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Garp cephesindeki harckat'ln in
kiıaf tarzım ve garp cephesini 
gösterir renkli bir hartayı bugün 
etraflı bir izahiyle beraber beşin
ci sayf amızm başında " ~arbe 
Dair ,, sütunumuzda bulacaksı 

1 ruz. _J 

üthiş bir topçu ateşinden sOnra sık dalgalar ha linde ......... . 
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Almanlar Majino'ya hücum ettiler 
Şiddetli bir muharebeden sonra .. 

Fransız lopcusu şiddetli bir 
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ateş a(aFak Alman kllalarını 
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ağır zayiatla püsk~rllüler 
Saint • Quentin mıntakasında binlerce 

tank arasında: büyük bir harp cereyan ediyor 

Alman ilerleyişi yavaşlad ı 
- . 

Parla, 20 a.a. - Kıtaatımız Safnt Qu· 
entln ıtmalinde dUıman taarruzunu akim 
bırakmak için bUyUk bir 1ıd4eue muhare
be etmektedirler. 

Rethel civarında Atene nehrini geçml
:ye muvaffak olan dUşman kuvetleri dtin 
sece geri alu:ımıılardır. 

Montmedy mıntakaaında alınanlar ay
nı ılddeUe yeniden twı.rruzda bulunmu11-

-------. lardır. Bu taarruzlar pUskllrtUlmUştıır. 

lQ/ya'da ••• 
t~ 1 Kemal. 0 NAL 
f•- ~ly .. _ t" • • • 
"" Ccb ":' ıcaret gemısının geçen 
~tr~1Uttarık'ıa, ingiliz kontrolu· 

tlcti dan geçmesi dünün ajanı 
lıı:ııııt •rasında ldsa bi~ tefsire tabi 
tile r:r· 'l'aymis gazetesinin dip

Ctti 01\ıhabiri bunun bir anlaşma 
~ de ~dığını, ancak, kontrolUn 
~ta nız ticaretine verilen zarar
loı:ıd tak §ekilde hafifletilmesi 

.•tcrcı ra ile Roma arasında halen 
~ı ~r tc~eyan ettiğini söylüyor. 
d ~lt§rı:ı ctecısi, bu müzakerelerin 
pııtıı111l .aYa varmasının henüz uzak 
~ltırııa~~Pa~ için Roma'da dıvarlara 

llc}'h' afışlcri ve geçen hafta ab· 
~ . l'aıı~ndcki Roma matbuatında 

.ııt;.}'o:rı hatırlatıyor. Hp.tta dc-
11tte ,ki, bu §ekildc hareketler 

DUn ırece hombıu-dıman ta.yyarelcrlmlz 
dllıfüan levazım "kollarını dağıtma p1Anı-
nı tatbike fıunlBBlz surette devam etnılo· 
rer,11ır. 

Vaziyet elan ciddi 
Fransız harbiye nezaretinin beyanatta 

bulunmağa memur mtimceslll bugün oun
ları ıı6ylemlotlr: 

Umumt vaziyet clddt ve hıı.ttA bazı 
noktalarda nAzlk olmalda berdevamdır. 
Fakat bu vaziyette son 24 saat . zarfında 
ehemlyetu bir değlofkllk vuku bulmamı1'
tır. 'Mümessil vaziyeti ou suretle hUIAsa 
etmtetır: 

Sol cenahta, oımalf Belçlkada mUtte
tlkler eevkulcey§ hareketlerinde devam e
diyorlar. Cambral earkında alman hücum
larına ılddetll mukavemet g!:leterllmekte -
dlr. Almanların garba doğru Cambraf le· 
tikamettndekl tazyikleri devam etmekte • 
dlr. Cephenin bUtUn diğer kısımlarında 24 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Beden, terbiyesine 
verilen ehemmiyet 

11 tır. ;~~atı~ anlaşmak mümkün 

1 ~iye/ ?akıka Taymis gazetesi- k'I' I f kad f 
~ ~ ltlahi;\ı ~il~nıcr bu kaydın ,n. Baıve ı ım z ı i ar ara 

tırıard ı~etin~ de ölçebilirler. .. , , · • 
~ lllat~ ır kı, son on gün içinde muhım bu tamım yaph 

t ~ tic Uatında deniz ablukasının . • . 
C\f.. arctine ya t 1 . t Beden Terbıycsı Kanununun tatbi-' -..zı :r p ığı zarar ara es- . . 
1... -· '1ıni bı'r 'k d'd' kina daır olan nızamname Devlet ŞQ-
"'ll1lııı:ı U vesı a neıre ı ı. . 'k 

C\trı.. zerine g t 1 k b' rasının tetki1undcn geçtı ten sonra 
-.... ı>c"t' aze e er il ı 1r 1 'il . H . k b 1 d'l . 

i -fi " :r ı. lllihay t R k kl _ cra Vekı erı eytıncc a u c ı mış 
"· llcr e oma so a a . d • "b · t · 

1;"'= h...' asıldı 1 .1 1 ve 14 nısan an ıtı arcn merıyc e gır-
11rı ~l nu , ve ngı tere a ey • . 

ttil\ c ~}'işler yapıldı. Bu tcza- mış bulunmaktadır. . . 
b... . · •kı §iddet' · k b d' • .1 Yurdumuzda beden terbıycsı ve spor 

ta~· ~Plırun ını ay e 1ş1 ı e . . . . 1 .. t · 
"'""' bir serbest . . b k faalıyetının yem esas ara gorc anzım 
11lr~ - anı çe geçışıne a ı • • . . . d b "h' . 
.... lltt l§tnıya d v 'd'ld'ğ' ve ıdaresını temın e en u mu ım nı-
'ı lllck tıL ogru gı ı 1 ınc . • • . .. 
~ı:ı qırndır Lo d R zamnamenın merıyete glrmesı muna • 

t ı rl,,,_ • n ra - oma . . · D R f'k S l\lcr -ııa ileri b' k f . scbctiyle, Başvekılım1z r. e ı ay-
. Yoka ır uvettc te sır 1 U • M"f · l"k bir a da Avr h b k dam Vekalet ere, mumı u ettış ı -
"- ıafh upa ar ının ço . k ""h' b' .. ı:ı ı '"' di'- asında b d h !ere ve vılayetlere ço mu ım ır w.· 

}'c•ı "'kat' unun evamı er . .. d . . 
"" biı· 1 Çekeccktı'r H .. mım gon ermıştır. 

... ın- . cnuz ma- k"I' . . bed t b' . •'ltııoı· ,. .. cınekıe be b R 1 Başve ı ımızın en er ıyesı ve 
jı. ıı:ıı ra er uz ve t· . v. h . · .. b 
"lt da ı arasında t t ' 1 spora verdıgı e cmıyetı gosteren u 

""" tal ca ı o unan me· . . . • 
"' 11ldc Ya'nın ha d • . tamımı aynen neşredıyoruz : 
'-• te•h' rp ışı vazıyetı . · K 
'llttı ı.., :r ıı koymak' . . 

1 
i . 1- Beden Terbıyesı anununun 18 

t 1 uırcr ıstıyen er çın dd . .. t · d' ... o ilıt noktadır A k h k ve 26 ıncı ma esıne gore anzım e ı-
"'l .,, llldu · nca mu a • Şf'. .... 1 .. ı 

"'ltıa.. r ki; ayın d ba 1 lip Devlet urasınc.a goru muş ve cra 
·• taa onun a ı 1• • • • b 1 d"l · 1 l'c h truzu Hoıı d , Vekıllerı Heyetınce ka u e ı mış o an 

.. .oc1,.1·k , an a yı tama- T b' . N' · k "' fr..- :r ayı kısın . 'lı:ıd Beden er ıycsı ızamnamesı ve a-
1t....l -ı•ız t en ıstı " an .. . 'b' il 
'"l crıe k oprakıarınd il . nunun 4 Uncu maddesı mucı ıncc m -

12~filti l arıııaıtığı de a m tevaz~n kellefler ve mükellefiyet zamanı hak
f\tll taıYa harp dıV:ıe-esn.ası~ ~ kındaki icra Vekilleri Heyeti karar

... cını· :r vazıyetını . t G · ·ıı:ı d'l k ~· ~ rı~,_. ıı, hatta ı .1 .
1 

nameıı Reım azetc ıle ı "n e ı ere 
"'"·ı '""'1.1 ı.c • ngı tere ı e 'k k'" k ld • ~ 'riı:ıı " Çınııtir Bu k' tatbı mev ııne onu u. 
zıı.. • ta"--. • nun yarın ı . • h 
d~ ıltti •ımıne gitm'ı k t al 2- Kanun ve nızamnamenın ru u, 
u~'adi . yere t • ı· v . • f. ' k 1 

f \>azıyeti il . d k memleket genç ıgının ızı ve mora h ayd zerın c ısa· .. 
tının . ~lıdır. Belki b d _ balomından yukselmesi ve bu sayede 

ı a. ıhtı u uruş k . 'k .. b" 1 . 
ı..~Ylcr d lllallerini a d 1 ır ın gıttı çc gur uz cşmesı ve yavuz· 
-..]., aha ld y ın atan 1 b '" .. l b .. .._ .rl to e e edebil' aşması ve utun genç ere ugun me· 
•roı . Ptakı ırz. • ·· d ( l ' k ) .ı::b· · 1 tıbi arı: dernir k " .. denı dunya a sportmen ı td ırıy c ru...... caaı1 ' omur ve "f d d'l T"" k "" fl ı ""'1Ur ltı . ı hanı madd 1 d ı a e c ı en ve ur un ana vası arın-

~1krıd0a Übadcle ıerbcıtke erb en dan bulunan yüksek insanlık ve yurt-
lir .. , n al en un- · fi · k~ f · 'l ~ iıtıı.. ... ~k kolaydı M 1 ıeverlık vuı arının ın ışa ettırı -

•oqlıni • cm e- 'd' 
C n fazlasını satı or- mcıı ır. . 
10ıarı f. lbıca Y Bu bakımdan kanunun valı, k~· 

lay/ i•ci •• 

. . t t ••• 

General Weygand'ı 
. . 

Fransız mahfilleri bu 
sözlerle selômhyorlar 

----ı Paris, 20 a.a. - Resmt ıazete, reneral 
1 Gamlin'in yerine başkumandanlığa ıeneral 
Weyıand'm tayinini bildiren kararname 
ile birlikte kara orduları başlcumandanlı • 
i mu:. ilga edildiiini bildiren diier bir ka
rarname neıretmlıtir. 

Ticaret Vekilimiz B. Nazmi 
Topçuoğlu 

Ticaret Vekilimiz · 
İhtikirla mücadele hakkmda 

Beyanatla bulundu 
İstanbul, 20 (Telefonla) - Birkaç 

gündenberi 1ıtanbul'da öulunmakta 
olan Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Top
çuoğlu burada b~fiıuaa ihtiklr iJlcriy-

' ~· lı lıt.d P71•,. l 

Londra'da telıirler 
Londra, 20 a.a. - L-ondra'dan &'eneral 

Weygand'ın icraatında seri, çevik ve mu
vaffakiyetll bir adam otduiu kaydedilmek
tedir. Yeni baııkumandan fransızlar kadar 
İngilizler tarafından da hilrmct ve riayete 
mazhar bulunmaktadır. 

General Weygand, İngiltere ile Fransa 
arasındaki mi.ınasebetlerin bugünkiınden 
daha sıkı bir hale ıelmesine hadim olacak
tır. 

Fransız ıiyaıetindeki değiıiklik 
RoYter'in diplomatik muhabiri bildiriyor: 

Gerek fransız kabineıinde ıerek baııku -
mandanlrkta vukua ıelen tadillt, franı;ız 

ıiyaseıinde, yalnız askeri sahada değil fa -
Irat enternasyonal politika sahasında da çok 
sarih bir değişikliği göstermektedir. 

General Weygand'ın cesaret ve enerjisi 
aynca sitayişte bulunulmıya ihtiyaç gos • 
termiyecek derecede malumdur. General 
Weygand'm başkumandanlığa tayininde ye· 
ıane hayret edilecek taraf, ba,şkumandan 

mesut mühim vazifesi ile orta ıarkta bu
lunmaar ile beraber, garp cephesinde daha 
evel retirilmiı olmamasıdır. 
Fransa'dııki yeni tayinler, Londra'da müt

tefikan tasvip edilmektedir. Çünkü bu sa
' Soau s. iaci say/ada J 

·~~~~~--~~~~-----~·~~~~~~~~~~~----r;= .. ~p~~~7ITT''ST~ 

Maliye Vekili B. 
Fuat Ağralı 

Bütçe encümeni mazbata 
muharriri B. Salah Y mgı 

Meclis yeni bütçe müza kerele rine 

pazartesinden itibaren başlıyor 

Yeni bütçemiz 268.476.321 
lir·a olarak tesbit edildi 

1940 mali yılı umumi muvazene bütçe J nlmıttrr. 
kanununun bütçe encümeninde tetkik ve 1 Devlet bütçesine dahil dairelerin 1940 
müzakeresi bitmiı ve liyiha aldığı ıon ıe. mali yılı masraflanna karşılık olan vari • 
kille diln mebuslanmıza dağıtılmııtır. U- dat tahminini ihtiva eden yekün da tadile 
mıımi heyetin bütçe müzakerelerine önü • utnım~r. Hükümetin teklif ettigi lbiha.
mU~deki pazartesi toplantrtmdan itibaren da varidat 262.330.000 lira olarak tahmın 
bqlıyacağı anlqılmaktadır. edilmiıti. Bu yektln bütçe encilmeninde 

1940 mali yılı umumi muvazene kanunu 268.481.000 lira olarak değiştirilmiştır. 
büt!flt encümeninde bazı defi&ikliklere uğ- Blitçe kanununun uçüncu maddesi büt • 
ramrıtır. Bütçenin masraflar ktsmma ya • çenin bir senelik tatbik devresi içinde ya
pılan ilivclerle, hükümetten ıel~ liyiha- pılacak tahsilat ve tediyatm mikdar ve z~ 
da 262.312.140 lira olarak tcsbit edilmlıı o- man itibariyle daima biribirine tevafuk .. 
lan masraf yelrllnu 268.476.321 liraya çıka- (Sonu 5. inci sıylad•) 

Dün Ankara Halk evinJe toplanan jüri heyeti 

Halkevleri birinci amatör 
resim ve fotoğraf sergisi 

Jüri dün toplanarak teşh i r edi lecek 
ese rle rin de rece·lerini tesbit etti 

C. H. P. Genel Sekrcterliği'nin her 
sene 'Mayıs ayında açmağa karar ver
miı olduğu Halkcvleri amatör resim ve 
fotograf ıcrgisinin birincisi 22 Mayıı 
çarfal?lba günü 17,30 da C. H. P. Ge
nel Sekreteri Dr. A. F. Tuzer tarafın
dan açılacaktır. 

Sergiye 26 Halkevi 110 parça resim 
ve 31 Halkevi 165 parça fotografla iş
tirak etmiştir. Bu eserleri derecelere 
ayıracak olan Jüri dün serginin açıla
cağı Ankara Halkevinde toplanmıştır. 

C. H. P. Umumi İdare heyeti Azasın
dan Giresun mebusu N. Atuf Kansu, A grupunun birinci•i olan tablo 
Gireıun mebusu Cevdet Kerim İnce - • 
dayı, İstanbul mebuıu Sclih Cimcoz, 
Ordu mebusu Hamdi Yalman, Tekir· 
dağ mebusu Cemil Uybadın, İeçl me
busu Ferit Celal Güven, Güzel Sanat
lar U. Müdürü Suut Kemal Yetkin, 

' Vedat Nedim Tör, Burhan Belge, 
Mümtaz Faik Fenik, Münip Dranaz, 
Ressam Refik Epikman, Ressam Nu
rettin Ergüven, Foto Cemal, Foto Na
im'den mürekkep olan Jüri Heyeti e
serleri A. ve B. olmak üzere iki ıınıf a 
ayırmıt ve bunlardan resim kısmından 

( 8oıu~ ıf. iacl N7l&da J B. WJ'Ul!fURUI hirincm olan t..W. 
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Mayıs ayı'nda dış 

ticaretimizdeki inkisaf 
.;> 
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19Mayıs 1331 de mektepten Çıkan subaylar 

İhracatımız 10.037.UOO lira 

ithalat' da 6. 741 .000 lirayı 'buldu 
• 

Ticaret VekAleti konjo?J,ktlir bUlteni
nln mayıs nüshasınctaki rakanılara naza -
ran nisa.n ayınd:ı.kl ihracatımız 10.037.000 
lira ve ithalAtırruz da G 741.000 lirayı bul
muştur. Bu \•aziyete nazaran lhrıı.c>atımız 

1930 senes1ndcnberf nisan aylarında kay
edilen ihracatın en yükselt rakamını 
b lmuş ıthalı'ıtımız ise harbin ~ladığı 
1930 senesi eylülünden 1910 seneı.ı mart 
nihayetine kadar ayda vasatı olarak ya1'ı· 
lan 6 milyon liralık ith:ıllı.ta nazaran 700 
bin lirhk bir tezayüt arzetmlştir. 

Ham maddeler 
Kendir, koza 
Pamuk 
Yün 
Tiftik 
Mağdenler 

Deriler 
Diğer 

Yekün 

436 71 
329 389 

78 2DO 
83 863 
8~8 945 
2SO 447 

1936 1237 

100037 9227 

ihracat: 
Nisan ayındaki ihracatımızın % 17 •l· 

ııt tütün. 'if 17 sini hububat ve bakliyat. 
~ 12 sini zeytlny:ığ'ı, % 12 sini muhtelif 
m yvalar, % 10 unu mensucat ham mad -
d 1 rt, "'o 8 ini balık ve yumurta gibi hay
vcı.nl gıda maddeleri, % 4 ilnU mağdenler 
ve % 3 UniJ de deriler teşkil etmiştir. 

Yukarıdaki rakamların tetkikinden b!l
hıı.şsa zeytinyağı, fasulye• balılt, yumurta 
ve kendir lhrncatımızda mühim bir lııkl
şat knydedlldlği görülmektedir. MeZkflr 
maddeler ihracatında kıymet itibariyle 
kaydedilen tereffUler her ne kadar kısmen 
fiyat yillaıelmclerinden ileri gelmişse de 
ihracat mlkclarlarında görlilen artış bllhııs 
sa şa.yanıdikkattir.939 senesi nisan a),ndn 
k1 ihracat nıll<darlarlle 940 senesi nisanın
daki ihracat mlkdarları ıllıulmycse eı.Hlln
ce zeytinyağı ihracatının 610 tondan 
2758 tona, fasulye ihracatının 209 tondan 
3690 tona, ball'k ihracatının 1440 tondnn 
3855 tona, ve yumurta hiracatının da 6Gl 
tondan 1132 tona ~ılttığı a.nl~ılmnktadır. 

19 Mayıs 19331 ele mektepten çıkan subaylarımız evelki akşam İstasyon 
gazinosunda toplanmışlar ve yirmi beşinci yıldönümlerrnin mesut '&ir tesa

düf eseri olarak Büyük Türk'ün Samsun'a çıktıkları güne tesadüf eden bü

yük bayram ile birlikte ve coşkun bir neşe içinde kutlamışlardır. 

Maddeler itibariyle ihracahmız 
(T. L. 1000) 

Maddeler• Nisan Nisan 
1940 1939 

Yiyecek ve içecekler 
Tütün 1746 3111 
Zeytinyağı 1168 184 
Hububat 92 lS17 
Bakliyat 692 178 
Uzllm, lnclr 829 202 
Fuıdık, fıstık 349 f518 
Balıklar 410 92 

Yumurta 861 183 

İhracalımı:Qn memleketlere göre seyri 
tetkik edilince bilhassa İtalyn'mn mah
sullerimize en bUyUk bir mahreç teşldl 
etmekte olduğu ve bu memlekete yapılan 
ihracatın her ay munta.zn.man tezayüt e
derek nisan ayında umum ihracatımızın 
~ 35 lnekadar yUkseldlği görillm"ktedlr. 
İtalyadan sonra ihracat bakımından İn
giltere ve Fransa % 25 ile ikinci sırayı 
muhafaza etmekte ve Almanyanın hissesi 
de % 6 ya kadar inmit bulunmaktaclır. 

8. M. Meclisinin 
• dürıkü ·toplantısı 
PU'.\-iik Millet Meclisi diln Şemsettin 

Günaltay'ın bB§kanhğında toplanarak ha
va yolları devlet işletme idaresi ile tahli
siye umum mlidUrlUğü 1937 ınıı.11 yılı bUt
ı;eleri mutabaklıt beyannamelerini tasvip 
eylemiş, bir devlet konservatuvarı hakkın
daki kanun lll~ihaaının lkitıcl müzakere· 
sini yapmıştır. 

Memleketler itibariyle ihracatımız 
(Yüzde hesabiyle) 

Tllrk:lye • İsveç ticaret ve kllrlng an • 
laşınıılar.iyle mC'rbutatının bir ay mllddet
le temdklinc, Türltiye - İtalya ticaret an -
laşnınsına zeyl olarak imzalanan protoko
lnn ve gıene Türkiye - İtalya ticaret an· 
l~mıunıı:ıı bnğlı listede tadlla.t lcra:sı için 
tenli oltman notnlnrın tıı.edlklne ait kamı .. 
lıtyllıalarının dn birinci miizakereleri y. 
pılmıştır. Mrc-lls aynt surette T\lrkiyl! 
Romanya ticaret ve tediye anlaşmasının 
ve Tiirklye - Letonyn ticaret anlaşmasına 
bağlı A ve B kontenjan listelerinin iptali 
ile yeniden tanzim olunan listelerle bunla
rın tertibine. ikamesine mUtedalr notala -
rın tasdiki hakkındaki kanun IAyihaları
nın birinci mtizakerelerl yaplımıştır. 

Almanya ttaıya İngiltere 
Seneler Fransa 

1938 42,9 10,0 6,1 
1939 87,8 10,0 10,1 
1940 

I 1,7 H,8 84,2 
II s.ı 33,2 22.2 

III 11,6 24,3 23,1 
IV :i,6 34,9 24,3 

İtalyaya yapılan 3,5 mllyon liralık ihra
eattan takriben bir mllyon lirasını tUttin, 
l milyon ljrnsını zeytinyağı, 800 bin Ura
sını hububat ve bakliyat, 335 bin lirasını 
balıklar, 250 lirasını yumurta ve 80 bin 
lirasını kıl ve tiftik teşkil ctml17Ur. İngll
tereye yapılan 1,4 rnllyon liralık ihracat -
tan taln'lben 600 bin lirasını UzUm, 140 bin 
lirasını keten ve kendir, 120 bilı lirasını 
fındık, 115 bin lirasını sünger, 106 bin li
rasını afyon ve 50 bin llrasım yumurta 
te17kll etmiştir. Fransaya yapılan 1,1 mil
yon Uralık ihracattan takriben 42G bin li· 
rasııu fasulye, 225 bin lirasını kendir, 160 
bin llrasım mazı, 50 bin lirBBını antımu
an teşkil etmiştir. Amcrlka birleşik dev
letlerine yapılan 900 bin liralık ihracattan 
takriben 315 bin lirasını afyon, 230 bin li
rasını krom, 140 bin lirasını kuzu ve tav
ıan derileri ve 70 bin lirasını da tütUn 
te§kll etmiştir. Balkan deyletlerine yapı -
lan 800 bin liralık ihracattan yalmz Ro· 
manyanın hissesi 600 bin lira olup bunun 
dt takriben 275 bin lirasını pamuk, 95 
bin lirasını zeytin, 75 bin llrıı.~ını sanayi
de kullanılabilecek balık ya~ları ve 35 bin 
lirasını da susam teşkll etmiştir. Almnn
ya'ya yapılan 550 bin liralık ihracattan 
360 bin lirasını tUtlln, 160 bin llrasım U -
zllm ve incir teşkil etmiştir. 

ithalat: 
Niean ayındaki ithalAtımızın % 27 sini 

makineler, demir ve muhtelif mağdent e!J
ya, % 21 ini mensucat, iplikler ve deriler 
gibi giyim qyası ve % 16 aım da mayi 
mahrukat tqkil etmi§tlr. 

MaJdeler itibariyle- ithalatımız 
(T. L. 1000) 

Maddeler 

1.Uhaal vasıta,Jan 
Makineler 
Demir ve çelik 
Diğer maddeler ve 
m!mulAtı 

Nisan 
1940 

682 
731 

422 

Nisan 
1939 

1775 
1924 

707 

Amerika 
B. D. 

Balkanlar 

12,S 
H,8 

4,7 
S,7 

14,1 
3,6 

14,3 
9,2 

4,9 
17,6 

8,2 
7,8 

Nakil va.•ııtaları 
Çimento, tuğla v.a. 

İstlhlAk maddeleri 
Glylm: 

Mensucat (pamuk, 
yün) 
İpli,kler (pamuk, 
yün) 
rn~er mensucat 
Deriler 

Gıda: 
Kahve, çay, kakao 

Muhtelif: 
Tıbbt, kimyevi rnad. 
De.kik A.letler 
Ktı.ğıt ve emsali 
Cam, ampul v.s. 
Ltıstik, muşamba 
Mayi mahrukat 

Diğer 

Yekün 

153 
113 

6-tS 

224 
375 
137 

252 

427 
200 
188 
149 
212 

1088 
740 

6741 

Diğer 

23,4 
24,6 

30,3 
20,3 
18,5 
18,2 

• 

145 
217 

997 

392 
530 
329 

232 

lS27 

~ft 
109 
2ıts 
284 
975 ....._ 

9857 

Meclis çar.§amba gtinU toplanacaktır. 
(a..a.) 

Çağrı 
' 

X Adlı'ye encümeni bugün .saat 10 bu -
çukta t.oplanacaktır. 

x Divanı muhasebat encümeni 22. V.940 
çarş.amba günü 10 da toplanacalıtıt. 

X Ziraat encümeni bugün grup heyeti 
umumiyesinden sonra toplanacaktır. 

T ücçarlanmızın 
Fransqa 

satabileceği tütün 
İstanbul 20 (Telefonla) - İnhisar

lar umum müdürü B. Adnan Halet 
Nisan ayındaki lthaldtımızın 6,7 mn - Taıı.pınar ve türk tütün limited tlrke-

yon Ura olmasına mukabil geçen senenin :s-
ayın ayında 9-,9 milyon liralık tthalllt ya- ti reisi B. Celal vaki dbet üzerine bu 
pılmış olduğu göz önilnde bulundunılunca akşam Ankara'ya gitmitlerdir. Ali.ka
kıymeti itibariyle takriben % 30 nisbetın- lıların söylediklerine göre bu dbetin 
de bir tenakus vuku bulfüığu anlaşılmak-
tadır. Mamati ıtha!At maddeleri fiyatıan- sebebi Fransa'ya satılacak tütünlerin 
nın bu iki devre arasında daimi bir artı17 bundan bir müddet evel Paris'e giden 
kaydetmekte olduğu nazarıdlkkate alının- ı'nhı"s.,rlar heyeti ve tütün limited •ir-
ca umuml ıthalAtımızda mlkdar ve hacim .. ,, 
bakımından % 30 dan da fazla bir tenez- keti müdürlUğU tarafından pek düşük 
zuı olduğllna ıUphe yoktur. Nitekim mik·. fiyatlarla ve yalnız tUtün limited tir-
dar rakamlarının tetkikinden, mayi malı- . • .. . d k 'h 
rukat lthalAtındakl takriben % 72 .tezayüt ketının uzerıne almasın an çı an ı -
müstesna, lthalll.tımızın mensucatta % 26, tilafla ata.kadardır. Bu mesele hakkın
kAtıt mamulAtında % -i3, maklnalarda % da Ticaret Vekilimiz bu sabah ga.ıete-
ıss, ipliklerde % 75 ve demir e§Yada . . . • 
% 77 azaldığı g!Srillmektedir. cıl~re demıştır kı: 
İthalAtımızın memleketlere göre seyri tet- "- Tü&n limited tirketi Fransa-
kik edlllnce devletlerden yapılan ithalAtın ya göndereceği 3 S milyon kiloluk til-
muntazaman artarak nisan ayıı:ılıı. % 19 a · • 
kadar yükselmek ııuretıyle birinci sıraya tünden tüccarlara da hisse ayırdık. Bu 
geçtiği ve bunu tAldben % 17 ile Balkan· miktarın bir kısmını da tüccarlar sa
lann, % 16 ile İtalyanın, % 14 ile Amerl- b'I kl d' E .. k 1. · d 
ka B. D. ııtn geldiği görillmektedtr. Mart ta ı ece er ır. sasen tur ımtte 
ayında % 22 olan Almanyanın hlueal son şirketine bu şekilde bir inhisar da ve
ayda o/o 10 a kadar lnmtıı bulunmaktadır. rilmif değildir. Biz limitedin aataca-

Memleketler itibariyle ithcılat (Yüzde heaablyle) 
ğı miktarın bir kısr~ını tüccarlara da
ğıtmayı muvafık gördük. Tabii bun
dan sonra yapılacak satıılar da böyle 
olacaktır." Almanya ltaıya İngiltere 

Seneler Fransa 

1938 47,5 4,8 12,5 
1939 I0,9 8,5 8,1 
1940 

I &0,1 14,8 9,6 
II 13,8 17,l 14,lS 

III 21,6 20,2 14,6 
IV 9,8 16,6 18,8 

Amerika 
B. D. 

10,5 
9,9 

14,1 
16,1 
6,3 

13,7 

Balkanlar 

2,S 
3,4: 

4:,9 
13,J 
)0,5 
16,9 

Dit er 

22,4. Doğum 
19,2 

Türk Hava Kurumu neıriyat ıube~ 
16,5 si memurlarından Bay Şefik Orbay'ın 
25,2 bir oğlu olmuştur. Yavruya uzun ömür 26,8 
24,2 ler dileriı:. 

ı 
...................................................... ı 

· H A V A 
.................................................... 
Diyarbakır'da sıcaklık dün .. 

30 dereceye (ıkh 
f Dün şehrimizde hava umumiyetle 
bulutlu geçmiş, rüzgar ccnubugarbi -
den S metre hızla esmiştir. 

Günün en yüksek sıcaklığı 21 derece 
kaydedilmiştir. 

Yurtta hava; Trakya ve•Kocaeli'de 
mevzii yağmurlu, diğer yerlerde ekse
ifetle bulutlu geçmiştir. 
Rüzgarlar Karadeniz kıyılarında şi

mal, diğer yerlerde cenup istikametin
den saniyede en çok 9 metre hızla es
miştir. 

Saat 14 de yapılan rasatlarda gün -
düz sıcaklıkları Çorlu'da 15, Giresun
da 17, Bolu'ya 19, Kocaeli'de 21, Mer
zifon'da 22, Kayseri'de 23, Karaköse'de 
24, Adana'da 25, Erzincan'da 26, Siir
te 29, Diyaırbakır'da 30 darece kayde -
dilmiştir. 

Dün sabaha kadar düşe_n yağışların 
metre murabbaına bıraktıkları su mik
darları Trakya'da 1-10, Marmara hav
zasında 1-12, Ege'de 2-8, Qrta Anado
lu'da 1-3, doğu Anadolu'da 2-8, Kara
deniz kıyılarında 1-9 kilogram arası~
dadır. 

liirk M11orH (omiyotind• 
Tiirk Maarif Cemiyeti umumt heyeti ta

rafından seçilen merkez idare heyeti 
20-5-940 puerteııi ııünü öğle.den önce top
lanarak idare heyet! baıkanhiına Urfa say. 
lavı Refet Ulren ve Baıkan vekilliğine 
Ağn ııaylavı Halit Bayrak •eçildikten son
ra gilndemdeki diler maddelCT üzerinde 
görilfmeler yapılmıı ve leabeden kararlar 
verilmlıtir. 

lstanbul'un ekmeklik 
' un ihtiyacı 

latan bul, 20 '(Telefonla) - latan -
bul'un ekmeklik buğday ve on stoku 
için vali ve belediye reisi Dr. Lutfi 
Kırdar'ın riyaseti altında yapılan bir 
toplantıdan sonra vilAyet dahiliye ve 

ticaret vekaletlerine bir müracaatte 

bulunmuştur. VilAyet bu mliracaatin

de ıehre yalnız Toprak Mahsulleri 0-
fiıi tatafından ekmeklik buğday ve un 

verildiğinden piyasada fatanbul'un 

yalnız bir haftalık ekmek ihtiyacını 

kar§ılıyacak kadar un bulduğunu nor

mal ~amanlarda blle aıgari Uç aylık 

atok bulunduğunu, bu halin İstanbul 
için zararlı olabileceğini, hiç değilse , 
bir aylık ihtiyaca tekabül edecek mik-

tarda ofisin İ~tanbula buğday verme

sini istemiştir. 

Harp ekonomisi 
............._ 

PrOpaganda ve pahahlı 
Propaganda! ... Modem harpte "fili yıla

na yutturan, mızrağı çuvala sığdıran" bu 
kelime aruk ruhi hitabında bir tiksinti ya
ratmıya başladı. Harbe tekıı.ddüm eden 
yıllarda hodbinlik idealizmin çevr!siyle hu
dutlanmıştı. Za.ten her hodbin düşünce ide
oloji denen bir örtıi ile perdeleniyor; ku · 
maşların cinsi birdir, yalnız renkleri deği
şiyordu. 

Harp bu kelimeye yeni bir veçhe verdi. 
Propaganda mefhumunda ne had, ne de 

·hudut kaldı. Ahlaki bağlannı ııilkmiı, her 
şeyden, her yerden sıyrılıyor. fenni, hava 
muharebelerindeki bir cellad kaygısızlığı 

ile, kör nefsine illet etmiye yelteıiiyor. 

Tekniğin harikası radyolar bir lisan kol
lcksiyonu meşheri gibidir. Hım, hım fer -
yatlara ya öıı_ced~. ya ardmca her millet
ten çalmmfş, lıoiuk bir musiki ıesi de ek
leniyor. Sözde psikolojik avcılık! .. 

Bu arnd;ı. bir kuçek havasından sonra ağ
ılalanmış Osmanlı terkipleri ile süslenmiş, 
Manakyan efendi sahnesinin ahengi ile 
tecvi tlenmlı,ı bozuk tilrkçeye rastlamamız 
sıklaştı. Artık propagandanın meşruiyet 

if~esine sığan ve sığınan yalan, hazan da 
he.:eyan ııekllnl alıyor: 

Tilrkiye'de kıtlık varmııt.. Pahalılık var
mış! ... 

Buna hudutlarımız haricinde, türkü gar
bin sığara paketleri üzerl"'l.deki pala bıyık
lı, sırn;ıa poturlu, ktnnı.:Zı c:ebkenli, gümüş 
saldırmalı hayali rekllim resimleri ile ta • 
nımış betbahtlar inanır mı, bilmiyoruz? ... 
Fakat Türkiye sınırları içinde yaşıyan her 
ferdin menşei meçhul bu bozuk hitabeti 
karşılayış tarzı dudakları büken müstehzi 
bir tebesııürndür. 

H'lyır, efendim 1.. üzülmeyin!... Türki -
ye'de kıtlık yoktur. 

Türkiye'de tereyağı, et, her nevi yiye -
cek maddeleri, vesika ile değil, alım satım 
ölçüsü olan kilo ile satılıyor. Bakkal, ka • 
sa" dükkanlarının önü insan değil, içi mal 
dolu ı .. Alıcı nöbet değil, satıcı müıtm 
bekliyor. 

Cümhuriyet rejiminde sanayileıjen Tür
kiye bir :tiraat memleketidir. Birinin inki
şafı ötekinin sahasını genişletti. Zirai is -
tihsalii.tı - yalnız memleket iıtihlakini de
ğil - ihracatını da besliyor. 1ııtihsa1 artışı 
• yıllardan beri - hesabın tenasüp kaidele
rine hendesi bir intizam vermektedir. 

Pahalılığa gelince: cevaba bir ıorgudart 
başhyacağtm: harbin beşet" bayatmda bı -
rnktığı iz öltimün solgun çehresinden ziya
de bin bir ıstıraplı yaralı ve yara olduğunu 
tarih saklıyor mu? Buna rağmen harp de -
nen afet büyük bir himmet v~ gayretle me
deni düşünceltrin bedevi tezahürli değil 
mi 7 ... Harp dünya iktısa.dını, beşer rofahı
... ı...-..r-: •• ....., ..,...1 öv~olmıı.sa... eskiden 
akçe olan mal bedelimleki ölçU aıtma ye-
rini bırakır mı idi 1 Bu hadisede tarihin ka
ra günlerini kızıl sayfalarla örten harbin 
büyük teııiri inkar edilebilir mi T •• Bu sefer 
de tarih tekerrür etmiyoı- mu T... lktısadi 
rabıtalari kopannıya çalışan, tehlikFleşti
ren harbe dünya medeniyetine bağlı insan
lık ne yapsın?_" 

Nol ücretleri bir çok misli arttı, ııigor
talar yükıeldi. O halde nakledilen metim 
kıymeti de yükseleceği pek tabii. .. Mahru 
dış piyasalara götüren tacir, bu fiyat fa.r -
kını kimden alacak? ... Elbet alıcıdan, dış 
piyasa ile iç satışlarının biribirine yakrnh
ğı da iktıAadi muvazene kanunları yarat -
mıotır. Bu yüzden her memlekette fiyatlar 
harp başlangıcından beri bir tereffli kay -
deıtmektedir. İşte harbin feci sahnelerine 
uzak ve yakın lalettayin bir kaç memle -
keti örnek alalım: (1). 

Umum! e§ya fiyat durumu (100 - 1929) 
olduğuna göre 

Memleket 1938 1939 1940 
vasatisi altıncı ikinci ve 

ayı üçüncü ayı 
Arjantin 109 107 130 
Danimarka 104 102 154 

Yunanistan 123 110 136 

İsveç 111 110 ısa 

Yugoslavya 78 77 94 

Eşya fiyattan artarken yaşama endeksi 
de yükıeleceği ıüpheaizdir. 

İşte gene lalettayin intihap edilmiş mem
leketlerin hayat pahalılığını aynı nisbi va
ziyetle görelim: 

(1) Adetler Milletler Cemiyeti istati -
ğinden alınmıştır. 

Yazan: Saılreddin 
(100 - 1929) olduğu.na 

Memleket 1938 1939 
vasatisi 

ayı 

Peru 97 96 
Mançuri 125 156 

Bulgaristan 60 62 
Norveç· 103 104 
Romanya 114 127 
Yugoslavya • 74 72 

GörülUyor lı:i: harp dıinyanııı 
ğında ekonomi sahasında tesiriJll 
mekte, her memlekette fiyatlatl 
doğru sürüklemektedir. Medeni 
lı olan Türkiye'nin bu müesıird 
tün uzak kaldıirnı iddia edecek 
pagandacıların gülünç seviyesini 
çalamayız. Yalnız ıunu söyliye 
kinlerine müreffeh bir i•tikbal t 
Türkiye toprakları harbin do 
badireyi karşıhyacak en müsait 
Şimdiye değin nisbi vaziyet b 
yittir. Öyle de kalacaktır. Bun• 
birler alınagelmiş, alınacaktır. Jf 
lllm ya, fiyat farklan kazanç k 
denkleşir. 
Yazımıza son vermeden önce 

cephesi önünde daha duracağını: 
nin ııiyaset dürüstiıi taassubun 
desi ile örtlilmiye uğraııhyor. 1'• 
met IH Müsavi ve tabii l.fltın 
kamı ıelı:linde teba.rüzil esatlrill 
ridir. 
Teşvike ne haceti- Hak& ti 

kiye Cümhtiriyetinin iman b 
çarpan son inici Ain dailarıııd• 
Bu hakikati bilmiyen gafiller si 
nemen'de Kubilly lbidesi ön«ııdl 
•iinl ... 

Gençlik· bayramı 

radyoda gü 

Geııçlilı: bayramı mlinasebeti;i• 
dağ saylavı Bay Rahmi Apak 111 
şamı radyoda ııüzel bir konf~raııl 
tir. Bu konferansı aşağıya koyıl 

19 mayıs, Anadolu ve Rumeli 
nün istilacılara karıı ayaklanın& 
.bırunr ±Ari}ıidir Ecı:ın.i...i.cıızali.._....: 

altın.daki Istanbul'dan çıkaralt 

nun kahraman sinesine 19 mayıs 
basan Atatürk, mi!U cidalin ilk 
nı burada benimsemiş ve millet' 
karşı ayaklanmaııma rehberlik 
burada atını,Ur. Bu sebeptendir 
yııı türklüfiün hareket, katkı 

semboliidUr. Ve pek yerinde o 
lifin ve ıponın bayramıdır. 

Bu tarihin, memleketimizde 
har baılanpçı olan mayı• ayına t 
lemeai de un bir mazhariyet 
Böylece yiiz binlerce '\ürk ıenci 
ılık bir havada ye:iil çimenler · 
bahar kokuları içinde bu bayraıtl' 
biliyorlar. 

Günümüzün tlirk ıençliği ne 
tiyardır. ·Daha yirmi yıl önceki 
ve ablaları ~ibi evlerde, dersaıı 
sokaklarda kapalı vcı oynamak .S 
ayıp sayılan bir devrede ya15a 
likiı vücutlarını muhkem ve 
rin yapacak bütün un•urlar( ı• 
a<tmoıfer ~inde yaııyorlar. oııl~ 
tin yabancılarına ve tehlike! 

' çıktıkları zaman kendilerini 
bulmıyacaklardır. 

Ey sünümüzlin mutlu türk 1 
!ayınız, koıunuz, bisiklete )>ini 
la§ınız, suda yüzünüz, dağda 
yaklarla ka.r üstünde hız al~• 
motörlil vasıtalarla havada uç 
hayatın ıefakısımz, aiz vatarııf1; 
siz bilhaasa yarmm orduau,uıı 

İtalyadan yapılan 1,1 mllyon liralık tt
hall!tın 400 bin lirasını demir eıya ve ma - ı 
kinelr, 200 bin elirasım tıbbt ecsam ve 
boyalar, 200 bin lirasını mensucat ve ip -
likler, 70 bin lirasını kQğıt, 45 bin lirasını 
limon, 35 bin lirasını da cam mAmulAtı teı
kil etmiştir. İngiltereden yapılan 1,1 mil
yon liro.lık ithalAt~ takriben 500 bin ll • 
ruını mensucat, iplikler vemerlnos yünU 
gibi mensucat ham maddeleri, 150 bin li
rasını kalay, 150 bin llrasını makine, 150 
bin lirasını tıbbi ecsam ve boyalar, 70 bin 
lirasını demir eşya, 50 bin lirasını kablo, 
oi6 bin lirasını otomobll lAstlll ve 40 bin 
lirasını da ıı.teş tuğlası teşkil etmiştir. 
Fransadan takrH>en 180 bin lira kıymetin· 
de maklnıı., otomolıll lAstlğl, mensucat, 
iplik. serom ve antre ıthal edllmlıştir. A • 
merika B. D. uden yapılan 900 bin liralık 
ithalatın takriben 225 bin lirasını demir 
mamul:\t1, 200 bln lirasını makinalar ve 
daldk lıletler. 130 bip lirasını otoıııobillt'r, 
125 bin lirnaını m~yi mahrukat, 100 bin 
lirasını tıbbi ecııam ve boyalar ve 45 bin 
lirasını da otomobil lAstlklerı teşkil et
miştir. Balkan devletlerinden yapılan tak
riben 1,2 milyon liralık ltha!Atlan % 95 1 
Romanyaya alt olup bunun da 93.5 bin ıt
rası mayi mahrukat ve 80 bin lirası da 
çam kerestesidir. Almanyadan yapılan 
660 bin liralı!< ithalAtın takriben SOO bin 
lirasını demir mamultıtı, maklna aKsamı 
ve dakik Aletler ve 200 bin llra.aını da pa
muk mensucat teşldl etmiştir. 
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Sizin büyükleriniz, babalarııı 
!eri ıibi koca kannlı ve hantal 
pa'talar değildirler. Sizin Bü~ 
finiz bile yaya yürür, ata biner• 
ıporcudur. Bütün büyüklerini• 

1 sahaları, plijlar, yüzme havU1 ti 
türlü spor malzeme ve vasıta!• 
makta ve ıizi dürüst, gürbüz: • 
ya teşvik eylemektedir. 

Çukurova' da mahsul 
" Adana (Hususi) - Yapılan istatistik
lere göre bu yıl :Mersindeki ekim sahası 
geçen seneye nazaran yüzde on altl fazla- l 
dır. BUtUn İçel bölgesinde bu yıl mahsu

M.rek•Wdir. 

Yeni bir kelime: cep! 

H er mµbarebe gibi, şimdiki mu· 
harebenin bütün dünyaya öğ -

rettiği yeni kelimeler, yeni t8.birler, 
yeni terimler var. Mese!A bir mem
lekette -sözüm yurdumuzdan dışarı 
ama, bu hakikat daima uyanık dur
mamıza mani olamaz I - saman al
tından su yürüterek, gizliden gizli -
ye fesat çıkarmağa uğraıan yaban
cılarla satılmış hainlere verilen 
" beşinci kol ,. ismi yeni bir terkip
tir. Nasıl çıktığını. nereden geldiği
ni geçenlerde bu sütunda anlatmıı
tık. 

Bu hainlerden kalbur üstüne çı
kanlara da Norveç'te ihanet rekoru
nu kıran binbaşının ismiyle Kuis -
ling diyorlar. Geçenlerde bir ingi -
Jiz gazetesinde bir muharrir, sokak
ta oyun oynıyan iki çocuktan biri
sinin ötekisine mızıkçılık ettiğini 
anlatmak için : 

- Sen Kuisling'Jik ediyorsun ! 
dediğini duyduğunu yazıyordu. Gö
rülüyor ki kelime gazete sütaunla -
rından mahalle 'oculdarının ağzına 

'#AN l~l IL~R 
kadar yayılmıştır. 

Bu yeni kelime ve t8.birlerden bi
risi de bazı gazetelerin Poche diye 
yazdıkları Cep'dir. Fransa - Belçika 
hududunda ileriliyen alman motörlü 
kıtalarımn orada işgal ettikleri bir 
parçaya verilen bu isim de epeyce 
aldı, yürüdü. 

Evelki gün şurada burada okudu
ğu yazı ve haberlerle yarım diplo -
mat ve yarım stratej kesilmiş olan
lardan birisi : 

- Almanlar fransızların cebine 
girdiler, diyordu. Bir delikanlı : 

- Bu, biraz yankesigilik sayıl -
maz mı ? dedi. Daha yaıJıca bir· a- • 
dam da şu temenni ile s6zü kesti : 

- inşallah çıkamazlar I 

Tarihin tekerrürü! -
B. Vinston Çörçil, 1914-1918 ci -

haa barbında lngiltcre'nin bahriye 
nazırı idi. Bu harpta da önce o va-

' zif eyJ, ondan sonra baıvekillikle 
mildafaa nazırlığını azerine aldı. 
MareıaJ Peten biripci bllyQlc har

bın Verd6n kahramanı idi, . ıimdi 
franszz kabinesinde tf#vlet nazırı ve 
başvekalet muavinidir. 

General Veygand, Mareşal Foş'un 
kurmay başkam idi,· şimdi Yakın -
şark'taki müttefikler ordusu başku
mandanlzğından Fransa'daki mütte
fik ordular başkumandanlığına geçti. 

· Mareşal Fotun hasta dö!Jeğinde 
son saatlerini yaşarken : .... 

- Fransa'nzn başı sıkılırsa Vey -
gand'ı çagırınıı: 1 diye vasiyet etmiş 
olduğunu söylüyorlar. 
Şu halde tarih, kısmen tekerrür e

dı·yor ve 19)4-1918 harbını yapanlar, 
yeni harbın da yardımına koşuyor -
!ar, demektir. 

Acaba: tarihin baş ta~afta böylece 
tekerrflrü. sonund~ da tekerrür ede
ceğine bir iıaret sayılamlir mi ! 

pairelerde Y'!Z •aat~! 

Bir lstanbul gazetesi, resmi daire
lerde yaz çalışma saatlerinin 1 Ha
zirandan başlayıp Eylfıl ortalarına 
kadar süreceğini yazıyor. 

- Peki, yazıyorsa iyi ediyor, sen 
ne diye tekrarlıyorsun ? diyeceksi
niz. 
Hayır, benim anlattığım gibi an

latsa benim yazdığım gibi yazsa se
simi çıkaracak değildim. " Devairde 
yaz mesai saati ,, diye yazıyor. Bu
nu bu kadar yazdıktan sonra biraz 
daha dişini sıkıp " Devairde saatı 
nıesaii sayfiyyc •. de diyebilirdi. 

§..öhret namzedi bir baston!. 
lngiliz başvekillerinden B. Bald

win'in pjposu -meşhurdu; Çember -
leyn'in de şemsiyesi. 

Yeni İngiliz başvekili Çöriçl'in de 
sigarı ile kalınca bastonu meşhur 

olmak lazım. 
Şemsiye bir sakınma, bir korun -

ma vsıtası idi. Bakalım yeni başve
kilin bastonu kendisinden beklenen 
marifeti ne zaman gösterecek ? 

T. 1 

Fakat bir şey var: bütiin bU 
sizin ilzerinize titrediği bu ı ,-
de vıttana ve millete karıı bU 
rhıiz ve meııuliyetleriniz vllr: 

Türk inktlabını yayacak, ko 
leştirecekslniz. Bu halde C. •1!; 
saflarını ·kuvetlendiriniz bal!C 
durunuz. ..ı 

• 1111· 
Dünyanın en çahıkan ıen~ 

!ısınız. Alı:ıam erken yatıp ı d1I 
madan kalkmak ıiarınıı oırnal' 
kılip memleketinde geçen b~,r 
münbaka ve maç günüdür. ,,p 
ve bütün akıamlar savaş ak§ -,.,# 

3tıf"' zarlar ve ne de bayramlar Ç 

nına gevşeklik vermemelidir· -~ 
'ti,... 

Büyüklere saygı, devlete ~ 
sevgisi türk gençliğinin dUstU ... 

]I" 1 
!usun &!ın yazısı savaş alın d• ti 
atılmadan önce okul asırların 
ıite anfiteatrlarında beJirrn11

8 

·Gençlik sıkı dur. Yal!U'I 
türklüğe güven. Sporu yapıP 1' i 
kemleştirmekten maksat se~t 
dir. Ordunun safları arasınll .rd',J 
cut, sağlam bir iman ile ı:ı, 
Bayram ıününde bütün bupl ··rJ• 
ti!n dünyanın karışık bir gilJl;.... 
Jediiinis ba7J'&DUD kutllıl o 



ULUS -3-

Almanlar ·Majino'ya 
hücum. etti·let 

Kont Ciano İtalyan .miJletinin 
vazifelerini izah etti : 

_, •.•.•....................................... \. 
: D 0 lf ııc: 0 : 
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yenı 

' r Bı 
l'I dıt; 1• tncı SllYf•d• ) 
h'etıerınan taratından sarfedllen 

muvatfoJdyeUe de!edll. 

a1!:!eri vaziyet 
I~ e~~an: Askert vaziyet ,ıı 

Alman ilerleyiıi-, güçlqiyor 
Akp.m tebliğinden ıonra, Havas, bu ak

tamki askert vaziyet hakkında aşağıdaki i
zahatı veriyor: 
Almanların garbe dotru itişleri, gittik

çe daha ziyade güçleşmektedir. Meuse neh
rinin kuvetle reçilmesinden sonra alınan 
motörlü kıtalarmm siddetli hücumu neti • 
cesinde Fransa'da kazandıkları araziye nis
bet edilirae, alman zırhlı kollarının bugün 
Saint - Quentln'in ıtimalinde ve gıırbinde 
yaptıkları çok ıiddetli çarpıımalardan ıon
ra elde ettikleri arazi kazançları pek cü-

Duçe parolayı verir vermez 
derhal harekete. geçeceğiz ! Cümhuriyel • 

tan ebııır: 
farkın sevkuıceytıl harekat, Cam
etı s~ kıtaatımızın kırılmaz 
il garp 

1
.- Quentın mıntaksında 
SUkametındekl tazyikle· 

et, efddl 
Bu yeni vazife 

Garp cephesinde çok fey var 
Yunuı Nadi, bu bB§lık &ltıntla., umu

mi hnrbln son tlç senesinde alman ted
birlerinin hUIMasını teşkil eden "Garp 
cephesinde yeni bir ııey yoktur,. mütea
rlteslnl hatırlatmakta ve tranııız bao
vekilinln, bundan Uç sene evel nt?§rettl
tl ve bugUnkU vaziyeti eveldc.n tahmin 
eden bir kitabını mevzuubahis etmek
tedir. 

&aatt olnıaıtta berdevamdır. 
ınetnı t~bert bü)11k bir tcbcdôUI 

de Seı ı:· 
l"fcauer1 ııda müttefiklerin sev
i ilde c~ uınumıyetıe müsait ıe -
t kıtaa. reyan etmektedir. 

zidir. ' 

it alyan menafiini müdafaa ve İtalyan emellerini f ahakkuk 
ettirmek, raahh~dlere sadık kalmak azminden mülhemdir 

n :>a tı, kendi gerilerine doğru 
tdtr Ptnıı oldukları tı:uı.rruzlıırı 

l<2e Saı 

Diğer bir nokta da alman kıtalarınm 
Montmedy müstahkem mmtaka.sı lizerine 
yaptıkları gayrettir. Sedan'm şarkında Me
use geçidini kontrol eden bu mıntakanın 
teşkil ettiği çıkıntı, alman hareketlerini 
pek çok rahatsız eylemektedir. Bunun için 
dir ki alman piya.<lcsi, iyi müdafaa edilen 
kuvetli müstahkem mevzilere karşı, kendi -
si için çok telefat verdirici hücumlara te
•ebbüs etmektedir. Bıi•ün bu hücumlıır dün
küler gibi, mütearrızlar için muvaHaki -
yetsizlikle ne~icelenmiştir. 

lııgtıız r -Quentın'ln oımalınde 
ı dd~tı ransız ve nlman tankı 

lr .!< i bir muharebe cereyan 
be1laatın mütemadi med ve 

'l'ıııeın:ı!n tn<>vkl!nl tayin etmeğe 
nehrı tedır. 
ııtaır ilin soı Sahilinde almanlar, 

er ııevk ll!ının cenubuna bir takım 
t c 1 Yletmı§lerdir. BUtUn bu mUf
'11.nı il uır edilmiştir. 
'Yü~arıların planı 

cellahı k kumandanlıgının ordu -
t tı ~ katı neticeyi lııtıhaale 

ı Indi gittikçe teen11t et-
ile oı 

bir e ııe arasında 60 - 60 kllo-
ltııv ti epJıede faally~tte bulunan :r 4 \•eya ~ zırhlı fırka o -
ll'Uı.ıı t~~l~ektedlr. Bu kuvetler 

etı--ı·ruzlarının hede!l olan 
Ötede ıı:ee gayretlerini sartetmek-
1 r, ltlirQrlde cereyan eden diğer 

l1ılı ntışe göre, garp istika -
lllfı~ı harekete ynrdım etme

nıa hareketleridir. Fakat 
laıar1Hllındi motörlU !ransız ve 
~de karşılaşmaktadırlar. Bu 
araa enbert cereyan eden zırh
b r ılldakı muharebeler tama
lltı:ıt~lyetı .ıalzdlrl<'r. Otomo

'k ın kletıere blndlrllmlıı ma • 
'den ~frezeıerlnln hlmayeetnde 
cepıı. u tank kUtıelerl için de

tıı ~ Yoktur. Alma.nlann bazı 
l.aı,ll fr t lr rt bu suretie birkaç 

12 11 
cıv rına kadar ve evelkl 

• lt kn.d r llPrlemlelerdlr. Bu 
b C l'llt har"hP inin \'UkU buldll· 

r a n bılf'.l.r isinde ancak bazı 
~~dedıını ktedlr Almanlar A· 
ld ilde bazı köprlllerl baskın 
, etınek ıstemlıılerdlr. Rethel 

lleiırı aJrnıuııar iki noktada iki 
ı il karvı sahUlne çıkarmağa 

ıır l"f 1nrsa da di~er bUtUn nok
~11\> lltiakUrtUlmüşlerdlr. Nehri 

it ile &ffak olan iki müfrezenin 
irtibatı, kee1lerek esir edil· 

Of' 
~~ hücum pü•kürtüldü 
~:e aıınanıar bu mıntakada 

ot hattına taarruza bqla • 

etz.arı orta cesamette kazamat-
\)~ bUytjk kaleleri ihtiva eden 

... ; ~!batı havidir. 
~~ l ao otonuıtlk JZ!lb.lılarla 
e t ı;tlk kazamatlarla mu -

it CUrııtdlr. Almanlar piyade küt
'tlerı et.nııııerdlr. Hlicwn agu 

r bin ılddetll bombardımanı 
ı..._ d&t J\.lrnan piyade kıtalarının 
:-"'llb:rllları !ranaız toP41larımn 
lt ~etrn_ dınuuıına mAruz kalarak 

rru>--.. ~-11 lılerdlr. 
1 arr: boktada elde ettikleri 
tı. ~t lyet küçük kazamatlar -
ta>1atıatdllrnesı olmuııtur. Taar 

il dl l>UııkürtUlmüştUr. 
!~ı:r!'r kısımlarında .Mont
""'GI.. hududuna kadar kayda 

6,.ctl., ,0lmamııştır. 

ao .... ~" farkında harp 
~ • ~OYter ajanaı bildiriyor: 
lld~ı Ve Landreciet'nin tar· 

etli lak etle devam etmelctedir. 
löre d ~rl mahfillerden verilen 
etırıı uıınan mühim hi~ bir te

'nıı~' ~tlildir. 
11'.ılllıareb llrıdrecles ile La Fere a

'-111tın e bınlerce lngillz, fransrz 
ır "1..tı ın biribirlne ıirdiğl karma 

f Yet al ı h() ırıt.dan nıııtır. Bu arada dört 
lttde .

1 
ınurekkep alman kıta -

tler, 
1 

eri hareketlerine devam 

l?t tt. 
llıiıhiııı ~latına ratmen mütte(ik
declırter vcııeri kar,ılamak mec -
~ııf ' ~e Vaziyet "nazik" ke

'>ttth edılınektedır. 
21) Qreb · d 

ttı ~. _ 4;:1 evam ediyor 
tıı hah avas: Akpma dolru 

0tı, liz~rlere röre, vaziyet, bu 
\:ıııenıelttettıl?lahıQı ıurette deiiı -
ıtı'll' r. 

1) 111 ıtarb' 
lı '"na, İki ınde ve Cambrai şar-

t lı:ıtaı1 l?ltıhasım 'taraf motôr
tıtı . rının bırı'b· i . k ' ed 

ıle ır nı ta ıp en 

Frannzlar alman İ•tihkamlaTını 
bombardıman ettiler 

BAie, 20 a.a. - Fransız ağır topları dün 
aabah erkenden Ren'in sağ kıyısındaki Al
manya'nrn İıtein iıtihkamlnrını bombar -
dıman etmitlerdir. Bale'den şiddetli top 
aeıleri iıitilmiııtir. Fransız kumandanlığı 

kanallar üzerindeki koprüleri ve Saint -
puiı'ten Bile civarına bir kaç kilometre 
şimalde kilin Leopoldshıihe'e giden hnt ü
zerinde kain demiryollarrnı berhava etmi$
tir. 

Saint - Louis demiryolu üzerindeki ki:ıp
rünün tahribi İsviçre ile Fransa arasında 
Bile üzerinden bütün demiryolu müna\ta -
llunı inkıtaa uğrııtmaktadır. 

Royter ajansına göre vaziyet 
Londra, 20 a.a. - Royter ajansının as -

keri muharriri bildiriyor: 
Almanların Fransa'daki taarruzu iki de

fa istikamet değiştlrmi11 ise de bugünkıi ıs
tikametini muhafaza etmektedir. Hücum 
§iddetinin alman motörlü luvetleriyle ia
şe depoları arasındaki mesafe uzadığı nis
bette kırılacağı ümit ediliyor. Almanların 
Saint - Quentin'in garbindeki son ileri ha
reketlerinin Arraı ve Calais yolu ile deni
ze ulaşmak gayesini rüttüfü anlaşılmakta
drr. Almanlarm fransız ordusunu İngiliz ve 
Belçika kuvetlerinden ayırmak ümidinde 
olmaları muhtemeldir. Fakat. fransızlar da 
kudretli bir surette malı:ineleştirilmlı krta
lara malik bulunmaktadırlar ve almanların 
Sedan'a nüfuz ettiklerinden beri yeni mev
zilerini büyük bir süratle iligal eylemiş -
lerdır. Almaıiların kar§ıla tıkl rı ~orluk -
lar, tankları •tarafından franıız hatlarında 
bir cep açılan bölgeye klfi ıüratle piyade 
kütlelerini nakletmektedir. Alman piyade 
fırkahın eski ıistem üzerine teıkil ve ter
tip edilmiıtir. Bu fırkaların nakliyatr yUz
de 80 nlıbetinde atlarla yapılm~tadır. Ge
neral Weygand'ın müdahalesinin hayret ve
rici bir atiklikle yapılma&ı imkanı vardır. 
Vaziy~t seyyal bir manzara arzetmekte 

ve kuvetli bir mukabil taarruz mü,kül ol
makla beraber, almanlarm bitkinlik ve ia
ıe kıthğr neticesinde duracakları ıaat gele
cektir. Kayde lAyıktır ki, Sedan böl;,esin
de tek hath iki demiryolu mevcuttıl', bu 
da mühim lruvetleri betlemiye klfi nakli
yatı temln edenıeı. 

Londra'da ne diyorlar 
Salihiyettar mahfiller, Franıa'dakt aa -

kerI vaziyetin ıiıphesiz nazik olduğunu ve 
fakat itimadı kaybetmek için hiç bir sebep 
mevcut olmadığını bildirmektedirler. Cor
rafi bakımdan vaziyetin cumartesi günün
den daha iyi okluğunu iddia etmek fayda-
111 olmakla beraber manevi bakımdan H· 

lih mevcuttur. 

İngiliz kıtaları daha evel tesbit. edilen 
plina uygun olara:k çekilmlye devam edi
yorlar. İngilizler fra.nsızlann maruz kal -
dıklan müthlt hUcuma maruz kalmamı:ılar
drr. Fakat, bu kıtalar muharebeye bütün 
kuvetleriyle atılmışlar ve fasılasız harbet
mtıktedirler. Belçikalılar da mükemmel bir 
surette harbediyorlar. Liyej ve Namur hi
JA mukavemet etmektedir. 

lngiliz cephesinin mukavemeti 
Londra, 20 a.a. - İngiltere kuvvei 

seferiyesi umumi karargahı tebliği : 

MllR.no, 20 a.a. - Bllyttk kilise meyda -
nında toplnnmıı olıın kara gllmleklllere 
hitaben bir nutuk söyllyen kont Ciano 
§Öyle dPmlştlr: 

"- BugUn MllAno'dıı vukua gelen top. 
Jantı, hiç kimsenin g6:ı:llnden kaçmamn!ı 
!Azım gelen bir mıığna ve kıymeti haiz bu
lunmaktadır. Bu toplantı, hususi azameti 
haiz htıdlseler her saat Avrupaya ve dün
yaya yeni bir mukaddera t yaratırken, vu
kua gelmektedir. 

Genç mensupları, kahraman eski men -
supları kadar mUtf'\'akkız olo.n MIHl.no fa 
ıızml pek iyi bilir ki harp ve lnkıltıp İtal 
yMı, Habeşistan ve İspanya zaferlerinin 
İtalya'sı, Avnıpa hayatındaki hA.dls"IPre 
yabnncı kalamaz ve Roma. bu htıdle ler 
hakkıada kendi sözünU söylemek istiyor 
ve sıısqıyecektlr. 

ltalya'nrn yeni vazifeleri 
İtalyan m111ctl. kendisinin dAvet olu -

nablleceğl yeni vazifeleri. bir iman hlssl
yatlylc göz önUndc tutmag-a hazırlanıyor. 
Eu va:r.ifr. ne olursa olsun, benim kadar 
s iz de billyonnınuz ki, bunlan, karada, de
nizde \'e havada hUkUmran devlet hakla -
rımızın mllda!aası. memleketin bizzat ha
yatiyetini' elzem bulunduğu için tabii olalı 
isteklerimizin niha~ et tahakkuku llizıımu 
ve tnahhUtlerlne ve aynı zamanda en bU -
yUk mukadderatına sadık kalmak azmin
de bulunan ıtalyan işçisi. harp~I ve ta,şlst 
büyük de\ Jet adıunı olarak şerefini temiz 
ve yUks<'k tutmak iradesi dikte etmekte -
dlr. 

ltalya'nın parolaıı 
İçinizden hiç birinizin \)ug{ın bu husus

ta dalıa faz.la söyllyeceJttml dUşUnmedlği
nlze eminim. Duçe kat-ar verdigl :r.amnn, 
parola bh:e gelecektir. Parola, sulhta \'e 
harpte yegl\ne şrflmlzden, yirmi mUcadcle 
ve fütuhat senesinin ismini muhakkak şan 
ve zafer mUteradlfl haline getirdiği adam
dan gelcektlr, O, bu emri verdiği zaman 
civanmert ve şeci, f8§1St MllOJıo, bir kere 
daha ayaklanacak. bir kere daha ileri kol 
vlllfeırinl lstiyecek ve her zaman olduğu 
Jffbl flllyatıa, silt\hlarlyle ve bilhassa 

Alman tebliğine 

göre vaziyet 
Berlin, 20 a.a. - Führer'in umumt kiı. -

rarclhınm tr:bliğl: 
Zeeland'da diışmanın ceri müfrezelerine 

kafliı takip harekltı devam etmektedir. 
Dendre'i geçtik ve yukarı Escaut'ya var
dık. lnriliı kıtaları ıüratle Manı limanla
rına doğru çekilmektedirler. 

Maubeuge yakıtını.da ve Valenciennes'in 
cenubunda, cenuba doğru mahreı; bulurunıya 
çalışan bir fransız - belçika ordusunun hu
cumlarrnı püskürttük. Düşmanm ;ayiatı 
çok mühimdir. Düıman ezcümle bir çok 
tank kaybetmiıtir. Akim kalan bu yarma 
teşebbüsünden sonra chemiyetle sarsrlan 
düşman geri d<ifru çekilmektedir. 
• Daha batı - cenupta motörlü müfrezele

rimiz ve tanklarımız Cambrai - Peronne 
yolu,üzerinde 1916 daki 9omme meydan 
muharebesinin cereyan ettiği yere vannıı· 
lardır. 

Avcı ve bom'lıllrdıman tayyareleri La -
on'dan gelerek ıimale dofru ilerlemekte 
olan bir düşman tank kolunu tahrip ve bu 
koİu rlcate mecbur etmiılerdir. 

Liyej'in ve Namur'un bütun kaleleri, bir 
teki müıteana olma.il üzere alman kıtaları 
tarafından işgal edilmiştir. 

Hava ve deniz taharekatı 
Pazar günU alman hava kuvetleri Belçi~ 

ka'da ve ıimali Franaa'da dıişmanm ıeri -
!erine ve ricat yoUarına karşı baslı:mlanhı 
arttrrmıslardrr. Düşman hava meydanları
na yapılan baskınlara muvaffakiyetle de -
vam edilmiştir. 

kalblcrlyle hazır bulunduğunu lebat ede
cektir.,, 

Kont Clano'nun son sözleri şiddetli al
kıolarllı. ve yaş:ı.aın Duçe Avazelerlylc kar
oıı nmıştır. 

Fransa - ltalya münasebatında 
selah mı? 

Roma. 20 a.a. Roytcr ajansı bildiri-
yor: 

Buradaki bazı siyasi maha.tıl, fransız 
kabinesinde yapılan değışlkllklcrl ve bll
hassa hnrlclye nezıı.reti umumi ktıtlpllgine 
Legcr nln yerine Houx nun tayin edilmesi 
keyfiyetinin, Fransa dı.t siyasetinde ez
cUnılc ital~ n'yn karşı olan siyasetinde bll
yUk tebedrllill!'re öna~ ak teşkil edeceği 
knnnatlndE'dlrl"r 

Bazı ldmsPler, IA'ger'yl Frruısa harici
ye nezareti dircktörll teltı.kkl etmclkte idi
ler Bunlar, Paris ile Roma arasındrı.ld iyi 
mllnasebetl!'rln lnkıtaındıın Legcr'yl me -
sut tııtm'lktndırl r 

B. Roux Roma'dan ayrıldı 
Roma, 20 a.a. - Fransız har ciye genel 

sekreterliğine tayin edilmiş olan B. Char
les Roux. dıin akşam Papa'ya vedi etmiş 
ve bu sabah Parıs'e har~ket eylemı tır. 

Abluka hakkında İtalyan - İngiliz 
müzakereleri 

Londra, 20 a.a. Geçen hafta Cebe-
IUttarık'ta lnglllz kontrolUne uğramış ol
madan geçmiş olnn i tıı.lya'nın Rex "e 
Contc dl Srı.\'ola Vl}purlarının vaziyetini 
tetkllt eden Taymls gazetesinin diploma -
tik muharriri bu S<'rbcst g çişin yeni bir 
lnglllz - ltnlynn anlaşması netle si olma
dığını ta.'!rlh etmektPdlr. 

Bununla beraber Tnymla gazetesi kon -
trolU, Almanya'ya kaçak mal gitmesine 
mı\nl olmakla beraber İtalyan deniz tica
retine verilen zararları azaltacak şekilde 
hafifletmek için mllzakffelrr crreyan et
mekte oldu,ı'\'unu IIOvc ediyor Fakat bu 
anlaşmanın tahakkuku Roms duvnrlanna 
yapıı;tınlnn afişlerden ''e fD<1lst matbua· 
tında çıkan yazılardan nnlnşılacağl veçhi· 
le henüz uzaktır. 

/Sel~ika'dan Fransarya 
ge~en talebelerimiz 
Ankara, 20 a.a. - İlk kafile olarak Bel

çika'dan Fransa'ya geçmiı olan talebeleri
mizin isimleri ıunlardır: 

Hukümet tılebesi: 
Orhan BJykal, Ferit Zeki Derman, lı -

mail Tiner, Ali Paksey, Nizamettin Ercil, 
Adnan Erkmenol, Suad Yasa, Cemal Ulu -
ıınd, Nezih Rona, Ömer Eskici, İlhami Bo
mün, Nec<1ct Uran, Sadık Anıev, Hasan 
Tahsin Ycbalrk, Saim Yurdakoı, Hamza 
Batuk. 
Kerıdi besaplarm• tahsilde bulunanlardan 
Fahri Gomulu, Seyfettin Budak, Vedi 

hman, Hüsnü Ergenç, Saffet Orlıanoğlu, 
Şakir Ulusu, Hayri Boylu, Emin Ulusoy, 
Nevres, Sayır, Turgut Ankara, Can Çöle~ 
ı;en, Alaettin Tezol. 

Bundan sonraki kafilelerin l~lmlcri de 
reldikçe bildirilecektir. 

B. Çörçil'in 
nutkunun akisleri 

Londra, 20 a a. - Çörçll'ln lnglllz mil
letine hltabrııl sabah gazeteleri tarafın
dan tehlikeyi lnkfır etmemekle berıJ.be.r 
nikbinliğe karşı nazandlkkatı celbeden ve 
kalblere t. saret veren enerjik ve realist 
bir ııefln mllesslr bir dt\vetl mahiyetinde 
klAkkl edilmektedir. Gazeteler vaalyeU 
lmparatorluta bildiren bıı.şveklU tebrik 
etmekte ve milleti enE"rjllerinl ve harp ls
Uhsalt\tını Azami hadde götürerek d'lıma
nı durdurmağa ve müttefik kıtalar Uze
rlnde yaptığı tazylkı azaltmll.ğa d[l.vet ey
lemektedlrler. Bu suretle dllşmanın plln
Jannı bozmak için vakit kazanılmış ola -
caktır. Gazeteler fransız kıtalarının kah· 
ramanlığından sltayı§le bahsetmektedir
ler. 

Dally Mail deyor ki: 

Muharrir diyor ki: 
"Şimdi kal'§ıla,ılan vaziyet fransız 

bqvekllinln tok evel glirdtitfl ve U,.t yıl 
önce de yazdığı hakikatlerin flllyat sa
ha.ııında tecellisinden ibarettir. Yani al
ınanlar Hollanda ve Belçika ile b<'raber 
bllhassa Frarumya te•;clh ettikleri ta
arruzda motörlil teşkllıl.t b31Gmınd:ı..n 
hl~ brklenmedlk bir falkl~etle ileri a
tılmışlar ve mlkdarca yUl'.s k oldug-u 
anlaşılan bUtUn hava kuvrUertyle bir
likt e kara kuvetıerlnln h men hemen 
topyetkOnu mllmkUn olan s<lratle neti
ce alacak en §lddetll harb sUrmUşler
dir! Taarnıımn bu şt>kll ~ok §8.§ırtıcı bir 
tesir yaparıık harp manzarasında bütün 
dünyayı ha,>Tete dOşUren bUyük bir 
buhran yaratmıştır. 'O kadar ki dünkü 
fransız tebliğinden biri tranııız asker
lerinin motörhi dU,man kafileleriyle 
luırşılaşmağa alıotıkle.rından bahııedi· 
yordu.,. 

Fransız mllletlnln yüksek \'ataıq><'r· 
verlU!'lnden b~eden muharrir diyor 
ki: • 

"Başvekil mua...tnl olarak hUkümete 
rrtr n mıtrt>şal Peten in ~'.U"ktan u~nrak 
Parlse varan general Veygand'ın ıa
lıı .r nda it ndt ini toplamıığa ba.şlıyan 
Fransa'nın bUtUn azim ve lrfanlyle a
yaklanış nın tımsallerlnl gllrmekte mU-
bal!lga yoktur.,, , 

Garp ceph"slndekl vaziyetin mütte
fikler için o.rzcttlğl \'ahim hali tebarUz 
ettiren muharrir diyor ki: 

"F.vct gıırp cepheı'!lnde aR'tr bir vazı. 
ye~ lfadet ed('n çok şey var. Fakat 
Fransız milleti asabiyetinin ve lngiliz 
inat ve kudretini bu vaziyeti düzeltlncl
ye kadar u~aşmaktan geri durmıye.
caklarını da pek iyi blllyoru:;. Bllhıı.ssa 
bu yeni şeklld"n dolayı harbe bir kere 
daha: 

- Yeni ba§lıyor. 
dlyeblllrlz.,, 

TAN 
İngilizler yalnız sonuncu harbi 
kazanırlar 

M. Zekeriya Sertel, bu bll.§hk altın
da diypr ki: 

"BUtün dUnyanın gözü ıimdi ılmal! 
Fransada lkt dev ordu aruınd& cere
yan eden blıyUk drama çevrtımııı bu
lunuyor. Artık Hollanda ve Belçika as
kerlik bakımından ehemlyetlerlnl kay
betm,şlerdir. Almanlar bUtUn kUvetıe
rlyl<' tra.nsız ordusu üzerine yüklenmlg
lerdlr. 

Burada imanlar detti maldncler 
çarpışıyor. Harp sahası ııimdlye kadar 
tarihin görmediği ve kaydetmediği bir 
cehennem halini almııtır. BUUin dUnya
nın mukadderatı da burada cereyan e· 
den harbe bağlı olduğll kanaati mevcut 
olduğllndan, mubarip veya bitaraf bU
tUn milletler bu bllyllk dramı derin bir 
alAka ile takip ediyorlar ... 

1940 har.binin askeri bir harp oldu
ğu kadar da lktısadl bir dö#Ut olduğu
nu hatırlatan muharrir, İngiltere latlh
barat nazınnın son nutkundan iktibas· 

Ticaret . Vekilinin 

• beyanatı 
( Başı 1 lnci saylad• ) 

le meşgul olmu§ ve bu sabah tayyare 
i1e Ankara'ya hareket etmiştir. Vekil 
hareketinden evel şu beyanatta bulun
muştur: 

.. _ İhtiklrla mücadeleyi daha tesir
li bir ıekle ıokmak için yeni tedbirler 
ittihaz edeceğiz. Millt Korunma kanu
nunun 32 inci maddesinde yalnız ihti
kar tarif edilmiştir. Fakat ihtikar hi
diaeıinin mahkemede deMllerile ispatı 
lbımdır. Bunun için de yeni bir ka
rarname önümüzdeki hafta meriyete 
riımit bulunacaktır. 

~'lı:tedir Çoslc şiddetli bir surette 
tfo · aat 15 d ıı tem e Pariı, Cam-
l, 'Per:•ı halinde idi. Ayru ıa-

t ıt.Ydedit ateı hattı üzerinde hiç 
lıatt 1 , , rnernııti. 

İngiliz cephesi, bugün düşman taz -
yiki karıııında muvaffakiyetJe muka -
vemet etmiştir. 

Alman iddian tekzip ediliyor 

Keıif tayyare~ri Fransa • Bel~ika aahl
li önünde iki düşman destroyerini tahrip 
etmiş ve bir düıman dettroyeriyle bir fran
sız torpido-sunu ve yekGnü 15.000 tona ba
liğ. olan üç büyük ıilebi ciddi hasara uğ -
ratmııla rdır. 

Dü&man dün ceqıan 143 tayyare kaybet· 
mi&tir. Bunun 95 i hava baıkınları esnasın
da, 15 i dafi toplarımrz tarafından ve mü -
tebaklıl de yerde tahrip edllmiıtir. 31 tay
yaremiz dönmemiştir. 

"Fransa ve İngiltere tarihinin en kor
unç ve en ulvi saatini yqıyoruz. Irkla -

rımız müttefikan Avrupayı ve tıısanlığı 
Jrurtannak için birlikte yürllyorlar ... 

Bu kararname ile bütün vilayetler
de birer fiyat murakabe komisyonu 
tc§kil olunacaktır. Bütün maddelerin 
fiyatlarını murakabe edecek olan bu 
komisyonlar İstanbul ve İzmir gibi 
mıntaka ticaret müdürlilkleri bulunan 
vilayetlerde yedi kişiden mürekkep 
olacak vali veya muavinlerinin reisli
ğinde teşekkül edecektir. 

lld "Zer· d 11lda M ın I! ve bu hattm bU-
bbu ı~bahontrnedy mırıt:kuında 
•ııt. it Yaııtılı:ları yeni bir 

lYde 
ecl 1•7an bir ıey yok-

) Ilı 
il t . ıntalı:asınd 
d 1•tıhklınta a alaıanlar, dün 
b lı:ıtat1rı .. rına ltarıı fa1d11ıı 

ta •ler Yap ıı;ın Çok zayiat verdi
taftarı :p ~1tlardır. 

l.tdıtd·~inearıı askeri mahfillerin
• F'ere" rore, franıız kıtaları 

ı Sıkı ' 
•ureıte tutnıakta . 

~Q~ .. ~ ı_ 
0 

'-il. - Q~fo.m tebliği 
• Q ınayıı franıız alı:ıam 

11tııtin• 1tı1ı ın ıirnar d 
td • dairııa ın e ve rarbin-

) ltııntatt. ÇoJı: Iİ.ddetlidir. 
Pliıı.ıı •ında dü 

iıı ~ ~l't~lınu . ımanın yeni 
''rt k 1 ltur. ,,,, ••na 

lrıı"' Yolrtur. ıııınıarında ebemi· 
d tlerı . 
t llltı ıtıızin bU . . 

Pariı, 20 a.a. - Askert harekitın 
ıevk ve idareıi hususunda Jranıız 
yüksek kumandanlığı i]e İngi1llre hü
kümeti arasında iht'ilaflar mevcut ol -
duğuna dair alınanlar tarafından ileri 
sürülen iddialar salahiyettar mahfil -
lerde tamamiyle hayal maqsulü ola -
rak tavsif edilmektedir. • • 
Aynı mahfillerde bu iddianın ingi

liz - fransız blokunu ayırmıya matuf 
yeni bir manevra olabileceği illve e -
dilmektedir. 

B. Ruzvelt bir milli 

koalisyon kabinesi 
kurmak tasavvurunda 

Pazar gününü pazartesiye bağhyan gece, 
İngiliz tayyareleri batı Almanyuı üzerine 

-tekrar bombalar atmıılardır. Bazı siviller 
ölmUı ve yaralanmıı;ur. Üzerine bomba t
abet eden yeglne as.kert hedef bir harp o
ılr kararglhr olmuıtur. Esirler aratımda ö
lenler vardır. 

Almanlar Laon'u almıılar 
Berlln, 20 a.a. - Alman orduııu bıt.§kU· 

mandanlığının teblltl: 
Alman kıtaları, bugtin Laon'u almıılar· 

dır. Laon kalesi tlzerlne alman harp bay
rat'ı çekllmiıtır. J,.aon'dan cenubugarbtye 
doğru llerlenerek Olse - Alsne kanalına 
varılmıııtır. 

Beıinci kol' un yeni 

hilelerine karıı 

tedbirler ahndı 
Londra, 20 a L - Holanda'da. Dan!· 

marka'da ve Norveçte bulunan tıeılnci ko
la mensup e§hıuıın alman pilotlarına, ge -
rek gece, gerek gUndllz, yardım etmek U -
zere kullandıkları hfyleler meyanında tar
lalardaki ot yı~nlanna ateış vermek, yer· 
lere gazete kt\ğıdı yaymak ıtlbl çarelere 
bao vurdukları söylenmektedir. 

Komisyonlar piyasayı yakından ta
kip ederek herhangi bir ihtikar vaka
sını de1illeriy1e tcsbit edecek ve adli
yeye verecektir. 

Ticaret Vekil imiz l .tanbuP dan 
döndü 

Ticaret Vekilimiz B. Nazmi Top
çuoğlu dUn §ehrimize avdet etmiştir. 

Yeni tedbirler 
Haber aldığımıza göre Ticaret Ve

kileti, milli korunma kanununun hil
kUmlcri dairesinde bütün maddelerin 
fiyat murakabesini temin edecek olan 
bir kararname projesi hazırlıyarak ko
ordinaııyon heyetine vermiıtir. Proje, 
koordinuyon heyetine dahil vekalet
ler tarafından tetkik edilmektedir. 

1 

(11.•.) Matbuat servısı 

lar yaptıktan sonra diyor ki: 
"Almanya lktııınden bu harbe daya

namıyacağını anladığı için harbi bu 
yaz içinde bitirmek lhtl)aclDJ duymua
tur. f • 6 bin tayynre ve 2 - S b n tankla 
harekete geçtiğine ve hiç bir fedakAr
lıktan kaçınmadığına bakılırsa., h:ı.rbl 
birkaç ay içinde &ona crdlrmcğe k!lrar 
verdiğine hlikmcdillr. Filhakika Alman· 
ya bir yıldırım harbinin lstllznm ettiği 
agır masrefın altından kalk bllec k 
kudrette d ğlldlr. Bu detakl yıldınm 
harbi esnasında. ne kadar çok ııa.rtty t 
yapıyorsa Almanya o derece ::ayıflı) or 
demektir . ., 

Alma.nlann fransız muka\'em Unt 
kırarak Parlse gelmeleri takdirinde lıl
le mUttefık orduların harbi kaybetmiş 
sayılmıyacaklnrını, çünktl arkalarında 
bUtUn bir dilnyanın ve naz1 hegemon
yasına dayanamıyacak Am rlk!l'nnı 
bulunduğnu kaydeden muharrir diyor 
ki: 

"Halbuki, Almanya davasını yalnıs 
harp aahasında ve müstacelen halle 
mec~urdur Bu yıldırım hıı.rblne glrm -
seydl elindeki stoklara dayanarak bel
ki uzun müddet bekllyebıllrdl. :Fakat bu 
stokları bitirdikten sonra artık onları 
kolaylıkla yerine koyamaz. 

Onun için zaman tekrar mtltteJlkle
rtn tarafına geçmlııtlr. Ve Duf! Cooper.. 
in dediği gibi, mUttcflkler şimali J<"ra.ıı
sadakl muharebe)1 kaybetmekle harbi 
kaybetmezler. P-akat Almanya bu mu
harebeyi kaybederse harbi de kaybe
der.,. 

İKDAM 
Amerika harbe girecek mi? 

Abidin Daver, bu bıışlı altında be 
.ualln cevabını araotırarak dıyor ki: 

"Amerika efkArıumumiy si bllyllk 
harpte müttefiklerine verdiği borçların 
tlzerlne, onların bir sUn r geçlrllmtı 
olmalarından mütevellit bir hı!ialle bir 
daha bir Avrupa harbine ke.rııımamak 
için bazı tedbirler almıştı. Bunların en 
mühimleri mtlharlp devletle.re alllh 
satmamak, kredi açmamak, Amerika ti
caret gcmllcrlnl muharip! rin lima.nla
rına \'C sularına gönd rmemek gibi 
ııe:>lerdl. 1939 eylUIUnde Avrupa harbl 
başlayınca Amerika bitaraflık kanunu
nu tatbfka ba,ladı. fakat Hltlcr in 
sovyetlerle anla,.crması, Almanyanın Le
hlstana saldırması ve bu memlekette 
çok ılddeUI davranması ticaret gemi
lerine karşı denizaltı merhamet81zce 
mücadeleye glrlomesi Amerika etkArıu
mumlyesinl yavaş yavaı Almanya aley
hine döndUrmeğe b31lamıştı.,,, 

Müttefiklerden bqka almaıılann ez
diği mtlletlerln yaptığı propagandalar
la efkArıumumlyede hasıl olan intibaın 
evelt\ bitaraflık kanununun tadili neti
cealnl verdiğini :kaydeden muharrir, a
merlkalılann müttefikleri bir hUrlyet 
ve istlklll mUdafll ve &imanları da zu
lUm ve eıs:ı.ret ıs mbolU olarak tanıdık
larını sllylllyor ve diyor ki: 

"Son taarn.ızun &ldıtı ıekll, bele İ· 
tat>·nnın da kendi emelleıinl tatmin i
çin Almıınyıı.nın yanında harbe girmesi 
ihtimali ve demokrasilerin mağlOp ol
maları dU,Unce ve endl§eal Amerlkada 
daha bUytlk bir aksUUımel uyandırdı. 
1939 eylUIUnde ''nemize lAzım,, "bize 
ne .. diyen amerlkalılar 19f0 mayısında 
çok azalmıetır. Artık Amerika Avrupa
dakl mUcadcle karşısında omuz sllkmt
yor. !rntteflklerln matlQblyetl ne de
mek olacağını anlıyor. Bu g8l'p medeni
yetinin mahvı. hür demokrasi yerine 
korkunç ve müstebit totaliter rejlml:ıa 
l'C9mesl, dUnyanın cermen tahakkümü 
altına girmesi, amerikan ticaretinin ve 
binaenaleyh !'ef~ının tökmesl demek
tir.,, 

l Mısır' da halk 
para~ül~ülere 

karıı ikaz edildi 
Kahire, 20 La, - Aıkerl vali bir emir .ı 

name neşrederek Mııır veya inıiliz unifor
masiyle yahut da ıivil olarak paraıütçüler 
veya tayyareler indiği takdirde dusmanm 
hareketine karşı kendiıini muhafaza etm• 
si için halkı talimat vermiştir. 

Emirnamede Mrsır ve ecnebi dovizlerr
nin, esham ve tahvllltın ihracı menedil -
mektedir. Hususi bir. nıüsaadenameyi haiz 
olmadıkça yolcular 20 sterlinden fazla dO
viı veya esham çıkaramryacaklardır. Mı -
sır'a gelen butün yolcular Uzedcrindekt 
butün esham ve tahvilat mikdannı bir be
yanname ile bildireceklerdir. 

Amerika ayam milli müdafaa 

lcin 1.820 milyon tahsisat verdi 
V8-tngton, 20 a.a. - Ayan meclisinin 

maliye encümeni, mım mUda!na için ıs -
tenen bir milyar 820 milyon dolarlık kre
diyi tasvip etmiştir. 

500 lira yerine 1000 lira 

ödeyen aiıe memuru 
DUn ötle üzeri Yenıeehlr piyango gişe· 

sinde bir dalgınlık hAdlsesl olmuı. 72668 
numaralı bllrU htunil olan bir zat IPııeye 
müracaatla kazandığı ikramiyeyi ıstenılş
tlr. Glec memuru, listeye bakmıo. !llhaklka 
bilete 1000 lira ikramiye isabet ettiğini 
görmüş ve parayı derhal tediye etmiştir . 
Talihli zat 1000 lirayı e.hp gittikten sonra 
memur, bilete baktığı zaman bunun ı lira
lık bir bilet olduğ'unu görmllştür. Bir lira
lık bilet ikramiyenin yar111nı alacağından 
memunın bu bilete 500 lira tediye etmesi 
icap ederken 1000 lira öd,,mlı ve bu suret
le 500 lirayı cebinden tazmin etmiştir. 
Glııe memuru hA.dlseyi teessürle oöyle izah 
etmektedir: 

- Parayı alan zatı ıa'hsan tanıyoıuın. bardı etınııtir Yü1c faalıyeti, bü
llltı ıtltıaıı filoı~ Müteaddit k'1if-

e tut ının düı er b uıınaıa man zırh-
bU: torııarca rını hazırlamııtır. 

Nevyork. 20 a.a. - _.Nevyork Tlmes ga
zetesi, B. Ruzveıt'ln bir mım koalisyon 
hUkllmeU teoklll maksadlyle kabineye nl
!lz cümhurlyetçllerl de sokmak tasavvu · 
runda olduğllnu yazıyor. 

Bir Alman gemisi mayne 

~arparak battı 
Stokholm, 20 a.a. - "Af ton Bladet" ıue

tninin, Gothenburg'daki muhabiri, alman 
olduiu zannedilen bir harp eemiainln dün 
bir infilik neticesinde Honoe açığında bat
mıı oldufunu blldirmelctedlr. Geminin bir 
m"yne sarptılt tabmfn edlHJıOr. 

(BPşlncl kol> menmıplarının Hollanda 
vapurlarlyle Fraruıaya l{lnnelerlne mani 
olmak lçn icap eden tedbirler alınmıştır. 
Bu g<'nıll<'rden blrçoğll. Hollandanm isti -
!Asındanberi tngillz llmanlnnna gelmiş 
bulunmaktadırlar. Tllbury'de Hollanda va
purları 111kı blr nezarete tAbl tutulmakta 
ve mürettebatı isticvap edılmcktedlr. Hol
landalı mllrettcbat gemilerinden çıkama 
maktadırlar. Yalnız ZRbltlerln günün mu
ayyen bazı saatlerinde karRya çıkmaların& 
mUsaade <'dilmektedir. Hollanda gemileri. 
bu tahdldntı memnuniyetle kabul etmekte 
ve bu kabil tedbirlerin Hollanda'da tatbik 
edllmemlı olmaaına teesaUf etmekte ol -

• Bu projeye göre vilayet merkezle
rinde birer fiyat murakabe komisyo
nu ihdas edilecektir. Komisyonlara 
mahalli hlikümet memurlarından baı
ka tacirler ae ittir!k edecektir. Mim 
korunma kanununa göre huırlanmış 
olan kararnameye aykın hareket e -
decekler cezalandınlacaklardır. Bu 

Her halde bu yanl~hR'tn o da farkında ot
madı. Fark eder etmez 600 lirayı iade e
decetıne eminim. 

' ~o~•rııı ilerle~ıııba atrlnuı ve 
•" b\i)iik lr Yıti te!ir edilmit 

•7ıPlar kaydetti • 

1936 aeçlmlnde relsleümhurluğa ve rel
aicümhur muavlnlltıne namzetllklerlni 
koymuı olan B. Landona bahriye, albay 
Kııox'a da harbiye nezareUerlDln teklif •· 

. duldanm ~öylemektedlrler. 

suretle fiyatların murakabesi ve ihtl
klrın önJmmeıi işleri bir kül halin
de tanıı:lm edilmiı ve teıkilitlandırıl
mıı olacaktır • 

• 
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1 HADlSELERt TAKİP EDERKEN 1 

Bugünü hatırlatan 1914 
1914 de alman ordulariyle fransız mıştı. Alman ,genel kurmayı ani ka

ordularının ilk Marn karşılaşmasını 3 rarlarla vaziyeti kurtarmak istediğin
eylülden 10 eylül tarihine kadar ya- den 6 ıncı ve 7 inci orduyu Loren'de
pılan muharebeler teşkil etmişti. ki fransız cepbesine sürmüştü; 3, 4 ve 
Ağustos ayında cereyan eden mu- S inci ordulara da Verdön'ü dolaşıp, 

harebelerden sonra, fransız orduları fransızların Loren'deki kuvetlerini 
bütün cephede geri çekilmişti. Fran- arkadan vurmak vazifesi düşmüştü. 
tuzlar Loren'e taarruz etmemiş, Tul, Beş gün süren bu ameliyelerden son
Nansi, Epinal ve Verdön kaleleri, 5, ra, fon Kluk'un kumandasındaki bi-
6 ve 7 inci alman ordularını tutmuş- rinci alman ordusu, gerisiyle irtibatı
tu. Yalnız Verdön'ün cenubunda Sen nı kaybedecek derer.ede si!ratle ilerli
Mişel'de Mög ırmağını zayıf alman yerek, Paris önünde, cep qeğil, adeta 
kuvetleri aşmıştı. 22 ağustosta Şarl - bir hortum vaziyetine girmiş ve 2 inci 
rua, 23 ağustosta Mons, 30 ağustosta alman ordusiyle kcııdi arannda 50 ki
Sen Kenten muharebelerinden sonra lometreden fazla bir açıklık meydana 
İngilizlerle birlikte S inci fransız or- ı gelmişti. 9 eylülde bu vaziyeti gören 
dusu Marn nehrinden Sen istikame- Galiyeni 6 ıncı ordusiylc her taraftan 
tinde ricat etmişti. saldırırken, alman genel kurmayı u -

3 ve 4 üncü alman ordularının ağır mumi ricat emrini vermişti. 
tazyıkı karşısında 3 üncü fransız or- General Ludendorff bu hususta şu 
dusiyle irtibatını muhafaza etmiş olan mütaleayı yürütmektedir: 
4. üncü !r~nsız ordusu, Marn'.in geri- 1914 de fo~ Şlifen planındaki al
ıınde Vıtrı - Fransua - Kompıs hattı- man ordusunun Sarbrüken'deki 'sol 
na çekilmek zorunda kalmıştı. cenahı, o zayıf vaziyetinde iken, üs

tün lrıınsız kuvetleriyle çöktürül.Jnüş 
olsaydı, alman sağ cenahında sonra -
dan kazanılacak . olan herhangi bir 
muvaflakiyet artık tesirli olamazdı. 

O zaman da nal biçiminde bir cep 
meydana çıkmıştır; fakat bu cep, de
lik bir cepti. Çünkü, 4 üncü ile S inci 
fransız ordusu arasında irtibat kalma
mıştı. Fransızların sol cenahı, iki al
man ordusunun tehdidi altında çok 
nazik ve tehlikeli bir vaziyete düş
müştil. Vaziyetin bu fevkaladeligi 
karşısında general Jofr, Loren'deki 
bütün ihtiyat kuvetlerini fransız sol ' 
cenahına yığmak ve bu arada ricat e
den fransız ordularını tanzim ve tak
viye etmek kararını vermitti. İşte o 
%aman, yeni bir 9 uncu ordu ile bu ce
bi yamamak vazifesi meşhur Fo§'a 
dı.işmüştil. 

Alman süvarilerinin Faris varoşla -
rında bulundukları bu nbik anda, mer 
kez kumandanlığı vazifesini yapan 
general Galiyeni de sil~h depolarının 
kapılarını açmış, çöpçülerdep tutunuz 
da eli silah tufan herkese silah ver -
miş ve bunları taksi otomobillerine 
yükledikten sonra, başlarına geçerek 
6 ıncı ordu namiyle fransızların tehli
keye giren cenahlarına sevketınişti. 

Alman yüksek kumandası, mütema
di ricat halinde bulunan fransız ordu
sunda k~rgaşahk beklediği bir sırada, 
Jofr'un seri kararı ve Galiyeni'nin çok 
ıuurlu v~ değerine paha biçilmez mü
dahalesi neticesinde general Şlifen'in 
meşhur planı altüst olmuştu. Zira, al
man genel kurmayı, fransızların Lo
ren'e taarruz etmeleri 1htimaline ı:nu
hakkak nazariyle bakarak bu planı ha
zırlamıJtı. Halbuki, Loren'e tahsis e
dilmit olan fransız ihtiyat kuvetleri 
yukarda kaydedildiği gibi, derhal sol 
cenaha getirilmişti. 

Fransız ve ingiliz kuvetlerinin bu 
yeni taktiği karşısında, almanlar ha
r~ket plAnlarını değiştirerek, Tul ile 
Epinal arasındaki fransız cephesini 
yarmak için, 6 ıncı ve 7 inci orduları
nı ileri sürmüşlerdi. Fakat, Loren'de
ki fransız müstahkem mevkileriyle 
karşıla§an bu iki ordu çok ağır zayiat 
vermiı ve projeyi tatbika imkan hasıl 
olamamıştı. 

Bundan sonra, alman ileri hareket 
planı arap saçını andırmışn. ı inci al
man ordusu dogrudan doğruya Paris 
üzerine yürümek t-mrini almış, fakat 
boş sandığı noktada, karşısına general 
Galiyeni'nin meşhur 6 ıncı ordusu çık 

• 

Bugünkü hareketlerin henüz inki
şaf halinde olduğunu unutmıyalırn. 

Hi - Tu 

Tasdik olunan bir kadro 
Samsun belediyesi su ve elektrik 

idaresine ait teşkilat kadro cetveli İc
ra Vekilleri Heyetince tasdik ve Da
hiliye Velfaleti tarafından Samsun'a 
tebliğ edilmiştir. 

.,, ' ŞEHiR TlY ATROSU'nuiı I~ --- Son temıili yarm -- -- -- -o Kadın --- -- -- -- -- -- -- (Altıncı ve son defa) - -- -Hemen biletlerinizi aldırınız -- --., ...................................... ;:-
Bu gece 21 de -il 

ULUS Sinemasında 

ŞEHlR TİYATROSU_ 

BEKARLAR 
Komedi 4 perde 

Hazım KörmUkçU: Cotkun 
Vas.tl R. Zobu: Ruhi 
Kemal GUrmen: İıımet 
Mahmut Morali: Muzaffer 
Yaşar Öz.ııoy: Emin 
Neytre Ertuğr\JI: GUzln 
Bedia Stat.ser: Selma 
Şaziye GUrrnen: Cevza 
Samiye GUvener: Perihan 

Bugün 14,30 ve l 6,30 da 

NİÇEVO 
HARRY BAUR. 
MARCELLE CHANT AL 

TL: 6294 

Ziraat .EnstitUsU 
' 

talebeleri bir tetkik 

seyahatine çıktı 
Yüksek Ziraat Enstitüsü talcbele -

rinden 51 kişiHk bir kafile memleket 
dahilinde bir tetkik seyahatı yapmak 
üzere dün akşamki 20.20 treniyle şeh
rimizden hareket etmişlerdir. • 

Ziraatçiler, İzmit, İstanbul, Bursa 
ve t~mir vilayetleri çevrelerinde Eks
kürsiyon ve zirai tetkikler yapacak • 
]ardır. 

Doçentlerden BB. Ahmet Birand, 
Ekrem Rüştü, İsfendiyar Vamık, Satı 
kafileye refakat etmektedirler. 

Gazete sayfala11mn tahdidi 
kararı yürürlüğe giriyor 

Memlekette kağıt stokunun azalma
sı ve hariçten ithal imkanlarının da 
daralması karşısında ilk tedbir olmak 
üzere gazete sayfalarının azaltılması 
hakkındı:ıki koordinasyon heyeti ka -
rarı İcra Vekilleri Heyetince kabul o
lunmuş ve dünkü resmi gazetede çık
mıştır. Bu kararname 26 mayıs saba
hından itibaren }'Urdun her tarafında 
tatbik edilmeğe başlanacaktır. 

Krom müstahsillerine de 

avans verilecek 
İktısat Vekaletince gösterilen lü -

zum üzerine krom müstahsillerinin 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere ihraç 
iskelelerinde depo edilmiş krom cev
heri mukalıilinde Etibank tarafından 
avans verilmesi hakkındaki koordinas 
yon heyeti kararı İcra Vekilleri He
yetince kabul ve yüksek tasdike ikti
ran etmiştir. Bu karara göre Etilıank, 
48 tenörlü cevher için beher tonu 20 
lira hesabiyle yüzde seksene kadar a
vans verebilecektir. 48 den daha aşağı 
tenördeki cevherler için beher ton kıy 
meti tenöre göre hesap edilecektir. 
Yapılacak satışlarda. fiyatın noksan 
olmasından veya tenürün ilk göster -
diği dereceden daha düşük çıkmasın -
dan dolayı, elde edilecek bedelin ve
rilen avansı kapatmaması halinde ara
daki farkı ödiyeceklerine dair müs -
tah~llerden teahhüt senedi alınacak
tır. Etibank, evelce kendisine tahsis 
olunan 300.000 liradan avans verecek 
bu para. için de senevi Uç buçuk faiz 
ödiyecektir. 

Adana'da Türkkuşu 
faaliyeti 

Adana, (Hueuııt) - Adana TUrkkuıu fa
aliyeti a:rlardıuıberl verimli bir metodla 
devam etmektedir. DördUncU dere! teşkil 
eden dUz (Al brövesi uçuşları kız ve er -
kek gençlerimizin yUkeek kabiliyet ve ce
saretlerini aktif bir şekilde göstermek -
tedlr. Bu dU7. uçuşlar 30-40 metre yükse
lerek 300G350 metre mı-sate üzerinde dört 
plAnörle yapılmaktadır. B ve C brövesi a
lacak olan T11rkkuşu elemanları aynı za • 
manda yllksek ehliyet almış olııcaklardır. 
Bu gençler bllAhare Ankara'ya motörlU 
tayyare mektebine ~öndertleceklerdlr. 

Darphane ve damga matbaasın
da çalışma saatleri 

Koordinasyon heyeti darphane ve 
damga matbaasında günlük iş ıaatı

nın üç saate kadar ı.u;atılmasına ve bu
ralarda hafta tatili kanununun tatbik 
edilmemesini kararlaştırmıştır. 

• 

Italya'da ... Halkevlerl Resim 
• • 

(Başı 1 inci say/ad~) ve Fotograf sergisi . 
du. Birçok turistler buraya altın akı-
tıyordu. Dışarda çalışan birçok ital - (Başı 1 inci sayfada) 

yanlar ailelerine tasarruflarını gönde- A. sınıfında birinciliği Şehiremini 
riyordu. Nihayet 1talya'mn başka H.alkevinden Turgut'un natürmortuna, 
memleketlere konulmut bir mikdar ikinciliği Bursa J-Ialkevinden Faik'in 
sermayesinin geliri de vardı. Bütiin peyzajına, üçüncülüğü Beyoğlu Halk
bunlar, memlekette bir ticaret ve te- evinqen A. Onbaşı'nın Genç Adam'ına, 
diye müvazenesi yapabilmişti. 1914 • dördüncülüğü Aydın Halkevinden F. 
1918 harbı, dünya iktisadi buhranı, Ha- Menis'in Ayva,ları'na, beşinciliği Tur
beş harbı ma&irafları ve 0 zamanki zec- gutlu Halkevinden Rifat Akaltan'ın 
ri tedbirler, en son İşpanya harbı bu portresine, fotograflardan birinci~iği 
müvazeneyi devamlıca bozmuştur. Ni- Ankara'dan Naci Halil Ark'ın İstinye
hayet İtalya 1937 de hadiselerin taz- sine, ikinciliği Fatih Halkevinden İh
yiki altında iktisadi müvazeneyi tesis san Erıkılıç'ın Sis'ine, üçüncülüğü Bey 
ve mali istiklalini siyanet için otarşiyi oğlu Halkevinc:.:n Adil Arıkan'ın port
tatbik etti. İthalatı azaltıp ihracatı ar- resine, dördüncüliiğü Samsun Halk -
tırdı. Turizmi daha çok teşvik etti. evinden Mehmet Başar'ın Sokak'ına, 
Elde kalabilen altın stokunu muhafa- beşinciliği İzmit Ha.lkevinden Fahri 
zaya çalıştı. İtalya bu cchd içinde iken Seyrefin Çiçekler'itle vanniştir. 

(B) sınıfından. resimlerde birinci -
geçen eylfilde Avrupa harbı patladı. 1 •• . V H lk . d R T "" k 
O • h ·· 1 • • • • ıgı an a evın en eşat ur soy-

tarşı en uz semere erını vermemıştı. . .k. .1 •• • M . "LI Ik 
H ıbuk . h ı k b" k h un peyzajı. ı ıncı ıgı anısa L'. a e -

a ı arp mem e ette ırço am . d l G""k ,. K ·1 • •· ü ·· 
dd kl 1 • k vın en . o çen ın eçecı erı, uç ncu 

ma e sto arı yapı masını zarurı ı- 1 .. ğ .. D . 1. H Ik . d C d Ol . . . . u u enız ı a evın en ev et ;:-
hyordu. Bılhassa barba gırış halınde 1 • K d p · d"" d.. ··ı·· • ·· 

l k b l "kd d 1 d ayın a ın ortresı, or uncu ugu 
mem e ette o mı ar a petro , e- Öd . l"" lk . d ,.,. h s 

· d ka k ·· k b emış -ıa evın en nıu tcşem arı-
mır, ma en, uçu • yun, pamu u- • N .. be · cll" - · B ·k 
1 k l ~ d O · · · - 1 cı nın atunnortu, şın ı gı eşı -
unma azım ı. tarşı ıçın ugra~ı - fi lk • d s c·· .. s k k 

d • d d b k taş a evın e ırrı uvcn ın o a 
ıgı evre e u sto lar yapılamamıştı. M f fl d b" · ·1·c..· 

H ha 1 d k d dd anzarası, otogra ar an ırıncı ı"'ı 
arp ş a ı tan sonra a ham ma e E . .. .. "LJ Ik · d K ı B ı 

r. 1 l" f ı d N • · mınonu r a evın en ema aysa -ıyat arı hay ı ıra ı. avlun ve -sıgor- D . .k. ·ı · -· B H Ik · 
f M . ın eresı, ı ıncı ıgı ursa a evın -

ta masra ları arttı. uharıpler bazı d 11• l . A ı·· Ul d - ·· ·· 
k · "h . . en ura ıım nte ın u agı, uçun-

pazarları endı ı tıyaçlarına hasrettı- .. 1 .. • .. G A H lk · d ı ·1 · k k . cu ugu . ntep a evm en smaı 
ler. Denız ablu ası na lıyatı bozdu ve 1 J{ 1• D k d"" d "" ··1·· • ·· "k · d" n·· 1 ı 1 ld k ora ın ere enarı, or uncu ugu 
geçı tır ı. oy ece ta ya o u ça K E - ı · · d s d t Akk t 1 

• b" ·· ·· ·· 1 ha dd "h . onya ~reg ısın en e a ar a -
agır ır yuruyuş e m ma e ı tıyatı S k - be · ·ı· • · A ı k H lk • . ın o. agı ve şıncı ıgı yva ı a -
yapmaga çalıştı ve bazı şeyler tedarık 1 • d ı ' l'' G · M ht . .. • evın en smaı ın emı ve e ap re-
~tı. Bunu olçmege yarıyacak rakkam- . 1 . k.a" t 

kl b 
. . sım en zanmış ır. 

lar mahrem tutulma a eraber hır mı!- D 1 b 1 p t' G l erece a an u eser ere ar 1 ene 
yar lirete yakın altının dısardan ham Sekreterliği aşağıdaki para mükafatı
madde tedarikine hasredildiği malfım- nı vermiştir : 
dur (*). Ancak İtalya'nın ihtiyact ile A. sınıfından resimlere derecelerine 
ham maddelerin alış ve nakil fiyatla- göre 150• lOO, 75, 60, SO lira. B. sınıfın
rını bu bir milyarla karşılastıran mü- dan resimlere 100. 75, 60, 50, 25 lira. 
tchassıslar yapılan stokl!lrın mikdarı- A. sınıfından fotograflara derece 
nı çok kifayetsiz bulmaktadırlar. Bu- lerin~ göre IS, SO, 40, 30, 20 lira. 
nun herhangi bir harp halinde kısa bir B. sınıfından SO, 40, 30, 20, ıs lira, 
zamanda istihlak edileceğine kanidir-

ler. lki kalay taciri mahkeme_ye 
Almanya için stok meselesi İtalya - verildi 

dakinden büsbütün başkadır. Alman - İstanbul, 20 (Telefonla) - Avrupa-
lar beş yıldanberi harp stoku yapmak- daki harp dolayısiy1e kalay fiyatları 
la meşguldüler. Onlar, İtalya gibi ara- bir!1enbire J0-12 liraya kadar çıkmış
da uzun ve uzak bir harba girip de tı. Yapılan miidahale üzerine fiyatlar 
mevcutlarını sarf etmiş değildirler. halen 380 kuruşa kadar inmiştir. 1a -
Ayın on beşinde hükümetin Sena'da tanbul mıntaka ticaret müdürlüğü bu 

yaptığı beyanata göre, bugün İtalyan fiyatın da muhik sayılamıyacağını an
ithaJatının üçte biri Almanya'dan gel- lıyarak birkaç kalay tacirini müddei
mekte ve ihracatının dörtte biri de Al- umumiliğe tevdi etmittir. 
manya'ya yapılmaktadır.• Müttefikler - - - -
;üe.ı.thi.n biz.. har.hadtlr.i& halindr~l - ...Sav.ha.n=1anUc.il...inin. tıırnu,vuı 
manya'dan başka memleketlerle iktı- Adana, (Hususi) -=~h-iD-lenısı;ııerl 

d• ""had ı · k · ı k 1 1 ı arasında tenis turnuvalarına bu hafta bq-
sa ı mu e esı esı ece 0 an ta ya- landı. Tumu\•alar Uç hafta devam ede -
nın harici ticaret bakımından dü~eceği cektlr. 
mahrumiyet ölçüsünli bu beyanat vazı-
han veriyor. . 

İtalya'da stok azlığı herkesi fU hiik
mc götürmektedir. Bu memleket mut
laka barba girerse kısa sürecek bir bar
ba mütehammildir. Şu halde onun har-

ba gitmesini kendi menfaatine bula -

nın, herşeyden evel kısa zamanda za-
fere erişileceğini temin etmesi lazım

dır. İtalyan zekbını buna inandıra -
cak delilleri bulmak J:fayli .güç olsa 
gerektir. 

K.emal ONAL 

(•) İtalyan bankn.sının altın mevcudu 
1937 nihayetinde 8,996 mflyon, 1938 niha
yetinde 3,674 milyon, 1939 sonunda ise 
2,700 milyon lirettir. 

Seyhan nehri foiyor 
Adana, (Husust) - Son yagınurlar do -

layıııiyle kabaran ve bazı köyler arazisini 
lstllA eden Seyhan nehri yavq yavq ta -
bit ııevlyeıılne dllşmektedlr. 

Avusturalya yedinci bir 
f uka teıkil ediyor 

Catberra, 20 a.a. - Avusturalyı bqve-
kili ' B. Menies prp cephesindeki vaıiye -
tin nazik olmakla beraber müttefiklerin le
hine olarak istihale cdeceğıni zira mütte
fiklerin mukavemet. vasıtalarının almanla
rınkinden daha büyük olduğunu bildirmiı
tir. 

Başvekil, kabinenin 7 inci bir Avustural
ya fırkasının teşkiline karar verdiğini bil
dirmiştir. 

TURKİff 
--( Radyo Dl!Uzyon PO:': d 
TÜRKİYE Radyosu - AN~~. 

( Dalga Uzunıuğll 
1648 m. 1"12 Kes. 120 
31. 70 m. 9465 Kes./ 20 
19.7fi nı. 15Ul5 Kes I 2°.n 

SALI 21-5-1 ""' 
12.80 Program ve mt-mleltt't 
12.35 Ajruııı ve meteoroloji blL 
12.50 MÜZİK : ı/ 

Çala.nlar : Ruşrn Kam, 
Ko?.an, İzzC'ttln Ökl 
Oku:ran: .Muzat'er llgat' 
ı Hicıı.z peşrc\1 
2 - Hc! lk Fcrsan - g 

Mahmur utuklardlL 
bl Cılgttn 

8 - Şevki bey - Hicaz t 
raftan tizllyor J{I 

4 - Selll.hattfn Pınar - si 
YtizUm glılse de 1<1 

15 - Vecihe - Kanun t 
6 - Gcrd:uıiye türkü : 

lar bll§ına 
7 - Gerdaniye tUrkU -

ne glizels n 
8 Muzaffer İlkar - ~-ı 

kU - Ben o yarin gor 
dum 

9 Gerdaniye tUrkU - 1 
şındıı 

10 Oyun havası 
18.C0-14 00 JJ.Uzlk : <Hafif tn;t; 
18.00 Program ve memleket 
18.05 MUzlk - cazband - Pi. 
18.30 Çocuk saati 
10.00 Müzik: Fasıl ht'yett _.., 
19.4!) Memlrkt saat ıı.yarı , aJIU"" 

orolojl haberleri 
20.15 MUzllt: Ankara rnd)OsU 

saz heyeti 
İdare eden: M sut centl1 

21.00 Konuş11ıa ı İktisat ve il 
21.20 St>rbcst saat 
21.SO MOzlk: KUçllk orkestrs • 

Ka1Jelman - Soprano Be 
Un iştirakiyle : 
1 Joseph Stre.uss - Dl 

rarenglz vııls 
2 J . Brahms - Macar 
3 - Grleg - Pergllnt ııul~.ı 

22.80 Memleket snat ayarı, eJ...-. 
ziraat, esham - tahvllAt 
kut borsası ( tıyat \ 

22 50 Mllzlk - Cazbnnd • Pi. 
23.25·23.~0 Yannki program '1f 
--( FRANSIZ RADYO 

FRANSIZ ltadyosunun TtJ 
yatı günde iki defa yapıımnlt.:.,4 
nn saat ve dalga uzunluklar"' 
blldlrlyonız: 

1 - TÜRKİYE saatl)•le Jf. 
dalga 41.44 M. 

2 - TÜRKİYE saatiyle 20 
- P.T.T. 253M. Radlyo - )lı 
227 M. 
--C İNGİLİZ RADYO 
İNGİLİZ Radyo ŞirketınlD 

Broadcastlng Corporııtıon > !!ı 
terde haber n~riyntı progr~ 

TÜRKÇE 
tNGİLİZCE .. 

" .. .. .. 

Ankara 
Saatiyle 
18 55 
8J5 

11.00 
18 30 
15.115 
18 00 
2000 
23.45 

FRANSIZCA 14 15 
28.00 

Ankara raayo--s 
" Çaykovski ge 

BUy11k bestekftr Çayko 1 munun yUzllncU yıldönUmU dO 
yıı ayı içerisinde Sovyet R 
gibi dünyanın her yerinde ..,. 
menılekctlmlzde, bestekArırı tf'. 
ve hayatından blıhls makalel 
ve konserler tertip edllınel<t 

Dün akşnm da Ankara 
mllnaııebetle Ma rlt Vckn.ıetl 
lar umum mlıdUrlflğU şube ııı 
Cevat Memduh Altnr tarn!ıtl 
!erans verilmiş, honfcranst!LD 
hurrelıılllti senfonik orkestl'al' 
HMnıı Ferit Alnai'ın ida.t 
orkcııtrıı.sı tnrafından Çayl<O 
teri ve ezeUmle ( C'evlzktr 
parçalar ve rnc;:ıhur (Bcştncl 
vatfaltlyetle çalınınıştır. t 

Radyoda.ki kona rde so'VY9 
si B. Tcrenıentlyef bulunrıı~ 
ve konseri bUyUk bir takdl 
dlnlcml11 ve takip etmiştir. 
ı Konser muhtelit sovYet 
yonlan tarafından naklen rı 

zırlanan yatakta 'uyursun. 
1 

Gizella, hemen ıoyundu. Yatak odasındalc 
Ö d .. "°' yaktı. Salona gitti. Petrol limbasını s n ur 

sını bekledi. O, yattıktan sonra mumu da ufl 
Maria, karanlıkta sordu: 
- Evden, burada olduğunÜ biliyorlar ını? 
- Zannetmem. Haber vermedim. t,ı' 

- Evden ben de bö~l~ ~ynlmı~tım. F~~at, tıi' 
man Maksi9in metresı ıdım. Senın de böyle 
sen var mı ? 

sonra karısına gidecek. Sersem. İyi ettim de bırak
madırn. Bir kaç güne kadar Viyana'ya gidecekmiş. 
Beni de beraber götür diye yalvardım. Viyana'yı gör· 
mek iç-in çıldırıyorum 1 Bu teklifi yaptığım zaman 
görsen nasıl köpürdü. Viyana lakırdısını işitti mi ku
duruyor. Viyfna'da, benim mevcudiyetimden haber -
dar olunmasını istemiyor. Bu menfaatlerine dokunur· 
muş. Madam ki; kendisini seviyormuşum, onan işle 

rini de düşünmekliğim lazımmıJ. lşlerihden, menfa
atlerinden bana ne? Zaten münasebetimiz hakkınd<' 
Budapeşte'de kafi derecede dedikodu yapılıyormuş. 
Bunun daha fazla yayılmasından çekiniyormuş. lıte 
bunu anlı yamıyorum? Madem ki korkuyor, o halde 
niçin beni ayarttı. Metresle yaşamak ayıp görülen bir 
hareketse neden beni buraya kapattı? Maksadını se
ziyorum. O, istiyor ki, ben burada, dört dıvar arasın
da oturayım. Güneş ve havaya hasret kalayım. Var
lığımdan kimsenin haberi olmasın. Lütfedip günde 
bir iki saat uğrıyacak diye onu bekliyeyim. Tabii, bu
rada hayatından memnun. Zevk ve saadetinden kabı-

Ya.zan: Mihaly FôLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKONEY 
- Hayır. 

- Birini seviyor muıun ? -9-

• na sığamıyor. Ayaklarımın dibinde yuvarlanıyor. Du
daklarından tarkılar, kahkahalar dökülüyor. Bütün 
bunlar burada kalsın, kapıdan dışarıya adımını atar 
•tmaz dünya yuzünde mevcut olup olmadıgımı bile 
•nutsun, bunu arzu ediyor, şimdi de tutturdu. İlle ti
yatroyu bırak, diyor. Bunu neden istiyor, biliyor mu
sun? Kıskanıyor •.. Vahşi bir hayvan gibi kıskanıyor 
da ondan. Dün, tiyatrodaki tuvalet odamda bir çiçek 
buketi gördü. Kimin gönderdiğini söylemek isteme
dim. Tah1cikat yaptı. Neticede, göndereni öğrendi. 

Kont Köröşi'yi, ilk defa geçen pazar at yarıılarında 
gördüm. Bütün gün gözlerini benden ayırmadı. Br
tesi günden itibaren de her akşam tiyatroya gelme
fe ve çiçekler göndermeğc başladı. Maksi, ~mdi onu 
kıskanıyor. Çiçeklerini kabul etmemekliğimi söylü
yor. Patlasa, çatlasa gene kabql edeceğim. Madam ki, 
onun benden baıka bir de karııı var, benim niçin bir 
kontum olmasın, doğru değil mi? 

Ayaklarını topladı, koltuğunda dofruldu. Çehresi 
ptıldı, yüzünü öfke ve nefrot kaP.ladıı QinlJıa. tlrk• 

rek qna baktı. .. mlizakereye giriş demiyorum ya. Elbet bir yolu, bir 
- Bugüne kadar hiç bir işimi halletmedi, diye fırsatı bulunur. Niçin beni aevıne~in? Neden mektup-

sözilne devam etti. Kaç defa söyledim. Git tiyatroya. lar yazmasın? Görsen ne güzel, ne işıkane yazıyor. 
direktörle görüı, bana doğru dürüst bir rol versin- I•'akat, bu Maksi her ıeye burnunu sokuyor. Etrafı-
ler. Her defaaında·bir bahane ile atlattı. Gider mi ya? ma hafiyeler doldurdu. Madam Şipoş da oı~n hafi-
Elbette gitmez. Bütün derdi, beni evde kapamak. Ele yesi. Ne yapsam, ne yisem, kiminle konuıllm, hep-
alınacak bir mücevherim bile yok. Ha ... Gizella, iyi ki sini ona yetiştiriyor. Bu vaziyet karşısında bir tek 
aklıma geldi. Yanımızdaki apartımanda genç bir ço- çare var. Mektupları sen alırsın 1 
cuk var. Bir üniversite talebesi. Vilmoş Loşonsi. Bu - Nasıl? Nereden? 
çocuk bana bir deli gibi aşık. Her gün yolumu bek- - Hala anlı yamadın mı? MektuplarJ ıen alır, son-
ler, yüzüme meftun, meftun bakar. Bu akşam, baloda ra bana verirsin. Açıp okumana lüzum yok. Ar"ada bir 
idi. Etrafımda kıvrandı, durdu. Cesaret edip yanıma vasıta olursun. Bu kadarcık bir ıeyi becerirsin. 
sokulamadı. Çok iyi bir çocuk bu. Bana sık, sık mek- Peki ama, mektuplar benim elime nasıl geçe-
tuplar, tiirler yazar. Bu mektuplardan biri Makıi'nin 
eline geçti. Yapmadığı kalmadı. Nihayet, mecbur 
oldum. Onun dikte ettiği tarzda bir mektup yazarak, 
zavallı çocuğu tahkir ettim. O gUndenberl beni g6r
dükçe g6zleri yaprıyor. Öyle acıyorum, öyle acı
yorum ki; nasıl edip de gönlünü alacağımı bilemiyo
rum. İsabet oldu. Şimdi sen bu iti yoluna koyabilir
sin. 

Gizella, dehşetle yerinden fırladı: 
- Ben mi? 
- Bunda bu kadar telap düıecek ne var? 
._ Ben, tanımadığım bir adamla gidip, nasıl g6-

rüıilrüm? 

Karla, bir kahkaha attı: 

- ~k budaluın Gbi. Ben, NDıl kalk plorlııe akı 

cek? 
Nasıl mı geçecek? Bundan basit bir ıey yok. 

Vilmoı, güya aana ~şık, mektupları ıenin için gönde
rlyormuı gibi davranacak. Senin bu gibi itlerine Mak
si karıtamaz. Karışmağa hakkı da yoktur. Şimdi an
ladın mı? Nasıl olsa artık burada kalacaksın. Başka 
nereye gidebilirsin? . 

Gizella, ablasına bakarken, onu büshütün batka, 
muazzam, kudretli bir dünya gibi görüyordu. Öyle 

, bir dünya ki; inanılmıyacak sırlarla dolu, bu dünya
dan korkuyordu. Fakat, cazibesinden kurtulamıyor
du. Ona yaklaJmak, kokusunu ciğerlerine doldurmak 
istiyordu. 

Maria. ayafa kalktı. Esnedi : 
- H.qdi, artık ptahm. Sen, dlvamn ttıttlnde ı.. 

- Henliz hiç kimseyi sevmiyorum. 
- Pekala, timdi ne yapacaksın? ... 

-.un? 
- Daha bir karar vermedim. Bu jıususta 

ninle konuşacıtktım. Bildiğim bir ıey varsa, 0 

bamın evine katiyen dönmiyeceğimdtr. 
- Tıpkı benim bir zam"nlar dilşü~dUğtirll ~ 

ıünüyorsun. Bütlin arzum, evden hır an e ,t 
Iaşll)aktı. Anneler, babalar pek tuhaf oluyorl 
çocuklarını seviyorlar, bu şüphe götürmez. f , 
gileri .... Ne bileyim ben biraz garip ... İstiyorl~ 
!adları dizlerinin dibinden ayrılmasın... orı 
arzularını kabul etsin ... Kendileri nasıl ya 

' onlar da öyle yaşasın ... Buna imkan var J11l•tt' 

istedikleri şekilde hareket etseydik. şu -~ 
rum katında kimbilir kaçıncı uykuda olaca 
kapı çahnıtta uyanacaktık. Zil sesinden b" 
nefret ediyorum. Zil bir emirdir, zil insarı~ 
ğini, hüriyetsizliğini hatırlatır. Zil çalar, 
la~aktadır. Zil çalar, baba duymaz. Zil gece 
sizliğinde derin akisler yapar, baba aldırıt e 
tiyar uşak Virava, üşenir. Daha fazla tah• ., 
demezsin. sıcak yatağından kalkıp_. sırtına ~ 
lır, ayaklarına terliklerini takarsın. Uykud 
bir halde ayaklarını sürükliyerek, gider le'~~ 
sın. Gece hayatından, eghnceden dönen tıl 
lar, yUzüne bakmadan· eline bir kaç para ıı~ 

csotll 



Garp cephesinde• .-son vazıyet 

lele,, telgraflara göre garp cepheıind eki harekat sahaıını 
Ve cephesini ve alman ceb'ini göaterir harita 

illan cebi 

~ ·~.,. <ephes;nden ııeıe.. ha-
il'lt,ç ~~er, hala vazıh değildir. 
l&har tuntlür de\'am eden büyük 

11: elerin henüz neticeıi alın
ll)trl il'. Alınan tebliğlerine gö: 

'tı.ıiıtnl~ı-, bazı ilerlemeler kay
' tör '~dır. 1 

l\jüttcfik tebliğleri
ttı,,.~. e birçok yerlerde alman 
lı:ı~ tı durdurulmuıtur. Mütte· 

1
.'tl lrtotörlü kuvetleri ve tank· 

' 
11rıdi al ·· ı·· k "• t rnan motor u uvet-

lt, a'nklariyle çarpıfmakta
~t 6- .u Çarpıtmaların düz bir 
, İdd~tinde cereyan edebileceii-

ı' ilı:j t etnıek imkansızdır. Bitta
•ltr ,'ra.r da çekilmeler ve ham• 
ttpı.'Pınıılardır. Bundan dola
~ d\i •henüz istikrarsızdır. Fa• 
~ 1.~ leç vakit aldığımız haber
'•ifi~ tiındi aıağı yukarı ha

: \,~§a,.et.cttiğimiz hat boyun
laud olnıaktadır. Bu hat Fran· ti') t Udunda Maubeuge'den, 

t,,11~uhuna doğru inmekte 
~ f)jl' • •rı geçerek Peronne'da 
,,ı::""e Yaptıktan sonra geri 

t il) e Ve belki St. Quentin'i 
-.~''de'"•k Oise nehrini aııp, La 
~ ~--~ &'eçerek, ıarka doğru u
~"- t,lc~dıt. Hattın La Fere'den 
~ t~ ıp ettiği istikamet Laon
~ ~ tlt~;ek Aisne ırmağınm bi
~tl•j İçiııı an Ve gene belki Ret
ı.."-tet b alarak, Montmedy'de 
~t..;. t:!~a"ktadır. Yukardaki 
~tel> d l~ık ederseniz fU met

" tö .. 'nılen §eyin nasıl oldu· llJ' l'\iraünüz. 

e (tkmak 

J;' lllc,t Yulc:a d d ·· l d · - • • cı· rih· r a a aoy e ıgımız 

~·.lien~ bu hat kati hat değil
le1.:lt'ti ::f~ur~daki muharebele· 
~'Qı -4.i cesı ahnmamııtır. Ne
lt·· ht,i4 •~e ırınağını geçmeğe 
~ littiilııı\i e en almanlar, geri püs
~. Ceıı\lı, f ve bir kısmı da Rethel 
'"lliıd· Unda • 
tet, .. l eııı lrıüh. esır alınmıtlardır. 
"ıa 1

111 iiç lcö 1~ rnuharebelerin bu 
~t•dır. ıesınde olduğu anlatıl
ı~ tlllrı lnıa.nların büyük ta· 
'llı•lctalarbe müteveccih bu· 
>,.,ıı··~a 

1
•r. Onun için ~ep, Pe

~~, ~•ttır. ;:be doğru bir çıkıntı 
~ilde hul ronne, Somme nehri 
~ ... 1 1916 d unnıaktadır. Burada 
~1•heı,.. a Yapılan büyük mu
~ .•tıl,n a:ekrar edilmektedir. 
lat,'•tilcarrıet~an~ar,. taarruzlarını 
'llıeJı.ıe, So e ınkıtaf ettirmek 

"1>~ . l'ohı ~ıne vadiainden, A
l-... p"~lle•e :ke, Ma.nı denizine 
~il 1-.ıı • .._ ç ntak ıatemektedir-

•1tt "'••na ·· 
>ııtt, •Ue Ceh'i go~~· Arras, Lille 
't\.t. l'd, 8-1 •ı_ n ıçınde kalacak, 
t gı 'I ... çı"a'd k" ır. 1 1 e alaka a ı kuvetlerin 
claı, He ınUtt / 1 kesilrniı olacak
cl(il\ >'•dır ki e ıı.~kler belki bundan 
) Old\lı- ' aıaubeu ' d • 
'1>llıı "'Ça bü .. ge e ogru, 

~il\ tlardır 8 Yulc bir taarruz 
cı,I\ 'itıtıırı • ~ndan maksat ce· 
ı... ~,......... Renııl . ' 
'Qlllııı • -oqeınek ernesıne mey • 
~ ... ~il dofru ' ve bu suretle, Pe
lil\d ' hllnu · uzanan cebi daral· 
~ il~ hı"•krr::~e 'uzun bir dil ha
~I\ .. ııı,nl,r ,. hr. Bunun içindir c ... 11tıdi c . 
, ~ı. •raaınd k" ateau ıle, Pe-ora., • a ı h t bo 1 l'ı h d a yunca il\. e ef l , ''"Pdak· a nııılardır: 

" 
1 harekat 

u•h .. 
cenupt 

~ili ~ete, la a, Peronne, La 
~de olclQJc on, .Rethel hattı Ü· 
~!ıaıllltta~ ııddetli ınuha .... 

Üt llaotörl ". Bu hat boyunca, 
" kıtalan •• tank· 

lan büyük bir hücum yapmıılar
dır. Belki Maubeuge'e yapılan 
hareket de bununla alakadardır 
denilebilir. Bu takdirde Peronne'a 
kadar uzanan alman "dil" i za· 
yıflıyacak ve tehlikeye girebile
cektir. Dün gelen telgraflar, al
manların hareketlerini garbe doğ
ru tevcih ettiklerini ve diğer hü· 
cumların ancak ıaıırtma taarruz
larından ibaret olabileceğini bil
diriyordu. 

Zaten akla en yakın olan da bu
dur. Çünkü almanalr, ıimal deni
zinde Gand'ın arkasından geçe· 
rek, Eıcaut'dan Sambre'e kadar 
uzanan ıahada belçikalılar, fran
ıızlar ve İngilizlerin kuvetlerini 
ihmal ederek doğrudan doğruya 
Paris istikametinde inmek gibi bir 
harekette bulunamazlardı. Fakat 
diğer taraftan müttefik kuvetle
rini dağıtmak için, Laon ve Rethel 
arasından Reima'e doğru bir taar
ruz yapmayı da ihmal etmemit· 
ferdir. Dün Maginot hathnm ıi
malde münteha noktası olan 
Montmedy'ye yaptıklatı hücum da 
bu cümleden olsa gerektir. Çünkü 
herhalde timdi Maginot1yu arka
dan aarmağa çalıımıyacaklardrr. 

Cephe gerilerinde 
D ün gelen telgraflardan hare-

katm inkiıaf tarzma ve 
imkanlarına dair edindiğimiz in
tibağ ıudur: almanlar, bunda mu
vaffak olabilecekler mi? Vaziyet 
henüz "nazik" tir. Fakat mütte· 
fikler için pek de gayrimüsaittir 
denilemez. Müttefik ordulan ya• 

- pılan hücumlara tiddetle karfı · 
koymıya baılamıılardır. Dün, ha· 
rekat almanlann lehinde esaslı 
bir inkiıaf kaydetmit değildir. 
Meselenin en mühim noktası, al
manlann üslerinden hayli uzak
latmı§ olmalarıdır. Müttefik tay
yareleri, alman münakale yolları
nı ve benzin depolarını mütema
diyen bombardıman etnıiılerdir. 
Motörlü kuvetlere lazımgelen ben· 
zinin yokluğu herhalde kendisini 
belli edecek ve bunun harekat Ü· 
zerinde çok mühim tesiri olacak
tır. Müttefiklerin hem cepheden 
hem cephe gerisinden yaptrkları 
hücumlar Paris'te oldukça inti· 
rahla karıılanmııtır. Birkaç gün
dür esen ağır hava nisbeten ku
vetini kaybetmiıtir denilebilir. 
Bunda müttefiklerin daha enerjik 
hareket etmek için çok esaslı ted. 
birler almaları da mühim bir amil 
olmuıtur. 

Weygand 
B u cümleden olarak, fran11z 

kibinesinde tadilat yapıl
mııtır. Bu tadilat neticesinde evel
ki günkü yazımızda tahmin etti
ğimiz gibi fransız kumanda heye
ti için çok mühim kararlar alın
mııtrr. Franıa'nm Orta· fark or
duları kumandanı general Wey. 
gand, Genelkurtnay Baıkanhğına 
ve bütün harekat aahalan Baıku
mandanlığına getirilmiıtir. Bun
dan dolayıdır ki kara ordulan 
Baıkumandanhğı ilga olunmuıtur. 
Suriye'de bulunmasından dolayı 
almanlann Weygand pftfa diye 
alay ettikleri kumandan timdi 
kartılanndadır. Weygand, fran· 
aız harekatma yeni bir ainamizın 
retirec:ektir. Umumi harpte Ma
retal Foch'un aat kolu telakki e
dilen W eyıand dünyanm en bü
ı:ik ..... ıelleriDd.. biıicUr. 

ULUS - !j 

I
fMeclis yeni bütçe müzakerelerine 

pazartesinden itibaren· başlıyor 
" FOCH'UN LİYAKATLİ HALEFİ ,, 

General Weygand'• 
Fransız mahfilleri bu 
sözlerle selômhyorlar 

Yeni bütçemiz 268.476.321 
lira olarak tesbit edildi 
(Başı 1 inci sayfada) lunmaına.sı itibariyle döviz vererek bariç-

dcmemcsi dolayısiylc hazinenin nakit mu- ten tedariki mecburiyetinde bulundufumuz 
amelatını tanzim edebilmek ve riıtiyaç ha- benzine ispirto katmak suretiyle bir kısım 
linde istimal edilmek üzere kısa :adeti a- paramızm memlekette kalması temin edi -

1 (Bası 1 ıncı sayfada) B. Reynaua, bir su.at müddetle, marctal vans akdi, hesabı cari açtırı ması ve bono lebileceğinden evelce de muhtelif vesileler-
yinlerde, ingiliz 1tabine11indel.-i tadilat ıti- Petain ve general Weypnd ile gortl$111ti.,. 

çıkarılması hususunda Maliye Vekiline ve- le bahis mevzuu edilip bır neticeye iktiran 
bi, birliğe, müessirliğe ve kuvete doğru bir tür. Ba5vekil aynı zamJnda, Amer:ka bü .. 

riloıesi lüzumlu ve ötedenberi mutat olan ettirilmiyen bu husus hakkında hükümeti-
" ilerleyiş görülmektedir. yuk clrisi B. Bullitti, iı genel konfederaa. salahiyeti ihtiva eylemektedir. Az .. mi had- mizin acilen tetkikatta bulunarak bu im - " 

Ekser siyasi mahfillerde en mühim ola- yonu sekreteri B. Jouhaux'yu ve Paris podi evelce 5 milyon liradan ibaret olan bu kanın tahakkuk sahasına isali, 
rak gÖnilen tayin, senelerce genie ölçüde Jis prefesi B. Lanceron'u kabul etmiştir. 

sallhiyet 193-4 yılında 10 milyon liraya çı- Salmalar hakkında bı"r temennı· Fransa'nın harici siyasetinden mesut bu - Dahiliye na.zın B. Mnndel de oğledeo 
karrlm15 ve o zamandan beri bu mikdıı.r d~ Koy salmaları hakkın.da balkın rok hak- · B .. lunnn huiciyc genel sekreterı . Leger'nin sonra general Weygand'ı ve Belçika mali-
ğişmemişti. Mali itibarımıza karşı göste • lı şikayetleri bu sene biltre müzakercsin- · · 

b "' yerine B. Chnrles Roux'nun getırılmesidir. ye nazırı B. Gutt'u kabul etmiştir. 
rilen itimat eseri olarak hazine onolarına de de gÖruşülmü& ve her ne kadar Dnhiliyc · b d · 

d -, Burada kabul olundqcuna gore, u egı - Alman mahlı"llerı"ndnkı" ahı"sler olan rağbetin aon zamanlar a artmış ol - Vekilimiz salma olarak koyhiden alınacak · "" 
d .. ü . 10 ·1 ~ikligin fransız • itıcı.iz ittıfakının mü - Farı·s ·, 20. a.a. - Havas aJ·ansının -'-m~sı olayısiyle butçe ene menı mı - paranın mikdarının ilan edilrr.csi ve top - k · ..-meyyiz vasfını teşkıl eden tam ve sı ı ıı-

yonluk haddin 40 milyon liraya çıkarılma- lanan Mraların ihtiyar heyetleri elinde bu- . man hududundan öğrendi ,ine gore. •- birliğine hiç -bir suretle tesir ıçra etmiye-
sını muvafık görmüş ve htikümetin 111.yiha- lunması, defterlerin kaymakam ve nahiye cek, fakat enternnsyonal havayı berraklaş- alman siyasi mahfilleri, ilerlemenin. 
sını bu!li- göre değiştirmi~tir. Bütçe en - mudtırleriyle müfettişlerin tetkikine açık tırmak suretiyle siyasetin yeniden organize mağh'.ip etme için kafi gelmediğini o 
cümeni, ayrıca, bir taraftan varidat, diger bulundurulması ve takdir hakkı köylüye d · · b"l kt F 'da r"I edilmesini kolaylaştıracaktır. erece ıyı ı me eve ransa ene J 
taraftan masraf kaydedilmek icabcdcn ha- ait olmak üzere salm'\ mikdarının azamt d k lk V d' ba 1ru Şurasını hltırlatalım ki, B. Reynau , a ınmasının ve eyga.n ın ş • 
z:r muamelelerin, bilt~eye nyrıea tahsisat haddinin tesbit ettirılmesi suretiyle bir h ı d d radyoda sôyledlği son nutkunda, &a ıs ar ıı ınan an tayin edilmesinin o derece te-
konulmasına mahal kaim.ulan mhsu~ su - kanun mevcut ise de mükc'.nmellreti id- · ve usullerde deı;i$iMiklerden bahsetmıştı. siri altında kalmış bulunm'lktadır ld 
retiyle tsfiyesini temin maksadiyle ve lıü- dıa olunamıyacağını beyan e''":lİŞ ve mat-
kümctçe yapılan teklife müsteniden kabul rahı tayin edilm"yen b;r P '"anı!! ne mak- Fransız mahfillerinde sevinç yeniden müttefikleri b·ribirinden ayır• 
etmiş ve Hiyihaya ilave eylemi~ti~. Bun • ı sntlıı olursa olsun köylüC:e:ı a'ınması Faris, 20 a.a. - Muharebenin inki • mak taktiğine dönmüşlerdir. İleri ha-
dan başka, milli müdafaa mukıllefıyctı ka- doğru olamıyacağı, m'kd•rrnın t !.kdiri şaf halinde bulunduğu bir zamanda reketlerinden acele istifade ·mecburi• 
nunuruı göre her &ene biıtçesinde gôsteril - hususunun kôylüde olması ve toplanan General Veygandın tayini fransız ı yetinde bulundu klan için, bu mahfil• 
mesi icabeden hayvan ve motôrlü vasıtalar para.mn ihtivıı.r heyetle,.indc bulunması mahfillerinde memnuniyetle karşılan- lcr zannediyor ki, F~...ıısa ve Belçika
fiyatının 1940 mali yılına a~ mikdarlan ta- suiistimale ~ü~ait bulul"an bu halin bu- maktadır. Bu mahfiller Veygandın e- ya bir münferit sulh teklifi yapmakla 
yin ve tesbit olunmu5 ve ilk defa olmak günkü vaziyette devnmı'13 guz yumula - velce de bu makamı işgal ettiği ve mu- Almanya, belki de gayesine varmak~ 
üzere bu madde ve cetveller layihaya ilave mıyacagı cihetle köylıınün çok yerinde o- maileyhin muharebenin cereyan ettiği muvaffak olacaktır. 
olunmuştur. lan bu iş hakkın1aki r;;ik~yetini önlemek sahayı iyice tanıdığı beyan edilmek - Almanların münferit sulh teklilf 
Diğer taraftan nakil vasıtaları kanunu i- üzere DahiliJıe Vekaletinin ciddi tedbir 

b. k t bil" h tedir. Bu hayalihama i"'tirak etmiyen al • • le emirlerine yeniden ıne 0 omo 1 ta - almıya musı t\!lt eyle'Ties·, :r 
. 1 d · 1 · b vacıtalarr harıçt Aynı mahfillerde hasıl olan kanaate 1 man haricivesi general Veyannd'ın '-•• sıs 0 unan aıre erın u 0 en Ankara curi mezarlıg"ı .T t>- ._, 

1 1 mahnl kalmamak iizerc go··re, hareket harbinin mütehassısı o- kumandantıg· ına tayininin alman bari· 
satın a ma arına • Ankara\h tesis edilen ve U"U'l zaman-
gene bu kanun mucibince Maliye Vekaleti- dan beri ikmal edilemiycn asri mezarlık lan Veygand dikkate şayan bir intibak' ciyesince bütün fransız enerjilerinin 
ne devredilecek miyadını doldurmamııı o - için hiıkümet"n" teklifiyle 250000 lira yar- meziyetine maliktir. Bu miı"kemmel azami bir gayret halinde harp üzerin• 
tomobillerden istifade edilmesi ayrı bir dımda bulunulma 1 için 1940 bıitçesinc süvarinin bir nevi zırhlı.süvari kuveti de en şiddetli bir surette teksifi demek 
madde halinde bütçe kanununa konulmuş- tahsisat konm:ısını kabul eden encümen olan motörlü fırkaları ram edeceğin • olduğunu gizlememektedir. 
tur. 

Hükümetten bazı temenniler 
1940 bütçe kanununun encümende 'flhı • 

zakcresl sırasında serdedilen hususlara 
karşı aşağıda yazılı hususların alikah Ve -
kiletlerce nazarı dikkate alınarak tahak • 
kuku temin edilmek üzere temenni şeklin
de mazbataya ilavesi tensip edilmiştir. 10 
madde halinde toplanan" bu tcmCf!nlleri ay. 
nen naklediyoruz: 

Bütçenin ihzarmda hükümetin de prensip 
ittihaz ettiği "tasarruf keyfiyeti encümeni
mizin tetkikatında da esas lttihıı.z edildi -
tinden bu mül6.haza ile tasarruf imkanla -
n aranırken kırtasiye masraflarında l'Srafın 
önüne geçildiği takdirde miıhim bir tcnzi
lit yapılabileceği neticesine varılmıt ve bu 
meyanda devairde kullanılan kiif;rtların ge
rek cinsleri ve gerek iız.crl~rine yazılacak 
yazılara gtirc h:ı.cimleri btiyül: olduğu ibi 
kalem ucu ve sapı ile üzerlcrinçleki dnm -
ıanm hükümetc ait olduğu yazılı bulunan 
kuqun Scalem v~ dolma kalemlerin me -
murlar tarafından çocuklarına kullandır
dıkları beyan edildiğinden gerek bunların 
kullanılmasmda israftan tevakki olunması 
ve gerek suiistimal demek olan bir tarzda 
resmi muamele haricinde kullanılmasının 
menine itina gösterilmesi, 

Milli emlak ;1Je gemilerin sigorta 
edilmesi 

Milli emıik:n sigorta edilmemesi mu
hatara 'llUkuunda zarar tevlit edeceğinden 
devlete ait gayri menkullerle gemilerin 
devlet tarafından hususi tarzda ıigortala -
rırun faydalı olacağı encümence görilşiıl -
müı ve hükümetin bu hususu ehemiyetle 
nazara alarak lli.zımgelen tetkikleri yap -
tıktan aonra büyük hususi müesseselerde 
buna benzer tatbik edilen usuller dairesin· 
de bahsedilen emlak ve gemilerin her nevi 
tehlikeye karşı 1igorta ettirilmesi. 

F u:z.uli kira beJ eli verilmemesi 
Vekl.let ve devair bütçelerinin pek ço -

ğunda icar bedeli olarak yekunu mühim bir 
m!kdara 'baliğ olan tahsisat gôrtilmektedir. 
Bu vesile ile resmi dairelerin idareli bir 
şekilde hükilmete ait binalara yerleşmeleri 
ve ayrı binaya çıkmak zarureti katiyeıi ol
madıkça kira vererek bianlara çıkılmaması 
muvafık olacağından bu cihetin hükümetçe 
ehemiyeıle nazarı dikkate alınarak fuzuli 
kira bedeli vermenin önüne geçilmesi, 

Benzine İ•pİrto katarak 
ta•arrul temini 

Memleketimizde yetişen muhteli6 me • 
vaddan ispirto istihsal edildiğine ıöre her 
gün resmi, hususi motörlü vasıtalarla ve 

ı fabrikalarda sarf edilen ve memlekette bu-

Ankara için pek mühim bir ihtiyaç man- den şüphe· edpmemektedir. Vaziyeti daha salim bir surette gör• 
zarası arzcden mezarlık ışının Ankara V eygand da tıpkı Foch gibi seri ka- meğe mütemayil makul kimseler harit 
belediyesince süratle ikmal ettirilmesinin rarlar ittihaz eden ve cüretkarane mu- tutulursa, nazi mahfilleri, Belçika ve 
h~kümet tarafından alaka ve ehemiyetle harebelere girişen bir kumandandır. Fransa'yı bitirivermekte sabırsızlık 
takip edilmesi, tamamiyle ikmal edıleme- Mumaileyh takdire layik sükuneti ile göstermektedir. 
sc bile bir- iki ay içerisinde bliı defnine Ve}•gandın coşkunlug·unu itidale sev - Fransa'nın Faris üzerine yapılan ta-
müsaade edilmesi ve istiycnlere aile ·ki d f k 
makberesi ittihaz etmek üzere yerler ve- keden Mareşal Petain ile birlikte ça- arru~u ı e a. ırdı?'1. eski harbi gör• 
rilmcsi, hşmıştır. memış olan nazı part1sı genç unsurlan 

Ankara'nın kanali:z.a•yon iıi Mezkur mahfillerde netict olarak bu harpten çıkan dersleri unutarak. 
Ankara'nın ihmali ca.z olmıyan muhim şöyle denilmektedir : Vransa ve Belçika'ya sulh teklifi yap-

bir ıhtiyacırun kanalizasyon olduğunu Veygand, sürati başta gelen bir va. mak zam~ının gelmiı olduğunu zan. 
bütçe müzakeresi ıurasında bilvesile te - sıf addeden en büyük terbiyecilerden netmektedır. 
barüz fttircn encumen bu hususu Dahi - biridir. General büyük ıeflere ve aa • 
!iye ve Nafıa Vekilleri huzuriyle de mil- kc;rlere mahsus bütün meziyetlere ma
zakere etmiş ise de haddi zatinde işin e- liktir. Onu.n bilgisi, kati azmi ve di -
hemiyeti bakımından herhangi ~ekilde i- namizmi, düşmanın cüretine galebe 
leri sürülen sebepler bunun geri bırakıl

masını tecviz ettiremiyeceğinden sıhi ma- çalacaktır. Motörlü harbin sürati 

Beden terbiyesine 
verilen ehemmiyet zeretine inzimam" eden bir hayli fedakar- Veygand gibi çevik vaziyetleri çabuk 

lık ve para so.rfiyle vücude getirilen bu kavrıyan bir kumandanı gafil avlıya-
ıehirdeki binaların tehlikeye girecek mıyacaktır. (Bası 1 inci sayfada) 
maddi z:ırarları da derplı olunarak cmlik Veygand Mareşal Foch'un liyakatli kam, nahiye müdürü ve köy muhtar• 
sahiplerinin memnuniyetle bu maıraflara bir halefidir. larına tahmil ettiği mesuliyeti, idare 
iştirak edc!ceği tabii olmakla evelce :ra - Son aö:z. henüz aöylenmedi! amirlerimizin tamamiyle müdrik ola-
prlan tetkikler üzerine hazırlandığı be - Paris, 20 a.a. _Havas Aiansı bildi. rak, emirlerindeki istişare heyetleriyle 
yan edilen pllnlar dairesirfde Ankara ka- riyor : de müzakere ederek gen~lik faaliyeti· 
nalizasyon tesisatının biran evet vücuda • b h ı d h·1· 

Paris gazetelerinin bu ısabahkı· tef • nı u ru esas arı a ı ınde tanzim ve getirilmesine hilıkümetin atfi ehemiyet ·d d 
eylemesi sirleri: Figaro gazetesinde D' Ormes- ı are e eceklerine ve bu hususta dai· 
Belediyeler Bankasının yardımı son, "Cephe gerisinde bulunanlar, zA. ma §ahsan alakadar bulunacaklarına ve 

fa düşmiyen bir ruha sahip olmalıdır- emirlerindeki bütün veaaitten ve bütçe 
Belediyeler bankasının bilhassa küçük 1 d. müsait olduğu zaman Yüksek Beden 

belediyelerin ııhi ve bu derece ehemi • ar.,, ıyor. 
Le Journal gazeteaı·nde, General Terbiyesi Enstitüsü açılınca buradan Yetteki ihtiyaQları karşısmda ikrazatta 

bulunarak vaki olan müracaatlarının is • Duval şöyle yazıyor : zamanla kafi derecede muallim yeti • 
af edilmesi için Dahiliye Vekaletinin a- "Şimdiye kadar dü§manın kuvetli şinciye kadar muhitlerdeki yurt sever 
ili.kadar olması, bu meyanda belediyelerce vesaiti karşısında gerilediğimiz hal _ ve spor sever amatör bilginlerden bu 
girişilen teşebbüslerin maU kudretleriyle de, kumandanı kendini göstermit de- bakımdan azamt istifade edeceklerine 
mütenasip en mübrem işlerden başlama- ğildir. Henüz yıpranma devresinde • JÜphem yoktur. 
ııı için mahallt idare Amirlerinin muraka- yiz. Son söz henüz ısöylenmemittir.,, 3- Vilayetler lazım olan parayı Be-
be haklarmı dikkat ve eHt:miyetle kul • Pöti Parizyen gazetesinde Charles den Terbiyesi Kanununun 19 uncu 
!anmaları. Morice, diyor ki : maddesindeki sarahat dairesinde temin 

Beİecliye gelirlerini arttırma . :·~ekl~!elim. Çünkü büyük tefler, edeceklerdir. Devletin mali vaziyeti 
çareleri ıkı üç gune kadar düşmanın saldırı1tı- gözönünde bulundurularak bu bütçe 

Memleketin en basit ve en mübrem ih- d d :ı ile azami randıman temin edecek tcd-nı ur urmaktan ümitlerini kesmiyor-
tiyarlarını karcrlamak irin beledi--lerin 1 ı birler almalarını Halkevı· bulu an 

" " " ,p ar ve itimatları fazladır.,, • n yer· 
bugiınkü varidatlarmm kifayetsizliği mey- Al l ı b lerde Halkevi spor kollarlyle el ve it· 
danda olup bir de bu..::nkü harp sebebiyle man ar üyük zayiat verdiler b" l.ğ. k 

6" ır ı ı yapara gençliğin ayni gayeye 
iilmri.ik varidatının azalma11 yüzünden ok- Bayan Tabouis, Övr gazetesinde, al- müteveccih Beden Terbiyesi faaliye-
turva resminden belediyelere taksim edilen manların-fransız cephesindeki taarru- tinde yekdiğerine her suretle yardım 
hisselerin tenezzülü de hesaba katılarak zun sonuna kad · 1. t t kl ar gız ı u aca arı ga- etmelerini valilerin ve Parti ilgilileri· 
belediye vergi ve resimlerinin hem lüzum yet bu'" '"k · t • d ki k yu zayıa a ugra ı arını ay • nin himmetlerinden beklerim. 
ve ihtiyacı karşılıyacak ve hem de halkı ded" 

ıyor. 4- Belediye Kanunu ve bu --yan-tazyik etmiyecek ıurette tezyidi çareleri- P"" • J 1 · d ••"'-
. otı urna gazetesın e, Laroque, da mezku· r kanunun l 5 ı"ncı· maddesı· -nı aramak üzere ciddi tetkikler yapılarak 

bir kanun liyihaııı hazırlanması, zayiat vermemiş olan fransız ordula - nin 33 üncü bendinde yazılı hükümler 
Vera•et ve intikal vergin ~ının r:rarlığına olan itimadını ifa • baki olduğuna göre bütün belediyelc-

Vcraset ve intikal vergisi hasılatı öte • e ettı ten sonra General Veygandın rln, Dahiliye Vekaleti'nin de tamimi 
denberi varidat bütçelerimizde yanm mil- başkumandanlığa tayini ve Petain'in mucibince, tahsisine mecbur oldukları 
Yon lirayı aşmamakta olup memleketimi • hükümete iştiraki bu itimadı arttır • apor sahalarını ayırtmalarını -burala • 

· · · · b · dağını ısöylemektedı·r. zın ıervetı umumıyesıne nazaran u vcrgı rını gençlerin basit ve tesisata ihtiyaç 
73 yatında olmasına rağmen bir haaılatmın daha fazla olması icabedeceği General Duval, Journal gazeteıinde göstermiyen açık hava idman ve oyun-
genç kumandan kadar atik, aeri ve bu noksanhğm verıi kanununda ıerek diyor ki : lan için nizamnamenin 77 inci maddc
kararhdır. Ayrıca büyük tecrübe· tarh ve tahakkuk lıullerine ıerek kontro- "!'fareşal Petain'in hükürnete itti • sinin hükümlerinden de istifade edi .. 

h lUne ait hükümlerin ıslah ve tenaiki ve nis- rakı V d • leri vardır. UmU11\İ arpte garp ve eygan ın mılli müdafaa ge- lerek tesviye ve izhkr ettirme]erinı·-
1 betlerin tezyidi suretiyle iuleıi mlimkiin l k ba 

cephesi harekatında büyük bir ro ne urmay Jkanlığına tayininin bi- vali ve belediye reislerinden rı·ca de--bulunduğu ve bu itibarla blikümet!ie bu .. -
o~adığından timdi harp olan ıa• husuııta muktazi tetkikatın icruiyle meri ze ne muazzam bir ümit verdiğini söy- rim. 
hayı karı§ karı§ bilmektedir. Ma· "kanunda icabeden değiıikliklerin yapıl • lemek isterim.... . . S- Gençlerin beden terbiyesi ve 
reıal Foch bile ölürken fU vasi- ' ması, / F.:a?.sız.~arJ,a ıngılızler arasındaki te 1 spor faaliyetinde, nizamnamenin de 
yette bulunmu§tur: "Franaa'nm Hükümetimiizn ve alakalı vekaletlerin s~nudu ~orm~~ te çok teselli verici ehemiyetle üzerinde durduğu, disipli
tehlikede olduğunu gördüğünüz himmetlerinden ,beklendiğini arzeyleriz. bır ıeydır. Dun, gazetelerin ekserisi ne ve sıhi şartlara riayet hususuna bil
zaman Weygand'ı çağırınız!" lıte Hükümetimi:z.in mefkıir meaain tarafından neıredilen sözlerde, ingi • hassa önem verilmesini ve bu hususta 
timdi, Weygand it batma çağrıl· Butçe enctimeni mazbatasını bitirirken, liz baıvekili, fransız ordusuna ve bu icap eden sıkı tedbirlerin alınmasına 
mııtır. Weygand'ın bu mühim va• 1939 mali yılı i!;inde çrkan ve c~anıümul ordunun ıeflerine olan sarsılmaz ima- itina gösterilmesini ehemiyetle tav:si
zifeyi almasında fransız kabine· tesirleri itibariyle memleketimizde de his- nını ifade etmek suretiyle, franıız - ye ederim. 
sindeki tadilat herhalde mühim sedilen bugünkü harbin tevlit ettiii ahval larla aynı ruhu taııdığını göstermit • 
bir rol :,ynamııtır. O da Daladiye· ve ıerait içinde malt kudretimizi sarsma • tir . ., . 

dan icabeden tedbirleri vaktinde slan hü - G 
nin harbiye nezaretinden çıkıp kümetimizin mcakdr mesaisini takdirle kar eneral W eygancl'ın temaılan 
hariciyeye geçmesidir. şılamıştır. Paris, 20 a.a. - Fransız nazırlar meclisi, 

Şimdi sözlerimizi hulasa ede- Bütçe encümeni umumi muvazene lcanu- bu akıam ııaat 19 da E!yıe sarayında relıi-

Bapekil 
Dr. Refik Saydam 

1 ngiltere'de hükumet 
lim: vaziyet herhalde çok na~ik nunu Büyük Meclise takdim edtrkcn'maz- cümhurun riyuetiruie toplanmıııtır. 
olmakta berdevamdır. Fakat bü- batasını ıu temennisiyle bitirmektedir: Nazırlar meclisinin toplanmasından evel sanayii kontrol edecek• 
tün medeniyet alemi maneviyatı "Encümen, ba,ta Milli Müdafaamızın i- cumhuriyetimizin ııarmdan olan denk bir 
daha kuvetlenen müttefikler or • cabettirdiği masraflar olduiu halde i.mme bütçenin tanzimine muvaffak: olan Dr. Re
duıunun baımda Weyga~d'm çok hizmetlerinin halkımızın e~niyet ve refa.- fik Saydam hükümetini tebrik etmeyi bir 
kuvetli otoriteıiyle, tedbirleriyle hını klfil bir tarzda ifasını ve memleket vazife sayar ve kıymetli mesaileriyle mu
ve isabetli kararlariyle harbin ta- ilrtısadiyatmın ziraat ve ıanayi ıahalann- vaffakiyetlerinin devammı candan temenni 

dalci lcalkmma faaliyetlerine devm suretiy- eyler." 
lihini defittirecek itler göreceii-

. bul le terakki ve inkişafını .temin edecek mu- Ulus. encümenin bıı aamimt temenniıine 
ne )Dannuf unuyor. raftan karııhyacak daldk ve samimi tah - bütiin kalbi .. le iıtirllr --: zevldı" ....,_ 

lliimta Fııik FENiK mıinlen ~ ftridatamu ...ınt 1ıe w.tM ~ ....... -... ~ 

• Londra, 20 a.a. - N evs Chronicle gaz&-
tesi harp ıayretini ıiddetlendirmelc malı: • 
aadiyle hülı:ümetin inciliz aanayiinde cezri 
kontrol aalihiyetleri deruhte etmiye karar 
verdifini bildirmekted:r. Bazı hususi mues
ıeaelerin hükümctin lı:ontroluna ıe9Ccett 
muhtemeldir. Difer endiiatriler ıimdiye k.., 
dar tatbik edilenden dlıba sıkı bir biiktl • 
ıut lııaatrolum tabi ~. 



-·- ULUS 

TÜRK HAVA KURUMU 

Elbise diktirilecek 
Tiirk Han Kurumu Türkkaıa 

Cenel Direktörlüğünden: ' 

1) - Hava gedikli hazırlama yuva
ıı talebeleri için kumaşı, depodan ve· 
rilmek prtiyle azı. 300 çoğu, 500 tı
kım harici elbise ve kasketin dikiş 

ücreti, kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuıtur. 

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

3) - Nümune ve prtnamesi her • 
ıün görülebilir. , 

4) - İhalesi, 22. Mayıs 940 çarp..ttı 
ba günü saat 11 de Türk Hava Kuru

u binasında yapılacaktır. 
5) - isteklilerin, kanunun 2 ve 3 

CfJ. maddelerinde yazılı vesika ve te • 
lainatlarını havi olan mühürlü teklif 

ktuplarını ihale saatinden bir sa • 
evetine kadar komisyona makbuz 
kabilinde teslim etmeleri. 1825 

Ekmek alınacak 
Türk Hava Kunımu Türkku~ 

Genel Direktörlüğünden: 
1 - Beher kilosuna 11 kuruş fiyat 

Mçilen azı 35000 çoğu 45000 kilo ek· 
mek, açrk eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 371 lira 25 
bruı olup prtnamesi her gün komis

da &öriile bilir. 
S - 1hateal 30 mayıs 940 perıembe 
nü aaat 14 de Türk hava kurumu 
net merkez binasında Türkkutu ge· 

el direktörlüğü satın alma komisyo· 
' aunda yapılacaktır. 

4 - lıteklilerin, lüzumlu vesika ve 
temlnıtlariyle birlikte komisyona 
cetmelerl. 1935 

·ANKARA BELEDiYESi 

Demir boru Ye saire ılınacak 
Ankara Belediyeainden: 
1 - Su işleri için alınacak olan 

8356 lira muhammen bedelli 20 kalem 
demir boru ve aksamı onbeı gün müd
detle ve kapalı zarf usuliyle eksiltme-
7e konulmuıtur. 1 

2 - ihalesi 28. 5. 940 sah gUnU sa
at 11 dedir. 

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

istiyenlırin ber gün encümen kalemi
ne ve iıteklilerin ihale günü olan 
28. 5. 940 aa1ı giinB saat ona kadar tek· 
lif mektuplanm belediye encümenine 
Yermeleri ilin olunur. 

(2228) 12234 

Yol çivisi alınacak 
Ankara Belecliyeaindenı 

1 - Fen lıteri için alınacak olan 
1000 adet yol çivisi on bet gün müd
de,lı açık eksiltmeye konutmuıtur. 

2 - Muhammen kıymeti (2500) lira
dır. 

3 - Teminat (187,S) liradır. 
4 - Şartname ve nilmunesini cCSr· 

mek iıtiyenlerin her gün encümen ka
lemine ve isteklilerin de 28.. 5. 940 aa
h lilnU aut 10,30 da belediye encüme
nine müracaattan. 

(2229) 12235 

Satıhk tenekeler 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Depoda bulunan 5qo adet bot 

bensin ve 282 adet adt ki ceman 872 
adet teneke satılmak lbere on beş gün 
müddetle açık artırmaya konulmuıtur. 

2 - Muhammen kıvmeti (156) lira 
(96) lrurut•Jr. 

3 - Teminat (13' lira ~78) kuruı
tur. 

4 - Şaı t:-ıameıini ,ermek isti yenle· 
rin beı giln encümerı kalemine ve istek 
lilerin de 28 S. 940 salı gilnü sat 10,30 
da belediye encümenine müracaatları 

(2230) 12236 

D. DENIZYOLLARI 

Tahmil, ve tahliye 
yaptı rllaca k 

De•let Denlzyollan lıletme U. 
Müdürlüiünden: 

1 - idaremizin 1 haziran 940 tari· 
hinden mayıs 941 gayesine kadar bir 
1ene müddetle yaptıracağı takriben 
430 000 ton kömürün yilkleme ve bo
pltma ve aktarma itleri kapalı zarf 
usuliyle eicsiltmeye konmu,tur. 

2 - Muhammen bedel doksan bir 
bin Oç yih yetmiş beş liradır. 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
• 

A~ara Dolum•• Çocuk Bakunevi Bqtabipliiinden: 

Ankara Dotum ve Çocuk Bakımevi'nin 1940 mali yılı ihtiyacı olan ap
ğıda cins ve mlkdarlarile muhammen Hatları hizalarında yazılı mevaddın 
evaafları şartnamelerinde yazılı olup on yedi gün müddetle açık eksiltmeye 
konulacağından 1940 yılı Haziranının 7 inci cuma günü ihalesi yapılacaktır. 
İsteklilerin arttırma eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 Un'cü maddelerinde 
ya~ılı şeraiti haiz olanların şartnamelerini görmek üzere her gün öğleden 
evel Işıklar caddelinde Müessese Ba1tabipliğine ve ihale günü de '88t on 
dörtten evet % 7,5 teminatı muvakkate olarak Bankaların verecekleri mu
vakkat teminat mektuplarından başka olan nakit veya nakit mahiyetinde 
bulunan evrakın Ankara vilayet defterdarlık veznesine makbuz mukabilin
de yatırılmıı olup isteklilerin bu makbuzla birlikte yukarıda yazılı gün ve 
saatte müessesemizde teşkil olunacak komisyona müracaatları bildirilir. 

(2347) 12396 

Muhammen Miktarı 
Cinsi Fiyatı Kilo 

Koyun eti 
Ekmek 
Süt 
'Yoğurt 

Pirinç 
Makarna 
Z~ytinyafı 
Urfa yağı 
Kuru soğan 
Sabun 
Şehriye 

Pirinç unu 
irmik 

48 
10/50 
18 
25 

25 
25 
155 

130 
6 

45 
27 
45 
25 

Mercimek 18 
Nohut 18 
Kuru fasulya 25 
Kuru bamya 110 
Un 12 
Kuru kayısı 90 
Hoıaflık kuru erik 30 
Kuru razakı üzümü 25 
Salça• 20 
Soda 10 
Çay 500 

T. Faaulya 12. 
Semizotu ıs 

T. bakla 10 
Dolmalık biber 14 

4500 
9500 
5000 
1500 

2000 
500 
200 
600 
800 
700 
l'oo 
75 
50 

100 
100 
150 
ıs 

150 
100 
50 
50 

100 
400 
20 

500 
400 
400 
400 

Tutarı 

Lira K. 

3160 00 
997 50 
900 00 
375 00 

soo 00 
125 00 
130 00 
780 cıo 

48 00 
315 00 
27 00 
33 75 
12 ı:o 

18 ()() 

18 00 
37 50 
16 .'iO 
18 00 
90 00 
1 .. 00 
12 "O 
20 1)0 
40 00 

100 00 

60 00 
60 00 
'10 00 
56 00 

% 7 ,5 muvakkat teminat 
Lira K. 

162 00 
7,\ 00 
67 50 
28 12 

37 50 
9 37 
9 75 

58 50 
3 60 

24 62 
2 2 
2 53 

00 94 
1 35 
1 35 
2 81 
1 24 
1 35 
6 75 
1 12 

00 94 
1 50 
3 00 
7 50 
- -

177 " - .:: -=-
4 50 
4 50 • 
3 00 
4 20 

Enginar beheri ıs 450 adet 67 50 5 6 
T. Bamya 30 250 
Kabak 10 500 
iç bezelye 20 150 
Kırmızı tomateı 12 500 
Lahana 5 500 
Pırasa 6 500 
Karnebahar 15 250 
Patates 6 1500 
İspanak 7 500 
Patlıcan 12 500 
'Yerelmaıı 4 100 
Tueyapnk ıa ,. 

ANKARA VALILIGI 

Kereste Ye IİYİ ahnacak 
Ankara Valiliiinden: 
Ankara lnpat Uıta Okuluna alına

cak 2283 lira 20 kuruı muhammen be· 
delli kereste ve çivi milbayaası 27. 5. 
940 salı günü saat 15 de Nafia komi•· 
yonunda ihalesi yapılmak iizere pa • 
zarlığa konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı 171 lira 24 ku • 
ruttur. .. 

bteklilerin muvakkat teminat mek· 
tup veya makbuzu ticaret odası vesi· 
kası ile birlikte yukarıda ıö.zü geçen 
cün ve aaatte Nafia müdürlüğü oda • 
ıında toplanacak komisyona müraca~ 
atları. 

B.una tit keıif ve prtnameyl hergiln 
Nafia müdürlüğünde görebilecekleri. 

(2237) 12239 

Hortum ahnacak 
Ankara Valiliiinden: 
Hususi ıdare binasının yangın tesi

satı için alınmasına lüzum görülen 
muhammen bedeli 214 liradan ibaret 
bulunan hortumların pazarlıkla ve 
23 S/940 pertembe günü aut 15.30 da 
vilayet daimi encümeninde ihalesi ya
pılacaktır. 

Taliplerin Uıale günü daimi tncil • 
mene müracaatları ilin olunur. 

(2351) 12374 

lanna, kürek Y111ire ıhnıcn 
Ankara Valiliiindenı 
Teaiı Wtıecek ıiper sığınıkları için 

satın alınmasına lüaum görillen ve mu. 
hammen bedeli 420 liradan ibaret bu· 
lunan kuma. kürek, el arabası ve var. 
yoz milbayauı 23. 5. 940 perıembe rU· 
nü saat 15,30 da vilayet daimi encüme
ninde pazarlıkla ibate edilecektir. Ta
liplerin teminatları ile birlikte daimi 
encümene müracaattan iliıi olunur. 

(2408) 12403 

75 00 5 62 
50 00 3 75, 
30 00 2 25 
60 00 4 50 
30 00 1 87 
3() 00 2 25 
3" 50 ı 81 
9C o 6 75 
35 00 2 62 
ıo 00 4 50 
4 00 o 30 ..... • .. -59 11 

12910.73 lira ketif bedelli · ikinci kı· 
sım tose esaslı tamiratı kapalı zarf u
sulü ile ekıi•tmeye konulmuıtur. 

2 - Bu ite alt evrak ıunlardır: 
a) Metraj • 
b) Keşif hillasası 
c) Fiat bordroıu 
d) Eksiltme şartnamesi 
e) Mukavele nümunesi 
f) bayındırlık itleri genel prtnı-

mesi 
g) Fennf prtname 
H) Hususi şartname 
3 - İstekliler ihaleden 8 gün evet 

Burdur vilayetinden müteahhitlik ve· 
ı.ikasını ılıpteklif zarflarına koyma-
lıdır. ' 

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

S - Eksiltme 3/buirın/1940 pa
zartesi günü saat 15 de Burdur vill
yet makamında yapılacaktır. 

6 - lıtekliler 2490 aayılı kanunun 
tarifatına uygun tekliflerini ihale aa
atından 1 saat evellne kadar Burdur 
valilitlne vermeleri lbımdır. Poıta
daki gecikme kabul edilmez. 

7 - Bu itlere ait dosya Burdur na
fıa dairesinde ıörlilebilir. 

(3668/2143) 12168 

Kapah zarf usulile 
eksiltme 

Yozıat Nafıa Mücfürlüiündenı 

1 - EkıHtmeye konulan tı: Yozgat 
hükUmet konatını ( 131805 ) lira (81) 
kuruıluk bakiye inpatıdır. 

2 - Bu ite ait prtname ve evrak-
lar ıunlardır. 

A - Eksiltme prtıtameal 
B - Mukavele pro~ıi 
C - Nafıa itleri genel prtnameal 
D - 'Yapı iıleri fennt prtııamesi 
E - 'Hususi prtname 
F - Keıif cetveli, tahlili fiat, met· 

rıj 

J ~ Proje . 
3 - Ek'ailtme 30 mayıs 940 tarihine 

mtleadif pertembe pnü saat 15 de a- -------------
lıtekliler 'Yozgat nafıasınçla bu ev

rak ve prtnameleri görebilirler. 
bm satım komisyonunda yapılacaktır. 
fluvıkkat teminatı 5818 lira 75 kunaı· 
tur, 

4 - Ekıfltme prtnamesi adı geçen 
komisyondan parasız olarak alınır. 

5 - lsteklllerin 2490 sayılı kanun
da yanlı vesikalat,la bu iıe ait teklif 
mektuplarını tayin olunan günde aaat 
14 de kadar komisyon reiıliiine mak 
bu mukabilincltı vermeleri llsımdır. 

'aut/Dil) ızatl 

ViLAYETLER 

Şose tamiratı 

Barclur Valiliiinden: 
1 - Burdur - Antalya fOSCIİnin 

J ı 000-27+000 Km.teri arallllda 
11613.24 lira ketif bedelli 1. iııci Jaaım 
pe nah ..ırata ile aym :rotan 

ao±ıOCl ~o+aao x.. led --•• 

3 - Ekailtme 23/5/940 perP,mbe 
gUnll salt 15 de naf ıı müdUrlUğilnde 
toplanacak komlayon huzurunda ka
palı sarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye atirebilmek için la
tekliler (7840) lira muvakkat teminat 
vermeleri ve bundan bafb qaiıdald 
veaaiki baia bulunmuı lbımdır. 

A - En as (25000) liralık yapı iıı
aatım yapm&f balm1111M' 

B - ta..- .....u,,.tl ftllDll'li-

. 
• Muhtelif yiyecek ahnacak 

Ankara Nümune Haataneai Baıtabiplifindena 

Tutan Muvatk'at temlna\ 
0

L. K. L. K. 
tbaıe 
Tarihi CiNSi K,Gr. Şekil Gün 

Ekmek 75000 787~5 00 • 590 63 Kapalı zarf 5-6-1940 Çarpmba 
Fırancala 3000 427 50 32 06 .. .. 
Karaman K. eti 46000 23000 00 1725 00 • • .. 
Kuzu eti 2000 860 00 64 50 .. .. 

· 11\ek sütü 50000 8750 00 656 25 .. ~1940 • Perfembe 
'Yçğurt 32000 8000 00 600 00 .. " " SadeJağı 5000 6750 00 506 25 

' .. 7-6-1940 Cuma 
Toz teker 20000 7600 00 570 00 .. Pr6-19i() Cumartesi 
Kesme 1e ker 2000 840 00 63 00 • .. " . . 

1- Ankara Nümune haatahanesinin 1940 mali yılına alt yukarıda yuılı dokuz kalem erz-ak kaJ'lllı 
ile eksiltmeye konulmuştur; İsteklilerin yeni yıl ticaret odası Tesikasile ilk teminat melrtubu veya mak 
ticarethane namına harekt edenlerin noterlikten tasdikli vekiletnamelertle- birtlkte, 2490 sayılı kanunuO 
dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarını belli günlerde yazılı aaattan btr saat evetine 
mune hastahanesinde müte,ekkil komisyona vermeleri. 

2- Şartnameleri görmek istiyenlerin hastahane idaresine müracaat etmeleri ilin olunur. (2323) 

ni tekabbül etmi1 bir mühendisi taah-
hütnamesi ibraz etmesi. . 

C - İhale tarihinden (8) gün eve! 
müracatla vilayetten eksiltmeye gire· 
bilec;eklerine dair vesika almaları 
şarttır. 

5 - İhale bedelinin sene sonut\ll ka. 
dar yapabilecek miktarı 939 senesi 
bütçeaind~n ve mütebakisi 940 bütçe· 
sinden tediye olunacaktır. 

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

("3669" 214b) 12169 

La!.ım in-;aatı 
Tokat Belediyesinden! 

Tokat merkezinde yapılacak olan 
(800) metrelik ve (9713) lira (89) ku
rut bedeli keşifli lağım inşaat• kapalı 
sarf usuliyle yirmi gün müddetle 
6. 5. 910 gününden itibaren eksiltmeye 
konulmuştur. 

Ekmek mü na kasası komisyonundan tlıcağı 
k-ıını ibraz edeceklerdir. 

Sıvaa C. Müddeiumumiliğinden: 5-Teklif mektuplan (4) 
dede yazılı 91Uttten bir saaf 

Sivas merkez ceza ve tevkif evleri· kadar komisyona verUmif 
nin tarihi ihaleden itibaren 940 malt Posta ile gl:Snderilecek m 
senesi mayıs nihayetine kadar bir ıe- ilncü maddedeki saate ~adat 
nelik asgari 91250 ve azami 109500 kilo maaı ve dıt zarfın mühür 
ekme~ ihtiyacı vardır. Beher çifti 960 iyice kapatılmı1 ohnaaı 
gramdan ibaret olacak bu ekmek çar- daki gecikmeler kabul edi 
~ıda satı!an ikinci nevi ekmekten ve be (2432) 
lediye narhı ü::erinden tenzilltla ihale _____ ..;..... ____ -: 

edifmek üzere 14. 5. 940 tarihinden iti· -----ıı------
baren kapalı zarf usuliyle 20 gün müd-
detle münakasaya konulmu,tur. . 

T;ılip olanların bu baptaki saat ve- Malatya Aaliye Hukuk 
sikalarile yüzde yedi buçuk teminatı ğinden: 
muvakkate veya banka itibar mektub\ı Malatya'nm U~b,.ilar 
ve makbuzları da birlikte 3. 6. 940 ta- Orduzulu Cumalı oilu Mehmet 
rihine milsadif pazartesi günü saat 14 ce Çar11batı ıle Adana'da Sip 
te Sivas merkez C. M. U. liği maka • inde 46 No:berbcr düklclnmda 
kamında müteıekkil komiıyon mahau- cı nezdinde hammallıkla iıtipl 
ıuna ve daha ziyade malfunat almak latyalı Osman oiullarından t 
istiyenlerin merkez ceva ve tevkif ev· Azil ;!:"~~öl aral:"~d~1f yb 
leri müdürlüğüne müracaatları ilin o- vnrdm lmaod ~ .. ~ eai~~ ye e o ıa ......... •• _... 
lunur. (2348) 12397 bal bulandatundan illnlb teb 

Sondaj iıi münakuisı 
Siirt Belediyeaindenı 

lrarer Yerilmiı •• dbeti,.. is 
diiind• hakkında szyap karatı 
ne ve sınP kararmıa da il 
iine karar verilmiı oldu 

Siirt belediyesi su tesisatı emanet 
Eksiltme mayısın 27 inci pazartesi inşaat komisyonu riyasetinden Botan 

gilnü aaat 14 de Tokat belediye daire· ırmağı kenarında dere metrukltı kum 
sinde daimi encümen tarafından yapı- ve çakıl tabakası içinde 15 metre de -

ına siinll olan 10-6-9ıt0 aüafl 
mahkemede hazır bulunma11, 
hakkmda aı1a.ben muhalremenia 
hımcatı ilin olunur. 

lıcalı:tır. rinliğine kadar indirilecek 200 metre . Oltu Aıllye Hukulı M 
Muvakkat teminat (730) Hradır. kuturlu ıondaj kutu~ı i!i açık ek- denı 
Bu iıe ait keşif proje hususi ve fen- siltme ile münakasaya konmuıtur. Oltu'da mulrlm Sebahat A 

nl ıartnamelerle sair evrakı fenniye 1- Muhammen keşif bedeli 93 metre dlva velrili ZeW Acar'm mtldd 
her ıün mesai saatler· i "nde t tulünde 200 mm. li B. tertibi vidalı 

' e g r e r. , ~ı ş f A 
ba S .. d ki" · d · ı:. oa u ere laman aleJhiae aç 

Taliplerin ticaret odası kauıt vesi- y.aası ve ıır e na ıyesı son aJ ö· dl . '--•---~-
J 1 . k" 1 • • s·. 1 • ma vaaınnı ıcra ... ..._.. 

kasiyle (730) liralık •muvakkat temi- etlerı ve e ıp erının ıırte ce p ve ıa- mumda: mllcldeaaleyblıı 
nat bedelini veya banka mektubunu ve desi nakil maırafı maktuan 8 adet IOn· meçhul bulundıatundan. Hin 
dijer evrakı mUsbiteleriyle bu iti yap daj kuyusıf indirilmesi 66.11 M. X35 icra kılındıiı halde icabet e 
mala muktedir olduklarına dair nafıa lira her kuyuda ikiıer defa tulumba lle ııyaben devamı muhakemeye 
müdürlüğünden ehliyet vesikaaını e sarfiyat tecrilbeıi yapılma11 2-X8X mlı olmalrla müddeaaleyhin 
2490 sayılı kanunun tarif ettig~1• 1 

k~l- 75 % 15 gayri melhuze ve mUteahMt k6nm tarihi Ulndan itibaren 
e 1 t" t" kA ü 220 ooo .2313 85 ı-oo fmda itlraı etmediil ve muhale de hazırlıyacakları teklif mekt 1 ıcare ı ye un . ' • • •VV) 

nı ihale saatinden b"ır saat e liup akrı· 1008,80, 7734,15 lira istekli bu kepf be· allak balutıd11tu 13-6-MO ı&nl 
ve ne a- d 1. d ·ıı::ı ak Oltu a.u,.. 1mlnak mablıemeslne 

dar makbuz mukabilinde belediye ri· e ın en tenza .t yapac v~ ~·11 m. " bir wldl- tönclemıediii 
yaaetine tevdi etmeleri lhımdır, den fazla yapılacak sondaj ıçı~ tne • lremenin ~ netic17e 

totutul Uzerlne ayrıca fiat teklıf ede- lii 11ra ma bi olauık lber• 
Posta gecikmeleri kabul edilmez. cektir. m m m 

(3838/2217) i2232 ı..:- Eksiltmeye girmek için Yerlle • aw. 
cek niuvakaat teminat 580 liradır. AlraaraJ Asliye H 

Köprü inşaatı Ş.- Eksiltme 27. 5. 940 puarte.i fil· Htlndeıu 
nU saat ıs de yapılacaktır. Talipler bu Akuny'da toprak malınll 

Balıkesir Valiliiinden: ..atten bir ıaat önceye kad,ar teminat kantarcı Bahter otlu klnm T 
l- Balıkeair • Kepsüt yolunun 25+ mektuplarını ve kanunda yazılı veaa- dan kansı Ankara'da lnönil 

000 cı kilometrelerindeki Sima~ • Kep- "k" . . 1 1 d 1 Çankaya bekçi9i taman lrızı 
.tüt köpriıilnün inpatı kapalı zarf u ı ı komııyona v.ermıı o ma ı ır ar. aleyhine ıçılan bopnma dlv 
sQIU ile ekıiltmeye r.ıkarılmııtır. 4- Fula tafıilit almak istiyenlerin asliye h~ mabkem•inde 

ır Ankara, İstanbul ve Adana belediye- olan ımalıakemesillde milddeaal 
2- Keılf bedeli 1948'1 Ura 3 kuru,. lerine müracaatları ilin olunur. b11re Emine Safiye'nin ikame 

tur. Muvakkat teminatı da 14'1 lira 53 (408g/2395>) 12405 bWwıdutundan illnen tebliiat 
.kuruıtur. rar nrilnıit oldaiundm mes 

3- Bu ite ait bilQmum evrak her H kO el ko·Jı ı....... deaaleyh sıfatlyl• duruwma 
gün Balıkesir nafia müdürlüfiinde gö- 1 m '"'111 "'"' a.5-940 ulı sllnU UM 10 C!a 
rülebilir. ' llye hukuk malıkemetılnde baırıt" 

E 
Hakklrl V alilitiaclmu •• bir vekil 16nderllmeel, dl 

4- kılltme 30 Mayıı 940 perıembe • . • mma lralm oım. llaere Ub 
günü saat 16 da Balıkesir nafia mil • Keııf bedeh 112.490 lira 16 kuruıtan 
dUrlUfUnde mütetekkil komiıyonda ibaret bulv.nan Hakkiri hükilmet ko • 
yapılacaktır. istekliler zarflarını iha· naiı inıaatı 15. 5. 1940 çarpm~ pnU Akaara7 Salh Halmk 
le laltinden bir saat net meakQr ko- ihalesi yapılmak üzere kapalı z41rf u- dıaaı • idil' 
miıyona vermlt olac:alclardır. suliyle e-lıı:siltme~e konulmuı ise de te· =r:: ~f ldar~ın::.. 

5- Muvakkat teminatlarını Balıke- raite uypın olar.ak is~ekli çıkmadıiın· ~k mubaa-::.C:t'x::ı •• 
ıir mal sandığını yatırdıklarına dair dan eksıltme müdd,etı uzatılmı1 ve 2?· lecik'te llüime lrar111 llila 
makbuz veya bu mlkdar pyanı kab 1 6. 1940 pertembe gUnti saat 14 de talı- ne Akura7 aalb huk1ık mahir. 
baıtka mektubu ve lbale tarihi d n u_ bine ihale edilmek üzere aıağıda yasılı ca11 müteveffa Kbnn'ın evkaf 
kb giln evel viliyJte müraU:tl: .~=- ı•r~t da~resinde yeniden kapalı zufla aldıiı 100 Uranın istirdadı d1 
cakları ehllyet ve ticaret odalı veaika- eksıltmege konulmuıtur. pılmakta olan ımahakemesind• 
'·-il klif • ·. • · .ı ak 1 .ıı.. ha MUzenen'in ikJmetdlı• 111 ..- e te me]ftuplarını ıhtava eden 1- B~ ııe aıt cvr ıun arwu clalundan illnen teblfiat ifa..,. 
sarfa koyarak nteakQr sarfları 2490 sa- a. ProJe rtlmtı oldutundan b1I enJtl 
yılı kanunun hilkUmleri daireainde b. Hüliaai keşfiye 1"'9 ııfltfJle dıan::..• ~il 
taJ\Sim Ye lmn etmit olarak yuk'arıda c. Elektrik tesisat keıfl salı stlntl Aat 10 da Abara1 
blldirrilen &i1ıı n uatte eblltme ko- d. Ölçme ceı.eli melakemeeinde huır bul'--' 
misyonuna müracaat edeceklerdir. e. 1hzarat ve imallt ( uri d&pri ) •ekil ıtSadermesi clbeti,.e · 

6- Postada wkubulacak ıe~lkme - bördroları ohpak iaere i1Jn olwıur. 
ler kabul edilmez. (3808/2216) 12280 f. Mahal listesi Aıdrara 3• di 5alh H 

I· Dahili elektrik ve ııbl teeiaat u- lifinden: 

Su boruları ahnacak 
Siirt Beledi1eıindenı • 
Şehir ıu teaiaatı için kapalı zarf u-

mwni ve fenni ıartnameleri 
b. Hususi prtname: Bayındırlık ge- AnJı:ara'nm Nazmıbey 

nel ve yapı iıleri fennt prtname- Altı aylık oflu Şevkot'e ait 
·teri .. mf oldutu Mecidiye mevki 

i. Ekıiltme prtnamesl rap bal ile lıbu bal içinde 4' 
• . rabbaı saha Uıerlne lnp ed 
l· Mukavele projesı. talıuwı Ud oda bir mutbaJr.tlll 
a- Bu evrak ilAnr. yapılan mahalle- rap bina mıabaınmen laymll&i 9 

aadif puarteal gilnil aat 14 de Siirt rln Nafia müdürlüklerinde ıöriilelflir. ne Pamukla aıe•kilnde 10 P 
belediyeainde yapılacaktır. Boruların 3- Eksiltme 20. 6. UMO perfelllbe ra ,,., ... Ballık namı diteri 
Siirt tahmin edilen lretlf 61014 llradır. gUnU saat 14 de Hakklri defterdarlı • ~e 30 D .. ~rla 90 lira •e A 
Muvakkat teminatı 4301 liradır. Sllrde tında mlltetekkil komiıyonda yapıla- ınli de 15

1
5 tö_!1

1
t abaiacı anab·~:~ 

ki d 'l k bo J ra o up·- ne ve IÖ~ na e ı eee ru tona ı -çelik oluk caktır. b cün iidd ti ye 

ıftlü ile çelik vey.a font boru aatın alı
nacaktır. ihale ıo. 6. SMO tarihine mil-

191 n font Jı:anıık oluna 316 liradır. 4- &kliltmefe rireceklerln 6874 ti- ~+:o uh ,::. .;.t 14 el• 
1ıteklller prtname ve ketlf Ye evra • ra 51 kurut muvakkat temi• akçesi cin tallplerta Jlad• "9dl 
kıııı Ankara n Siirt bllediyelerine vermeai n bu ite mabaıat ollnM iare •• WtllkM Aalma ı llld 
müracaatla flreblllrler. eblitmeain yapalacap ...... 8-sln 11llraH.....,.. 

'~) J2S3' .... lfakktrl ~ ....... .... 
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DAF AA VEKALETi 

lern ambalaj malzemesi 

.., ahnacak 
. VekAI 

llııd a eti Satm Alma Ko • 
•rı: 

ile tahnı· 
em a.n~n cdılcn fiyatı: 900 lira o-

l?ıacaJı:tır aı:j malzemesi pazarlıkla 
tıli sa · azar lığı: 23/5/94-0 per

lıra 01 at 11,30 datlır. Katl tcmina-
a ior:0 llrtnamesl ve listesi ko • 
ı.t.v.sa~· Taliplerin muayyen va-

1&) l.Ko. da bulunmaları 
12414 

em lmhalaj malzemesi 
.., alınacak 
~dVekaleti Satın Alma Ko • 

•rı: 
ı..~e lll.b 
~eın a. rnın edilen fiyatı 200 lira 
a!ı~~A.j malzemesi pazarlık-
gıı11u · Pazarııgı: 23. o. 940 

lira 01~aat 11 dedir. Katı temi -
lltıı1e11 P listesi komisyonda gö-

.\t, lto. ~a rnbuayyen vaklttte M. M. 
ulunmalan. (2419) 

al 12u5 

ern anbalaj malzemesi 
.., al1nacak 

. Vek·ı 
llrıd a eti Satın Alma Ko. 

•n: 
ııe taıı 

,lı.rı.ı rn ının edilen fiyatı: 800 Ura 
be ıı l\lınllınbalA.j matızemesl pazar-
20 ~ il Caktır. Pazrlığı: 23.5.940 

lira Ol aa• 10 dadır. Katı temt-
lltııı rı ıp llstesl komisyonda gö

.\1, 1(0 ~ muayyen vakitte .M. M. 
a bulunmalan. (2420) 

' 12416 

elb· 
At •sesi ahnacak 

. Vek'l ~ia il eti Hava Satm Al· 
3<ıo Yorıundan : 

le idct . 
tır. ı,ı ıı elbisesi pazarlıkla sa tın 

i tttıı· Uhanırnen bedeli 1860 lira o-
2 ınat 'k l.s.940 mı tan 279 liradır. Pa -
lıll ll Pcrıembe günü aaat 10 da 
i il ll:ıa kornisyoniında yapılacak -

. •on~naınc. ve nümunesl her gün 
llıtıa ltoıııısyonda görülebilir. ts

"e itan l'Yen i\ln ve aaatte kat! te • 
ları. (~ni belgeleriyle komisyonda 

372) 12359 

~. V. DENlZ LEVAZIM 

1~~ kumaş alınacak 
Stt':;af .,a Vekaleti Deniz Le· 
'l'~lıı Alına Komisyonundan: 
4'Q edilen bedeli (67000) lira o-
• J)fDto.~e ıayak kumaıın Z2 • 

ıı .. ~tfhfne rasthyan çareamba 
,.. kapalı sarfla ekslltmeıl 

·~·t 
her ~inatı (4600) lira olup ıart-
t ılind lı:oınisyondan 335 kuruı be
•t~lilee alınabilir. 

~litıd rl.n 2490 aayılı kanunun ta • 
~lctııııı' taı:ızim edecekleri kapalı 

'-lt •rını en geç belli rün ve sa
lt13nı. tvcline kadar Kasımpap'da 

lio.... 1•>on ~c " başkanlığına makbuz 
il trıneıerl. (3661-2201) 12188 

~GQt .tnünakasası 
t le 

..._lıııdtrı~•:ı.ırn Satm Alma Ko-
...._t;'1cııt lı; 
""'il "rtııa ctif, Plln, ıartname ve hu-
·~tll (l

2 
llleleri mucibince tahmin 

~i den· 6.386,70) lira olan Hey -
"• >•t 1~,_harp okulu ve lhetıl ye-

, 19i6 1""'1lne binaaı in .. ıınm 3 -

0 
la'da ti'zarteai cünü ıaat 11 de 
111ltıda 't.a. Cttiı levazım satın alma 
• Pah zarfla mllnakuaaı ya

'tıı"a~ 
~tıır. at teminat miktan 7569 lira 
"le., .... 
G ~ .. t lte 'f 
32 ltu ıı Plan ve ıartnamesi 

11•ı>ond;:s bedel mukabillnde meı
•t~1·1 alınabilir 
~. ıı:rln 2 • 
'il 11ıııd, 490 sayılı kanunun ta· 
t~tıııılarıt•nıiın edecekleri kapalı 

> 11e kad nı llelli gün ve saatten bir 
oıı ha ar X 

1 
l'h:anl ğ aıımpaıa'da bulunan 

e tti. (!g~7 ına makbuz mukabilin· 
) (2251) 12298 

ltv ~ZIM AMIRLICI 
ta~ır 
ıc,, otu alınacak 

.... t le 
""o.... ~aı:rın A . l't' S iOo ... ,,Yo rnır ı ı atm 
t~,. OOo ltil:"'1danı 
. lııı1•1lıntai 22 'ayır otunun kapalı 
~~tırliğj •at ·5-940 &aat 15 de Anka· 
t-t ır. • ın alına komiı1onunda 
9o lıhaının 

lif. : .lirad~ ~edeli 12000 lira ilk te
tltııı Çıııde ka •rtnarneıi komisyonda 
lıııııı llıe1ı:ıu_,1nunt vesikalar da bulu -

O 
r. (2102) •rı ••at 14 de kadar ka-
l.· ı 12103 
~·o ' 

lt,r, le Çay olanacak 
l\o.._. ~aı:un A . 1. v. 

' ~n.. 1•Yowı nur ıgı Satm 
n V\I itil Undan: 

'-at o Çay ı> 
•ırıı, it ıs.ao A ~zrlıkla eksiltmesi 

tı >ıtlllıa Oıtıiı>'onu nd ıra Lv, lmirliii 
,, ıe~ 1~ıncn bed~l'a 1 

Yapılacaktır. 
0ııd, 1 idır. Şa~ ıoo lira kati te-

Q\I 0 rli1Ur, • ame ve nUmuncsl 
ıır <2375> 12300 

tııc,,, 4 otu alınacak 
' l(olll. ~•ı:111ı A • 

' ıa959 11Yorıund rnırliii Satın 
tın._ kilo a~ , 
lıt ı 21 S Çayır ot 

ı it • ·~ unun Pazarlıkla 
r tın '"t 14 d ....: •lına koın· • Ankara Lv. 
ta.._ '-ll!ıa ıs1onunda yapıla· 
~,nı1'ıen b 
,., '2 lira e:;li 419 lira 7 nruı, 

&trllliliı- kuruıtur. lerait 
• (2394) 12401 

ULUS 

Yoğurt alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
t - 90 ton yoğurdun ko.palı zarfla ek -

siltmesinde talip çıkmadıjtından paazrlıkla 
eksiltmesi 23/5/940 saat 15,30 da Ankara 
Lv. imirliği satın alma komisyonunda _ya. 

pde.caktır. 

2 - Mubammcn bedeli 22500 lira ilk te
minatı 1687 lira 50 kuruştur. Şartnaıfıesi 
komisyonda görülür. Kanuni ve ticaret o
dası vcsikalariyl~ belli vakitte komisyon-
da bulunulması. (2395) 12402 

Tereyağı alınacak 
Ankara Levazım Apıirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 5000 kilo tere yafınm kapalı zarfla 

eksiltmesi 6/ 6/940 saat 15 de Ankara Lv. 
lmirliği ıatm alma komisyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk temi
natı 525 liradır. Şartnamesi komisyonda gö
rülür. İçinde kanuni ve ticaret odaaı veal -
lrası da bulunan kanuna uygun teklif mek
tuplan saat 14 de kadar kabul olunur. 
(2416) 12412 

Tahmil ve tahliye münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 15000 ton vagonlardan tahmil tah· 

Uyenln kapalı zarfla eksiltmesi 7. 6. 940 
saat lG te Ankara Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapı lacılktır. 
2- Muhammen bedeli 5250 lira ilk temi

natı 893 lira 75 lqıruştur. Şartnamesi ko
misyonda görUIUr. İçinde kanuni \'esllta
lar da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e ko.dar komisyona. verilmesi. (2417) 

12413 

Patates alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 10.000 kilo patatesin pazarlıkla ek

siltmesi 21/51940 saat 11 de Ankara Lv. fi. 
mirlifl &atın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 700 lira katt te -
mlnatr 105 liradır. Evsaf komisyonda g!S • 
rülür. (2428) 12417 

Sa. Al. 
askeri 

Ankara Lv. Amirliği 
Ko. na gönderilen hariç 

kıtaat ilanları 

Sedye alınacak 
lıtanbul Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 
888 adet ıedye alınacaktır. Müteahhit 

nam ve heıabına açık eksiltmesi 22/5/940 
çaqamba rUnli saat 14.30 da Tophane'de 
İstanbul Lv. Amirliği satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17760 
lira ilk teminatı 1332 1iradır. Şartname ve 
nümuneai komisyon.da görillür. İsteklilerin 
kanuni vcsikalsriyle belli saatte komisyona 

yonu blnaıı dahilinde 23-ma:vıı-940 perıem
be gUnti saat 17,30 da yapılacaktır. Muvak
kat teminatı 14250 liradır. İsteklilerin 2490 
ıılyılı kanunun 2, 3. maddelerindeki vesi -
kalariyle beraber muayyen gtinde ihalesin
den bir aaat eveline kadar teklif mektup -
lann.ı Kırklareli tümen satın alma ko -
misyonuna vermeleri şarttır. Postadaki ge-
cikmeler kabul edilmez. (2107) 12108 

Buğday k1rdırılacak 
latanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
6300 toır buı;dny kırdırılacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 23/ 5/ 940 perşembe gilnü 
ııaat 14 de Tophanede İstanbul Lv. amir
liği acıtın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tahmin bedeli 62767 lira 20 kuru& ilk te
minatı 6026 lira 72 kuruştur. Şartnamesi 

komisyonda. görülilr. 1steklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. (2376) 12391 

Sarı vaketa ohnacak 
İstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
10.000 kilo kadar kunduralık ıarı vaketa 

alınııcaktır. Pazarlıkla eksiltmni 24-5-940 
cuma günü saat 14 de Tophnnede İstanbul 
Lv. !mirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tnhmin bedeli 28500 lira, katt 
teminatı 4275 liradır. İsteklilerin belli sa
atte komisyona gelmeleri. (2429) 12418 

Benzin ve s ir ya~lar ahqacak 
latanbul Komutanlık Satm Alma 

Komisyonundan: 
1 - M. M. Vekaleti hesabma 23/5/940 

günü saat ıs de pazarlıkla (S0.000) liralık 

benzin s:ıtın alınacaktır. İsteklilerin evsaf 
ve ııartnameyi görmek için her gün ve pa
zarlık için de kati teminat akçclerivle bir
likte belli gün ve saatte Fındıklı'da ko -
mutanlrk satın alma komisyonuna gelme -
leri. 

2 - M.. M. Vekaleti namma 18000 kilo 
makine yağı 5000 kilo gres 5400 kilo gaz 
yağı 5400 kilo valvalin 23/5/ 940 günü saat 
16 da pazarlıkla satın almaca.kur. İstekli
lerin o:ırtnn.me ve evsafı görmek üzere her 
giln ve pazarlık için de belli giln ve saatte 
katt teminat akçeleriyle bfrlikte Fındıklı
da komutanlık satın alma komisyonuna &el-
meleri. (2430) 12419 

Yulaf al.nacak 
Lüleburgaz Askeri Satın Alma 

Komisyo.nundan: 
Lüleburgaz askeri satın alma komisyonu 

tarafmdan gösterilecek dört yere teslim 
edilmek ve ayrı ayn paıarhkları yapıl • 
mak ıartiyle 450 : 130,60 olmak üzere '740 
ton yulaf 240 ton kuru ot paıarlrkla alına
caktır. Pazarlıkları 23 mayıs 940 perıem • 
be rUnü saat 9 da Lüleburgaz'da askeri sa
tın alma komisyonunda yo.pılaco.ktır, Şart
namesi komisyonda görülür. (2431) 

1'2420 

NAFIA VEKALETi · 

işleri reisliği eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3- Eksiltme ıartnarnesi ve buna mil 
teferri evrak 3 lira 17 kuruş bedel mu· 
kabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisli· 
ğinden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için is
teklilerin 4416 lira 76 kuru§luk muvak· 
kat tC',IIlinat vermeleri ve Nafia Veka· 
letinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
Uizımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı· 
lacağı günden en az sekiz gün evet ~
teklile.rin bir istida ile Nafia Vekale· 
tine müracaatları ve 'dilekçelerine en 
az bir kalemde S0.000 liralık bu işe ben 
zer bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesika raptetme -
·teri muktazidir. Bu müddet zarfında 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremiyeceklerdir. 

5- İstekliler teklif mektuplarını i
hale günü olan 5. 6. 1940 çarşamba gü
nü saat on dörde kadar eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri Jazımdır. 

Postada olacak ge~ikmeler kabul e-
dilmez. (2382) 1Z400 

Muhtelif in~aat yaplı~ılatak 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan iş 
1- Seyhan sağ sahil sulama ve de

şarj şebekesile sınai imaUitı ve işletme 
binaları inşaatı keşif bedeli 2.400.000 
liradır. 

2- Eksiltme 20. 6. 1940 tarihinç ras
layan perşembe günü saat 15 de Nafia' 
Vekaleti Su İşleri Reisliği su eksiltme 
komisyonu odasında kapalı zarf usu
lile yapılacaktır. 

3- İstekliler, ~siltme şartnamesi, 
mukavele projesi bayındırlık işleri ge
nel şartnamesi. fenni şartname ve pro
jeleri 50 lira mukabilinde su işleri reis
liğinden alabilirler. 

4- Eksiltmeye gircbilm~k için is
teklilerin 85.750 liralık muvakkat te
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla -
cağı günden en a~ sekiz gün evel elle
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir 
d'lekçe ile Nafia Vekaletine müracaat 
ederek bu işe mahsus olmak üzere ve
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et
meleri şarttır. 

Bu müddet içinde vesika talebinde 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

5- isteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı saatten bir aaat 
eveline kadar su itleri reisliğine mak· 
buz muka]?ilinde vermeleri lizımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil· 
mez. (2383) 12410 

gehneleri. (20SS) 12088 

Top cepane semeri ahnacak inşaat münakasasası - ASKERl FABRiKALAR 

Eskişehir Kor Satm Alma Komiı· 
yonundan: • 

Kor ihtiyacı için 2000 adet top cephane 
semeri pazarlıkla satın alınacaktır. Pazar• 
lığı 23/Mayıs/940 .peflembe ıilnü saat 15 
de Eıkiıehlr kor aatın alma komlıyonunda 
yapılacaktır. Nümune ve sartnamesi ko • 
misyonda ıörillebilir. Tahmin bedeli 54000 
liradır. 

Kati teminatı 9600 liradır. lıteklil erin 
Ticaret odaaı vcsikalan ve teminat malc • 
buzlariylo b~lli gün vo &aatte komisyonda 
bulunmaları. (2066) 12096 

. 
Nafıa Vekaletinden: 

Eksiltmeye konulan l§ 
1- Ankarada Devlet mahallesinde 

inp edilmekte olan sulama işleri iı -
)etme merkez binasının ikmali inşaatı 
keşif bedeli 20262 lira 10 kuruştur. 

2- Eksiltme 22. 5. 1940 tarihine rast 
la yan çarpın ha gUnU saat '15 de Nafia 
Veklleti Su İtleri Reisliği ıu eksilt· 
me komisyonu odasında kapalı ı:arf 
usillile yapılacaktl!'. 

3- İstekliler eksiltme prtnamcsi, 
mukavele projesi, bayındırlık itleri ge 

yoğurt alınacak nel prtnameıi, yapı ve imar itleri u-

Kırklareli Tümen Satın Alma Ko· mumi fennt şartnamesini llira 1 ku • 
ruş mukabilinde su işleri reisliğinden 

misyonundan: 
ki U il 

. . alabilirler. 
Kır are t men asker! hutanesının 940 • • • • • 

mali aeneıl için 30.000 kilo :roturd11 açık ı . 4-:- ~ka\ltmey~ gırebılmek ıçın is. 
eksiltme ıuretiyle eksiltmeye konulmuıtur. teklılerın 1_519 lıra 66. kuruıl~k mu.• 
Muhammen bedeli 4350 liradır. Evsaf ve vakkat temınat vermesı ve ekııltmenın 
ıartnamesi her gün komisyonda görillebi - yapılacaiı elinden iki gün eveline ka· 
lir. İhalesi Kırklareli ttimen satm alma ko· dar ellerinde bulunan vesikalarla bir
misyonu binası dahilinde 23 • mayıs • 940 likte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine 
per1embe gUnü saat 16 da yapılacaktır. llk müracaat ederek bu ite mahsus olmak 
teminatı 326 lira 25 kuruştur. İsteklilerin üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
muayyen iÜJl Ye saatte meakGr komiı1ona ibru etmeleri ıarttır. 
relmeleri. • Bu müddet içinde vesika talebinde 

(2104) 12105 bulunmayanlar eksiltmeye iştir!k edc-

Süt alınacak mezler. 

Kırklareli Tümen Satın Alma Ko
misyonundan: 

Kırklareli tUmen askeri hastanellnln 
1940 mali senesi tı;:tn 30000 kilo sütü açık 
ekentme suretiyle eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 3450 liradır. Evsaf 
v~ ıartnameBI her ~ komisyonda görü • 
leblllr. İhalesi Kır~rell tllmen satın al
ma komisyonu binası dahilinde 23 mayıs 
940 perşembe günü saat 16 te yapıl\cak • 
tır. llk teminatı 258 lira 75 kuruştur. İs· 
teklllerln muayyen K{ln ve . sao.tte meskO.r 
komisyona gelmeleri. (2105) 12106 

Koyun eti olanacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
Tümen blrllklerl 1940 mali senesi ihti

yacı lı;:n 40000 kilo koyun eti kapalı zarf 
usullyle eksiltmeye konulmuıtur. Muham
men bedeli 17000 liradır. Evsaf ve ıartna
meslnl her gün komlsyonds ~öreblllrler. 
İhalesi Kırklareli tUmen satın alma ko -
misyonu binası dahilinde 23 mayıs 940 
perşembe gUnil eaat 17 de yapılacaktır. 
Muvakkat tetmlnatı 127~ liradır. İstekli
lerin 2490 sayılı kanunun 2 \'et S.madde
lerlndekl veılkalarlyle beraber muayyen 
gOnde ihalesinden bir saat evcllne kadar 
tekllt rdektuplannı Kırklareli tUmen sa -
tın alma komisyonuna vermeleri ııarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez. 

(2106) 12107 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
Tümen birlikleri 1940 mali ıenesi ihti

yacı iı;in 500000 kilo ıığır eti kapalı zarf 
usuliyle ekliltmeye konulmustu'r. Muham • 
mllb bedeli 190000 liradır. Evıaf ve .. rt -
DUıetlni her sin komlıyonda rörebillrler . 
1haleaıi Kırklareli tltmen aatnı alma komla· 

6- İsteklilerin teklif mektuplarına 
ikinci maddede yazılı saattan bir saat 
evetine kadar su i§leri reisliğine mak· 
buz mukabilinde vermeleri lbımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. , (2038) 12077 

135 sandık ~ivi ıhnacak 
Nafıa Vekaletinden: 
4. 6. 940 sah günü saat 15 de Anka· 

ra'da Nafia Vekaleti binası içinde mal
zeme müdilrlüğil odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 978 
lira 13 kuru~ muhammen bedelli 135 
sandık çivinin pazarlık usnıu ile Hay
darpaıa'da teslim prtile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme prtnamHI ve teferruatı 
bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat temjnat 73 lira 36 kurut· 
\ur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gUn aaat 15 de mezkQr komis
yonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(2297) 12331 

Yapı ve imar İJleri lliiu 
Nafıa Yekaletinden: • 
1- Eksiltmeye konulan İ§ : Ankara 

AutUrk Lisesi kalorifer ve sıht tesi
utıdır. 

Keıif bedeli 63335 lira 12 kuruştur. 
Z- Ek•iltme 5. 6. lHO çarpmba &il· 

nU Mat 15 de Nafia Veklleti >:apı imar 

-----------------·-------------
43,500 kilo sığ1r eli ahnacak 

Askeri Fabrikalar Kırıkkale 
Grup Müdürlüğü Satın Alma KOA 
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (15.225) Ura olan 
43600 kilo eıgır eti Askeri fabrikalar Kı • 
nkkale gurup mlldUrlllğU binasında mille· 
şekkll satın alma komisyonunca S-6-1940 
pazartesi günü sao.t lG da kapalı zıırfla 1 • 
halo edilecektir. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
temlno.t olan (1141) lira (88) kuruşu havı 
teklif mektuplarım mezkCtr gl.lnde saat 15 
oe kndo.r komisyon& vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerlndekl veııaJklo mezkO.r gtln ve 
saatte komisyona mtlracaatıan. 

(2304) 12347 

2 kalem guteperka 

Kg. 
1000 
1000 

alınacak 

nümunesine göre Guteperka 
nümunesine göre Guteperka 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan: 

T,ahtniıı edilen bedeli (19.750) lira olan 
:yukarda yazılı iki kalem Guteperka Aıkerl 
fabrikalar umum miıdilrlüiil merkez 'aatın 
alma komisyonunca 29.5.940 çarıamba gü. 
nü ıaat 11,30 da pazarlıkla ihale edilecek
tir. Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. ıTaliplerin muvakkat teminat olan 
(1481) lira (25) kuruı ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaikle ko -
mlıyoncu olmadıklanna ve bu itle alikadar 
tüccardan olduklnnna dair Ticaret odaaı 
vesikuiyle mezkGr ıUn ve uatte komiı -
yona mUracaatları. (2396) 12380 

60 ton yerli Linters 

pamuğu al 1nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

1 
Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 

60 ton yeril llnters pamugu askeri fabrl
kruar umum mUdllrllığU merkea aaun al -
ma komlıyonunca 27. ~. 19'0 pazartesi 
gUnU saat 15 te pazarlıkla hllae etdllccel<· 
Ur. Şartname parasız olaro.k komisyondan 
verilir. To.llplerln muvakkat teminat olan 
(1350) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. mo.ddelerlndekl vesnlkle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu işle alA.ko.dar tUcco.r
dan olduklanna dair ticaret odası veslka· 
siyle mezkO.r gün ve saatte komlayona mU 
rac8!ttıarı. (2858) 12398 

120 ton maıol ahnacak 
A.lc:eri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (18.936) lira olan 
120 ton muot Alketl Fabrilr.alar Umanı 

Mildilrlüiil Merkez atın alma kıomiqo -

• -7-

Emlak ve Eytam Bankasından: 
Sekiz • 

senevı taksitle ve açık arttırma ile 
IUllllUlll ttttltl 111111111111111111iTl1111 1111111111111111 ltl111t11 .. 1 l l I lllllllllllltlllUllllllUl llll 

28.5. 1940 salı günü satılacak emlak ................................................................................................... 
Esas Mukadder 

No. MEVKtl VE NEVİ kıymeti Depozito 
68 lsmetpaıa Mah. Dereyolu So. Kadastronun 570 ada 

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

önündedir. ) 349 - 69.80 
597 Yenihayat Mah. Kadastronun 817 ada 12 parselinde 

kayıtlı 239,75 M2. arsa ( 114 ve 115 taj No. lu evle-
rin arasır'ldadır.) 72- 14.40 

723 Dikmen, Öveyf yatağı mevkiinde ve Kırşehir asfalt 
yolu üzerinde şarkan Kırşehir yolu, garbcn Kazanlı 
İsmail veresesi bağı, cenuben Abdurrahman bağı ile 
mahdut 10070 M2. harap bağ. 3021- 604.20 

738 Keçiören Cevizlikır mevkiinde, şarkan yol, garben 
Şakir, ıimalen Muallim Ali Riza, cenuben Topçu 
Mehmet ve Koç zade bağları ile mahdut kadastronun 
l 721 ada 35 parselinde kayıtlı 17.034 M2. tarla. 2555- 511.-

746 Keçiören Cevizlikır mevkiinde kadastronun 1721 
ada 25 parselinde kayıtlı 17.086 M2. tarla ( prkan 
yol, garben Çeltikçi lsmaU \re İbrahim, şimalen Hak-
kı, cenuben Hacıbey bağları ile mahdut) 4272- 854.40 

759 Tabaklar Mah. Beypınar So. Kadastronun 108 ada 8 
parselinde kayıtlı 49 M2. arsa { üzerinde Piyer Ura-
fından yaptırılmış baraka vardır. ) 245- 4g 

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

31.5.1940 cuma günü satılacak emlnk 
.............................. ..... i ................................................................. ... 

792 Doğanbey Mah. İbadullah So. Kadastronun 291 ada 
22 parseEnde kayıtlı 63 M2. arsa ( bet taj No. lu 
dükkanın yanındadır. ) 315- 63.-

793 Yenice Mah. Cami So. Kadastronun 243 ada 16 parse-
linde kayıtlı 216 M2. arsa ( Yenice camii yanındaki 
çeşmenin atkasındadır. ) 172g.._;.. 345 f'D 

794 Yenice Mah. Kadastronun 243 ada 13 parselinde ka-
yıtlı 46 M2. arsa (Yenice çeşmesinin önündedir) 368- 73.60 

807 Kurtuluş Malı. Bakmak So. Kadastronun 345 ada 9 
parselinde kayıtlı 68 M2. arsa ( bir taj No. lu kasap 
Bahri'nin barakasının önündedir. ) 204- 40 E;O 

1094 Yenişehir, Konur So. Kadastronun 1098 ada 4 parse-
linde kayıtlı 738 M2. arsa ( Saniye'nin 23 ve Seyfi 
~aygın'ın 21 taj Noı lu evlerinin arasında ) 5166- 1033.ZO 

1097 Yenişehir Olgunla:r So. Kadastronun 1663 ada H6 
parselinde kayıtlı 39 M2. arsa ( Didar'ın 9 numaralı 
evinin bahçesine bitiıik, telgraf direğinin bulun-
duğu arsadır. ) 78- 15 60 

1- Yukarıda mevkileri ve meaahaları ya.zıh emlik ıekiz aenevt taksitle 
ve açık arttırma ile satılıktır. 

2- Arttırmaya i_ştirak edecekler içinde, mühilr kullananların mühürleri
ni Noterden tasdik ettirmeleri ve mUzayede ... sırasında verilen bedel mukad
der kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tez
yit eylemeleri lizımdır. 

3- İhale, yukarıda glSıterildifi üzere, birinci kısım için 28. 5. 1940 sah 
gilnU saat on d1Srtte, ikinci kısım için 31. 5. 1940 cuma gilnli saat on dörtte 

Ba~ka~ıı~ satı§ .. komisyon~nda yapılacaktır. İsteklilerin o giln depozito ak
çesı, hüvıyet cuzdanı ve ıkl vesika fotografı ile Emllk servisine müraca • 
atları. 12324 

nunca 27-'5-194-0 pazartesi rUnU Net 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
paraııı olarak komisyondan verilir. Talip -
lerin muvakkat teminat olan (1420) lira 
(20) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki veaaikle ıkom!s1oncu ol
madıklarına ve bu iıle ali.adar tllccardan 
olduklarma dair Ticaret ,Odası vesikfıl1 -
le mezktlr ~ ve aaatte komisyona mllra • 
caatları. (2357) 12399 

JANDARMA 

Muhtelif telef on malzemesi 

ıh nacak 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satm Alma Komisyonun· 
danı 

- 1- Çeşit ve her çeşidin mikdarlan 
ile evsaf ve muhammen bedelleri §art· 

GOMROK VE iNHiSARLAR V. namede yazılı y,irmi bin liradan kırk 
bin lira tutarında çeşitli telefon tesis, 

B 
tamir, işletme malzemeleri kapalı zarf 

uı, gazoz ve soda sahı ilam usfilil ile 27. 5. 940 pazartesi günü saat 
10 da satın alınacaktır. 

Ankara lnhiaarlar Baımüdürlü- 2- Alınacak telefon santral ve lc-
ğünden ı vazımatı ve ,bunlara ait evsaf komis -

İnhisarlar Bira Fabrikası m,amula - yondan iki yüz kuruş karşılığında ah· 
tından buz, gazoz ve soda satıtı bir se- nacak prtnamede yazılıdır. 
ne müddetle talibine verilecektir. 3~ Eksiltmesine girmek istiyenle • 

Şartnamesini görmek ve öğrenmek rin 3000 liralık ilk teminat ve şartna
istiyenler her gün İnhisarlar Başmü- mede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
dürlüğil satış şubemize müracaat ede- mektuplarını en geç eksiltme günü sa
bilirler. at dokuza kadar komisyona vermiş ol-

1t görmeğe talip olanların teklifle- malan. (2199) 12213 
rini nihayet 1 Haziran 940 tarihine ka-
dar Baımlidürlüğümüze yazı ile bil - TAPU VE KADASTRO 
dirmeleri lazımdır. ---------------------------· 

Ta1iplerin verecekleri teklif vara • Tapu tesçili 
kalarında ne gibi teminat glSıterdik· 
lerini de yazacaklardır. 

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

Bira sandığı yaphrılacak 
Ankara inhisarlar Baımüdürlü • 

ğünden: 
İdaremizce iki bin adet bira sandığı

nın yaptırılması ıartnamesi ve nilmu
nesi veçhile pazarlığa konulduğundan 
taliplerin 29. 5. 940 tarihinde saat 15 
de batmüdürlüğümüzde toplanacak 
komisyona müracaatları ilin olunur. 

{23gl) 12378 

KAZALAR 

Fen memuru aranıyor 
Baymdır Belediy~aiııden: 
Belediyemizin 84 lira aylık ücretli 

fen memurluğu münhaldir. Talip olan
ların ehliyetini haiz evrakı müsbitele· 
rile belediyemize mUracaatları. 

11763/2411). 12411 

Ankara Merkez Tapu Sicil Muha· 
fızlıiından: 
Deliktaş mcvkiinde 47 emlak nume

ralı Hacı Bayar oğlu ve Hacı Tokat 
oğlu ve Mağar oğlu ile lllahdut 3 dö
nüm mik.darındaTci bağ ile yine ayni 
mevkide 50 emlak umum numaralı Kuş 
kızı ve Sıvacı oğlu bağlarile mahdut 
3 dönüm mikdarındaki iki bağ 19 cilt 
mükerrer 58 sahife ve 154-155 sıra nu
maralarında Mağar oğlu Ohannes adı
na müsecceldir. Merkumun firari ve 
mütegiyyip eşhastan bulunması hase
bile hazine adına tcsçili hususu def • 
terdarlıktan taJep edilmektedir. 1515 
numaralı kanun hükümlerine göre ta
sarru'f hakkının tesbit için 23. 5. 940 
tarihine müsadif perıembe günü rna -
haUine Uhkik memuru gönderile~ • 
ğinden bu yer üzerinde tasarruf iddi
asında bulunanların veya her hangi 
bir hak iddia edenlerin resmi vesika'
larile birlikte muhafız1ığ1mıza veya 
tahkik günü mahallindeki tapu me -
muruna müracaatları ve hudut kom -
ıularının da ayni günde mahallinde 
bulunmaları illn olunur.• 

.. (2413) 12407 
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FRANSIZ MÜSTAHZARATI• 
'FLY - TOX namife fransada istihzar edilen haıerat ilacı Karasinek • Güve - Sivrisinek - Hamam böceği • Tahtakurusu - Pire -·Karınca - Bit ve bilumum haıerali saniyede 

• ani tesirle imha eder. Koltusu gayet latif ve sıhhidir. Piyasaya bu sene yeni ve ,taze gelmiıtir. Her yerde arayınız. 
~~~~~~~~~~--~~Tü~iye~inumu~acante: MAKNAMARAveŞsLTel: 44747~--~~--~----~~~ 

Ame e yurdu binası yaptırılacak 

Ereğli ömürleri iıletmesi genel direktörlüğünden : 
1 - Zonguldak'ta Çatalağzı mevkiinde yapılacak olan bir adet 

600 ki.şilik p.mele yurdu binası inşaatı, kapalı zarf usuliyle eksiltme· 
ye konmuşiur. 

2 - lşin, vahidi fiyat esasına gifre ilk keıif tutarı 120387.25 lira 
olup muvakkat teminatı 9029.04 liradır. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1940 cuma günü saat 15 te Zongulcftı.k'ta 
Ereğli Kömürleri İşletmesi Genel Direktörlüğü binasında yapıla· 
caktır. 

4 - Eksiltmeye iştirak etmek istiyenlerin, münakasa gününden 
bir gün evel, 1şletme 1nşaat Müdürlüğüne mUracaatla bir ehliyet ve
sikası almaları icabeder. 

S - 1stekliler, bu işe ait ve aşağıda gösterilmiş bulunan evrak, 
Zonguldak'ta ;Ereğli Kömürleri İşletmesi İnşaat MUdürlüğünde, 
Ankara'da, Etibank İnşaat Müdürlüğünde, 1stanbu1'da; Etibank 
İstanbul bürosunda görüp mahallinde tetkik ve tedarik edebilirler. 

Bahsi geçen evrak şunlardır: 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Birinci keşif cetveli 
D - Vahidi fiyat listesi 
E - Hususi fenni şartname 

. 

F - Etibank yapı işleri umumi fenni şartnamesi. 1937 

----ı-.------------~~----~ 

irahk mağazalar 
~nkara Valiliğinden: 

31. S. 940 tarihinde icar müddetleri hitam bulacak olan idarei hususiyeye 
ait aşağıda numa:-aları ve mevkii ile muhammen bedelleri yazılı mağaza -
larla iki hanenin bir senelik icarları 23. 5. 940 perşembe günü saat 15,5 da 
ihaleleri icra kılınmak üzere açık arttırmaya konulmuştur. 

İcar müddetlerini temdit etmek istiyen müstecirlerin ihale gününden 
eve) müracaatla temdit talebinde bulunmalan 'temdit talep ~dilmeyen dUk· 

k!n ve haneleri isticara talip olanların % 7,5 nisbetindeki teminatlarile bir
likte y~vmi mezkOrde vilayet daimi encümenine ve şartnamesini görmek 
istiyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk müdürlüğüne müracaatları ilan 
olunur. (2114) 12121 

Cin l 
Şehir lokantası 

Mağaza .. 
.. .. .. 
"" ... 
• 

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 

.. 
Ev .. 

Mağaza .. .. .. 
.. .. 

Evli bağ 

\ 

No. Mevkii Senelik ican 
13 Bankalar C. 3600 
15 .. .. 900 
17 il H 721 
21 " .. 1081 
23 .. .. 1501 
27 .. .. 1850 
29 .. .. 901 
31 " .. 1080 
45 .. " 1081 
49 .. .. 1080 
51 .. .. 2011 
53 .. ,, 1561 
55 .. .. 1660 
57 " ,. 1081 
10 Anafartalar C. 2200 
8 .. " 1682 
6 .. ,, 1800 3~ 

4/64 Bankalar C. 5448 
62 11 

H 1201 
60 •• .. 1201 

48/5 .. ,, 1201 
48/4 .. " 1~01 
48/2 .. .. 1273 50 

48 " .. 1201 
44 .. .. 1081 
~ " " 1wo 

34/36 .. - .. 4400 
32 .. .. 1201 
30 .. .. 1224 
28 

24/26 
3 

68 
22 
1 
5 
7 
9 

• 11 
13 

.. .. .. .. 
Öksüzce M. 
Çakırlar M. 
Bankalar C. 

" '' .. .. 
.... " 
" .. .. .. 
" .. 

Küçük Esat 

1200 
1800 

206 
408 

1934 
1500 

935 
505 
505 
515 
501 
25 50 

% 7,S teminatı 
270 

67 50 
54 07 
81 75 

112 58 
132 75 
67 08 
81 
81 75 
81 

150 83 
117 48 
124 50 
135 08 
160 
126 15 
135 
408 60 

90 08 
90 08 
90 08 
90 08 
95 51 
90 08 
81 75 
90 

320 
90 08 
91 80 
90 

135 
15 45 
30 ıs 

145 05 
112 50 
70 12 
37 88 
37 8$9 
36 63 
37 58 
1 70 

:!' DAKTiLO KURSU ı1.l6m ______ , 
: 11 inci devresini de % 50 ten- : 1 Hakiki 
: zilatla açmış ve kayıtlara başla- : 
= mıştır. Belediye sırası Hanef :ı Balkan kaşarı 
: Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 :: 

Çok ucuz olarak , 1111111111111111111111111111111111111 ı .. 
Memurlar kooperatif ıirkeli ..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. --- HAYDUT SEVİMLİ --- mağazalarında bulursunuz. 

:_TYRON POWER • HENRl FONDA= Toptan alanlara aynca tenzilat 
yapılır. 

_ Baıtan başa RENKLİ = , ____________ ", 
.,ı 111111111111111111111111111111111111 ır 

ı.:ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:.I - -
§Toplantıya davet§ - ----- Ankara Küçük Evler Yapı : 
: Kooperatifi idare Meclisinden: : - -: Kooperatifimizin umumi he· : 
: y~ti 9. 6. 940 pazar günü saat on- : 
: da Halkcvi salonunda fevkalade : -: olarak toplanacaktır. : 
- -- RUZNAME -- -
: 1 - Şirketin vaziyetihazırası- : 
E na nazaran alınması icap eden E 
: tedbirlerin müzakeresi _ 
: 2 - Şimdiye kadar taahhüt : 
E ettikleri hisse mikdarını yatır- E 
: mamış olan ar hakkında karar : 
: ittihazı · : 
: 3 - Nizamnamenin 11 inci : 
: maddesindeki memur kaydının : 
: kaldırılması. 1980 :E 
'=111111111111111111111111111111111111111;: 

Dinç spor kulübünün senelik 
kongresi 

Yapılacağı gün : 27 Mayıs 940 pa -
zartesi günü saat 17 de. 

Yapılacağı yer : Küçükyozgat Dinç 
spor kulübü konferans salonu. 

Ruzname : 
1-, İdare heyeti ve milfetti~ rapor· 

larının tetkik ve tasdiki. 
2- a) Yeni idare heyetinin, 
b) Haysiyet divanı azasının, 
c) Gelecek yıldaki kongreden evel 

hesabatı tetkik edip kongreye o esne
ye ait raporunu verecek 3 mürakibin 
intihabı. 

3- Kulübiln, spor yönünden milli 
gayelere, sağlık şartlarına ve teknik 
icapları uygun olarak daha fazla yük
selmesi ve inkişafı için gereken teô • 
birlerin alınması. 1985 

ARANIYOR 
Yenişehir semtinde 8 odalı kalori· 

fer tesisatlı ve garajı olan bir kö~k ki· 
ralanmak fizere aranıyor. Ti: 6744 B. 
Bareti er. 1993 

Mu telif y.iyecek alınaca 
Ankara Nümunc Hastaneai Baıtabipliğindenı 

CİNSİ 

Tavuk 
Piliç 
Yumurta 
Z~·tinyağı 

Pilavlık pirinç 
Çorbalık ,. 
Kuru üzilm 

.. Kaysı 
Nohut 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Sabun 
Kuru bamya 

(adet) 
.. 

Tereyağı birinci nevi 

Tuz 
Patates 
Kuru soğan 
Soda 

Makarna 
Şehriye 

Pirinç unu 
Nişasta 

Un 

Patlıcan 
Kabak 
Ta?!e fasulya 
İspanak 
Taze domates 

Taze bakla 
Pırasa 

Semizotu 
Taze bamya 
Tomates salçası 
Limon '(adet) 

Tutarı 
K. Gr. L. K. 

Muvakkat teminat 
L. K. 

2500 1750 131 25 
200 80 6 00 

15000 300 22 50 
700 420 31 50 

15000 3900 292 50 

Şekli 

Açık 

.. .. 
.. 

7000 1750 131 25 .. 
1200------3-60-------------2-7 __ 00 __ )------~ 

1000 1100 82 50) 
1500 240 18 00) 
500 90 6 75) 

2500 500 37 50) 
9000 3600 270 00) 

• 250 275 20 63) 
450 675 50 63) 

38000 2470 185 25) 
20000 1600 120 00) .. 

400Q 320 24 00) 
5000 600 45 00) 

2000 600 45 00) 
100 210 ıs 75) 

1000 350 26 25) ,. 
700 245 18 38) 

1200 156 11 70) 

5000 650 48 75) 
4000 400 30 00) 
3500 490 36 75) 
8000 800 60 00) 
3000 300 22 50) 
1500 150 11 25) .. 
5000 350 26 25) 
2500 375 28 13) 
1500 330 24 75) 
500 100 7 50) 

18000 630 47 25) 

İhale 
Tarihi 

7-~1940 

.. 
" 

10-6-1940 
,, 

I 

11·6·1940 

1- Ankara Nümune hastahanesinin 1940_rnali yıiı ~zak Jhtiıacı i in eJs§iltm~~ kar 
kalem erzak eçık eksiltmeyeK:onulmuş ur. ls eklilerin yem yı tıcaret oaa5ı vesikasile, ilk teminat ınek 
makbuzlarile birlikte, belli gün ve saıtte, hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

2- Şartnameyi görmek istiyenler her gün hastahane idaresine müracaatları ilan olunur. (2322) 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Kantin kiraya verilecek 
Ankara Defterdarlığından: 

Satıhk otomobil 
Ankara Defterdarhğındanı 

Cinsi Adet Markası Modeli Muhammen bedel :Af •• ~. 

..11111111 Bugün acele aatılık 11111111 .. - -
Yeniden inşa olunatı Tarih - Dil ve 

Coğrafya Fakültesinde mevcut kanti
ni~ bir haziran 940 tarihinden 31 Ma

: yıs 941 tarihine kadar olan bir senelik 
: icarı açık arttırmaya Konulmuştur. 

Ev -- eşyası --

Lira Kuruş :ı,ı 1t1 
Tenezzüh .,,/ 
otomobil 1 Buik 936 500 00 s' ~ 

Yukarda evsafı yazılı bir adet otomobil açık arttırma suret 

konulmuştur. 1 -------
ve az kullanılmıı 

ADLER BiSiKLETi 

_ Muhammen aylık icar bedeli 50 lira 
: olup muvakkat teminat mikdarı 45 Ji. 
- radır. 

- Gardırop, karyola, oda takımı, ha- : İhale 31. 5. 940 tarihinde saat 14 de 
- sır takım ve saircdcn mürekkep w : 
: eşyası ve bisiklet bugün saat 12 den : defterdarlıkta toplanacak komisyonda 

Yapılacaktır. ' : itibucn belediye mezat salonunda : 
- İsteklilerin 45 liralık muvakkat te· : satılacaktır. 1994 _ 

o:;
11111111111111111111111111111111111111

;:- minat makbuzu ile birlikte komisyona 
gelmeleri ve bundan evel şartnameyi 
görmek ve izahat almak istiyenlerin 

ZAYILER 
ı ~ 

Zayi - Ankara Merkez otomobil bölil· 
&ilndcn aldığım askerlik terhis veıikamı 
kaybettim. Yenisini alacağımdan eskisinin 
hukmli olmadığı 115.n olunur. 

Eski:ıehir Mihalıccık kazası Çukurö • 
ren köyünden İsmail oğlu Ahmet 
Medeni 320. 1992 

' Zayi - Zevcim ve pederimiz Bay Sü -
leyman'm Ankara memurlar kooperatif &ir
ketinde ıahip bulunduğu 2817 numaralı 26 
liralık hisse senedi zayi olmuştur. Yenisi 
alınacağından eskisinin hlikmli yoktur. 

Varisleri: Hediye Evirgen, K~znn E
Yirgen, Mel.Abat Evirgen, Fuat Evir • 
gen. 1989 

ULUS - 21 lncl yıl. - No. 6751 

Imtiya.ı sahibi 

lskender Artun 

Umumi Ne§riyatı idare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Mties ese Müdilrti: Naşit ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

deft~rdarlık Milli Emlak Müdürlüğü-

ne müracaatları ilan olunur. 
(2339) 12339 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Radyo sahiple_rinc 
Ankara P. T. T. Müdürlüğündeı. 
Radyolarını çalıştırmak istemiyeı 

lerin radyolarını en nihayet mayısı 
son gününe kadar posta telgraf me 
kezine ve torba ile getirerek mühü 
letmeleri bugünden sonra milhilrk 
mek istiyenlerden 940 ücretinin tahs 
edileceği ilan olunur. 

(2397) 12381 

. YENİ SiNEMA 
Bu gece saat tam 21 de 

RAŞİD RIZA • E. SADİ TEK • 
HALİDE PİŞKİN ve arkadaştan 

!kinci Temsil 
KARMA KARIŞIK • 

(Vodvil 3 Perde) 
FİYATLAR 

Loca: 400 - O. K: 100 - Balkon: 75 
K.: 75 .._Duhuliye: 50 

• Temsil müddetince Sinema saatleri 
14 - 16 - 18 de 

ZÜÔÜRT MİLYONER 
Jo.net Gaynor - Duıtas F. Jr. 

İhale 31-S.940 tarihine ınüsadif cuma günü saat 14 te An~• 
darlığında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. t 

İsteklilerin adı geçen gün ve saatte hizasında yazılı muva1'~ 
makbuzu ile birlikte komisyona müracaatları ve ihaleden e~e; 
şartnameyi görmek ve izabat almak istiyenlcrin defterdarlık r.,, 
Müdüriyetine gelmeleri ilan olunur. (2340) l• 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından -alınması ~ 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanların~ 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve J<ÜÇ"~ • 

sebeb olacağı· hlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarınd~ 
kullanmaları faydalıdır. 

• Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye ediler1 
müstahzar her eczanede bulunur. 

Kutusu 20 kuruştur4 

, 

HALK SINEMASI 
Bu gün bu gece 

, Biltlin seyredenlerin alkrşladıtı 

bir program 
1. -İNTİKAM PEŞİNDE 
2.-KATtL BENİM 

Bu iki filim her sınıf halkı 

tatmin etmiştir 

Seanslar: 14,30 - 16,30 -18,30-21 

Saat: 12,15 te ucuz matino 
Mahk\ımlar Kaleıi 

SUS SiNEMA 
Bu gece sao.t 21 dl ll b 

HiND. Avcı ro 1 
1' ~.J ~ Bn!i roıtcrde: PATRİC wV.. 

RtCHARD CRO?J ~ t 
Baııtan basa Kahramarıl1~, 

Sav.t: 14 • 16 • ıs ı;eıı 
5 

, 
BÜYÜK VAL il1 

·ııı tı 938 - 939 sincmlı mcvıı r:" 
olan bu ::ıahcserin ıorı gll 

i\tı f ade edirıiS• fl 
F~rnan Grav~y • / 

FARGO KAMYONLARIMIZIN ıeldiğini ve derhal tealime amlde olduklarını aayıı ile bildiririz4 CHRYSLER ANl<A~ 


