerin vuiyed 
memnuniyete şayandır. Birkaç a1maa 
tayyaresi düşürülmüştür. 

Mütteliklerin ileri hardeti 
Londra, 17 a.a. - İngillz harbı:ı:e ne • 

zaretinln Norveç harbi hakkınd&ki tebUt{t 
Narvlk: Müttefik kuvetler, Lijerakvtll 

mıntıı.kasında ileri hareketlerine muvaffa • 
kıyetle devam etmişler ve Rombakofjordua 
ıimal kıyısını Lifjorda doğru işgal eyle • 
mlşlerdlr. 
Namsotı mıntakasında lutaıannuz 1 

tayyare diltürmtlelerdfr. 

Almanlara göre 
italya'nın vaziyeti 

1 
(Bap 1 inci ıaylada) 

BelgTad, 17 a.a. - Harbiye nezareti, bir 
çok ihtiyatların sllA.h altına çağrılmasının ın imdadına koşmak lhımdır. 
sebeplerini tzah eden bir not neşretmiştir. . . baz d ' 1 "k hf"ll 
Bu notta, Yugoslavyanın bir çok yeni al - Berlın'ın ı ıp omatı ma ı e-
IAhlar almış olduğu ve ihtiyatların bu st • rinde Musolini'nin oldukça mühim 
10.hları tanıması icap ettiği bildlrtlmckte • tekliflere mukabil bitaraflığını muba· 
ditiğer taraftan, lte.lyan \mduduna yakın faza etmeği kabul edeceği söylenmek• 
yerlerde bu pazar günü yapılacak olan be· tedir. 
ledlve seçimi başka bir zamana tehir edil· Bu tekliflerin Ruzvelt vasıtaaiylı 
mlştlr. . • . . .. k"" ak 

yapılabılecegını çun u anc onun 

halkın tahliyesi için emir vermedik· 
leri resmen beyan edilmektedir. 

Berlinde çıkan Völhischer Beobah
ter gazetesi neşrettiği garip bir maka· 
lede, klasik alman usulü mucibince, 
müttefiklerin bu memlekete taarruz 
niyetinde olduklarındaıı bahsetmek· 
tedir. 

T ediyat Bankcuı merkezini 
değiftirdi 

Bern, 17 a.a. - Beynelmilel tediyat 
bankası, merkezini Bile şehrinden 

Vaud kantonunda Chateau d'Eaux'ya 
nakletmiştir. 

lıviçre tebliği ve İtalyan 
gazeteleri 

Roma, 17 a.a. - Gazeteler, İıviçre tara. 
fmd.a.n alınan aakert tedbirler karımnda i
talyan matbuatının battı hareketine iıaret 
eden İsviçre federal konseyinin resmt teb
liğini neşretmektedirler. Gazeteler bu bu
ıusta tefsiratta bulunmaktan iıtinklf et -
mekle beraber, bu tebliil "İtalyanın dosta
ne hareketi İlviçre tarafından tebarüz et • 
tirilmiıtir" baıhğı altındı neşrediyorlar. 

Roma'da bazı evlerin cephesine yeniden 
müttefikler aleyhinde afişler yapıştmlmı1-
tır. Siyah çerçeve içinde olan bu afiıler in
ırili.z filoıunun öldüğünü bildiriyorlar. 

Bir köprü tahrip oluıulu 
Bale, 17 La. - D.N.B ajansı bildiriyor: 
Cuma aabahı franıızlar Ren nehri üze • 

rinde harpten evel tahrip edilmiı olan Hu
ninıue deımiryolu köprüsünün bqmı ll -
imıla havaya atmıılardır. Sabahleyin diğer 
infillk sesleri Bale ve civarından duyul -
muıtur. 

Stratejik noktalm ııln nezaret 
altında 

Bem, 17 a.a. - tıviçre cerıel kurmayı -
nın tebliği: 

Son cünlel'in hldiıeleri, bilha11a kütle 
halinde paraıUtçüler kullanılması, bütün 
memlekette endiıe 117andırmııtır. Kuman
danlık, hava piyadesine ve dahilde düpna
na kartı emniyet tedbirleri almmaımı ia -
tiyen vatandaılardan bir çok mektup, tel
craf almakta ve vatandaılar, cenel kur • 
maya bir çok defa tefefon etmektedir. 

müdahalesinin bu tekliflerin Musolinl 
tarafından kabulüne imkin vereceği 
tahmin edilmektedir. 

Mııır'daki italyanlar oe 
amerilıalılar 

Kahire, 17 a.a. - İtalyan ve ame
rikan tebaasının Mısır'ı terketmek 6-
zere hazır bulunmaları için konsol~ 
luklarından emir aldıklarına dair o
larak ecnebi memleketlerde dolapn 
ıayialar asılsızdır. 

l tal yan vapuru hareketini 
tehir etmemİf 

Roma, 17 a.a. - İtalya bandıralı 
Conte di Savoia yolcu vapurunun A· 
merika'ya hareketini tehir ettilinl bil· 
diren haberler kati ıurette teblp .. 
dilmektedir. 

LondraJaki Amerikalılar 
aynlmıyor 

Londra, 17 a.a. - Dün akpm Lond
ra'daki Amerika elçiliğinde söylendi· 
ğine göre Vaşington hariciye nezare
tinden lngiltere'deki Amerika tebaa .. 
sına memleketi terketmelerini tavaiyt 
eden bir emir ·gelmiş değildir. 
Mııırda gönüllü kaydediliyor 

Kahire, 17 a.a. - Mııır'cla bü· 
tün ingilia vatandatlan anam
dan, mahalli müdafaa lefkill
tmda çabpnak üzere ıön6111 
toplanmıya batlamıtbr. 

Şimdiden birçok kiti söniillt 
yazılmıttır. Sivil ve askeri aaha • 
larda bütün ihtiyat tedbirleri a • 
lmmıttır. Havada, denizde ve ka
rada büyük teyakkuz ıöateril• 
mektedir. 

Amerika tebaan ltalya'tlan 
aynlacak 

Roma, 17 a.a. - D.N.B. ajanıı bildi· 
riyor: Roma' da sakin Amerika teba
ası dün baş konsolos tarafından ken• 
dilerini bir an evel Amerikaya dönme
ğe davet eden birer mektup almıtlar
dır. 

Almanlm ltalyclya harp 
malzeme•i gönderiliyortnaf 

İsviçrenin yaptığı hazırlıklar hak
kındaki mütalealar meyanında İsviç
renin son altı ay zarfında diğer kil· 
çük bitaraflardan daha faydalı bir ıe· 
kilde çalıştığı söyleniyor. 

İsviçre dahilinde bir sabotaj vu
kuu ihtimali pek zayıf görülmektedir. 

Hallı talaliye edilmiyor 

Vatandaşlar, müsterih olsunlar. Cünkü 
dahilt müdafaa organire edilmiıtir. Bir çok 
motötlü müfrezeler, derhal harekete reçe
cek bir halde bütün memlekette huır dur
maktadır. Stratejik noktalar, ııkı surette
nezaret altındadır. Mahalli müdafaa te -

Londra. 17 a.a - 'Times" ga.ıetesl• 
nin müıtakil bir Belgrad menbaındaA 
aldığı bir habere göre almanlar Bren
ner yoliyle İtalya'ya harp mabemeal 
ve bilhasaa tanklar göndermektedir
ler. Avusturya'da tahtit edilen alma 
kıtaları Fransa'ya kartı kullanılmak 
üzere büyük bir ihtimalle bu ..ı... 
meyi takip edecektir. 

aekkUlleri, yollardaki barajlar ve ıeyrise -
Bem, 17 a.a. - Ne ordu kuman· ferin kontrolü, emniyet ıiıtemini bir kat 

danlıpnın, ne dci mülki malı::amatuı, dam. lmvetlendimıektecm. 



M. M. V. Hava Müste§arlrğı 

Kablo a nacak 
M. M. Vekaleti Hnvn Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 1750 metre yüksek tevettilrJU yeral

tı kablosu tıaınrlıld:ı. s:ıtm nlın:ıcaktır. Mu
hammen bedeli (7445) lira olup kati temi -
nat mıktan 1117 liradır. Paz'lrlıgı 20-5-940 
P. ertesi gUnU s:ıat 10 d hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. İdari ve fenni 
prtname her gün koınısyonda görulcbilir. 
İsteklilerin muayyen gun ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmnlan. (2274) 12285 

Motopomp almatD!t 
M. M. Vckiih~ti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
ı - Bir .takım yMgın söndürme illeti 

(Motopomp) pazarlıkla utın alınacaktır. 

Muhammen bedeli 3750 lirn olup kati te • 
minat mikdarı (563) liradır. Pazarlığı 

20-5-94-0 pazartesi günil saat 11 de hava sa
tın alma komisyonunda ynpıla.cnkur. İdari 
ve fenni ~artname her giln öğleden sonra 
mezkGr komisyondan alınabilir. İsteklile
rin muayyen gun ve saatte kati teminat ve 
kanunt belgeleriyle komisyonda bulunma.-
lan. (2310) 12304 

Bir transformaför ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komiıyonuiıda.n: 
l - Bir adet Transformatör pazıırlıkla 

eatm almacaktrr. Muhammen bedeli 1500 
lira olup kati teminat miktan (225) lira -
dır. Pazarlığı 20-5-940 pazartesi günü sa -
at 10.30 da hava satın alma komisyonunda 
yapılacaktır. İdari ve fenni şartname her 
gün öğleden sonrn komisyonda görillebllir. 
İsteklilerin katt teminat ve knnunt belgele
riyle muııyyen gün ve .aatte komisyonda 
bulunmalan. (2311) 12305 

Naftalin ve filit almaca 
M. M. Vekaleti Hava Satm Al· 

ma Komisyonundan ı 
1 - 1.000 kilo naftalin ve 200 kutu Filit 

pazarlıkla satın alınacaktır, Muhammen 
bedeli 700 lira olup kati teminat miktan 
105 liradır. (Filitin kutusu 50 kuruş, nafta
linin kilosu 60 Krş.) pazarlığı 20.5.940 pa

aartesi gilnü aaat 10,30 da hava satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. Numunesi her 
&un öğleden sonra komisyonda gôrillebilir. 
İsteklilerin muayyen gun ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmalan. (2373) 12360 

Motör yağı alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Sııtm Al

ma Komisyonundan : 
ı - 15 ton Golden Shell, Mobiloil A-B 

Castrol veya bunlıınn muadillerinden pn -
zarlıkla motor yagı alınacaktır. Muhammen 
bedeli (8750) lira olup kati teminat mik -
tan 1313 liradır. Pazarlığı 21-5-940 sah gü
nü sant 11 de hava satın alma komiıyonun
da yapılacaktır. İdari §nrtna.me her glin ko
misyonda görulebllir. İsteklilerin muny -
yen gün ve saatte kati teminat ve kanuni 
belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

(2370) 12357 

Çadır bezi alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Sntm Al

.na Komisyonundan : 
1 - 5.000 : 6.000 metre çadır bezi pa.

z:arlıkla satın alınacaktır. Muhammen be -
deli 9.300 lira olup kati teminat mikt;m 
1.395 liradır. Pazarlığı 21-5-940 sah glinii 
aaat 10.30 da hava satın alma komisyonun
da yapılacaktır. ldari şartname ve nilmu
neai her gün öğleden sonra komi yonda 
sörülebilir. İsteklilerin muayyen gün ve 
ıaatte kati teminat ve kanuni belgeleriyle 
kcmisyonda bulunmaları. (2371) 123S8 

1 elbisesi alınacak 
M. M. Vekô.leti Hava Satm Al· 

ma Komiııyonundan : 
1 - 300 ndet iş elbisesi pazarlıkla satın 

almacaktır. Muhammen bedeli 1860 lira o
lup katt teminat mlktaı"l 279 liradır. Pa -
zarlığı 23-5-940 perşembe gilnU aat 10 da 
hıı.va aatın alma komisyonunclı yapılacak -
tır. İdari eartname ve nliınuncsi her gün 
ot.leden sonra komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte kati te -
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmalan. (2372) 12359 

ANKARA V ALILICI 

7 adet düdük ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 
Şehir pasif korunma işlerinde kul

lanılmak fü:ere 7 adet Elsiren düdüğü 
alınacaktır. Muhammen bedeli 700 li
radır. İhale 23 mayıs 940 perşembe 
günü saat 15 te viHiyet daimi encüme
ninde yaptlacaktır. 

Taliplerin yüzde 7.5 teminatlariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(2163) 12149 

Kiralık kaplıcalar 

Ankara V nliliğindcn: 
Bir senelik muhammen icar bedeli 

3500 liradan ibaret bulunan Kızılca -
hamam büyük, kiiçük kaplıcaları ile 
635 lira sabık bedelli Güvem, Çeltik, 
Çamlıdere, Kırpazarları resmi 30. 5. 
940 gününde açık eksiltme suretile 
mahallince ihaleleri icra kılınacağın
dan taliplerin % 7,5 teminat, mekhıp 
veya makbuzları ile kaza kaymakam
lığı riyasetinden müteşekkil komisyo
na ve şartnameyi' görmek istiyenlerin 
mahalli hususi muhasebe memurluğu· 
na müracaatları ilAn olunur. 

(2300) 12315 

Ziraat aletleri ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 
1- Eğitmenli köy okulları için zi

raat Aletleri pazarlıkla sntın alınacak
tır. 

2- Bu ziraat aletlerinin muhnm • 
men bedeli 412 lira 50 kuruş ve mu -
vakkat teminatı da 30 lira 97 kuruştur. 

3- Pazarlık 20 Mayıs 1940 pazartesi 
günü saat 15.30 da vilayet daimi encü
meninde yapılacaktır. 

4- İsteklilerin şartnameyi görmek 
Uzere her gün vilfiyet maarif mildilr
lüğüne ve ihale günü de muvakkat te
minatlarını hususi muhasebe veznesi
ne yatırarak muayyen satte daimi en
cUmene müracaatları ilan olunur. 

(2301) 12316 

KAZALAR 

Elekfri.t malzemesi ahnacalt 
Dörtyol Belediyesinden: 

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

Su tes·sat 
Çubuk Belediyesinden : 

1- Açık eksilune ile su tesisatının 
ikmali, 

2- Keşif bedeli bin yüz lira elli ku
ruştur. 

3- Muvakkat teminatı 82 lira elli 
kuruştur. 

4- Kati teminat 165 liradır. 
5- İhale günü 29. 5. 940 tarihine 

müsadif çarşamba günü saat 14 de bu 
baptaki fenni şartname bila bedel ve-
rilir. 12369 

Kanalizasyon · yapf mlacak 
Kırıkkale N nhiyesinden : 

Keşif bedeli 1147 lira olan Kırıkkale 
nahiyesinin Yenidoğan mahallesinde 
yaptırılacak kanalizıısyon inşası 11. 5. 
940 gilnilnden itibaren onbeş gün müd
detle eksiltmeye konulmuştur. Talip
lerin 27. 5. 940 pnzartesi günü saat 14 
de Kırıkkale nahiyesi mi.idiirlük oda· 
sında müteşekkil komisyona yüzde ye
di buçuk pey akeçlcriyle kanunen ib
raz etmek mecburiyetinde bulunduk
ları vesikalarla birlikte müracaat et -
meleri ilan olunur. 

Bu i§c dair keşif raporu ve idari 
şartnameler Kırıkkale muhtarlığıntla 
mevcuttur. Eksiltmeye iştirak edecek-
ler her gün görebilirler. 12372 

DEVLET DEMİR YOLLARI 

Hububat ve un 
nakliya1ma fenzilat 

D. D. Yollan Umum Müdürlüğün· 

den: 
Hububat un ve diğer zahirelcre 

mahsus 9 No.lu tarife üzerinden hu
bubat ve un nakliyatına ayrıca tenzi
Hl.t yapılmışhr. 

Tarifenin bazı münasebetlere ait üc
retleri değiştirilmiştir. 

Bu husustaki tarife 16. 6. 1940 ta
rihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara mUra-
cat edilmelidir. 12322 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

2000 ampul klorur delil 
alınacak 

M. M. Vekaleti Sııtm Alma Ko -
misyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 1000 lira 
olan iki bin ampul klorur detil 20 mayıa 
94-0 pazartesi gunil saat 10 da Ankarada 
M. M. V. sntın alma Ko. da pazarlıkla sa
tın alınacağından isteklilerin 150 liralık 

kati tcminatlariyle birlikte pazarlık glin 
ve saatinde Ankarada M. M. V. satın al
ma Ko. dıı bulunmaları. (2312) 12333 

l(ırpıntı sat&şı 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
6 ton pamuklu bez kırpıntısı satılıktır. 

Arttırması: 22-5-94-0 ~arşamba günll sa
at 11 dedir. Taliplerin muayyen vakittl' 

M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 
(2369) 12356 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. 

Boı serum ampulleri ahnacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

leti Sntın Almn Komisyonundan: 
1- Müessesemiz için 75.000 adet 5 

cc. ve 20.000 adet 10 cc. boş serum am
pulü satın alınacaktır. 

2- Pazarlık 20. 5. 940 pazartesi gü
nü saat 11 de Ankara Merkez Hıfzıs
ınha Müessesesi satın alma komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3- Tahmin bedeli 4000 lira olup mu
vakkat teminat 300 liradır. 

4- Şartname ve listesini görmek is
tiyenler komisyona müracaat ederler. 

5- İsteklilerin kanuni vesikalarile 
beraber belli gUn ve saatte mezkQr ko-
misyona gelmeleri. (2381) 12364 

BAŞVEKALET 

Daktilo aranıyor 
Başvekalet Umumi Murakabe Hey

etince müı:;abaka ile fransızcayı süratli 
yazan bir daktilo alınacaktır. 
Fransızcadan başka lisan bilenler 

tercih olunurlar. Ucret gösterilecek li
yakate göre tesbit edilecektir. 

Müsabaka imtihanı 23 Mayıs 940 
perşembe günü saa iki buçukta Mura
kabe Heyetinde yapılacaktır. Talip o
lanların bir istida ile heyet reisliğine 
daha fazla maHlmat almak istiyenlerin 
de heyet muhasebeciliğine müracaat -
ları. (2254) 12299 

Müfercim aramyor 
Beden Terbiyesi Genel Direktör

lüğünden: 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlü~ 
ğü neşriyat ve propaganda müdürlü
ğünde ~alışmak üzere bir ingilizce ve 
bir fransızca mütercimi alınacaktır. 

Bu lisanlardan birine veya her iki
sine hakkile vakıf ve tercümeye muk
tedir bulunanlardan bu vazifelere ta
lip olanların şartları öğrenmek üzere 
Genel Diraktörlük neşriyat ve propa
ganda müdürlüğüne müracaatları. 

12321 

GÜMRÜK VE"INHISARLAR V. 

Matbaa müre!d·ebi 
ahnaca 

inhisarlar Umum Müdürlüğün
den: · 
1- 20. V. 940 t"rihinde ihale oluna

cağı ilfin edilmiş olan 6330 ldlo mat -
bııa mürekkebinin p:mırlı~ı görülen 
lüzum üıerine tehir edilm;ştir. 

2- Pazarlığı şeraiti sabıka daire -
sinde 5. VI. 940 ~a:-şamba günü saat 
14 de Kabataş'ta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı
lacağı ilan olunur. (3i81/ 2205) 12215 

Buz, gazoz ·e soda se1hş ilam 
Ankara inhisarlar Ba~müdürlü

ğündcn : 

İnhisarlar Bira Fabrikası mamulll. -
tından huz, gazoz ve soda satı§ı bir S'!

ne müddetle talibine verilecektir. 
Şartnamesini görmek ve öğrenmek 

i tiycnler her gün İnhisarlar Başmü
diirliiğü satış şubemize müracaat ede
bilirler. 

iş görmeğe talip olanların teklifle
rini nihayet 1 Haziran 940 tarihine ka
dar B mUt\Urll\ llmU:r.c yaxı ile bt1 -

dirmeleri lazımdır. 
Taliplerin verecekleri teklif vara -

kalarında ne gibi teminat gösterdik
lerini de yazacal:lardır. 

En müsait teklif yapan talibine ida
remizce satış hakkı verileceği ilan o-
lunur. (2348) 12352 

Znyi - Ankara belediyesinden aldığım 
hususi otomobilime nit 767 No. lu plakayı 
zayi ettim. Hiıkmil kalmadı&ıru ilin ede • 
rlm. R. Zühtü Soyak 

ANKARA BELEDiYESi 

Demir boru ve saire ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Su işleri için alınacak olan 

6356 lira muhammen bedelli 20 kalem 
demir boru ve aksamı onbeş giln müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28. 5. 940 salı günü sa
at 11 dedir. 

3 - Teminat 476 lira 70 kuruştur. 
4 - Şartnamesi ve listesini görmek 

iıaiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin ihale günü olan 
28. 5. 940 salı günil saat ona kadar tek
lif mektuplarını belediye encümenine 
vermeleri ilan olunur. 

(2228) 12234 

Yol çivisi allnacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Fen işleri için alınacak olan 

1000 adet yol çivisi on beş gün müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen kıymeti (2500) lira
dır. 

3 - Teminat (187,5) liradır. 
4 - Şartname ve nümunesini gör

mek istiyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de 28. 5. 940 sa
lı günü saat 10,30 da belediye encüme
nine müracaatları. 

(2229) 12235 

Satıl k tenekeler 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Depoda bulunan 590 adet boş 

benzin ve 282 adet adi ki·ceman 872 
adet teneke satılmak Uzere on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuştur. 

2 - Muhammen kıvmeti (155) lira 
(96) lcuruşti.lr. 

3 - Teminat (13.\ lira (78) kuru;
tur. 

4 - Şaı t:ıamesini germek isti yenle
rin hec gJn encümen kalemine ve istek 
lilerin de 28. 5. 940 salı günü sat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları. 

(22JO) 12236 

· S TILIK ÇİFTLiK• 
T. C. Ziraat Bankası Polath ajansı dan : 

Borçlunun adresi ve ikamet mahalli 
Polatlı'nın Gazi mahallesinde Hacı 
Muharrem O. Haydar. 

Mikdarı Tapo senedinin 
Köyü 

Sabanca 

< 

c 

< 

c 

< 

< 

c 
c 

< 

< 
c 

< 

< 

< 
< 

< 

< 

< 

c 

c: 

Mevkii Dekar No. Cinsi 
Sarı tepe yanı 22,5 34/6 Tarla 

Kara çulu 

Kariye altı 

Kaya önil 

Çay kenarı 

Uzayıcı 

Öz içi 

Çalı arkası 
Topkamış 

Kariye derunu 

Eski kışla ilstil 
Öz içi 

Sarı kaya yanı 

Yol altı 

Öz içi 
Kari yede 

Öz içi 

Yol altı 

Oz içi 

63 

9 

19,8tı 

16,20 

13,50 

27 
27,20 

1 

18 

18, 

13,50 

13,50 

36 
1 

1 

18 

1,50 

Kara hilyiik nam 
diğeri yayla yanı 27 
Köy karşısı 27 
Eski kışla üstü 27 

Sarı tepe yanı 22,50 

37/6 

31 

36 

17 

20 

26 

30 
19 

21 

16 

27 

25 

24 

23 

22 

28 

33 

18 

29 
17 

32 

Tarla 

« 

< 

< 

< 
c 

Hane 

Tarla 

< 

< 

< 

< 
Hane yeri 

Çayır 

Tarla 

Çayır 

Tarla 

< 
< 

Muhammen 
kıymeti 

L. K. HUDUDU 
7 75 Ş. dere Şi. Mustafa ve Bekir 

Ga. tepe C. dere 
18 90 Şa. Kavak yolu Şi. yol Ga. göl 

Ce. Sarı Hasan oğlu Osman 
2 70 Şa. Şiho Şi. Sellik Ga. tepe cen 

met usta 
2 70 Şa. tepe Şi. yol Ga. Karabenli t. 

Ce. Sarıkaya 
5 94 Şa. çay Şi. Hasan O. Abdullah (jJ 

leyman O. Hasan tarlası C. ç' 
mahdut 

4 86 Ş. dere Şi. Ali O. Hacı tarlası (j 
yolu C. dağ eteği 

4 95 Ş. Tahir ve Hüseyin Şi. çay as. 
Ce. Şeyho 

8 10 Ş. Haydar ve Şi. yol Ga. tepe C. 
10 08 Şa. çay Şi Resul O. Ahmet Ga.. 

Ali O. Hacı tarlası 
30 Medhaline müteveccihan canibi 

ni Tahir ağa bahçesi yarısı yol 
51 Hasan O. Şeyho bahçesi '' 
yol 

5 40 Şa. dere Şi. bayır Ga. dere Ce· 
5 40 Şa. Haydar bey Şi. Osman Gıı.. 

benli hududu Ce. yol 
4 05 Şa. ufak sırt Şi. bogaz Ga. ili 

Şeyho 
4 05 Şa. yol Şi. Şeyho Ga. hali Ce. 

la 'lıc P 
10 80 Şa. yol Şi. çay Ga. çay Ce. ııall 1'aı-p1 

30 Şa. bo.z hali Şi. dere Ga. ve O- ) lır• " 
hali ıı 2 

30 Şa. Şeyhe çayırı Şi. Şeyho çı~ / 0 cu 
Hacı Celil Ce. Hacı Celil "t cc 

5 40 Şa. Küçük Şeyho Şi. yol Ga. }. ııatı k 
Haydar bey 

45 Şa. bark Şi. çay Ga. Yusuf O. Jı{ 
ve Bekir çavuş Ce. Mustafa ~ 
çavuJ 

8 10 Şa. Halil O. Ali Şi. boz hali (j k 
Ce. Ali O. Hacı tarlası '4

1 
tri 

8 10 Şa. sırt üstü Şi. yol Ga. tepe Cl d ~te 
8 10 Şa. dere Şi. bayır Ga. Yeni ?Je a 11.tı: 

yolu Ce. dere ~ ıı 

6 75 Şa. dere Şi. Mustafa oğlu Ali oı #,.o~ 
Cc. arazii haliyeden Ahmet'i.n ıb tı 1 

t 

tiği tarlası 1 

Borçlarını vadesinin geı::ikmesine ve yapılan tebligata raf men ödenmi yen eşhasın hudut ve ''m:ıfları' 
da yazılı bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli gayri menkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir bllç 
müddetle açık artırmaya çıkarılmış ve şartnameleri 13. 5. 940 tarihinde ban kamız kapısına asılmıştır. t?ı 
27. 6. 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te bankamıztla yapılacaktır, Pey parası sürülen 
yüzde yedi buçuğudur. Artırma bedeli banl:amız alacağını l:arşılamadığı veya haddi layık görülmediği tıı~ 
en son artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma onbcş gün uzatılacak ve 12. 7. 940 tarihine tesadUf ~ 
cuma günli_ arnı ~.antte i~~l~ olu~acak ~.ır. Satış peşi~ olduğ~ gi~i muş.teri vade .ile. almak istediği takdirde ltte~ 
yede bedelının dortte hırını peşınen odemek suretıyle bakıyesı gayrı menkulün ıpoteği mukabilinde beJ ıe 
vad li1krarn. k tbci:l lccektlr. K ti ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta bankamız muhtar olduğu gibi kati ihale} 
dar borçlular borçlarını tamamen öd erlerse muamele fesih ve iptal olunacak, müşteri ise pey akçesini g' 
maktan başka hiç bir suretle hak iddiasında bulunamıyacaktır. Bankamızdan başka ipotek sahibi alacakJılll 
ğer alak:idarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını t 
müsbiteleriyle birlikte 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri aksi takdird e hakları tapu sicilleriyle sabit 
dıkça satış bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malOmat almak istiyenlerin bankaıııııS 
racaatları il!n olumır. 1879 

654 ade ev yaptır1lacak 
Diyarbakır Vilayetinden : 
Köyü Ev adedi keşif 

Hanak pınar 
Köprübaşı 

Abbas 
Salat 
Kerh 
Kara köpru 
An bar 
Karabaş 

129 
100 
100 
100 
100 
50 
50 
25 

bedeli 
85430.25 
64032.00 
64581.00 
69476.00 
63125.00 
44814.50 
33333.50 
13363. 

İhale gllnU 
S. 6. 940 Çarşamba 
6. 6. 940 perşembe 

7. 6. 940 Cuma 
8. 6. 940 Cumartes; 

10. 6. 940 Pazartesi 
11. 6. 940 Salı 

12. 6. 940 Çarşamba 

13. 6. 940 Perşembe 

Saati 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 
11 

Teminat % 7,S 
mikdarı 
6407.27 
4802.40 
4842.57 
5210.70 
4734.375 
3361.08 
2500.02 
1002.24 

Şekil 

münakas• 
Kapalı zarf 

1- Diyarbakır vilayetinin merkez Bismil ve Çınar kazalarında yapılacak olan ve yalnız kerestesi is 
resindeki anlıardan verilmek ve diğer bütün işçilik malzemesi müteahhidine ait olup anahtar teslimi şart 
karda köy merkezlerile adetleri ve bedeli keşifleri ihale gün ve saatleri yazılan 654 evden yalnız " Karıı 
beş gözlerdeki 50 evin taş, kargir ve sekiz tipten olmak ve mütebakisi dokuz tipten kerpiç olarak yapıl 
reile 15. 5. 940 tarihinden itibaren kapalı zarfla ihale için münakasaya konulmuştur. 

2- İhale günü olarak tayin edilen giln ve saatler yukarıda gösterildiği veçhile ihaleler Diyarbakır ıs~ 
düriyetinde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. 

3 - Taliplerin o gilne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule şayan olan % 7,5 miktarındaki te111iıı' 
teklif mek~uylarının ayrı .~~rı. za~flar içi.ne koyarak diğer. ~ir tek m:ızruf ile " bilfunum §eraiti okuyara.~ 
kadar tenzılatla kabul ettıgını ,, ımza edıp makbuz mukabılınde komısyon reisine tevdi edecektir. Adresi 
yet açık ve sarih olmalıdır. 

4- İhale günü saat ondan sonra getirilecek teklifnamelerle postada teehhür etmiş olan mektuplar kııbıı 
mez. 

5- Prnn, şartname ve tafsilat resimlerini görmek istiyenler her gün iskan idaresine müracaatla izahat ' 
ler. Örneklerini istiyenler kaaunda muayyen bedellerini vermek suretile alabilirler. Taliplerin bu ınudd 
fında müracaatları ilan olunur. (4027/2336) d; 
DöY.~r:.~~~ .. :~ımY~.~~y~nC:~ .. ,011 nacak HARiCiYE VEKA,0 is 

1 - Dörtyoldaki alayın ve İskcnderundskl mUtrezenln 941 Benci maliyesi zar
fında mUnllkasnyıı çıkarılacak mevaddın clnst vcmlkdarı umum tutarı vemuvakkat 
temlnatııı.n aşnğıda göstcrilmitıtir. 

2 - MUnnlms Dörtyol belediye salonunda S. 6. 940 tarihinde pazartesi günU sa-
at on dörtte yapılacaktır. (2269) 12267 ' 
ıraç aylık :Münakasaya Mlkdarı Umum bedcll Muvakkat Te. 
olduğu çıkarılan ton Lira Lirn Kr. 

D6rt aylık 
Senelik 
Senelik 
Senelik 
Senelik 
Senelik 

erzakın cinsi 
un 
sığ. eti 
odun 
saman 
yulnf 
kuru ot 

260 
219 

1324 
302400 

4154 
302,400 

Enkaz 

39000 
32302 
13240 
S82G,40 

21792 
10594 

a ışı 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 

21)25 
2422 65 

lOOS 
239 48 

1648 40 
794 M 

Adası parseli Mevkii Kapı No. su muhammen bedeli 
376 29 İki kalearası 24 100 yüz lira 
492 34 ,, 5,4,3,2, 35 otuz beş lira 
Yukarıda ada ve parsel numaralariyle muhammen bedelleri gösterilen 

gayri menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak şahsa ait olmak 
Uzere enkazı açık arttırmaya konulmuştur. , 

İhalesi 20 mayıs 940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de lmar 
mildilrlüğünde yapılacağından taliplerin % 1,S teminatlariyle birlikte mü-
racaatları ilan olunur. (2042) 120515 

eşya 

Hariciye Vekaletinden: 

Vekaletin müstamel ve bil 
eşyası 24 mayıs 1940 cuma gil 
16 müzayede ile satılacağıncl.~, 
lilerin müzayede günü Vek 
zım müdürlü~üne müracaat111fl 

(2169) 

Zile Hulcuk Hakimliğinde 
Zencirli M. Hacı Veli o&1 ı' 

·ıı 
Hacı Mehmet oğlu Rahmi S 
rafından açılan tescil davasırıd ~3 

'1 
Tescili istenen Zencirli rJ111 

d . d"'' ekı evle Mczarbaşı yerin 
• ·stttl 

nın verese namına tescilı ı 

duğundan bu iki gayri men1'"1
J 

. if1" 
enklı bulunanların bir ay ıç 
kemeye müracaatları ilan oJııl'I j 

(2388) 



ULUS -7-

~Sl<ER} F ABRIKALAR 

Karem demir ma1ıemesi 
ahn~cak 

pazarte.ı gotlnü H&t 18 da kapalı sartl& l -
hale edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1141) llre. 188) kurutu havi 
teklif mektuplarını mezkQr günde ııe.at U5 
§e ke.dar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 mıme.rah kanunun 1 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle mezk1ll' gün ve 

VILA YETI.ER 

Lağım inşaatı 

Taş ihzarı 
dürlilğü odaaında toplanacak olan ko- nna dair Teelka lbru eylemeleri mec
misyonda açılacaktır. Mukavele, ek - buridir. 

Antalya llbaylığındanı siltme, bayındırlık işleri umumi ve İsteklilerin vesikalarını hamilen ta
l _ Antalya • Manavgat yolunun hususi ve fenni şartnameleri proje ke- yin edilen gün ve saatta müracaatları 

46 + 000 - 54 + 000 kilometreleri şif hillisasiyle buna milteferriğ evrak ilin olunur. (4085/2386) 12367 
Tokat Belediyesinden: arasında 6400 metre mikabı kırma taş 4 lira 8 kuruş mukabilinde Millt Em- K al rf l'I k 'ltm T' 
Tokat merkezinde yapılacak olan ihzarı işi 17280 lira keşifli bedel üze- lak Müdürlilğünden alınabilir. Muvak- ap ı ıa usu 1 e e Si e 1 am eri Fab .k l 

saatte komisyona müracaatları. 

~erk rı a ar Umum Müdür-
llı: ez Satın Alma Komisyo· 

iıı tdil b . 
Olan 16 ken edeh (20507) lira (55) 
~lar u aleın demir malzeme Askeri 
korııis ınurn ınüdurlüğü merkez 'satın 

14 de /0nıınca 24-5-1940 cuma gÜnÜ 
ParasıB.zarlıkla ihale edilecektir. Şart

lcr 11 ~ olarak komisyondan verilir. 
3) kuru U\lakkat teminat olan {1538) 
ltıaddet ş ;e 2490 numaralı kanunun 2 
klarııı crınueki vesaikle komisyoncu 

ldıılcla a ve bu işle ata.kadar tüccar -
'- rıııa da' T" • • lllez1tnr .. ır ıcaret Odası vesı -
lat1a

11 
gun ve saatte komisyona 

• (2302)· 12317 

elif cıvata ve somunlarla 
k Ye kapak zindrlerinden 
1 olmak üzere 14 kalem 
lllabeme ahnacak 

•eri J:' • 
Ptterk •hrıkalar Umum Müdür-
lll• el Satın Alma Komisyo· 

iıı eıt·ı 
Oları 1 en bedeli (5922) lira (50) 
'' lra ltıuhtelif civata ve somunlarla 
14 1t ~ak Zİ.ll<:irlcrinden ibaret olmak 
tıın a e.~ nıalzeme Askeri fabrika -
)oııun ınudürlüeü merkez satın alma 
3Q da ta 20.5-940 pazartesi günü sa
•rııe il Pazarlıkla ihale edilecektir. 
'rarptr~stz olarak komisyondan ve
lira erın muvakkat teminat olan 
ıı 2 

9 e (19) kuruş ve 2490 numaralı 
'>oııc 9 e 3 nıaddelerindeki vesaikle 

tiiccıı 0lınadıklarma ve bu i3le ala -
"tsilt lr~an olduklarına dair Ticaret 
rııı ıı:ı~ııyle mezkur gün ve saatte ko
' Utacaat1arı. (2278") 12273 

on 0,3 M n. kahnhğında 
Yenizli tenel~e ahnacak 
~ ı:"abrikalar Umum Müdür
~7"~l Satın Alma Komiıyo·. 

o~ edilen bedeli (7500) lira olan ... ,~ın. kalınlığında galvanizli te -
tı lat F'abrikalar umum müdUrlüğü 

i '.~ alına komisyonunca 20-5-9~ 
~İttiiııü saat 14 te pazarhkla ihale 

°"<!aıı" Şartname parasız olarak ko 
ıı.ı 0ı.;erilir. Taliplerin muvakkat 
'lq k (562) lira (50) kuruş ve 2490 
le ''nıınun 2 ve 3 maddelerindeki 
~01tıiıyoncu olmadıklarına ve bu 
't °'«ar tüccardan olduklarına dair 

e Co ~11 'esikasiyle mezkO.r g{ln ve 
llıı;Yoııa müracaatları. (2277) 

11 12272 

~ lalem ~elik ahnacak 
~~ Fabrikalar Umum Ma. 
llıtıt '1erkez Satın Alma Ko· 

dan. 
~ tdiien •bedeli (14285) Ura •olan 
ıaiııÇelik Askeri Fabrikalar umum 

·S.9io "1erkez satın alma komisyonun
'1, ilı 

1 
Pazartesi günü aaat ıs tı pa... 

1-~ ~ e ~itecektir. Şartname para
'lt~t te0tı;ısyonda.n verilir. Taliplerin 

"e 
24 

!tıınat olan (1071) lira (38) 
tri .... 90 numaralı kanunun Z ve 3 

~-.ıelri , 'llesaikle komisyoncu olma-
' ; ~u işle alakadar tüccardan al

tihı ıı.ır Ticaret Odası vesikaııiyle 
· c2276)'e saatte komisyona müraca-

12271 

eahhit nam ve hesabına 
10 adet Toleul deposu 
~ teferruah ahna<ak 
•iter~ 
'1\i~·· Fabrikalar Kırıkkale 

tcıı.~ urlüğü Satm Alma Ko· 
?tıııı llll : 

t ~~o~~:e: bedeli (12.000) lira olan 
~ 'ile eposu ve teferruatı müte -
~ llıUdUrıu hesabına Askeri fabı lkalar 

lıtıca 24 Ail merkez satın alma ko -
~lll'Jı1t1a j~·l940 cuma. günü saat 15 

Olarak aıe edilecektir. Şartname 
~~kkat~0misyoodan verlllr. Talip· 
ltt-'lllraJı enılnat olan (900) lira ve 
ıı:e•atk) ~anunun 2 ve 3. maddele -

«at itle ~~omısyoncu olmadıkları -
'le r Ucar adar tUccardan oldukta -

'aatte ~t odası veslkulyle mezktlr 

(800) metrelik ve (9713) lira (89) ku- rinden 1. 6. 940 cumartesi günü saat kat teminat 5327 liradır. Eıkitehir Nafıa Müdürlüğün· 
ruş bedeli keşifli lağım inşaatı kapalı on bire kadar kapalı zarf usuliyle ek- İsteklilerin, teklif mektupları ve bu den ı 

123'7 (2804) 

Unu idarece verilmek şarliyle 
195.000 kilo ekmek 

zarf usuliyle yirmi gün müddetle siltmeye konmuştur. ige be_nz7r 60.00~ liralık iş yaptıkları- 1_ Eksiltmeye konulan iş Eskişehir 
6. 5. 940 gününden itibaren eksiltmeye 2 _ Teklif mektuplarının 2490 sa- na ~aır ıd~re~erınden almış ol~'!kla~ı Sivrihisar yolunun 39+990-63+354 
konulmuştur. yılı kanunun 32 inci maddesi tarifatı veaıkalara ıstınaden İstanbul vılayetı- kilometreleri fasılasında tesviyei tu -

Eksiltme mayısın 27 inci pazartesi dairesinde ve ehliyet vesikasiyle bir- ne müracaatla eksiltme tarihinden 8 rabiye ve §O&e inşaatı. piıirtilecektir 
Aakeri Fabrikalar Kınkkale 

Gnıp Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonundan : 

günü saat 14 de Tokat belediye daire- likte aynı günde saat ona kadar ida· gün evel alınmı§ ehliyet ve 940 yılına 2- Ketif bedeli 167416,62 liradır. 
sinde daimi encümen tarafından yapı- reihususiye binasında toplanacak o - ait ticaret odası ~esikasını havi k~palı 3- Bu işe ait şartnameler ve evrak 
lacaktır. lan daimi encümen reisliğine teslim zarfları~ı 10 Hazıran 940 pazarteıı sa- tunlardır : 

Muvakkat teminat (730) liradır. edilmesi lazımdır. atv on ~o:de kadar ~~~b.~~-~efterdar- A- Bayındırlık işleri genel p.rtna . 
Unu idarece verilmek ıartıyle 195.000 

kilo ekmek pişirme işi Kınkkale gurnp 
mUdi\rlllğli blna..cıında. müteşekkil satın al· 
ma komisyonunca 3·6-11J40 pazartesi gllnil 
srıat 14.30 da açık eksiltme suretiyle ihale 
edilecektir. Tahmin edilen bedeli (8900) 
liradır. Şartname parasız olarak komiııyon 
dan verilir. Taliplerin muvakka.t teminat 
olan (292) Ura (50) kuruş ve 2490 sayılı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesalkle 
mezldll' gün ve aae.tte komisyona mUraca -
atları. (2341) 12350 

Bu işe ait keşif proje hususi ve fen- 3 _Muvakkat teminat mikdarı 1296 lıgı Mıllı Emlak Mudürlugu odasında mesi. 
ni şartnamelerle sair evrakı fenniye liradır. toplanacak komisyon reisliğine sıra B- Tesviyei turabiye, şose ve kargir 
her gün mesai saatleri içinde Tokat 4 _ İşin bitme tarihi 940 ağustos numaralı makbuz m,kabilinde verme- inşaata ait umumi fenni §artna-
belediye dairesinde görülebilir. sonudur. İsteyenler şartname ve leri lazımdır. me. 

Taliplerin ticaret odası kayıt vesi- aaireyi encümen bürosunda görebilir· Teklif mektupları i eksiltmenin açıl- C- Grafik 
kasiyle (730) liralık muvakkat temi- ler. (3667 / 2142) 12137 ma saatından bir saat evetine kadar ye- D· Metraj 
nat bedelini veya banka mektubunu ve • tişmek üzere iadeli teahhütlü mektup E- Hususi şartname 
diğer evrakı müsbiteleriyle bu işi yap Bir itfaiye amiri ahnacak şeklinde gönderilebilir. Bu takdirde F- Fiyat bordrosu 

Muhtelif sebze ahnacak 
mağa muktedir olduklarına dair nafıa dış zarfın mühür mumu ile iyice ka - G- ProJ'e 

Çankırı Belediyesinden: · · · ·1 k müdürlüg-ünden ehliyet vesikasını ve patılmış olması ve talibın ısımı e açı H- Keşif 
Belediyemize elli lira aylık ücretli h · 

2490 sayılı kanunun tarif ettiği §ekil- adresinin ve teklif mektubunun angı İ- Eksiltme Rartnamesi 
1500 Kilo Taze biber 
ıoooo Kilo Tiı.ze fasulya 
18000 Kilo Taze kabak 

1000 Kilo Bamya 
12000 Kilo patlıcan 

2000 Kilo Domates 
11000 Kilo Patates 

bir itfaiye amiri alınacaktır. Taliple- 'k · ,,. 
de hazırlıyacakları teklif mektupları- işe ait olduğunun yazılması ı tıza e- J- Mukavele proJ·esi. rin 25. 5. 940 tarihine kadar evrakı 
nı ihale saatinden bir saat evetine ka- der. Postada olacak gecikmeler kabul İstiyenler bu evrakı her zaman An-müsbiteleriyle birlikte belediyemize 45 
dar makbuz mukabilinde belediv .. e ri- edilmez. (3859/224~ 123 kara, İstanbul, ve Eskişehir Nafia Mü-müracaatla-n ilan olunur. 12252 
yasetine tevdi etmeleri lazımdır. Ko"" pr"u" • dürlüklerinden ve bedelsiz olarak gö-

Posta gecikmeleri kabul edilmez. Bir ölçü ve ayar memuru 1 nşası rebilirler. 
(3838/ 2217) 12232 4- İş yeri Eskişehir - Sivrihisar yo· 1500 Kilo kuru soğA.D 

8000 Kllo Taze bakla 
Askeri Fabrikalar Umum Mü- T J k 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko· e}ef OD direği a Jnaca 
ahna(ak Bursa Nafıa Müdürlüğünden: lunun 39+990-63+354 kilometreleri 

1- Eksiltmeye konulan iş : ( Bursa fasılasındadır. 

misyonundan : Birinci Umumi Müfetti~likten: 
Tahnılıı edilen bedeli (6650) lira olan 1- M. eı:ıe, dağ kavağı veya bahçe ka-

cins ve ınllttarı yukarıda yazılı 9 kalem '( ~ 
sebze Askeri Fabrikalar Kırıkkale gurup v'!-ğı olmak üzere (5800) adet telefon 
mUdUrlliğü binasında nı!iteşekkil satın al- direğine istekli çıkmadığından 6. 5, 
ma komisyonunca 3·6-1040 pazartesi gU • 940 d • i ·• "dd tl 
nU saat 15 te lmpnlı zarfla ihale edilecek- an ıt haren 15 gun mu e e ye-
tir. Sebzeler defa ten alınmayıp iklnciteş- niden ayni şerai tle kapalı zarf usulü 
rin 1940 sonuna kndnr ve şartnamesine gö- ile eksiltmeğ-e konulmuştur. 

Çankırı Belediyesinden: 
Belediyemize bir ölçü ve ayar me

muru alınacaktır. Taliplerin bu işlere 
ait ehliyet vesikalariyle birlikte 
25. 5. 940 tarihine kadar belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 12253 

Köprü inşaatı 
re almarııktır. Şartname para.sız olarak d b · (7 8) 
konıls;vonrlrııı vcııllir. Taliplerin mııvakkat 2- Direklerin yüz e eşı - • ge- Balıkesir Valiliğinden: 
teminat olan (498) lira (75l kuruşu havi risi (6) metre tulünde, meşenin tepe 1_ Balıkesir_ Kepsüt yolunun 25+ 
tekllt mektuplarını mezkOr gilnde saat 14 muhı'tı" 35 d'pten ı"kı' metresı· 45 dag· 1 

' 000 cı kı0 lometrelerindeki Simav - Kep-de kadar komisyona vermeleri ve kendile- k d' • h' · ( 
rinin de 2400 mımıı.rah kanunun 2 ve 3 avağı tepe (3S-40) ıger mu ıh 45- .:ııit köprüsünün inşaatı kapalı zarf u 
maddelerlndnkl vesalkle mezkQr glln ve sa- 55), bahçe k~vağı tepe 40 diğer muhiti sfılü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 
atte komisyona müracaatları. (50 60) tımetre olacaktır 

(2303) 12346 - san · 2- Keşif bedeli 19487 lira 3 kuruş-

s 1 
3- Baykana (950) Mutkiye (2350) tur. Muvakkat teminatı da 1471 lira 53 araç usta arı Kozluğa (BOO) ve Sasona (1000) direk kuruştur. 

keza hudutları dahilinde gösterilecek 3_ Bu işe ait bilftmum evrak her 

alınacak yerlerde teslim edilecektir. gün Balıkesir nafia müdürlüğünde gö-
4- Direklerin Birincikanun ayı ile rıilebilir. 

Mayıs ayı 15 şi arasında kesilmiş ol- 4- Eksiltme 30 Mayıs 940 perşembe 
Askeri Fabrikalar Umum inü- dukları vesaikle isbat edilecektir. ünü saat 16 da Balıkesir nafia mü -

5- Direklerin tahmin olunan bedeli ~ürlüğünde müteşekkil komisyonda 
(21350) lira olup, muvakkat teminat yapılacaktır. İstekliler zarflarını iha
(1601.25) liradır. le saatinden bir saat evel mezklir ko-
6- Mukavele projesile şartnamesi misyona vermiş olacaklardır. 

dürlüğünden : 
Diyarbakır'da Nafia Müşavirliğinden 5- Muvakkat teminatlarını Balıke-
parasız alınabilir. sir mal sandığına yatırdıklarına dair 

7- İhale 28. Mayıs 940 salı günU sa- makbuz veya bu mikdar şayanı kabul 
12358 at on birde Nafia Müşavirliği odasın- banka mektubu ve ihale tarihinden se

da mütC§ekkil komisyonca yapılacak- kiz gün evet vitayete müracaatla ala

tır. cakları ehliyet ve ticaret odası vesika-

Ankara sllA.h fabrikası için birinci sınıf 
saraç ustaları alınacak ve taliplere imtihan 
neticesinde gösterecekleri kabiliyete göre 
yevmiye verilecektir. İsteklilerin mezkQr 
fabrika mUdUrlllğUne mUracaatıan. 

(2355) 

Tornacı 

alınacak 
8- İstekliler 2490 sayılı kanuna uy· larile teklif mektuplarını ihtiva eden 

gun olarak hazırlıyacakları teklif mek zarfa koyarak mezkur zarfları 2~90 sa
tuplarını" teminat mektup veya mak • yılı kanunun hükümleri dairesinde 
buzu ve Ticaret odası vesikasilc bir- tanzim ve imza etmiş olarak yukarıda 

f b 
1 I U . likte saat ona kadar komisyon riyase· bildirrilen gün ve saatte eksiltme ko-

Askerİ a rıka ar mum mİI· tine vereceklerdir. Postada olan gecik- misyonuna müracaat edeceklerdir. 

dürlüğünden : 
meler kabul edilmiyecektir. 6- Postada vukubulacak gecikme -

(2207) 12216 ler kabul edilmez. (3808/2216) 12280 

. Parke yol inşası Kırıkkale fabrikalarımızda c;e.lıı,tınımak Bı'na 'ıncaal ı'Ja"'nı Uzere sanatlar mektebi mezunlariyle ser - 'l 
bcst sanat erbahından tornacı alınacaktır ı· Adana Belediye Riyasetinden: 
Asl<erllğlnl yapmış olanlann nllfus ve ter- Balıkesir P. T. T. Müdürlüfün-
his vesikası, doğ"ruluk kllğıdı ve bonservis denı 1- Asfalt Dörtyol ağzından Kuru-
ıruretlerlnJ lstidalarına bağlıyarak Ankara- köprüye kadar uzanacak olan divan yo 
da bulunanların Ankara s!lt\h, istanbulda • 1- Edremit'te inşa edilecek P. T. 1 t d kil ' d unun tevsien ve parke olarak inqası kilerin Zeytinburnu ve zmlr e er,n e T. binası kapalı zarf usfilile eksiltme· Y 

Halkapınar fabrlkalarımuı mUd!lrlUk:lerlne kapalı zarf usUlü ile eksiltmeye ko -
imtihan olmak Uzere müracaat etmeleri. ye çıkarılmıştır. 

(2356) 12454 2- Bu işin keşif bedeli 34016 lira 11 nulmuştur. 
k 2- Keşif bedeli 22050 lira 30 kuruı-

.111111111111111111111111111111111111111 L_ uruş olup muvakkat teminat miktarı 
- - 2551 lira 21 kuruştur. İhale 21 Mayıı tur. 

- 3- Muvakkat teminatı 1653 lira 77 E Raşit Riza temsilleri = 940 pazartesi günü saat 15 de Balıke- kuruştur. 
_ : air P. T. T. Müdürlilfil binasında te· 4- İhalesi Haziranın dördüncü aalı E: Biletler Yeni Sinemada satlrnaktadr. : şekkül edecek komisyonda yapılacak-
';ı 111111111111111111111111111111111111lr" tır. günü saat 15 de belediye encümeninde 

3- Bu i,e ait : yapılacaktır. 
5- Şartname keıif, proje ve diğer 

~= ~~;~~l~rdrosu, mesaha cetveli, evrakı belediye fen işleri müdürlü -
keqif hülasaaını, ğUndedir. 

b 1 
Y İsteyenler 110 kurut mukabilinde Kurcunlu ka lo a ınacak C- Fennt ve hususi tartnameleri, alabilirler. 

~ İstiyenler Balıkesir P. T. T. Mü -
T T U M "d .. J":ıı:. .. d 6- Parke yol inRaatı münakasasına 

~. • • mum u ur Ugun en: dürlügyilnden 170 kurut bedel mukabi- "' 
t · · · 50 ıoo gireceklerin ihale tarihinden en az üç ı- dare ihtıyacı ıçın , ve 200 linde alabilirler. 

k · 1··· ·ı gün evel Belt,liiye Fen i'leri müdür· çiftli 5000 metre pamu ıp ıgı ı e tec- 4- Taliplerin ihaleden en az sekiz 
k 1 k bl k 1 f lügy üne müracaatla bu işi başara bile -rit edilmiş urşun u a o apa ı zar - gUn evel bu işe benzer yirmi bin lira-

l ceklerine dair ehliyet vesikası almaları la eksiltmeye çıkarı mıştır. hk işi bir defada baıardıklarına dair 
2- Muhammen bedel 8500. muvak- referanslarile bulundukları yer vali - şarttır. 

1. 1 k ·1t • 7- Taliplerin ihale günü teklif mek kat teminat 637,5 ıra o up e sı mesı, tiklerine tnUracaat ederek alacakları t d 
t · gü ·· uplarına ehliyet vesikası, ticaret o ası 22 Haziran 940 cumar esı nu saat ehliyet ve ticaret odası vesikalarını ve 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Karacabey yolunun 59 tOOO kilomet - 5- Yapılacak iş 23364 metre tul tes
resindeki Uluabad köprüsünün ahşap viyeyi turabiye. ve şose inşasıdır. 
olarak yeniden inşası ) olup keşif be- 6- Eksiltme 17. 6. 940 tarihinde Es-
deli 16.000 liradır. kişehir'de vilayet binasında toplan.an 

2- Eksiltme 6. 6. 940 perşembe gü- daimi encümende saat 15 de yapılacak
nü saat 16 da Bursa Nafia Müdürlüğü 

. tıL 
eksiltme komısyonu odasında kapalı 7_ Eksiltme kapalı zarf usf11U ile -
zarf usulü ile yapılacaktır. 

3- Bu işe ait hülasai keşif, ölçme 
cetveli, proje, fenni hususi kapalı zarf 
usulü ile eksiltme, bayındırlık işleri 

genel ıartnamelerile mukavele projesi 
Nafia dairesinde görülebiliceği gibi 
seksen kuruş mukabilinde birer örnek
leri alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebelmek için 1200 
lira muvakkat teminat vermeleri, ü -
çüncil maddede yazılı evrakı kabul ve 
imza etmeleri, bu inşaatı yapabilecek
lerine dair ehliyet vesikası ( bu vesi
ka ihale gününden evel Bursa vilayeti
ne müracaat edilerek Nafia Müdürlü -
ğünden alınacaktır. ) Ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair 940 yılı varakası 
ile birlikte teklif mektuplarını 2490 
ıayıh kanunun hükümleri dahilinde 
hazırlayıp 6. 6. 940 perşembe günü sa
at 15 e kadar komisyon reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri ilan olu -
nur. 

Postada vuku bulacak gecikmeler 
kabul edilmez. (2346) 12351 

Ekmek ahnacak · 
Kayıeri C. M. U .liğinden : 

1- Kayseri ceza evinin 1. 6. 940 dan 
31. 5. 941 tarihine kadar bir senelik 
ekmek ihtiyacı kapalı zarf uslilü ile 
ihaleye konulmuştur . 

2- Tahmin edilen ihtiyat miktarı 
80592 kilo bedeli 7253 lira 28 kuruştur. 

3- Muvakkat teminat 544 liradır. 
4- İhale 30. Mayı5 940 perşembe 

günü saat 15 de Kayseri Adliye binası 
içinde C. M. U. lik dairealnde yapıla
caktır. 

5- Teklif mektuplan 30 Mayıs 940 
perşembe günü saat 14 de kadar Kay
seri C. M. U. liğine verilecektir. Pos
tadaki gecikmeler muteber değildir. 

6- Eksiltmeğe talip olanlar, 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 iincil maddele -
rinin emrettiği vesikaları ibraz ede • 
ceklerdir. 

7- Şartname Kayseri C. M. U. liği 
ile ceza evi müdürlüğünde her giln ça
lışma s3atlerinde görülebilir. 

(2380) 12363 

500 göçmen evi yaphrılacak 
Tekirdağ laki.ıı Müdürlüğün

den: 
ı- Tekirdağ vilayetinin Çorlu ka· 

dir. • 
8- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 

9620,83 lira muvakkat teminat vermesi 
ve aşağıda gösterilen vesikaları haiz 
olup göstermesi lazımdır. 

A- En az ve bir defada 100,000 lira
lık şose işi yaptığına dair bonservise 
müsteniden ihaleden sekiz gün evel 
vilayete müracaatla alacakları ehliyet-
name. 

B- Bu kadar işi başarabileceğine da· 
ir maruf bankalardan alınını~ mali re-
ferans . 

9- Teklif mektupları yukarıda 6 
ıncı maddede yazılı saattan bir saat e
vetine kadar vilayet daimi encümeni 
riyasetine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile günderilecek melCtup
ların nihayet 6 ıncı maddede yazılı sa 
ate kadar gelmiş olması ve dış zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılması la
zımdır. Postada olacak gesikmeler ka-
bul edilmez. (2328) 12348 

A. LEVAZIM AMIRLICl 

Yumurta ahnacak 
Ankara LeTazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundanı 
1 - 400.000 adet yumurtanın kapalı zarf

la eksiltmesi 20-5-940 aaat 15 do Ankara 
Lv. lmirliği aatm alına komisyonunda ya... 
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 8000 lira ilk tı • 
minatı 600 liradır. Şartnamesi komisyon • 
da ıörülUr. 

lçindt kanuni ve ticaret odası vesika-
11 da bulunan kanuna uyıun teklif mek • 
tupları saat 14 de kadar kabul olunur. 

(2051) 12048 

11 ka!em malzeme ahna(ak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Aıağıda cilll! ve miktarı yazılı 11 ka· 

lem malzeme pazarlığı 20-5-1940 saat 15 SO 
da Ankara LV. &.mirliği eabn alma kom}s-
yonunda yapılacaktır. · 

2 - Hepsinin tutarı 1350 Ura katt temi
natı 202 lira 50 kuru3tur. 

ı Adet el canavar dUdilğU, 
2 Adet camekılnlı dolap (Boy 2, en 1,25 

derlnlik 45) Uç gözlU 
3 Adet gaz elbiseleri için dolap -(Boy 2, 

en 1,25 derinlik 45) içerslne hava geç 
mez imtizaçlı 

50 Adet komple muşamba perde (Boy 2, 
en 1,50 ı siyah veya koyu l!ctvert 

8 Adet renkli elektrik feneri 
30 Adet elektrik pili 

1 Adet demir fıçı içinde safi kireç kay. 
mağı cııoı kiloluk 

ı Adet sllzgeçli telefon makinesi 
250 Gr. aafl pamuk 
250 Gr. Adt pamuk 

1 Adet orta boy ka.sa "tnlayona mUracaatıan k 2359) ı2355 

i .... ''em ve ceman 3900 adet 
-,lif ·ı 

11 de Ankara'da P. T. T. umum mü • kanuni muvakkat teminat veya banka kayıt vetıikasını ekleyerek en geç saat 
1 k · 14 de kadar teklif mektuplarını bele-dürlük binasındaki satına ma omıs • mektubunu muhtevi zarflarını 21 Ma-

. diye reisliğine makbuz mukabili ver-
yonunda yapılacaktır. yıs 940 pazartesi günü ihaleden bir sa- 2371 

kk • m"leri ilin olunur. 1 

zasında İstanbul - Edirne asfalt yolu· 
nun 115+200 kilometresinde 127, Mu· 
rath nahiyesinin 40, Kepenekli köyün
de 112, yukarı Sevindiklide 22, aşağı 
Sırtta 32, ve Balabanlıda 70, Tekir • 
dağı vilayeti merkez kazasının Ba -
narlı nahiye merkezinde 39, Osmanlı 
köyünde 13, Karaca Muratta 10, Müs
lim köyünde 30, ve Kepenekli köyün
de 45 olmak üzere 430 adet tip XI ker
piç ve 70 adet tip X kargir ki ceman 

(2877) 12381 

Naftalin ahnacak 

1 e 2900 adet baıhk 

~ " al lnatak 
liı~ ~ri F b · ,ii M l\ rıkalar Umum MÜ· 
noll'lllld erkez Satın Alma Ko· 
... ı... an . .. , ıı • 
t ltt tdtkn b 

t Lsıııtebatta b edeli (7440) llra olan 
lıq. ile 290o eıs kal em ve ccman 3900 
it Urourn tnUd~det başlık Askeri fab -
ı:s . · ıı •nca rlüğti merltez satın al· 

tıaırı O da ı:ıaz 24-!'i·HMO cuma günü 
1' ~ Parasız a~Jıkla ihale edilecektir. 

1 liı- t>lel"in ıno arak komisyondan ve· 
llı:td i Ve 2490 

11"akkat teminat olan 
•ltıa.rı rın\'lekı numaralı kanunun 2 ve 
kt111-ı na ve bu ~"9alkle komisyoncu ol

~ltnı- ııa dair tı şle e.lA.kadar tUccerdan 
tı~ ırtln ~e caret odası veslkaslyle 3 s' (237sı •aatte komisyona mUra -
, 00 k'I 1236:.ı 
4,tteti 

1 0 sığn eti ahnacak 
,:

0
._ Pttiidiirru·~~kalar Kırıkkale 

aaıın1~d•ll : iu Satın Alma Ko· 
lctıo Cdlietı bed 
e ~tır eu ;ıı <ı5.225) lira olan 
'ıı lnUdUrı~kerı fabrikalar Kı -
~ k tü binasında mUte-

3- İstekliler, muva at temınat at evel yani saat 14 de eksiltme komis-
ınakbuz veya banka teminat nıektubile yonuna vermiş olmaları lazımgeleceği 
kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka. ilan olunur. (2017) 12075 
palı zarflarını o gün saat 10 a kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. Beton yol yapılacak 

4- Şartnameler, Ankara'da P. T. T. 

levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım Gaziantep Belediyesindenı 
ayniyat şubesi müdilrlüklerinden be • 1- Eksiltmeye konulan iş : Atatürk 
delsiz olarak mukabilinde verilecektir. bulvarı beton ıose inşasıdır. Keıif be-

(2062) 12094 deli" 29111 ,, liradır. 
Ayakkabı alınacak 2- Eksiltme 10. 6. 940 pazartesi gll-

nn saat 15 de belediye salonunda k.a
Ankara P.T.T. Müdürlüğünden : palı zarf usO.lii ile yapılacaktır. 

Mühendis ve 1 en memuru 

ah nacak 
Adana Belediye Riyasetinden 500 adet göçmen evi inta ettirilecektir. 

Belediyemizde 300 lira aylık ücretli 2- İnşa.atın tahmin edilen bedeli 
lıir mühendis veya mimar ile 170 şer 138986 lira 13 kuruştur . 
lira aylık ücretli iki adet fen memur- 3- Muvakkat teminat 8199 lira 30 
tuğu münhaldir. kuruştur. . 

3656 sayılı barem kanunu hUkümle- 4 - Eksiltme 3. 6. 1940 paza~~~ı ~.a-
riae a.öre bu maaşı alabileceklerin A- at 15,30 da Tekirdağ İskan Mudu:ıu; 
dana Belediye Reisliğine müracaat et- ğünde müteşekkil komisyon marıfe • 
melerı ilAn olunur. 12370 1 tile ve kapalı zarf usftlU ile yapılacak

Bina inşaatı 
tır. 

Müdürlüğümüz emrindeki müs S- EIC:ıtlt:ple şartnamesi ve buna mü. 
tahdemler için 1417 lira milh~men teferri evrak 150 kuruş mukabilinde 
bedelli 181 çift iskarpin 44 çift fotin Gaziantep belediyesinden alınabilir. 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muvak 4- Eksiltmeye girebilmek için ı ... 
kat teminat 106, 27 liradır. Nilmune tekltlerin " 2183 ,, lira " 32 ,. kuruş İstanbul Defterdarlığından 

5- Keşif hülasa cetvelleri, §&rtna -
me, plan ve sair evrak 6 lira 95 kuruş 
bedel mukabilinde her zaman Tekir -
dağ İskan Müdürlüğünden alınabilir. ve şartnamesi müdürlilğümüz kale - muvakkat teminat vermeleri ve bu gi- İstanbul - Beyoğlunda Bedrettin 

mindc görülebilir. Eksiltme 20 mayıs bi işlere ait müteahhitlik ve sair ka • mahallesinin Yeniyol Evliya Çelebi 
pazartesi günü saat 15 de Çocuk sa · nuni vesikaları göstermeleri lazımdır. \caddesindeki arsa üzerinde yeniden 
rayındaki müdürlük dairesinde teşek- 5- İstekliler teklif mektuplarını i· ,yapılacak olan 81533 lira 5 kuruş ke -
kili edecek mübayaa komisyonunda kinci maddede yazılı saatten bir ıaal •flf'Jıl Beyoğlu Malmüdürlilğü ve Mali
yapılacaktır. Taliplerin 2490 No. lu eveline kadar belediye reisliğine mak• ye ıubeıi binasının inşaat ve tesisatı 
kanunda yazılı vesaikle birlikte o gün buz mukabilinde vermeleri lbımdır. 1 kapalı zarf usfilü ile eksiltmeye ko • 
ve saatte müracaatlan. Postada olacak g cikmeler kabul edil· nuırnuştur. Eksiltme 10 Haziran 940 

ı p~1 tcsi ı;aat 15 de Milli Emllk Mü-mes. (3915/2252) H257 12066 

6- Teklif mektupları yukarıda ya
zılı eksiltme saatından bir saat eveti
ne kadar komisyon başkanlığına tevdi 
edilmit bulunmalıdır. Postada vaki te· 
ehürlerden dolayı meıuliyet kabul e
dilmez. 

7- Talip olanların bu ve buna mil
mull 75.000 liralık it vaomıe oldukta-

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı - 1180 kilo naftalin pazarlığı 20-5-
1940 saat 14 de Ankara LV. &.mirliği satın 
alına komls:vonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 708 Jıra katı te • 
mlnatı 106 lira 20 kuruştur. 

(2384) 12365 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha· 
kimliğinden : 

Anlı:ara'da Misakı .Milli mahallesirtde 
28 pafta 170 ada 13 parsel numaralı gayri 
menkul iki apartıman ve altında dukkan -
!ardan ibaret olan her iki ıayri menkullin 
şuyuunun izalesi hakkında Bedriye Kutuk
çü vekili avukat Nedim Yelço tarafından 
Mehmet Ali, Cazibe, Nemide, Neriman, 
Güzün, Kazım aleyhlerine açılan davada 
tapudan gelen kayıt suretinde hissedar bu
lunduğu anlaşılan Salim'in 331 senesinde 
askere giderek gaip olduğu bildirılmiş ol -
makta kendisine ilanen tebljgat icrasttııa 

mahkemece karar verilmiş oldugu.-ıdan 

30-5-940 peflembe gilnü saat 9,S da Anka
ra birinci sulh hukuk mahkemesinde biz -
zat hazır bulunması veya bir vekil gÖnder· 
mesi akıi tıkdirde gıyaben duruşma.ya de
vam olunacağı tebliğ makamına kaim ol • 
mak üzere ilin olunur. (2385.) 12366 
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AnlCara satış yeri Kô,zım Rüştü, tüze caddesi, gençağa apartmanı No. 6 .................. _.. __ . • .... f•'l>: 

Yüksek mimar ve yüksek 
mühendis aranıyor 

Toprak Mahsulleri Ofisinden : 
Proje ve betÔnarme mukavemet Hesapları yapmağa muk

tedir askerlikle alakası olmıyan 3 Yüksek Mühendis veya 
Yüksek Mimar alınacaktır. İsteklilerin Ankara,da Ofisin 
Teknik Büro Reisliğine vesikalarile müracaat etmeleri 
ilan olunur. (2299) 12314 

~· oAKTI Lo Ku Rsu •; ılr ................. c .. "A .. v .................. 
1

. 
: 71 inci devresini de % 50 ten- : T' th · y • h. : . ,., : ıcare aneaı: enı§e ır 
_ zılatla açmış ve kayıtlara başla- - M ht ı·f · ·· Jl'kt - . - u e ı cıns ve· guze ı e 
: mıştır. Beledıye sırası Hanef : 

5 Apart. No. 4 Tel: 3714 1827: 1 Ç Q C U K 
; 1111111111111111111111111111111111111 I,. A b I • 

ra a ve purset erı en ucuz 
fiyatla ve bisikletler 

inşaat mühendisi aramyor ......................................... - ........ 
Ankara'da birkaç ay için -iyi şera · 

itle- inşaat mühendisi acele aranıyor. 
Arzu edenlerin Yenişehir'de Millet 
Meclisi inşaatı müteahhitliğine mek · 
tl!pla şeraitlerini bildirmeleri. 1936 

..11111111 Daireye elverişli 1111111!:::, 

- -E Kirallk büyük bina = -- -_ Çankaya caddesi rus sefareti : 
E karşısında (44) qdah, kaloriferli : 
: (E. 1. E) idaresinin oturduğu 
: büyük bina toptan kiraya verile- : - -: cektir. TL: (2253) e müracaat. : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

# ' 
Dr. SITKI FIRAT 

birinci GÖZ 
sınıf 

Hsatalıklan 
mütehassm 

Istanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
ıöı: mütehassııı ve Gülhane hasta· 
ne1i aabık gö:ı baı muavinL Mui1ye
ne: u.bah: 9 dan 19a kadar. Beledi
ye ıırası Talu Ap. kat: 1 Tel: 3592 

.:!1111111 K i R E ç 1111111!:::. 

: lutab• ııamiylı ıııanıl, piya11da eıi 1ok· : 
:ıur. En yiikıe1' randıınaıı orerdiiini, iiç ıenedir : 
:he. inşaat 1apan anlamı~tır. Ankara acantaaı : 
:'löıoin Oralı. Teleloıı 2078 1175 : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

DİKKAT 
Sayın halkımıza 

Yenişehir, Cebeci ve sair yerlerde 
Ev ve Apartıman almak ve satmak is
tiyenlere bir kolaylık olmak üzere Ha
cı Bayram caddesinde 1 numaraya mü
racaat edilmesi menfaatiniz iktizasın-
dandır. TL 1255. 1901 

Hakiki 
Balkan kaşarı 

Çok ucuz olarak 

Memurlar kooperatif şirketi 
mağazalarında bulursunuz. 
Toptan alanlara ayrıca tenzilat 

yapılır. 

Zayi - Havza askerlik ~ubesinden al • 
dığun terhis tezkeremi kaybettim. Yeni • 
sini alacağımdan e~kiıinin hükmü olmadı
ğı ilan olunur. 

Bafra Tabakhane mahallesi Molla 
oğullarmdan Ahmet oğlu Mehmet 
Emin 323. 1966 

·NEON 
Çubuklariyle tenvirat ve reklam 

tesisatı 

en ucuz ıeraitle yapılır. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALİH ÇENE 

Ankara Anafartalar Cad. 
No. 10 Ti: 1287 

Zayi - Bursa nüfus müdürlüğünden al -
dığım nüfus cüzdanımı kaybf'ttim. Yenisini 
alacağımdan eskisinin hükmü olmadığı ilan 
olunur. 

329 doğumlu Avram o&lu Nesim 
Şilton. 1967 

ULU S - 21 inci yıl. - No. 6748 

lmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

l Mümtaz Faik FENlK 
Müessese MUdllrll: Naşlt ULUG 

ULUS Ba&imevi ANKARA 

8<inl<i, 
il .... 

bilhassa Çocuklar tarafından alınması sıayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanları a 
kaı-Şl gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında buJJ 

kullanmaları faydalıdır. . 
Hekimlerimize ve 

müstahzar 
halkımıza tavsiye edilen 

bulunur. her eczanede 
20 kuruştur. 

Borçlularm nazarı dikkatine 
Sivrihisar Ziraat Bankasmdan: 

Borçlalarm adrui ,,. ikamet ıııllalli t 

Eıkiıelıir'iıı İhaaniyı ıııalıalleminde ııuılıiın Rıucııklı Kadir oila Rifat ,., Bitfü'in 1:&1 ıııahlleıindea olqp Polatlı'am Cümlıuri1et M. ıııııkim Sad .. 
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Dan lıo)'llo 

Defirmeni:i:ii .. 

" 
" Iııla 

Harlıaltı 

löyönü 

Deiil'lllenözii 
Deiirıııenöri 

Karılıent 
Harkaltı 

ffarnlb 

Harbltı 
Harkaltı 
Harkaltı 

s 

6 
10 
10 
10 
10 
47 

3 
1 
ıs 

4 

ıs 
25 

11 
20 

30 

10 
8 
z 

• 4 

Hırlıalb 4 
Barkaltı 4 
o ..... ı..71" u 
Balık kayaa.ı 110 

Dnebayın 9 
Denbaym ıa 
ffarkaltı 25 
Defirmınözii 2S 
Deiirmeaözii 20 

Defirmeııöı:ii 

Harkıltı 

.. 

.. 

.. 

.. 
Xö,.içi 

l.öyiçi 
Köyiçi 
Ki:iyiçi 
löyiçi 
ICi:iyiçi 

Alilıafmda 
lnikdere 
lıyup•f' 
Köyiçi 
Pınar batı 
lnlıaya 
Köyöoi 
Köyönii 
Kö1önü 
Ki:iyönli 
Hulcalh 
Harlıaltı 

f 

s 
5 

T 

.2 
15 
ıs 

15 

s 
2 
1 

10 
1 

10 
10 
s 
6 

10 

• 

.! . s 
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2 
3 
4 
5 
6 
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a 
9 

10 

ıı 

12 
13 

14 
ıs 

17 
18 
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21 

2Z 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 

35 

36 
S7 

39 
40 
41 
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100 43 

100 44 
!2S 45 

3500 46 
16400 47 

150 411 

49 
50 
Si 

1000 52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
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Tarla 

.. .. 
.. 

CtJll' 
Tarla 

.. 

.. .. 

.. 
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.. 
• 
" Tarla 
,, .. 
• 

Tarl• 

• 

• .. 

.. 
Çayır 
Tarla 

• 
Haııe yeri 

• 
Haııe arbu 

• 

h 
Lira Kr 

1 13 

1 37 
2 Z9 
2 29 
2 29 
2 29 
9 16 

67 
Z3 

412 20 

93 

3 43 
5 os 
2 50 

366 46 

274 80 

274 8CI 
110 

36 64 

liS 
109 80 

109 80 
109 80 

6 86 
2S 

2 06 
4 12 

687 
5 06 
4 sa 

4 58 

HUDUDU 

$. Melııııet O. Abdullalı G. S.kaf11 ~ 
Abdnllah C. SakarJı 
Ş. Ahdallalı G. Fatma Ş. Kn:viranlı f 
Ş. ,,. G. Te C. Harlı. Ş. Bayi lamail E rf 
Ş. Bayi lamAİI Ef. Gar. Emine Ş. Kop 
Ş . .Eıııine C. Huk Ş. hmail .Ef. C. ti• 
Ş. lıark G. Fatma Ş. Şe•krt C. sen• f~ 
Ş. Şevket G. Deli Kocanın Kalak Ş. Sı 
rü C. Sahibi ıenrt 
Ş. lıa.li C. hark Ş. Emin~ C. hark 
Ş. lıark C. Abdullalıın lımail Ş. ıaı.lıl 
Ş. Hacı Kicork G. yol Ş. Hacı Maıt 
lıark 
Ş. Hacı Muit O. Boğuı G. Abdullah 
Kum nrueai Ş. ııazlık C. Abdull•• 
Ş. Emine G. n Ş. Şevkd C. nlıibi ıeııtl 
Ş. deiirınn harkı G. Şevkrt EE. Si. ti 

~~ ·C 
Ş. Şevk<'! Ef. çayrrı G. Emine Ş. lıalı 
Ş . kıtla G. Malıclumlar va Sıcak bir• 
dık aia C. HAcı Muis O. Bopı 
Ş. luti• tabir oluııan taılık mahal (j. 
C. Uhanniı 
Ş. Sadık aiı G. Sadık afa $. aa:ı:lık C:. 
Ş. Fatma G. Gazel Ş. 101 C. J"Gl 
Ş. Örenlilı G. salıibi senet Ş. BaJT11• 
yol 
Ş. Fıtına G. Şnket Ş. Hacı J:nk C. 
Ş. ICazel G. Muta O. Veli Ş. lııtlt C. 
ram O. lımail 
Ş, Falına G. ,,. Ş. Kiıorlı: C. barlı t 
Ş. yol G. dtiirm~n barkı Ş. de(ırmeıı C. 
$. lıati C. Halanı lı ç yırı Ş. Sakarya 
Ş. Veli kocanııı Kolak C. ıöl ada Ş. S• 
drk aia 
Ş. Hacı Muiı O. Bniaa G. Yol $. Sıkıt 
Ş. Sakarya C. Bayram O, lsmıil Ş. Sı 
Ş. lıark C. ,,. Ş. deiirmen lıarkı C. 
Ş, yol G. deiirmen lıarkı Ş. Şnktl Ef· 
Ş. Hacı Muiı O. Boiuı G. Şevket Ef. ş. 
mı C. ~ala) lıark 

Ş. Urk C. uzlı.lı Ş. Hacı ltirork C ... 
nrueıi 

1 IS S. Kıtracniranlı lınalıİlll G. .. lıarkı J 
deiirmen 

73 20 Ş. Hacı Muiı O. Bofııı G. lnnan El· 

330 
Abdullalı O. İımail C. Sadık aia ~ 
$. Süleyman lıarimeıi Emme G. İsmail 
ya C. hark 

19% 36 Ş. hark G. sazlık Ş. Hacı Muia G. 1'D 
un•I 1 137 40 Ş. Kaul G. ıalıilıi ıuet $ . ..Jıilıi se~ 

137 40 Ş. Kaıel .,. lıir-:'deri G. Kani S . .Bar· 
çayırı C. hark 

19% 36 Ş. Macalı. lıiradtri G. Bayram O. t.ııııO 

54 96 
137 50 
412 so 

hark 6 
Ş. Alıdull"h O. lsmail C. Jr.:aııel Ş. \''• 
Ş. Sakura C. kııla Ş. Sakarya C. Aı'lfl' 
Ş. lsmail Hnkkı Ef. G. Macak lıirad 
dallah O. lımail C. hark ı,I 

'12 50 Ş. yol G. Matak bİrRdnlP.rİ Ş. Alıdol 
C. harlı. ~ 
Yemini Masa O, Veli YP.ıarı JCoca ıııiı• 
man yeri ...e Hacr Bekir kerimesi fııııı' 
Yemini hali Yesarr AbdııllAh O. lımııil 1~ 
Ş. hli C. Bayram O. !sınai! Ş. n C. lı>1 
Etrafı erban hali 

.. 
Deiirmea yerinin niıfmiıı 
410 da 66 n 

Etra[ı erbuı hali 
Yemini n Yuarı " 
tariki imı 
Ş. !Canlıca G. arla ıoh1.ıı Ş, hrk C. Afıl yeri 

Aiıl yeri ,,. ehaiyesi 
Çı1ır 
Hane 
Tarla 
Alı! yeri 
Tarla 

• .. .. .. 

1 13 
45 
1 115 

ı 30 
Z2 
30 
30 
15 
38 
20 
90 

2 
2 
1 
1 

183 
219 

Etrafı erbası hali C. 
Ş. ÖnıH O. çayın G. Hamıa Ş. yol ti 
Yemini yol yesarı Oba bin arsuı arkı•• C. 
Şa. hark C. ıaılık Ye bataklık Ş. Ali 
Etrafı erbası hali 
$. G. yol Ş. hali C. herk 
Ş. Sadık afia G. lıuk Ş. ve C. lıark 
Ş. Ali G. Kani Ş. lsmail C. lıark 
Ş. Veli C. lıark Ş. Kazel C. bark 
Ş. Veli C. Abdııllalı Ş. Veli C. Kaıt111~ Ş. Kaıtıl ve Bayram G. Abdııllalı Tt 
C. laark Ye Kazel 

• Hırlıalb 3 81 ,. Z7 SO $. Veli C. Knel Ş. ıulık C. BıyT•lllC. lı' 
• Harlıalb il &2 ,. ?19 110 Ş. Ali C. Veli n Bayram Ş. aazlık ~ 
• Dnebarrrı il 63 ,, ı 115 Ş. Sadık ağa C. İsmail Ş. aaılık C. lııt 
,. Parıalı il 64 Çayır 1 85 Ş • .e G. sazlık S. Sakarya C. Sa.kart' 
• Bacakı:pa 1 65 Aiıl ,.eri U Etrafı trbuı hali 

Klid 680 86 H '-- y ''K 1 '-- 1ıı·o~• ., 7 e ane ar .... sr emını aze yeaan 'H araası a ı 

Borçıarrııı vade.ini• redknıuine ,,. 1apıla11 telılirıta raiıııen öde11tiye11 eılıum lıııdat fl nıafları yul<arıda yazılı, bankamıza lıirinci derecıd' 
İpotelıli r•rri menlılleri 3202 1171lı kanuna lnfikan bir buçulı a1 müddetle açık wtırmıyı çıkarılnııı n prlnamrleri 13. 5. 940 tarihinde b• 
pnma aıılııı:ıtlll'. llıaleleri 27. 6. 940 tarihine tesadüf edea p.rıembe rünii aut 14 dı bankamızda yapılacaktır. Pey puan ıüriılen peyin yiııde J 

pdar. Arhrınıı bedeli bankamıı ılacaiını kuıılımadıiı nya ~iddi layık rörülmediii takdirde en lfln artıranın taahhüdü baki kıılm>k ~artiyle ~ 
beı rün 11zatılaca1' n 12. 7. 940 tarilıine tuadüf edrn cuma ıünü aynı na ite ihale oluıucaktır. Satrı pe,in olduğu gibi müıtcri vade ilt al~: 
tak~ir~e •~zayede bedelinin dörtte birini peıinen ödeınek ~uret.iy)e b~k~yui ~ıyri menkulün ipoteii mukabilinde bef ı~nelik Yadcli ikra~• ki 1 
Katı ~~leyı. ~aptırrp yaptı;":"'ma~ta lıankut1% ••ht~r ıl.duıı ııbı katı !b•!•Je hdar borçlular borçlArını tamamen ödrrleue muıımele fe11b ~il 
cak, mu1terı ıse pe)' akçuını ıerı almaktan ha,lca lııç bır suretle Lak ıddıasmdı buluamıyacaktır. BAnkamızdan ba ita ipohk sahibi alacaklı18r ~ 
kadıırların hu rayri menkuller üz~riadeki haklarını, h111uıi1I• rıiz ve maırafa dair iddialarını evrakı ma. bitelerirla lıirlikte 20 ıün içinde bı"k8 ~ 
sıeleri, akıi takdirde hakları tap• ıicilleriyle ıahil olmadıkça satıı bedelinin paylaımaıından bariç kalacakları •e dıha fula m•lılınat alıııak 
bankamıza müracaatları ilAn olunur. 

YENİ SiNEMA 
Bugiln bu ırece 

MiKADO 
JAPON efsanelerinden sinemaya 

nakledilen bu eser TABU renkleri, 

MUHTEŞEM dekorları ve yükıek 

musikisiyle cidden seyredilmiye 
llyıktır. 

Sel.n.slar: 14.3<1 • 16.!0 • 18.30 ve 21 de 
Saat : 10 - 12 de a.ca H. matfMSi 

HALK SINEMASI 
BU GtlN BU GECE 

Mevsimin ilerlemiş olmasına rağmen 
fevkallide bir film 

T0RKÇE SÖZLO 

Kraliçenin Elmaslan 
Baş roller: GLORYA STEWART 
DON AMECHE ve 3 Palavracılar 

Alexandr Dumas'nın eserinden 
nakledilmiştir. 

Seanslar: 14.30 • 16.30 • 18.3<1 n 21 ele 
Saat : 10 - 12 da •ccı H. matine.i 

SUS SINEM,A~ 
Buırün 14 seanslarından itlbııf 

Bütün dünyanın hatırasında 1' 

BÜYÜK VALS 
Milza Korjus - Fernand or~ 

S M 'k' $ r,11.ISI JI es... usı ı... es... ,o,, 
Seanslar: 14 • 16 • 18 ve zo. t-1 

Saat : 10 • 12 de ucuz H. fil"-1ı 

KANUN KUVE 
: .. fdl 

Seyri kaçuılıruyacak l> .. 


