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?'-•nehri .ahilinde alman tayyareleri 
ctrcılından bombardıman edilen bir el) 

Alman bombardıman tayyarelerinin harq 
ettiği bir lranaz köyünün manzarcuı 

~illi Setimizin 
Mayıs bayramı dolayisiyle 

teıekkürlerl 
~ 
~ ~1 a.a. - Riyaseticümhur 

ı,i tıpliğinden: 
id~littıhur lamet İnönü, 19 ma
~ bayramı münasebetiyle reı
"°d.ıız 'le kurumlarla sair yurd

lt\ cildıkları tebriklerden dola
'tli Ur "\>e karJılık tebrikleriyle 
l't~ gençliğimizin daima artan 
lııı. .\hakkındaki temennilerinin 

dir 11ldolu ajansını memur et-
• 

CJrçil'in nutku 
l:tçurufan 
lorıfar 

-ıl' Necip Ali KUÇUKA 
tii... ~l~ 
,:-.qq~b l'l !•arruzlarmın batladı· 

lib~';l aiyaıi faaliyet adeta 
~l ıdır. Herkeı garp cephe· 

. l~~Y~ ~üyük f acianm naa!l 
· ' t eğını nıerakla takip edı· 
~ h:~z baıhyalıdanberi Üa· 

, ~~~ ~lı \lzakla§an ve aiır za• 
!ttl,tıt ına.n ordulannm, yuka· 

tittilcç an bır taı gibi, kuveti ar
ıı.ı .. :;.z~ldığı el ile tutulacak 

it· 111., ılıyor. Bununla beraber 
• 1 ter .. •ını ilave etmek lazım· 
.,_d, ıciY•n ~den muharebeler Ü· 
1~taill~~nın kati bir hüküm ve· 
~~ .\Jlll, 1ınkan henüz hasıl ol • 
•ii;." .. rtık orduaunun taarruz he· 

"· h,.,b. •nlaıılmıı olması ve •h·· •ne '-ft 'itiin h ' 11;artı tarafın alııma· 
lllıııı "cı muharebeler eınaıın· 

'ta t oı~:r uaunun aala yıpran· 
~ 'traı ~•ından baıka müttefik· 

· ~ t\lt111~~tık ve aynı enerji ile 
i~ı lct,la duı b~lunması ferah ve· 

"' ~· ~ ır. Şırndiye kadar mÜt· 
t o)d "\>rupa medeniyetinin 
t~ ~rt uğu kadar tahrip edil· 
'~ele ~lınaaı için dikkatli ha· 

l "~ lİhrıi ıat~~iılerdi. lngiliz ve 
... e lll!'tl Yetının belki bugünkü ·q· t a .... 
l't, etki) d ıçınde zayıf bir nok· 
'~'f edil~·~!' ~u hususun bugün 
~~e Cİnatenıg~'!1 ve düşmana kar· 
11,d.batıarıd •~lah ve mantıkla ha· 
·h 

1•at1 - ıgını görüyoruz 
.. ed azaın- h • "ita en cih 1 eyecan içinde 

, .. _ lrld an efkar · · 
neıq.a, eyelk' ıumumıyeaı 

~ h,lc 1 1 Çörç'l'' 1 ~ece, lngiltere 
1 

• İn ~dan 1 
kn, ıradettiği nutuk 

~ı, thlız ta~·o . enteresandır. Çör· 
~ Ci~ii •kilci ıatı.ne haa bir doğru· 

...... -....:! çjı .. 11de o)dva~ıYeti, herkesin gÖ· 
lll • Ugu "b' . 'r~ ıf .. de . gı ı sermiştir. 

'Iİ1tjll fr~nııı •~ne göre, motörlü kı· 
llı1.ılld !tıİlli h opraklarında ilerle· 
·~ ol'd 'ı teairlee~ecan Yaratmak hu· 
~ ,,~ arırı1 ;

1 •01.!"uı iıe de fran· 
·~eı· e.,Jilc b ~glup etnıedikçe bu· 
1tti 1 o).... ...:ıınından b ·· ··k b' 

!", .. ,•Yacağ uyu ır 
tot-,.·ı ııu tebarüz ettir· 
~ ~· b ttir L· e, .. " .. tın d 

'r ._. 'l "Orduı a evaın ederek 
e ... h ar taarruza b t ( .ıra ut d ·- , e on 
ıSozıcı ı ibı • tabu nıanialar 

• ca ••7i•d• ) 

C. H. P. Genel Sekreteri doktor 
Fikri Tuzer 

C. H. P. Genel Sekreterliğinin 

(Ok güzel bir teıebbüsü 

Halkevleri Resim ve 
Fotograf sergisi 
bugün a~ıhyor 

1 

Paria, 21 a.a. - Havas: BaıvekU B. J tı. Fransız lntalan bu noktada azdı ve 
Reynaud, bugün öğleden eonra, Ayan en iyi fransız kıtalan, Belçikaya gön
meclisinde vaziyet hakkında beyanat- dcrilmişti. İnanılmıyacak hatalar yü -
ta bulunmuştur: zünden - ki bu hatalar cezalandın la-

- Vatan tehlikededir, demiştir. Va- caktır - Meuse üzerindeki köprüler, 
ziyetten hiç bir ıeyi gizlemiyeceğim. evelce derpiş edilmiş olduğu gibi atıl

Belçika'nın f stil asından sonra, dUJ- mamııtır. Alman motörlil fırkaları, 
man! franaız ordusunun Sedan'dakl bu gedikten geçmi§lerdir. 
mafsalına muazzam bir hllcuma kalk- ( Sona 1. ıtacll şaylada ) 

111111111111111111111111 

Almanlar Manş denizine 
kadar gittiklerini bildiriyorlar 
Müttefikler tanklarla yapılan saldırışa 

şiddetle mukavemet ediyorlar 
Paris, 21 a.a. - 21 mayıs aabab tebliği ı 

1 

Bu ıece cereyan eden bir çok çarprema-
lara ratmen Somme ile Cambrai araımda 
hlll mUphem olan vaziyette mUhlm hiç bir 
dek{şiklik kaydedilmemiştir. Cephenin di-
ğer muhtelif noktalarında, ezcUmle Aiae 
Uzerinde ve Rethel bölgesin.de dllşman hU
cumlan pllskürtülmUştür. 

Tayyarelerimiz düıman gerilerinde ıid
detli gece bombardımanlarma devam et -
miıtir. 

lngiliz tebliği 
Lcıadra, 21 La. - İngiliz ıefed kuvetle

ri llrnumt karargihmm tebliği: 
-.un, m!ittefik kuvetler tarafından mu

vaffalı:iyctlo bombardıman edilen Esc:aut 
mevzileriyle Scape nehrinin cenubundaki 

alman motörlU kıtalan Uzerine yeniden ha-
n httcumlan yapılmr~ır. 1 
B~~ib. orduıu, halen devam etmekte e>

lan mUdafaa harbine ıcniı m[kyaata ?e 
muvaffaldyetlo i~tirlk etmektedir. 

Muharebelere ait tal•iltit 

Londra, 21 a.a. - Royter: Dolu - ıimal 
cephesindeki alman tazyiki bu bölgeye 
nakledilen müttefik müsademe kıtalan ta
rafından ıiddetle püskürtülmUştür. Alman 
hücumu evelkinden daha u ıi.ddctte değil· 
dir. Saint - Qucntln'in ıimalindo ve pr • 
binde müttefik kıta!arla alman krtalan •· 
raunda ı:ıiddetli muhıırebelcr cereyan et -
mckte ise de d!iıman tarafından dün başa-

( Sonu S. inci sayfada ) 

Muhtelif Halkevlerinde açılan ser
gilerden derece alıp gelen eserlerden 
müteşekkil olarak C. H. P. Genel Sek
reterliğince her sene açılmasına karar 
verilen "Halkevleri amatör resim ve 
fotoğraf sergisinin birincisi bugün 
saat 17.30 da Ankara Halkevinde ve
killer, mebuslar ve diğer yüksek ze- t. 

vat hazır bulunduğu halde açılacak -
tır. 

( Sonu 2. inci uylada ) 

Cebelüttarik'teki sivil 
ahali tahliye ediliyor 
Cebelüttarık, 21 a.a. - Royter: 

Cebelüttarık'ta kadınlar ve çocuklar 
tahliye edilmektedir. İlk grup, bugün 
Cebelüttarık'ı terketmiılerdir. Diğer 
gruplar, yarın ve müteakip günler 
Cebelüttarık'ı terkeyliyeceklerdir. 

Tahliye edilenler fransız Fas'ına 
gönderilmektedir. 

Bu tedbir, neşredilen bir tebliğ U
zerine alınmışt~ Bu tebliğde, Cebe
lüttarık umumi valisinin, harp kabl -
nesinden, lüzum hissettiği takdirde 
Cebelüttarık'ı tahliyede serbest oldu
ğuna dair talimat almıı olduğunu bil
dirmektedir. 

Tahliye, ıehir meclisinin, hava hü
cumları murakabeıi komitesiyle it -
birliği halinde tertip edilmiı olan 
~ro&ram mucibince ıaP.ılmaktadll'ı 

Fran•<lya iltica eden Belçika mültecilerinin leci hali 

İtalya'da yeniden tehdit 
sesleri yükselmiye başladı 

Mareıal Badoglio hududu lefliı elmiı 

Bir 1 ta lyan gazetesi Fransız askerlerini Alplerde 

tutarak Almanya'ya yapılan yardımı anlatıyor 
Roma, 21 LL - Ku•ollnf, Maret&I Pi-ı ltaly<lnın arazi i.tekleri 

et:ro B&d«>sllo'yu k&bul •tmlıtır. lılareıal Roma. 21 a.a. - Clano'nun nutku hıık • 
batı hududunda yaptıtı tettıı lı&kkında kında Telegrafo gazetesi ıtıyle demekte -
Mueo~·n IHb!t DlJXıllUr. C Sozıu ı. iiııcU ııylıdı. ), 

Fran•<lda harbeden hacum arabaları blr l.tlra/aat ana.ınJa 

Türk Hava Kurumu 
yedinci Kurultayı 

Yar1n Baıvekilimlzln bir nulkiyle a~ıhyor 
24 Mayısta Etimesöut meydanında 
büyük hava gösterileri yapılacak 

Türk Hava Kunımu yedinci kunıltayı yarm aaat 10 da, Ankara Halk· 
evinde Batvekilimiz Dr. Refik Saydam'm bir nutkiyle açılacaktll'. Oil .. 
den evelki toplantıda encümenler seçimi yapılacak ve encümenler ayna 
gün aaat 14 ten itibaren, Hava Kurumu Merkez binaamda ç.alıfDlalan
na baılıyacaklardır. 

Memleketin muhtelif köşelerini ku
rultayda temsil etmek Uzere intihap 
edilmiş olan delegelerin çoğu şehri -
mize gelmiş bulunmaktadırlar. Ku
rum, kurultay ftzalarını hükilmet mer
kezinde kaldıkları günler i5inde ve 
kendilerine havacılık çalışmalarını 
yakından gösterebilmek için zengin 
bir program hazırlamıştır. 

24 mayıs cuma günü kurultay üyele
ri ve diğer davetliler sabahleyin ıaat 
8.10 da Hava Kurumu merkezinin ö
nünden kalkacak otobüslerle Etimes
ğut'a gidecek, orada yapılacak olan 
havacılık tC%8.hürlerini takip edecek 
ve Hava Kurumu tesislerini gezecek
lerdir. Etlmcsgut hava meydanında 
davetlilerin istirahatını ve genç tay
yarelerimizin meharetli hareketlerini 
kolayca takip edebilmelerini temin 
için tribUnler yapılmıı, bUtUn hazır-
lıklar ikmal edilmiştir. Türk Hava Kurumu Btqkanı 

Saat tam dokuzda başlıyacak olan B. Şükrü Koçak 
tezahürler, bir tayyarenin havada ba-r--
sit hareketlerle uçması ile açılacak, 1 "C H 
bunu beş kız tayyarecinin filo uçuşu • • p. umumi 
takip edecektir. 

Bu arada davetlilere bir planörde id Q re heyetinde 
talebenin nasıl yetiştirildiğini göste-
rilecektir. Bundan sonra üç tayyare C" h · t H Ik p rt' · U 
havada akrobasi hareketleri yapacak- _ 

1
um urHıye . a .. a ısı mu· 

tır. Akrobasi hareketleri birkaç yilz mı dare eyetı; dun mutat h~f: 
metre aralıkla bir saf halinde uçuş ea- I ta~ık toplantısını yapmıf, ~art!yı 
nasında müşterek yapılacaktır. Bunu! alakadar eden mevzular uzenn-

C Sonu ı. i11cl 111/ad.I. l ıde müzakerelerde bul~ 
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Güzel bir eser 

Tercüme 
T ERCOFıtE mecmuasını elime almca itinf edeyım 

ki içimde, bir emelin nihayet bir hakikat oldu. 
flınu cörenltrin tattıkları lıeyecanı dıırdum. Bu mec· 
m11ada benim buyuk bir rıııeiim balıınduiuna iddia 
ttmiyornı: Maarif V killiiinm onn .. :urlamaia 
111ennır dtiii kimseler ara11nda belki tn az çalıtıın 
lıen oldıım. Fakat mecmııayı ~ôriınce, on yıldan faz. 
la bir umandanberi onun İçiıı yazdılıbrımı lıatırla • 
dım. Bu -cmuanııı İyi, bıı ııı mleket icia luzumlıı bir 
ıey oluaiıaı biliyordum; lıatta onu tek baııma cı • 
karnuıiı h~yal ettıiim runlcr bile oldu. Bo1le bir ıe• 
yin belki imlıanuz, lıer laalda lıl'llim kantlerimin colı 
iiıtıınde oldainnn farlıdmİyor deiilim; fakat hayal-

Ne zamandanberi turkceye mulıtclif A nupa dil. 
lerindu kitaplar tercume edilir. Ou alııncı uır av. 
rupalılarmın ranan. lalin Uemiııe danııtılıları, ona 
kendileriııe orn k edindikleri ribi biz de lıuriin ıoı· 
lrrimiıi A•rupa ilemıne çevirdik, ondan bir hayat 
ıoruııı n filıirler almak İstıyorıız. 16 ıncı asrın bı.. 
JUk franuz ıairi Joaclaim Dıı Bellay, zamanı mulıar· 
rırlerine yunanlılarda, litiıılerde ne lııılurlaraa Y•i• 
ıııa dıııelerini taniye eder n unki onlara Fikret'in 
mnraimı ıoyler: "Hepsi li:um lıu rarda, lıepsi mü· 
fıt - Sa lıadar nr ki Joaclıim Da lkllay'nin yaıa· 
dırı devir, bizim yaıamakta oldurumuz dene beaıe· 
mu, onun: "Bıınlarm eserlerini yafına ediniz" diye 
coıterd~ii muharrirler de olmuı, yaai artık lıakıki 
kıymetleri İyice anlaıılmıı bir medeniyetin adamları· 
dır. Hılbaki biz yaııyan, :ra.ni kıJJMtle• 
ri uzerınde müııabıa n ıupLe caız olan lıir 
m• enıyeıten iıtifacle elmelı İstıyoraz: bunno icindır 
in daı en ıyiyi, halli sadece İ7İyi balıınıyor, mo· 
da ıle beraber parlayıp ıoaea eserlere de kapılıyo· 
nz. Bıı: Joachim Dıı Bellay ıibi: "Ne bulursanız 
alın, r•raıa edıa; hepsi lium bu yurda, hepsi mıı· 
fit,. dememiz doirıı olamıız. Biz secmde mecburuz. 
lknım taunıırumda da Tucuııw mecıııuau, elindu 
celdıii bdar bu secic:ılik iıini ıorccekıi. 

Bırçok kitaplar tercume edılıyor; fakat lıunların 
kıymetleri olculmediii cıbi dılımizc nasıl cnrildilde0 

ri dı daıına ar.aılııuyor. Çojunua ceıriade, bu mem
lekete yeni fikirler cetirm~k cndiıesiııdea ziyade, 
taaınııuı bır adamın adıadan istıfade ederek, mııddi 
menfaat teııılıı.i duıuniıluyor. Tercume mecmua11 bıı 
iki taraflı mıırakabe .-uifesmi ustamı alacaktır: J•· 
ni tucume edilen eserin lıem kıyııwtini araıtırıcak, 
••m de terdimesinin uhih olup olmadı·· baka· 
calı:tu, Bu mccımıa her •erden eni bir tcckit, teren• 

mecmu s 
mc tenkidi Turtası olacaktır. Bn yolda nnılıakhk 
muvaHık olıcaiını iddia etmek lıabil deiildiı; fa· 
kat biz buna elimizden ıeldifi kadar calııııca fız. 
Biz kim 1-. Sadece buı:ıia mecmuada calııanlar cle
iil: muılekctin bu iıi kcudilerino dert edinmiı bü. 
tua İnsanları. Maarif Vekili, mecmııanın ilk saymna 
ya:r.dıiı Önsözde: "T ncume mecmuasını ıürk munU• 
Terlerin takdim ediyor Ye kendilerini bu Tllsıfta 1&• 

yanları bize yardıma dint edıyoruı,, dıyor: mec
mııa tunun bunun mecmııa11 deiıldir, husaıiniyetle (8• 

lıımalı iatiyea her turk müncvnrinin mccmuA11dır. 
Mecmııaya, haıırlınmaaıcda kendim.in ele çal11lı· 

iımı bir aıı ıınularalı, sadece bir karii ı:ozu ile bak. 
aıak istiyorum. Belki daha zenıiıı bir mecmua iste. 
acbilırdi. arzunun lıadudu yoktur; belki icindeki ya• 
zılardan buıbütan lıaıka yazılar beklenirdi, zen me
selesi... Fakat zannederim lıi kimse, bu ilk sayıda 
lrrciıme edilen parçalarm kıymetini inkar edemez: 
CoetLe, Bacon, Valery, Clıamiuo, lıl:ınet Anupı fi· 
lıir n edtlıiyat aleminin biiruk isimleridir. Bu razı· 
lar İyi tercumc edilmiı midir 1 Ôyle aldaiumı zanne• 
diyoruz; hiç bir tercumeyi müzakeredı:n ıecirmemu• 
lik etmedik ve cerek dilimizin, ıerek kendi kunlle· 
rimiziıı imUnları nisbetiııde en iyiyi elde etınefcı 
çalııtık. Bır tenkit mecmuasında çıkan yazıların sa• 
lıipleri, kendi eserlerinfo de tenkit edilmesini bekler. 

lecmoa yalıuz burunkii neıriyalı tlklp dmekle 
kalmıyacaktır. ilk sayıda B. lbıan Sanıu'nun, Ziıa 
Pqa'nın "Emile" lercıimtıİ isimli makalesi, tercıime 
taribiınU. lıalla kuaca Fikir tarilıimz İçhı cok kıy· 
metli bir Ttsikadır; Aı:ra Erhıt'ın yıınan eurleriııia 
Almanya'ıla lrraımeıi isimli 'makalesi, m• terci:mleri 
meslekleri üzerinde duıünmeie davet ed«ek yazılar• 
dandrr. Doirudan doirııya tenkit kısmı, yaııi son za. 
manlarda tercume edilen kitapların tenkidine lıure• 
dilen kısım, belki İstedifinıiı kadar zenıin olmadı ı 
bunıın sebebi de ilk ıayı için bin yardım edenlerin 
a.ılıfıdır: fakat memleketimizde bu iıe ciddiyetle 
çalııacalı kimJelerin lııılıınduiıınu biliyor ve mecmu• 
aya yardım edtcrkluini amuyoruz. 

Mecmuanın ikinci saymnm daha dolrun olmasına 
cılııacağıı. Bununla birinci sayının istediiimize Uf• 
can ol-dıiını mı ıöyleııuık istiyorum? Ha,ır. Niçia 
ıizliyeyİm? Ona iftiharlı bakıyoruı. Fakat lıa iftj. 
lıarımıı bize, daima daha miikem1'lele doira ıitmtk 
enditeaini unattarmıyacaktır. 

Nurullah AT AÇ 

m Tü Hava K 
yedinci Kuru ta 

-
1 

Yar1n Baıvekilimizin bir nulkiyle a~ıhyor 
24 Mayısta Etimesğut meydanında 
büyük hava gösterileri yapılacak 

(Başı 1. inci sayfada) 1 
mllteakip bir veya iki plAnör tayyare 
römorkiyle bulutta yelken uçuş yap
mak Uzere havalandırılacaklardır. Fa
kat programın bu maddesi havada el
verişli bulut olmasına bağlıdır. Para
tütçülerin grup atlayışı bundan sonra 

olacaktır. 
O gün için hazırlanmış olan pro

gram hareketli ve zengin bir şekilde 
öğleye kadar devam edecektir. Bu ara
da, iki tayyare ile balon patlatılacak, 
otorömorkla üç planör havalandırıla
cak, üç ptanörle akrobasi hareketleri 
yapılacak, modelcilik hareketleri gös
terilecek, muhtelif modelcilerin mo -
dellerini uçurmaları ve kurum model
cilik rekor ve motörlü modellerinin 
uçurulması gösterilecek ve bunlar 
hakkında izahat verilecektir. Saat 
11.10 dan sonra da filo halinde uçurul
ması mümkün bütün tayyarelerin u
çuşları gösterilecektir. Filolar biribi
rini takip edecek ve meydan üzerin
den bir muntazam geçiş yapacaklar -
dır. En önde uçacak körtiz filosun -
dan iki tayyare geçişi müteakip yan
lardan geriye doğru geçerek meydan 
s~rbest kalır kalmaz on dakika akro
basi yapacaklardır. İlk geçişi yapıp iş
leri bitmiş olan diğer tayyareler şehir 
üzerine gidecek ve 12,45 ten sonra iniş 
yapacaklardır. Körtizlerin yere inme
sini müteakip toplantı sona ermiş ola
caktır. 

Etimesğut hava meydanında dün, 
Türk Hava Kurumu Başkanı Erzu
rum mebusu B. Şükrü Koçak'ın da hu
.zuriyle bu hareketlerin bir provası 
yapılmıştır. Prova çok muvaffak ol-

Polis Enstitüsünde konferans 
Polle enstitUsU profesörlerinden Nazmi 

Serim bugUn aant 17 de "Detektlf hlld. -
yeteri., mevzuundn bir konferans verecek
tir. Konferans serbesttir herkes gelebilir. 

Karabük fabrikasının imalat 
programı 

İstanbul, 21 (Telefonla) - İktisat ve • 
kdleti sanayi tetkik dzasındnn Bay Bekir 
Sıtln KarabUk fabrikasının tmnııı.t progrn
mınıı girecek demir ihtiyacı iizerinc tet • 
kikier yapmak Uzcre bugün İatanbulıı gel
mletlr. Bu münasebetle bugUn ticaret oda • 
sındn Bay lleklr Sıtkı ve nlll.kadarların lı.ı· 
tlraklyle bir toplnntı yapılmıştır. 

Muvakkat muaflıktan istifade 
edecek eşya 

GUmrilk ve İnhisarlar vcktlletl, munnk· 
kat muaflıktan istifade eden eşyn hakkın· 
da yeni bir karar ittihaz etmiştir. Bu ka • 
rara göre yurda sokulmuş e§ya, vasıta 
ve maddeler muafiyeti kanunda yazılı gart
lardan her hangi birisinin yerine getiril -
memesi halinde kalkacaktır. Bu takcltrdc 
ithal esnasındaki resimler üzerinden vergi 
ve resimler hesap ve tahsil olunacaktır. 
Resimler ithnl esnasındaklnden fazla olur
sa fazla Uzcrlnden a.lınacaktır. Muvakkat 
muaflıkla sokulmuş maddeleri kati olarak 
yurda sokmak lstlyenlerln bu istekleri ka· 
bul olunacaktır. . 
Bir adam metresini bıçakladı 
İstnnbul, 21 {Telefonla) - Bu sabah 

tlskUdarda sokak ortasında Aziz adında 
bir genç, iki senedir beraber yıı.şadığı met· 
resi Fatmayı başka birisine knçtığı için 
blçakla yarahyarak delik deşik ctmtııtır. 
Falına, limitsiz bir halde ~aataneye kaldı
rılmış, Aziz de yakalanmıştır. 

J C. H. P. Genel ~kreterliğinin 
çok güzel bir teıebbüsü 

Halkevleri Resim ve 
Fotograf sergisi 
bugün a~ıhyor 

(Başı 1 inci sayfada) 

Dünkü sayımızda tafsilatını bildir
diğimiz üzere, 26 Halkevinin 110 par
ça resim ve 36 Halkevinin 165 parça 
fotografla iştirak ettiği sergi, yalnız 
bu rakamlarla, müstakbel türk sanat· 
karları arasında geniş bir aUika uyan
dırmış olduğunu ispat etmektedir. 

Partimizin bu güzel teşebbüsünün 

önümüzdeki senelerde daha zengin 
sergiler vücuda getirilmesine imkfin 
vereceği ve bu hareketin Halkevleri
mizdeki amatörlerin sanat ve estetik 
vadisinde daha müspet eserler verme
lerine en kuvetli teşvik olduğu mu -
hakkaktır. 

C. H. P. Meclis 
Grupu loplanllıı 

C.H.P.B.M.M. Gnıpu diln (21-~1940) 
saat 15 de Reis Vekili Seyhan Mebusu Hil· 
mi Urıın'ın relsllğlnde toplandı. 

nuznıımede Meclisin mUteaddlt encU -
menlerinde nıUzakcre edılcn her lmngl bir 
kanun lfı.ylha vey~ tckllflnln umumi heyet· 
te ınllzak<'resl sırllBında hanJ;"I C'nclimen 
mazbatwıının mUzakereye mevzu ittlhıız 
edilmesi muvafık olacağı hakkındaki Pnrtl 
komisyonu mazbataslyle .Ankara ve İstan
bul belediye mcmurlnn mllııtcsnıı olmak U· 
zere buglin tekaUtlllkten lstlfadelert için 
hllkllmetçe bir kanu rı ııı.ytlınBı tnn:r.I mi mu· 
vnfık olacağı haklundukl diğer bir Parti 
komisyonu mazbatası vardı. 

Her iki mevzu etrnfındıı cereyıın eden 
mUznkere ve mUnaknşa sonunda komisyon 
mazbataları grup umumi heyetince tasvip 
edilerek heyet mliznkerclcrlne dııhll! nizam 
namenin (:15 l inci maddesi csıun dahlllnde 
ihtisas encUmcnlcrl mıızbatnlarının esas it· 
tlhaz edilmesi ve b tediye memurlarının da 
tekaUUUk hakkından lsUfndelerinl temin 
edici hUkUmetçe meclise bir lA.yiha getiril
mesi muvafık görUlmllş ve ruzn:ımede bn§
ka madde olmadığı için rlyasetçe celseye 
nihayet verilmiştir. (a.a.) 

Bugünkü Meclis 

! 
................. " ""' ""' ....................... , 

H A V A .................................................... 
Hava çok bulutlu geçti 

DUn ııehrlmlzde hava çok bulutlu ve a
ralıklı yağlglı geçmlıı. rllzgıı.r c,ılmall garbi· 
den 3 metre kadar hızla esmiştir. GC'cenln 
en dllgtik sıcaklığı 8 glinlln en yUksek ın
caklığı 19 derecedir. Yurtta hava Cenubu 
ı.ıarkl Anadolııda açık, Trakya, Marmara 
havzası, .Akdeniz kıyıları ve doğu Anado
ludn bulutlu orta Anadotuda çok bulutlu, 
Karadeniz kıyılannda kapalı ve yağışlı geç 
mlutlr. 24 saat lı;lndekl ynğı§ların nıetr.ı 
murııbbaına bıraktıklnn su mlktari Trakya 
da 1 ile 8, :Mnrınnra havzasında ı ile 
11 Karadeniz kıyılarında 6 ile 11 kilogram 
arasındadır. 

RUzgı\rlar Karadeniz kıytları ve Marma
ra havzMıııda şimal orta Anadoluda garp, 
diğer bölgelerde §imal istikametinden sa· 
Diyede en ı;ok 9 metre kadar hızla esmiş • 
lir. 

Saat 14 de yapılan rasatlarda en ytikaek 
aıcnklıklar ECflrnede 22, Bursa. Bodnım, 
Antalya, İskenderun, İslAhlye ve Mardin· 
de 23, İzmir, Malatya, EID.zığ ve F.rzhı -
canda 24, Nazllll ve Adanada 2:5, Dlyarb&· 
kır ve Silrtte 27, Urfada 28, Iğdırda 29 de· 
recedir. 

30 Ağustos 

,, Zafer Piyangosu 
Mlııt Piyango tdn.rest, 30 atwıtoıı zafer 

bayramı için tevka!Ade mahiyette bir zafer 
piyangosu tertip edecektir. Piyango 30 a • 
ğUstos günU İzmir fuarında çekilecektir. 

Balkan antantı 

ekonomik konseyi 
Atına, 21 a.n. - Haber alındıgına göre. 

halka.o antantının ekonomik konseyine iş
tirak edecek olan yunan heyetine ezcUmle 
hariciye nezareti umum mUdUrU Arglroı:ıu· 
los lvttrak edecektir. Konferans 27 hazl • 
randa değtl ı haziranda Dobrovnlkte ak -
tedllecektlr. 

Sümerbank hukuk müşavirliği 
İktisat VektUetl ikinci hukuk müşaviri 

B. İbrahim Senli, SUmerbank hukuk mUoa· 
virllğlne tayin edilmiş ve dlin ige başlamııı· 
tır. B. İbrahim Senll'e yeni vazifesinde de 
muvaffakıyetler dileriz. 

Takdirname alan ilk mektep 
muallimleri 

Maarif Vekll.lcti, Konya, Burdur, Erzu
rum, İslAhlye öğretmenierlnden 36 öil"'et -
meni muhtelif şekillerde gösterdikleri ya
rarlık ve çalıııkanlıktan dolayt takdlrneme 
ile taltif etmiştir. 

Maarif Vekaleti ve 23 nisan 
bayramı 

23 nisan çocuk bayt·amının parlak ve ıe· 
vinçli bir surette kullanılması için maarif 
nllcsine mensup memur ve muallimlerin 

BU;>1lk Millet :Meclisi bugün saat 15 de gösterdikleri alt\kndan dolayı Maarif ve • 
toplan cakur . .Ml'CllRln bugtinkü toplantı kftletl bUt.Un kUltUr teakllfıtınll te kkür -
ruznnme:ııtnıl • llll ı nı ıu na -·,...,"'ft>·.-ını bll ırmt ı , 
çilen B. Kasım Gölek'in intihap mazbatası 
Sltrt mebusu B. Şefik Özdemlr'ln nrzuha.1 
encUmenlnln bir karan hakkındaki takriri, 
Denizli melııısu Dr. Kdzım Samanlı ile, 
Muğla mebusu Yunus Nadlnin te§ril masu
nlyetlerinln kaldırılması hakkındald Baş -
veka.tet tezkereleri, vakıflar uınuın mUdUr
IUğU 1039 mali yılı bUtçcslmllı ınUnnknle 
ya.pılması hakkında kanun ldyllıası vardır. 

örft idare kanun !Ayihaslyle, Almanya • 
ya 5 050.000 liraya kadar ihraç edllcccl~ 
mallar ve devlet memurları aylıklarının 
tevhit ve tcndUIUne dair olnn knnuna bağlı 
bir cetvelde değtşlkllk yapılması hakkın • 
dakl kanun lll.ylhasının ikinci mllzakerele· 
rl de bugUnkll ruznameye dalılldlr. 

Gene bugllnkU toplantıda. askeri ve mUl· 
kt teknllt lmnununn bazı hUklimlcr eklen • 
meslne da.ir olan 10.ylha ile Eregll kömür 
ocııklıı.nnın blrteııtırllmesl hıı.kındnki ka • 
nun tıı.ylhnsı ve muhtelif memleketlerle 
nktedllcn ticaret ıınlıı.şmalarının twıdlkl 
hakkındaki kanun lf1.ylhalarının da birinci 
mUzakerelerl yapılacaktır. 

Çağrı 

x Zlrant EncUmenl Buglln Umumi He· 
yet İçtımnından sonra toplanacaktır. 

x Dah!llyc Encümeni 22·5·1940 çnrvıı.m· 
ba gtlnU Heyeti Umumlycden ıonra topla • 
nacaktır. 

x Milli MUdatnn EncUmeni 22·5-1940 
çarııamba günU Heyeti Umumlyeden eonra 
toplnnncaktır. 

x Hıırfelyc Encümeni bugün Heyeti U • 
mumlye fçtımrundan sonra toplanacaktır. 

x Divanı Muhasebat EncUmeni bugün 
10 dn toplnnacaktır. 

x Nafıa. EncUmeni bug{ln saat 10 dıı. 
toplanacaktır. 

x Adliye Encümeni 22·5·1940 çar§amba 
günU saat 10.SO da toplanacaktır. 

Hurda kauçuklar nasıl ihraç 
edilecek 

GUmrUk ve İnhisarlar vekAlett, hurda 
kauçukların ihracı hakkındaki İcra vekil· 
teri heyeti kararının nasıl tatbik edlleee -
ğlnl ıı.IAkalılara blldlrmıııttr. Yurda ıoku • 
lncak 75 kilo kaul:\)ğa mukabil kırpıntı, 
dökUntU ve hurda hnllnde bulunan knuçuk
lardan 100 kilosu ihraç olunacaktır. 

Pazarlıksız satış 
Ticaret vekAietı, halen Ankara, İstan • 

bul ve İzmlrde tatbik edilmekte bulunan 
pazarlıksız sntış kanununun tatblkJnden 
alınan netlcclert tetkllc etmtıı ve mert kıı· 
nunun değlgtlrllmeslne karar vermiotlr. 
Bu hususta hazırlanmış bulunan yeni pro
je llzerlndckl son tetkikler bltlrllmek U • 
zeredir. 

B. Haluk Nihat geliyor 
İstanbul, 21 (Telefonla) İstanbul vt\· 

il muavini Bay Haltlk Nihat bu nlqa.mkl 
tro.nle Anknraya gitmiştir. İstanbul lt!alye 
mUdUrU de bir knç güne kadar Auknraya 
gidecektir, Anltnradn İstanbul hava tehll -
kesine karııı mUdatansı hususunda hlikU • 
metle temaslarda. bulunacaklardır. 

Orta Anadolunun ağaçlandırıl -
ması etrafındaki çalıımalar 

Zlrnnt Vekdletl, hazırlanmıe bulunan 
programına göre orta An:ıdolunun ağaç -
lnndırılmn.ııına devam etmektedir. Şimdiye 
kadr Ankara, Eskloehlr ve Çankırı vllA • 
yetıerlnde bulunan bir çok köylerde ba# 
ve meyVnlıklar tesis edilmiş, bir çok or • 
mantıklar kurulmuştur. VekAlet, mevcut 
tahsisattan V1l lmkA.n niıbeUnde halkımıza 
meyva, orman fidanları ile bağ çubuğU tev
zilne devam etmektedir. 

Hariciye memurlar1 
arasında terfiler 

Beşinci dereceden Cenevre Başkon
ıoloıu Nizamettin Ayaşlı dördüncüye, 
merkezde 7 inci dereceden Ragıp İl
seven altıncıya, sekizinci dereceden 
merkezde Hilmi Kamil Bayur, Re~at 
Hakkı Karabuda, Filibe konsolosu 
Fevzi Kurtan, Kabil büyük elçiliği 
başkatibi Hakkı Kentli, Selıinik kon
solosu İdris Çora yedinci dereceye, 
dokuzuncu dereceden merkezde Ser -
ver Zırçal, Abdullah Arıç, Hikmet 
Hayri Anlı, Ahmet Umar, Polonya 
hükümeti Türkiye büyük elçiliği ikin
ci katibi Kemal Koç, Moskova büyük 
elçiliği ikinci katibi Muammer Ham
di Dambel sekizinci dereceye, onun
cu dereceden merkezde Mahmut Ham 
di Erer, Kenan Gökart, Haydar İsken
der Örs, Londra büyük elçiliği üçün
cü kAtibi Hicabi Ekinci, Londra bat
konsolosluğu kançıları Saffet Omert, 
Atina - Pire başkonsolosluğu kançı • 
ları Zeki Cemal Karaca, Belgrat elçi
liği üçüncü katibi Şemsettin Arif 
Mardini, Bertin başkonslosluğu kan
çıları Necip Sait Tambay'ın dokuzun
cu dereceye terfi ettirilmişler ve se
kizinci derece memurlardan Tebriz 
konsolosluğunda Sait Araz merkeze 
naklounarak yerine merkezden mua -
vin konsolos Arif Or derecesiyle ta -
yin edilmiştir. 

Talebenin kağıt israf ma meydan 
verilmiyecek 

Maarif Vekaleti bütün mekteplere 
bir tamim yaparak talebeye umumi o
larak her türlü israftan kaçınmaları 
telkin edilmekle beraber, bugünkü va
ziyet sebebiyle talebe tarafından ka -
ğıt israfının önlenmesini, talebenin 
vazife kağıtlarında ancak lilzumu ka
dar bir tashih yeri bıraktıktan sonra 
kağıtların her iki yüzünün de kulla
nılmalarına, defterlere yazı yazarken 
şekil yaparken kağıdın her noktasın
dan azami istifade etmelerinin temi
nini istemi§tir. ----

İhracatımız ve yabancı 
memleketler 

Ticaret Vekaleti dı§ ticaretteki ta
kas muamelelerini tanzim, kontrol ve 
takas mevzuatını birle§tirmek maksa
diyle kabul edilmiş olan kararname -
nin ikinci maddesinin tatbik şeklini 
gösterir bir talimatname hazırlamıı
tır. 

Bu Ulimatnameye göre aramızda ti
caret ve tediye veya akas anl_aşınası 
bulunmıyan ve ıhraca ımıza a Vfz 
yidatı vazetmiş olan memleketler Al
manya, İspanya, İran ve Danimarka
dır. Bu memleketlerle yapılacak takas 
muameleleri bu dilimatname hüküm
leri dairesinde takas limited girketi 
tarafından yapılacaktır. Talimatname
de takas limited şirketine verilecek 
talepnameye göre yapılacak muamele
ler hakkında izahlı hükümler vardır. 

Belçika'dan Fransa'ya 
... 

geçen Türk talebesi 
Ankara 21 a.a. - 2 numaralı komil

nike: 
Hariciye Vekaletinden: 
Belçika'da tahsilde bulunan talebe

lerimizin Belçika'yı terkettikleri hak
kında Hariciye Vekaletine mallımat 

gelmiştir. Bu talebelerden Paris'e mu 
vasalatları tesbit edilenlerin listesi 
dün bildirilmişti. 
Alınan ikinci listeye dahil talebe

miz şunlardır: 
Salih Pekiner, Milnevver Epir. 
Diğer listeler geldikçe peyderpey 

ilan edilecektir. 

Mısır' da.ki amerikalılar 

Kahire, 21 a.a. - Amerika sefareti, A -
merlka tebaasına seyrlsc!alnln ııerbest ol -
duğu §U sırada Mısın terketmelertotn lhtl· 
yatlı bir hareket olduğunu blldlrmiotlr. 

• muştur. 
O gün öğleden sonra da gene umu

mi merkezde encümen çalışmalarına 

devam olunacak, 25 mayıs cumartesi 
günü saat 10 da kurultayın Halkevin
de küçük salonda ikinci toplantısı ya
pılacaktır. Bu toplantıdan sonra Ku
rultay dağılacaktır. 
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O gün saat 17 de Başvekilimiz Dr. 
Refik Saydam kurultay azaları şerefi
ne §ehir lokantasında bir çay ziyafeti 
verecektir. 

500 lirayı 

dürüst 
iade eden 

bir zat 
Yenlgehlr Milli Pıyango glgeslndckl me· 

munın 500 lire. kazanan bir bilete yanlış • 
lıkla 1000 lira ödediğini dUn yazmıgtık. 
Bir saniyelik dalgınlığı kendisine 500 lira -
ya mal olan memur, dUn mUteesslr bir hal
de glgede otunırkcn içeriye bir zat glrml§ 
ve memura doğru ilerlemlgUr. Memur, 000 
lira fazla para ödediği zatı derhal tanımı§, 
memnun bir tebessUmle kendisini karşıla -
mıştır. 

Temyiz mahkemesi birinci ceza dıı.iresln· 
de mUme~ iz bulunan B. RUetU Şen, ken -
dlslne verilen fazla paranın farkında ol • 
madığtnı, btleUn ze,ceslne ait olduğUnu 
'Vaziyeti gazetede g(?rUnce derhal iadeye 
geldiğin! söylemi§ ve :500 llrayt inde et • 
mletlr. Piyango gişe memuru bu dUrUst ve 
faziletli zata teşekkür etml§ ve çok mU,· 
ltDI bir vaziyetten kurtulmUJtur. 

Beden 

Türk 

terbiyesi ve 

vatandaşı 
~imdiye kadar memleket hayat 
""" ve sıhati yolunda şükrana de

ğer bu kadar himmet ve hizmetler 
göstermiş olan sayın Başvekilimiz 
Dr. Relik Saydam, alakadarlara 
gönderdiği bir tamimle beden ter
biyesine hükümetin ne büyük bir 
önem verdiğini bir defa daha be
lirtmiştir: 

"Kanun ve nizamnamenin ruhu, 
memleket gençliğinin fizik ve mo
ral bakımından yükselmesi ve bu sa
sayede ırkın gittikçe gürbüzleşmesi 
ve yavuılaşması ve bütün gençlere 
bugün medeni dünyada (sportmen
lik) tabiriyle ifade edilen ve tür
kün ana vasıflarından bulunan yük
sek insanlık ve yurdseverlik vasıf
larının inkişaf ettirilmesidir." 

Beden terbiyesi kanununun 18 ve 
26 ıncı maddelerine göre bir beden 
terbiyesi nizamnamesi yapıldığını 

ve bu nizamname ile birlikte kanu
nun dördüncü maddesi mucibince 

mükellefler ve mükeJJeliyet zama
nı hakkındaki Jcra Vekilleri heye
ti kararnamesinin resmi gazetede 
ilan edilip tatbik mevkiine konul
duğunu biliyorsunuzdur. 

işte Başvekilimizin tamimi, garp 
dillerine "türk gibi kuvetli" atalar 
s6zünü armağan etmiş olan bir mil
lete fizik ve moral bakımından ih
mal etmemesi zaruri olan, kendisi
nin yüksek insanlık ve vatansever
lik ana vasıflarını geli~irecek bir 
ödevi tekrar hatırlatmak için bu ni
zamname ile kararnamenin tatbik 
mevkiine konulması fırsatından is
tifade etmektedir. 

Tamimin üzerinde ehemiyetle 
durduğu noktalardan bir ikisini, o
nun esas metninden okuyalım: 

"Gençlerin beden terbiyesi ve 
spor faaliyetinde nizamnamenin de 
ehemiyetle üzerinde durduğu disip
line ve sıht §artlara riayet hususun-

da bilhassa önem verilmesini ve bu 
hususta icabeden sıkı tedbirlerin a
lınmasına itina gösterilmesini ehe
miyetle tavsiY.e ederim." 

Türkiye cümhuriyeti, vatanını ve 
milletini osmanlı idaresinden teslim 
aldığı zaman, vatan harebelerle kap
lı, millet soluk benizli ve cılız gö
ğüslerle dolu idi: lnkı/D.bın vatan 
içinden başlıyarak sınırlara kadar 
yürüyen zaferinden sonra bu hara
beleri mağmureye, bu soluk ve cılız 
vatan çocuklarını sıhate ve gürbüz
lüğe götürmek de bir başka savaşın 
parolası olmak tabii idi. 
1şte yukarda bahsettiğimiz ka

nun, nizamname ve kararname, bu 
savaşın yeni takip edeceğimiz stra
teji ve taktiğin yeni birer rehberi 
yeni birer pl§nı sayılsa yeridir. 

Okurlarımı bu üç rehberi dikkat
le okumıya, bunların mlna ve şü
mulünü güzelce kavramsğa dlvet 

ederim. Bunlar, muayyen bir yaşta 
bulunan vatanda.şiarı beden terbiye
si ile filen alakadar olmak mükelle
fiyeti ile mükellef kılıyor. Bu iki 
kelimeyi dışardan ve karşıdan ele 
almayınız. Devlet ve hükümet, sizı' 
sıhate ve canlılığa kavuşturmak i
çin kendi kendisine bir mükellefi
yet yüklemekte, bu yoldaki bütün 
imkanları da sizin ayağınıza getir
mektedir. 

Fizik ve moral bakımından yük
seliş, ırkımızın gürbüzleşip yavuz
laşmuı türkün ana vasıfları olan 
yüksek insanlık ve yurdseverliğin 
inkişafı, disipline, sıbat .şartlarına 
riayeti 

Dünyanın bu buhranlı günlerin
de sinirlerimizle pazularımız, kala
l arımızla gönüJlerimiz için kudret 
ve kuvetin, dayanı lığın, hızın ve 
enerjinin ne demek olduğunu uzak 
ve yakın t«rübelerle pek iyi 6ğ
renmiş olan türk bu tamimin satır
larında ve satır aralarında gizlenen 
büyük manayı anlamakta gecikmi
yecektir. 
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855 00 
7 44 

15 84 
1 84 

877 92 

255 :50 

127 30 

97 :ıo 

25 85 

1686 20 

890 00 

4140 00 

isparta kızııııy ınt çil b 
Sarıyer kızılay §'J kati 
Bergama kızılaY f "et 
Mersin kızılay şu rla 
Hariciye vekD.letl b 
nndan Un 
Muş kızılay merkt • lie 
Akçııııbad kızıla)' tıUrıd 
Yenlgehlr kızılaY I' ın 
Çerkeş kızılny şutı! l 
Keşan kızılay şubC , n 
Birecik mili yardı )d• ınu 
ıılndC'n il C 

İsklllp kızılay ş~ te ita. 
Tavas kızılııy §U 11.~i-
Muğ'la kızılay me ,-•• 
Iğdır kızılıı.y rsub fil 1~a. 
Emlrd~ kızılaY di 
Çnnkın kızılay ınc 
Tire kızılaY. eubesitı ı>tığ 
Ermenıı.k kızııay f1l \l\o 
Kırıkhan kızıltıY 1" e 
ş. Karaağaç kızı Is>' llıa ~ 
den d 
Bayramiç kızıltıY f1l .. re 
Finike kızılay §Ub nle 
Keşan kızılay şub 
Gerze kızılııy §Ut>e 
Boğazlıyan kızıla)' 
den 
Atlon bUyllk elçili~ 
eıtaalyle ve mllll ~ 
mttesl eliyle An itle . 
tUrk vapunınun ~ 
mürettebatı taraf-...ı 
sterlin k1U1Jılığı oııır~ 
Atına. bUyUk elçili 
sıtası ve milli yard b" 
test eliyle YunıuıtsW u 
kim muhtelif hııY1 O)d 
den 65,28 dolar küı1l •de 
rak lh • 
Milli yardım kontlt lı 
İstanbul Arn:ıvudkli)" llr 
kan kız kollajl wr~, ktj 
dolar kargılığı oııı.r;-- '• U 
Vqlııgton bUyllk c n 
vasıtası ve milli ·y I il. 
mltesi etiyle wısco tr 
lolt College profeS '-•dır 
Mr. Donald E. We~..c; llıhte 
fından 13 dolar lt""' ~I 
tarak . 
Milli Şefimiz ve ~c Ilı· 
hunımuz delMetıe b 
yardım komitesi el ?' 
rikada Atlnntis si 
Greek Dally gazete 
dUrtl Mr. Sotiros S. 
tarafından SG4,72 d 
§llığı olarak 
Milli Şefimiz ve ıtt 
hunımuz delA.letıerl 
yardım komitesi eli> 
rlka Los Anceıos'd, 
Vehcssed Society J!I 
sinden 200 dolnr 
tarak ~ 
Milli Şe!imiz ve ıtt .,. 
hurumuz deltueUcrl t • ı 
yardım komitesi eJI) 111 
dlstan Ha.ydarabııdd& le 

;,;:;;:___;:__:===;:==:::::tiı 'ft tk 
mJtty tarafından ıoo 
sız fra.ng1 karşılığı 
Milli Şefimiz ve it 
hurumuz detıı.ıeuerl 

808 60 

821 66 

28 00 
677 09 

960 46 

&7 18 

66 69 

891 00 

ap; 

9 92 

7 60 

2 00 

200 00 

' 00 

1888 77 

o 69 

o ~9 

85 88 

yardım komitesi eli 
rısta Bay S. S. MU· .ır 
tından Barksly B&IV" 

nlal and Overscss ~ .·"'
nlınan 42 sterlin :ıcıv• 
la.rak 
Atına bUyUk elçlıtı1 •ı 
aıtası ve milli yard1cı lıı, 
tesi eliyle AUna "c 
mukim muhtelit hl!) 
terden 
Stokholm elçlllğ'lrılı:1 
ve mlll yardım koıtl 
le Gotenburg tahrl ıı 
luğumuzdan alınan 
kronunun satııındıı.ıı 
dilen fark fazlası ~ 
Bay .Mahmut wnge 
Bcrlln TUrklcıe 1:tuıılP 
65 Rayomark karşı!~! 
C. Merkez bankası 
Yugoslavya kızılb&C 
Merkez bankaı;lylc 
Aydın ktzılny rnt t 
Osmanlı bankast:rıe 
Post.4 Telgraf umuıı' 
lUğUnde.n 
Cenup demlryollat' 
ve mUstahdemınınd 
nııhlyesl C.H.P. 
vasıtaslyle 
Hlndlstanda Mysurt' 
iki kllçUk tnlebe ~ 
toplanan W. E. 1 -tarafından gönderi 
lln karşılığı ol~ 
Şirvan millt yardı 
einden 
Şirvan mlllt yı:ırdJr1' 
sinden 
Eskişehir kızıla)' ıı'I 
den 9836 numarııl1 

lkmalcn nlınan ,t:. \t 
Halep egrafındıın ~ il 
Akit Ceblrl ve J{~ ı, 
tından Halep kon' 1 
muz eliyle nıınan 
Kıbrıs konsoıosl~~ 
milli yardım J<otrı 
ği eliyle alınan ~I 
Bulgaristnndı:ın QS 
pe)nlrlerlndcn 26-

1 0
1 

sunun salı§ bedel 
Berllnde TUrldOe 
gelen 1342 RaytıJ1lt\fJJ 
ka ajlyo farkı olU~ 
maralı makbUZU 1 

1134•0 94 YekOn 
'971214 ıs 71 numaralı 

vlyatı 

~8.f65:5 07 Umumi yekClD 

Çay tohumu ithafatııı'~ 
0ı1Jl' 

Rize civarında kurulmakta rd~.#. 
lalan için yabancı memleketle lt 'fV.-' 
lecek çay tohumlarının g~~rııı.1 
muafen yurda sokulmrun .ıuu~ 
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·Uçurulan 
lonfar 

(Başı 1 • 
1 ınci Sayfad• ) 
,nde k 
1 li, ~ki n~ern.et fikrinden vaz
fllııtd ?'1Yehn ancak hiç a-
hilc~".. ?1~detli hücumlnrla ka
çiJ b g~nı anlamalıdırlar." 
kati u &ozleriyle müttefikleri 
'Vct :ıe aert bir harekete açık
r]ıı. bi{'1.;~tedir. Büyilk cüzü -
bund Yuıs; ve kati muharebe
· lier~~. ~.nra verileceği anla-
nUııde ~rlu fena ihtimalleri de 
r ınu'Va~tan. Çörçil, bu muha
• lngilt akıyetle bitmemiş ol· 

~ ıtıuha ere en son hayati lem· 
a cererebenin İngiliz toprak -

te kıı.da Yan edeceğini ve nihai 
lllirn r nıuharebeye devam et· 
İlah Ve kararında olduğunu 

e~-· t' ~d' .. 1111 ır. 
1 llliittefk} 

ı>tığ, • . 1 er tıpkı kar§ı tara-
gıbı büt" dd" A 

lı'Vet} , un ma ı ve ma-
er1n' b' ?rııı.fa b 1 ır araya getirerek 

lıdrer . a,ladılar. Eğer, tek-
.. •nı ort 
nlerd aya atan almanlar, 

ltt e tarihlerine bir zafer 
~l'lllıtıı.tU\'affak olamazlarsa as

i bir d ~e tahminlere göre 1914 
rltt /· a tekrar edecektir. Al· 

"11ttd' d lerj d" 1 .~ az çok §Üpheye 
ı rldıı. Unku radyoların mühim 

en de \'erdikleri sulh teşebbüs-
ıta 'Ven il.~ ~ok iatidliı.l edilebilir. 
~hu teitİif •ka'ya yapılmnk iıte
ll Olduğu ın ne dereceye kadar 

1de teıtı·~u Ve hangi şartlar da
~1htiınaı k' edilecegini bilmiyo· 

llr Rİbi b! bu haber de birçok 
• ~lir. 'Y t balon halinde uçup 
.. "llıitıi '\l;z bildiğimiz bir teY 
1') 11.lıtıa 2 1 • d virleri baıladığı 

tı cİ"e han dıplomıısisinin böyle 
"ıh •r. lJ fVU°!'ayı itiyat edinmiş 

1 leJir t:~nıı harpte üç defa 
' lıtılttu r-ıhlerde aynı teklifler

e h ~Ütte/·~· Fnkat alman balo-
1,- .t ~iYet 1 

memleketlerde hiç 
r- • tır. 1' atfcdilmiyeceg· i mu-

tı l\ 'h" )•·?le ha. ~ 1 rı ı mukndderatını 
: 

1 
1ll_ r01ttg a"!'ış olıın iki millet, 

y Rıhj h'~~hk bir ifade ile an
e lıı I! kıtdıı. llr-ıyct yıldızını fethe

• ~ tlj r Çarpı§mıığa ve döğüı-
JI)' lem· t "e kudsi varlıkları ü
·cı• lıtt ııı ettn. b • Cfik) 1§ ulunmaktadır-
"aff !lı:ll bir ~r. kadar almanlar da 

i l!I Ctıtt· İ§ın bütün ağırlığını 
'! '.'trıer-:§ erdir. Bütün çarkla -

rl "ı · .. e ba 1 • JI> ) İIJlt, \ttnd· • § ıyan ımparator-
d ı-t 'l<ılı 11f başındadır. Hadiıe

hc~ ~c ,f'.kaJbimizde doğan ü-
oO lıreı· rıırlerimize hiıkim ola-
ı 11lı. 

~11" Necip Ali KOÇOKA 

~Mo ---
~ e~ harekatına dair 

,, !ir Alnıan tebliğl 
1tııı.~-

'1 --<ı tebıı:U~an ordusu bqku -
tlla~ 61 • 
ltıı.~la. ta 

il 'il "<48.r ar Y}'are filoları, Nanik 
I~ 11\'ffaJcı asında vukua gelen çar 

~ tı10llıııı~etıe iştirak eylemlııtır. 
tı tı~ ctııu~a faaliyette bulunan 
tr 1tıı1!'..da. larınn kO?'§ı yapılan 
ıs~ lllınnnıar bUyUk muvııt
ba,i~ teını8:!Jl1ıırdır. Rosolutoln tipi 
l'e d d loın n n kumanda köprUsU -
~~~ bul'ü~htUr. Birinci sınır bir 
lıtıı ~~· :eu ~cimde bir bomba 1 -

--ıınıı1 vazörün kaybolmuıı 
e ediliyor. 

~lla.d· ---
l}'e'l'\;n ~u temasları 

dr' t • 21 ' 
• b..~ .'·il. 1i 
dt~~ 0 ; d ariciyc nazırı B. Da-

re "lttt ~Ctl b;~n •onra, Amerikabir-
t >t h U~ ti . k elçisi B. Bullitti, 
'f lı)ijL Çtıi B c b ıı·· 
1,- 'ır "' cı ... · . · amp c ı ve 

it .... , B B-L• E-'·' •. k · · =ıç ... ın ı a----~a.ı ed'J 
• 1 en yerlerde 

ı eı-1k 
~ "cır an diplomatları 

Amerika ve harp 

Müttefikler· geçen hafta 
1500 tayyare sipariş etti 

"' 

11 Amerika, Avrupaya ihtiyacı olan her türlü 

malzeme ve teçhizatı göndermelidir,, diyorlar 
Vaşington, 21 a.a. - Müttefikler, 

geçen hafta Kaliforniya'yd 1500 tay
yare sipariş etmişlerdir. Bu rakama e
velce bildirilen Douglas'lar da dahil
dir. Douglaslardan gayri olan 750 tay
yare Boeing kumpanyası tarafından 
yapılacaktır. Kumpanya, bu maksatla 
25 milyon dolar sarfederek fabrikala
rım genişletmişlerdir. 

Vaşington, 21 a.a. - Demokrat 
May, radyoda söylediği bir nutukta 
ezcümle şöyle demiştir: 

Amerika, Avrupa'ya ihtiyacı olan 
her türlü malzeme ve teçhizatı gön
dermelidir. Zira muharebe cephesi 
şimdi Fransa'dadır. 

Cephenin bugün nerede ise orada 
kalması ve Avrupa'ya amerikalıların 

gönderilmemesi isteniyorsa, harp için 
mücadele edenlere lüzumu olan her 
türlU malzemenin gönderilmesi icap 
eder. 

Tayyare fabrikatörlerinin 
toplantısı 

Vaşine-ton, 21 a.a. - Bütün Ameri
ka tayyare fabrikaları mümessilleri, 
hazine nezaretinde B. Morgenthau'un 
riyasetinde, harbiye ve bahriye neza
retleri mümessilleriyle bir toplantı 

yapmışlar ve havacılık endüstrisinin, 
müttefiklerin talepleri ile beraber A
merika milli müdafaasının da yeni ta
leplerini karşılıyabilecek bir surette 
genişletilmesi programı üzerinde gö
rüşmüşlerdir. 

B. Morganthau bilahare beyaz sara
ya giderek B. Ruzvelt ile görüşmüş
tUr. 

n~ aşağıdaki tavsiyelerde bulunmuş
lardır: 

1 - Halen verilmiş 
siparişlerinin yerine 
germi vermek, 

olan müttefik 
getirilmesine 

2 - Motör istihsalini arttırmak ve 
motör fabrikalarını derhal fazlalaştır
mak, 

3 - Mevcut fabrikaları hususi ser
maye ile genişletmek ve konulacak 
sermayeyi harbiye ve bahriye neza -
retlerinin hemen derhal verecekleri 
siparişlr ile garanti etmek, 

4 - Bütün Amerika'da Shadow 
Facrtories inşaatına başlamak ve ay
da her biri yüz tayyare istihsal ede
cek olan bu müessese terin miktarını 
otuza çıkarmak. Bu senede 30 bin tay
yare istihsali, eksperlerin halen sene
de 15 bin tahmin ettikleri bugünkü 
istihsal kapasitesine ilave edilecektir. 

Bu son teklif, halen tetkik edilmek
tedir. 

Halen verilmiş olan siparişlerin ye
rine getirilmesinin süratlendirilmesi, 
pek muhtemel olarak, bütün fabrika
lardan yirmi dört saat çalışılmasını 
mecburi kılacaktır. 

Böeing fabrikaları, hükümetin ar
zusuna tevfikan tezgahlarını yüzde 
75 nisbetinde genişleteceğini bildir
miştir. 

50 bin tayyare kaça malolacak? 
Vaşington, 21 a.ıı. - Hava n:ızırı General 

Çrnold mebusan meellslnln ttıll ordu en • 
cUmenlnıle beyanatta bulunarak deml;ıtir -
ki : 
"- 50.000 tayyareden mürekkep bir hava 

kuvetlnln vUcude getirilmesi senede llç 
milyar 600 milyon dolara malolacaktır. 

Hazine nezaretinde yapılan top - Modern h:ırpte çok mlktardn tııyyııre kul -
lantıda, Amerika havacılık endüstrisi/ lanılmaktadır. Almanya mevcut 24 bin ve-

.. ·ıı · h'.k" .. .
11 

• ya 80 bin tayyareslndcn takriben yalnız 6 
mumessı erı, u umet mumessı erı- blnlnl kullanmaktadır. 

İtalya'da y ·d te it 
• 

ses erı yü selmiye baş adı 
(Başı 1 inci sayfada) ı Hess İtalyan ıefiri ile konuştu 

dlr : 
"Ctano İtalyanın hUkUmranlık hakkına Berlin, 21 a.a. - Führer'in muavini 

sahip bir devlet olmak itibariyle hukuku- Dr. Hess İtalya'nın yeni Berlin bü -
nu ınlldato.a elmeııl ldzım geldiğini söyle· • 
mlıştlr . .Mumalleyhln bu sözü bundan böy- yük elçisi B. Dino Alfieri'yi kabul 
ı.ı İtalyanın hUkllmranlık haklarının lııti • etmiştir. 
malinde kontrollere, tahdldnta ve cebir ve 
gılddcte ~bi olmak gibi bir vaziyete uzun 
nıllddet mllsamnba edemiyeceği manasını 
ifade eder. İtalya, gerek milli arazisinin 
ve gere!< lmparntorluğu arazisinin tevsii 
emelindedir. İtıılyanın bu emelleri Kont 
Clano'nun 80 teşrinisani l!l38 tarihli nut -
kunda tar!! edllmlotlr. Mumaileyh bu nut
kunda bir takım coğratl isimler zlkretmııı 
ve şiddetle alkışlanmıştır. 

O tarihte demokrasiler, bu sarih mUta
lebelert nazarı ltlbnre almnnııı,ıla.rdır. Ha -
llhazırdıı demokrasilerin bu m\ltalebclerl 
pek başka bir ııekilde knrııılamıyn lt.mnde 
oldukları anl~ıhyor. Fakat vakit geçmlıı
tlr. 

Bu gazete, İtalyanın eylill ayından beri 
bilhassa Alp hududunda bir çok fransız 
fırkalarını atıl bırııkmnk suretiyle hAdlsat 
Uzerlnde mUhlm tesirler icra etmlo olduk· 
ıarını kaydettikten ııonra oöyle demekte -
dlr : 

"İtalyanın, cereyan eden vukuat esna -
ıındıı, kendisinin hedeflerini elde ettiği za
man daha tanı blr lıattı hareket ittihaz e
deceği muhaklcaktır. Biz, tarihin saatında -
ki ibre hUIQl etmlı olan zamanı gösterme
den evel hareket etmek mecburiyetindeyiz. 
Biz, Avnıpanın mukadderatı taayyün et -
meden evel hareket edeceğiz.,, 

ltalya'da mektepler 

Muıolini'nin temasları 

Roma, 21 a.a. - B. Musolini, bugün 
Bavyera umumi valisi ve alman müı -
temleke birliği şefi general von Ep
pe'i kabul etmiştir. Görüşme esnasın
da İtalyan Afrikası nazırı B. Attilo 
Teruzzi de hazır bulunmuştur. 

Kont Cinao Tiran'a gidiyor 

Roma, 21 a.a. - Kont Ciano, çar
şamba günü Tirana'ya gidecek ve Ar 
navutluk'un ekonomik merkezini ziya
ret edecektir. 

işgal altında olan yerlerde 
mark'ın kıymeti 

Berlln, 21 a.a. - Almanyanın f§gall al -
tında bulunan arazide tedavuı eden tedl -
ye senetleri için aşağıdaki teahhtit esasla· 
n tesblt edllml§tlr : 

Bir Holalnda florinlnln kıymeti bir mark 
50 santimdir. 

Bir Belçika frangı, bir markın em san
tlnıidlr. 

Alman .. mu kale 
yolları ıiddet e 
bombalandı! 

Birçok Alman benzin 

depoları yandı 

Londrıı, 21 a.n. - Hava işleri nezareti, 
lngtllz hava kuvetlerlnln ıs mayıs tarl -
hinde bUyilk bir mıntııkR dahilinde dUııman 
kuvetıerlnln taha.ıışUt noktaları ile tayyaro 
meyd:ı.nlnrına ve mllnakaHlt dönUm nokta • 
lnna kar§ı yapmış oldukları taarruz hak
kında mUtcmmlm malOmat vermektedir. 

Gllndllz Blenlıelm slsetmlnd ki bombar -
dıman tayyarel rl, ı.andrcccs iııtlkııri1cUne 
doğru y\lrilınekto olıın alman takviye kı
taatının ileri harekAtını durdurmıya te -
ııebbUs etmlıılrrdfr. Bir motortze kuvete 
karşı tam le betler yapılmıştır lngill~ tay 
yareler!, alman tayyare dafl toplarının ve 
alman avcı uıyyarelerinln mlldahalelerlne 
rağmen mllteınacllycn pike suretiyle hil -
cumlnrda bulunmu,ıarcıır 

Gece hücumların h<'defleri arasına Ha -
novra yakınında Duısbuı·g bcn7.ln deposu 
ile Gembloux, Glvet, Dln:ı.nt ve Namurda.
kl düşman hatları gerisinde bulunan yol -
lıır ve l<öprtiler de dahli olmuştur. Dula • 
bourg benzin d posuna ağır bombalar a -
tılmıı;ı ve bir çok lnfilhl<lar vukua gelmlıı
tır. 

Dönlişte ingillz tayyareleri, cuma gecesi 
içlerinde yangın çıkmış olan benzin de -
polarının halli. )'annmkta olduklarını gör
ml~lerdlr. Yanrrınln.r çok uzaktan görü -
nUyordu. 

Bu esnada Welllngton sistemindeki bom
bardıman tayyarC'lrl garbi Almanyanın mU
ıınkıı.ldt geçit noktnlaı·ını bombardıman 
etmişler ve mühim hıısarata sebebiyet ver
mişlerdir. 

Namunın ccnııbunda Sambre nehri Uze -
rinde kil.in bir köprü bombardıman test -
rlyle yılulmıştır. Gembloux yakınında bir 
yol üzerinde yürUyllş halinde bulunan 
alman kılıııı.tı ınltmlyöz ate§lnc tutularak 
da[;'ıtılmı§tır. 

Bir günde 50 den fazla alman 
tayyaresi dü§Üren bir grup 

Kırallyct hava kuvetlerine mensup bir 
tek grupun avcı tııyyarelrinden mürekkep 
karııkolıılrı cumartesi ve pazar günleri 
50 den fazla alman ttıyyarcsl dUşlirmtlıı -
!erdir. Bu muharebelerde ingilizlerln za -
ytatı alman zayiatının yarısı bile değildir. 
lııgillz pilotları bu alman tayyarelerinin 
tahrip edildiklerini teyit etmişler ve bun
dan mada 16 tayyarenin mitralyöz ateşi 
ile fııe yaramıya~ hale gctlrildlğlnl bil
dirmişlerdir. 

Diğer cihetten inglllz radyosu, dllşma -
nın hava ıruvetlcrl tnrnfından pike suretiy
le yapılım bombardımanlar esnasında al • 
man tayyarelerinin sebep oldukları za}1a -
tın ili; misli nisbc\,lnde uı...vlnt verdik\ rini 
bildirmektedir. Radyo, alman gazetelerinin 
Ingillz topçularının mıılıaretleı1nden hara
retle lıah.settlklerlnl lltıvo eylemektedir. 

Alman hava zayiatı 
Londra. 21 a.ıı. - İnglllz radyosu tora

tından gece neşredilen haber bUltenl, dllJ
man tarafından yapılan mıhlama bombar
dıman har,.ltctlerlndc almanların verdikle
rini bildir ilkleri zayiattan Uç misli tazla
sını verdiklerini blldlrmlııtlr. 

Roterdam üzerinde 

Londra, 21 a.a. - Hava nezaretinin 
tebliği: İngiliz hava kuvetlerl diln 
Fransa ve Belçikada ve muharebe cep 
hesinin hemen arkasında kfün bölge
lerde dUşman kıtaatmın münakale yol 
ları ve tahaşşütleri üzerine şiddetli 
taarruzlara devam etmişlerdir. Bu ta
arruzlar bütün gece devam etmiştir. 

Bu gece Roterdam üzerine yapılan 
bir baskın esnasında müteaddit ben
zin depoları ilzerine bombalar isabet 
etmiş ve yangınlar çıkmıştır. 

Binden lazla tayyare düşürüldü 
Londra, 21 a.a. - İngiliz hava nezareti, 

mahfillerinden bildirildiğine göre, alman 
hava kuvetlcrinin umumi kayıplarının bin 
tayyare olarak tahmin edildiği gilndenberi, 
yalnız ingiliz kuvetleri, imhası resmen tes
bit edilmiş olarak, 65 du5man tayyaresi dil
ııürmüıılerdir. 

Diğer taraftan, almanlar, ayrıca, henüz 
tahrip edilip edilmediği tesbit edilmiyen 
daha bir~ok tayyare kaybetmişlerdir. 

: D U' N K 'O : ._,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 
• 

TAN 
Çörçil'in iıaret ettiği tehlike 

M. Zekeriya Sertel, ba baılılı alımda diyor ldı 
"lnıiliz dnlet adanılan açılı konuıımlıb me1-

•ıırdarlar. Hıkilııli millelc olduh ıibi röılnme· 
ii kendilerine nzlfı bilirlrr •e dmıokrasilerde 
bir lıııvekilin en büyiik kunti tehlikeyi ııklunalı· 
taa korkmamuı, her to..Ji millet önünde acık ko
nupbilmesidir. 

Ç.aılıerleyn'i lıalk nazarmdı uyıf diitüru ••· 
beplerden biri de, lelılike ıaınanhrmda kendiıİD· 
du iuhaı İılnildiii zaman: 

- Ba bir dnld meselesidir. Bıınıı ıormuıııız 
da!.a iyi nlur, teklinde kacamalılı cenplar nr. 
ıııesi olmuıtar • ., 

Mulı.arrir, iıııiliz baınkilinin, lıarbin bir rüıı 
inriliz adalarına intikal edebileceii trkliııdeki be-
7anatmı mrvzınıbalıiı ederrlı diyor ki: 

"De-k ki inrfliz bıınlıili rarp ceplıuindelıi 
alman taarruzu ııyesine nrı!ıktın ıonra alınanla
rın inriliı adalarına lıucıım edeceklerine kanidir 
n bunu 1imdide11 milletine haber w..-kte fayda 
rörmelıtrdir.,, 

Muharrir denm ediyor: 
" Filhakika alınan orduları fransa !Dpraklarma 

rirdiii uman alman erkinılıarbiyesinin lakip at
tifi lıed.f lıenuz ııuliiın ı!eiildi.,, 

Almıııı ordularınm lıarekd ıelılindn hedefini 
anlamalı kabil oldafvna ıöyliyen muharrir diyor 
lıi: 

" Fıkal ıiındi ılının kamandınmm .,.luadını 
ınla=lı artılı mumkuudur Alına• ordııları fran-
111 toprr lılarındı daima r~rbe doiru iltrlemekle
dirl.,,. Bu yuıden ıol ceııahlarmı frauaız biicumn
na miruz bir ırkılde bırakmak khlikuiai bile rö· 
ze almıİ ıörunıiyorlar. Garbe doirn ilnleyİften 
makul fransız ulıillerine n lnrilıcre karıısınJa. 
ki bulun ıahillrre hikim olmaklır ... 

&1ıı1ıurir, nzyieıi lıüli11 ellikten ıonra diyor 
ki: 

"Almanların plinlarma ıôtt, lnriltertye taar
ruz baılaymca inriliı lıükiiıııeli Akdrııiıdeki do· 
naımıuını da Jimale çem'e -cbur obcak n o 
nkiı Hitler Muaoliniye ltalrının lıarlıc rirmeıi 
uınanmın ırldiiini bildirecelıtir-

M. Zekeriya Serlel denm ediyor: 
"Hitlrr ba lııyalini lııkikal ulıasına (ıkarnıak 

itin calıııyor. Fakat 11nntııunlım ki Hiıler aıbi 
butiin dunyaya bakim olmak lıeveıine kapılan Na. 
polyoıı da aynı lııyıli beslemiı. o da Anupa'~IU 
calibiyeılrrine 111Afrur olarak inı:iliı a~larıııı 
ıigale le~bbüı rtmiıti, O nkit ba leıcbbus n&• 

111 Napolyonım lıeziınelİne •• nihayet ıiyutl Te 

askerlik ulıumdan cekiYıneılııe sebep olmııı .. ba 
defa da Hiılu Napolyonnn lkılıetiııe kavaımak 
tclılikuiH miru:r.dur." 

Cümhuriyel 
Çörçil'in nutku: açıklık ve 
itimat 

Yanas Nadi, bu loaılık alımda diyor ki: 
"lnıiliz haınJ.ili Çôrcil'in nelki rece radyo. 

ela ıöylediii nutka ıôrl• lıiilha edebiliriz: acık
tık Ye itimat. 

. 

(•.•.) Matbuat servısı 

lnıiliz baı•elcili vaıiyelİ inıiliz milletiH, do· 
minyonlara n butiiıı diiııyaya biç bir nokt.uıııı 
aakbmalmzm oldııiu ribi, olanQ açılılıiı ile izah 
eylenıiılir. Alman ordularının motorla kıtaları 
beklennıedik bir anda, bekkıımcdki bir yerden 
frıma topraklarına rirerek boı buldukları .. ı. •• 
!arda alabildifine ileri miıler •e bu lıarelıeılerİıı· 
de alınan byyarderioin kaTelli yardınılarmd.ıı 
da istifade etaıitlerdir. lolörlü latalara bmyoa
ları biııdirilmlı ılıaıııı ukulcri ıakip etıııiı ,.. 
bamın arkumdan da alman orduları Jiirıımuıtur., 

lııriliz bıınkilinin alınan motörlu kıtaları ile 
hava lıoTellerinin dıkkate lirılı bir ttkılde teıriki 
meui etıikleriııe dair olııı beyamtını aıenııubahs 
eden mııharrir. molnrlıı birlikler -sel sinin tim
di.lıi fraımz batTekili larafmdan ıeııelerce eve) 
fransa parlamenlosunda mudafu edılıiiriui, fa
kat kalıal edilmediiini ıöylıiyor ve dıyor ki: 

"T alilıin rarip lecelliıidir ki ba ın törlu kıta. 
br teıkilitıııı fraDJ&dı clılıa 1935 t frınsa mi
ralayı Gaak !aniye etmit olduflı halde Framı
da mafnası:r. mumlıaplarla omın ıeciktikçe re
ciken talıakkulnmı karıı alınanlar 1935 len itiba. 
ren fransız miralıyınm o plinmı ırııe:ı tatbik et
nıiılerdir. Fransız mirıbymm lavıiye elliji ... 
killerle alman teılıilatı Pol ReJ111ud'nım kilabmda 
karıılıkh olarak ya:r.ıh bulamıyor.., 

iKDAM 
Harbin neticesi ne olacak? 

Abidin Danr, bıı baılık alımda dıyar ki: 
Bir nci:r.e talıakkıık dmiııir: "'Harp ıulhte 

kuınılır,,. filnki Almanya 1933 leıiberi yalnız 
bir maibudı tapıyordu ve her to.Jinİ ba maibadı 
lıurlıen veriyordu. Bu mafbııt "lıarp,, idi. Buna 
ıııubbil lnrilttre ile Fransa bir lurlıi harp lıa:r.ır
lıklarııun debıet derecesini kanıyanuyurlardı. 
Fransa, duımıın kapıyı çalarken d~bill ıiyıud 
h•ıaları içinde enerjisinin mi:ıhim bir kumnu ı.. 
raf rı!iyor, lnıillrr.,, bir turlü mecbari askerlik 
hizmetini kaba! etmiyord11. Hitlerin lıazırlıdıfı lı1· 
ileyi önlelDC!k İçia, Çckoslonkya'ya ıönderilea 
Lord Runciı:ıan'm bılrk avlaması n tahkikat :raıı
ması t.ifi deiildi. 1939 ıeneai martında Çckoılo
"akya, bira:r. ıonra da ArnaT11tlak ortadan kalk· 
taktan 1Gnra alı11JD11i• baılıyan tedbirlerin colı 
daha ne! almınaaı ıerekti." 

luhurir d nm ediyor ı 

"Fabl demokrat de•lctler, lıütüa eıki uııılle
ri çiğniyt'n, biıhııı beynebuilel ananeleri biçe P• 

yan butıin duleıler bıılaıki kaidelerini aepele ataa 
baıka lurlıı bir lıanıle karırsmda bulnndakbrıııı, 
ancak yeni reni anbyalıildıler. Bn )'11zd n butDJl 
ıeıebbıa n lekadduıni haıımbrına bıraktılar. 
Kendilerine yalan darbeleri cclmdt, nzifui bl
dı." 

10 mayıı 1940 tarihİne bdar Fransa ve lıt
riltercyi idare eden adamlarm istikbali ıörmelı 
ba11111ndın mahrum insanlar olduiamı ıöyliyeıa 
mıılıarrir diyor ki: 

"O relıanlleriıı, ihmallerin, tefrikaların, ııılb
pernrliklerin •e ıafletlerin dofardııCıı aon nd
yet, nilıayel bir kamçılama trsiri yaptı, Daha e
nerjik inunlar iı batma reldi. Kum::ndanlar deriı
tirlidi. Bii)'11k lıarp lecrubtsini ıeçirmit n riİC11• 
da, kıfa11 zinde ihtiyarları muracut edildi. on
larm kazandıkları eski zaferler Ye büyE)ı tiı1ırd· 
ler ıimdi. maineviyatı celıkleıtirccek, zakr iıl
-dınm Hraılınanııı öııliyecelıtir." 

Re n ''va n 
tehlikededir,, diyor 
(Başı 1 inci sayfada) 1 rolün mağnasını anlarsa, bugün gUn-

. . . . de 12 saat çalışan amelelerin her biri 
48 s.aattenben, alman ılerleyışı de- ak' 1 ·· ü d ··k k bi he . . . m ına arın on n e yu se T ye-

vam etmıştır. Amıens ve Arras, bu iht. 1 d"d' • w h ka 
hah b 

. . 
1 

d·ı . . can ve ıras a ı ınırse, cger er • 
sa tan erı ışga e ı mıştır. d h k k d w • 

B
. · kl~ 'k h .d . lc.kk' ın, er er e yaşa ıgımız saat1n aza-
ızım ası arp ı aresı te a ı • t• · Ud 'k 1 b f d . . .. .. k 

1 
me ını m n o ursa, u sc er e. 

mız, derınlere doğru motorlu a ın ar- ··t k' h t k' 'b' ff . ..
1 

f 
1
• • d .. aynen o e ı arp e ı gı ı muza er o-

dan ve paraşUtçu er aa ıyetın en mu- 1 • 
rekkep yeni bir telakki ile karşılaş- acaygıbaz. 1 k tl d .1 a ncı mcm e e er e, mı yon-
mıştır. 

Kararlar almak lazunclır 
larca erkek, kadın ve çocuk, istikbal· 
lerinin mevzuubahs olduğunu anlama
ğa başlıyorlar. Bunda çok geç kalma
sınlar. Yapılacak gayretlerin birincisi en

telektüel mahiyettedir: kararlar al· 
mak lazımdır. 

Petain ve W eygand 

B. Reynaud, bundan sonra, 1914 Vatanın bu felaketli anında, Petain 
harbi bidayetindeki vahim muvaffaki- ve Weygand'ın bizimle olduğundan 
yctsizlikleri hatırlatmış, fakat niha - g~rur duyuyoruz. V.e~dun galibi Pc
yet galip geldik, demiştir. t~ın, fr~sız. ~alebesının nasıl elde e-

B R ynaud sözlerine şöyle devam dıleceğını bılıyor. Weygand, alınan i-
. ·ti. e lerleyişini durdurduktan sonra, bizi 

etmış r: f 1 bil • tl 
k ğ . h k d k za ere u aştırmasını mış r. 

Her er e ın, er a ının yaşama -
ta olduğumuz saatin azametini anla - Harekatın idaresi, yalnız Wey-
ması lazımdır. Bazı milletler, bunu gand'a aittir. 
çok geç anlamasınlar. Hükümet kararlarını almıştır. Hiç 

Kazandıkları şereflerden sonra is- bir hususi menfaatin artık söz söyle -
tirahate hak kazanını§ olan iki adam, mek hakkı yoktur. Kendimizi, vatanın 
Weygand ve Petain memlekete biz- felaketleri seviyesine çıkarmağı bilc
metlerini arzetmişlerdir. Weygand, lim. 

et11 ıngto 
ol ' 15 n, 21 a 

•~arı lllayısta~a. -:- Hariciye ne -
b hU,,u··k berı BrUkseldekl 

Roma. 21 a.a - İtalyada mektepler, e -
velce mukarrer olan 16 hıız.lrnn tarihi ye -
rlne 81 mayısta kapatılacaktır. 

Bir italyan gazeteıinin yazısı 

Roma, 21 a.a. - Giornale d'ltalia'
mn müdürü yazıyor: 

Bir LUksemburg traııgı, blr markın on !IS tayyare, yalnız 17, 18 ve lP mayıs gün 

bir markın beı san- !eri dilıiüriilcnlerdir. 
aantımidlr. 

Bir frnnsız frnngı, 
timidir. 

1918 de alınanların Manş'a ve Paris'e Size hakikati söyledim. Çünkil yal· 
hücumunu durdurmuş olan Foch'un mı hakikat, bize hareket kuvetini vc
adamıdır. Weygand, şimdi, muharebe rerek bizi kurtarabilir. 
meydanındadır. Petain, Weygand ve Ağabeylerine layık olacak fransız 
benim aramızda tam bir fikir beraber- askerlerine itimat edelim. Fransa ve 
liği vardır. İngiltere, biribiriyle sıkı surette bir

trı l:r el · · dcı aha , çısıyle ve 15 ma -
'- n do~ Ye deki bu·· tik 1 · ·1 ıu. gru,, Y e çı ı e 
"'dır ,,.a temas h ,. d b 

crı· · a .•• ı e u-1nd 
&' tkı 
';>le o~ aıııerikan b'" ilk 1 ·1·ğ· tg• ı:;ten·ı uy e çı ı ı 

\>c dalti 
1 diğine göre LUk -

•aı· aı:ne 'k ' 1lttdir. rı an diplomatları 

---llıcıny 
~o... 0 

.. Macaristan 
''01llik 

rlj anlaşması 
n, 21 

ilcarı a.a n 
~aı,. 'tan ·a - ugün Almanya 

lt "r i rasına 
• ile ~alan a mUteaddit 
lo\' ·:_&kit ta rnıştır. Bu anla•-

!~ ıı a,..,, raf a y 
ıı1 ı:ılltiıt ranın t k . rasında, sabık 

tdir \1e llıal' a sırninden dog· an 
• 

1 rnes 1 İl' e eleri hallet. 

ilen ---ıtılr1 -ııctr alınan b h · . 
~ a, 21 a rıyelıleri actar a.a. _ 1 . 
•ndarı aıl'llan de ?gılizler, 14 ma· 
1~ tr c 2.9 'llbay ~zaitıları müret

sır lltnıııİ 6 kUçUk subay 
:ıı ardır. 

Kont Ciano'nun Milano'da söyledi
ği sözler tasrih ve tefsire hacet kal
madan anlaşılacak kadar açıktır. İtal
ya harbı istememiştir. Fakat, bütün 
canlı milletlerin mukadderatı bu ih
tilafta mevzuubahis olduğu böyle bir 
zamanda İtalya uzakta kalamaz. İtal
ya, emelleri, ihtiyaçları ve hakları me
selesini ortaya atıyor. Duçenin ve 
memleketin derin hissine tercüman o
lan kont Ciano, bu emelleri şimdi hal
li lazım gelen milli siyasetin milsbet 
bir meselesi şeklinde bir kere daha 
teyit etmiştir. 

Ruzvelt - Muıolini muhaberatı 
neıredilmiyecek 

Va~ington, 21 a.a. - Reisicümhurun 
umumi katibi, matbuat mümessilleri
ne beyanatta bulunarak Ruzvelt ile 
Musolini arasındaki muhaberatın hiç 
bir kısmının gazetelerde neşredilme
miş olmasına binaen bu iki devlet a
damı arasında teati edilmiş olan son 
mesajları ne§retmek için hiç bir sebep 
&örmemekte oldu4unu beyan etmiıtlr. 

Ruşen Eşref bir 

ameliyat geçirdi 
Peşte, 21 a.a. - Bir milddettenberi 

böbreklerinden rahatsız olarak Buda
peşte'nin Eark sanatoryomunda teda
vi altında bulunan Peşte elçimiz Ru
şen Eşref'e profesör Cosa tarafından 
muvaffakiyetle ameliyat yapılmıştır. 
Hastanın ahvali umumiyesi iyidir. 

ULUS - Arkadaşımıza geçmiş ol
sun deriz. 

l 
................................ ~~ 
KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
...... ....................................... ....... 
X Roma - Japon heyeti Azası, bu sahah 

kıra! sarayına giderek defteri mahsusu lm
zalamııılar, meçhul askerin ve bllll.hare fa· 
şist ö!Ulerlnln mezarını ziyaret etmlııler -
dlr. 

X Baltlmore - Harry Jetfra ile Joe Ar -
chtvald arasında dUn yapılan bokl maçını 
Jeffra kıwınmıııtır. Jeffra yeni tüy siklet 
dünya ıamptyonu tıJAkki edilmektedir. 

Belf orf'laki İtalyan analanmn 
Musoliniye müracaatı 

Beltort, 21 a.ıı. - Bel!ort nrnzisinde 
ikamet eden ltalyan analan, Musollnlye &ıU 
mesajı göndermlolerdir: 

"Frnnaa. ve ttalynnın mliotcrek medeni -
yeti olruı hırlstıyan ve lAUn medeniyetini.o 
mukadderatı mevzuu bahis olduğu ou a -
atte Bel!ort arazisinde oturan ltalynn ana
ları Duçeye müracaat ederek kendisine ke
mali hUrmetle iki millet arn.sında yapı -
lacak bir harbin bir kardc;ı mUcadeleıılnln 
blitiln dehşetini t~ıyacağını bildirirler . ., 

İngiltere'nin seyyar kaleleri 
Londrn, 21 a.a. - Dally tegeraph ga -

zctesl yazıyor: 
Tank ve nakliyat umum mildllrU Peter 

Bennet geçen haftanın tank ln§ası bakı -
mındruı en mUsalt hatta olduğunu çilnkU 
amelenin Pantkot yortusunda blle çalış
mı;ı olduğunu beyan etmiştir. 

Bennet, halka nlmanla.nn 90 tonluk 
tanklan olduğuna dair çıkarılan §:lytalar 
yüzünden teı~a düşmemelerini tavsiye C· 
derek demıııur ki : 

İngll terenin de onlarıı benzer seyyar 
kaleleri vardır. 

Zô.la müsaade edilmiyec~l:tir 

B. Reynaud, sözlerine şöyle devam 
etmiştir: 

Herhangi bir zafa müsaade edilmi -
yecektir. Vatan hainleri, bozguncu
lar, alçaklar ve korkaklar için bundan 
sonra uzun sürecek muhakeme uıulil 
tatbik olunmıyacaktır. 

Büyük şefimize ve askerlerimize 
itimat edelim. Tayyarecilerimiz zafe· 
re koşuyorlar. İngiliz hava kuvetleri· 
ne de teşekkilr ederim. 

Nutkun bu noktasında, bütün ayan 
fizası ayağa kalkarak başvekili şiddet
le alkı§lamışlardır. 

B. Reynaud, sözlerine devam etmiş
tir: 

Geçen ha.rbin bidayetinde, ağır top
çu ve makineli tüfek bakımından çok 
diln olmamıza rağmen, tutunduk. 
Bundan sonra, gayri dürüst düşman 
tarafından gaz kullanılması neticesin
deki bilyilk silrprizle karşılaştık. Fa
kat nlhBıfet muzaffer olduk. 

Eğer her ncfer oynadığı muazum 

leşmiş olan bu iki büyük millet mağ
lup edilemez. 

Fransa ölmez. Eğer yarın birisi ge
lir ve bana, Fransayı yalnız bir muci
ze kurtarabilir derse, ona şu cevabı 
vereceğim: 

Ben, mucizeye inanıyorum, 
Fransa'ya imanım vardır.,, 

sünkü 

Ziraat istihsalimizin arllmlm;S1 
tedbirlerinden iyi netice ahndı 
Avnıpadaki harp hali dolayıslyle zfrnt 

lstlhsallmlzln arttırılması etrafında vllA -
yetlerce alınan tedbirler çok iyi neticeler 
vermiıJtir. Yurdun her tarafında ve bilhas
sa orta Anadoludaki mahııÜlUn çok i~1. ol
duCU görUlmll§tUr. Zirai tstihııallmizln ge
çen seneye nlsbetıe bir misli fazla olaca
ğı tahmin edilmektedir. 

Dl~er tıırattan Ziraat vektuctl, koordl -
nwıyon heyeti tarafından verilen tahsisat
la ziraat al~t ve makineleri mUbaya.wıına 
devam etmektedir. Vektuct aynca zelze
le mıntak&&ında bulunan çiftçilerimiz için 
tohumluk ve hayvan mubayaasına devam 
etmekte ve çlftçlleı1mlzc te\'zl etmekte -
dtr. 
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Garpte tutuşan büyük yangını 

memur itfaiyeci: söndürmiye 

GE 
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General Weygand şimdi hem memleketinin hem 
medeniyetin hayat veya ölüm davasını halledecektir. 

General Weygnnd Fran anın Yakın 
Şark Ordulnn Başkumandanlığı 

"azlf siyle Suriyede bulunurken, geçen
lerde kendisini ziyar tc gelen bir fran
•ız gazetecisine şöyle demişti: ' Ben ne
rede yangın çıkarsa onu koşup söndUr
meyo memur bir itfaiyeciyim .. M hur 
kumandan bu sözU söylerken hiç şUphe
ııiz yangının çıkmaaı muhtemel her yeri 
aklına getiriyordu, yalnız Garp cephesi 
mUstesna. 

Fakat, yangın, hem de beklenmedik 
bir şiddet 'ile sUratle, Gn.rp cephesini sar
makta gecikmedi. O zaman memleketi -
nin mukadderatını idn.re edC'n şe!ler der
hal onu hatırladılar; ve ttfniye<'I bu sefer 
oraya, geçen harpten pek iyi tanıdığı al
manların karşısına. yangını söndürmeye 
koştu 

Bu 78 yaşına rağmen dinç ve enerjik 
kumandanı, bir kaç defa kendisini mf -
satir etmiş olan Ankara çok i)1 tanır. 
Türk - Fransız - İngiliz anlaşmrunnın 
.Ankarada hnriclye vekll.lctlndc imzalanı
ııında fnı:::ısız g ncl kurma) ını o temsil 
etmişti. Sonra fran ız yakın şark ordu
ları başkumandanı sı!atıylC' bu anlaşma
nın askeri hUkUmleri etrafında genel 
kurmayımızın yapılan t maslan Fransa 
namına gene o idare etmişti. 

General Weygand, geçen harbin mey
d!Ula çıkardığı bUytlk kumandanların c
Um hayatta bulunan nadir simalarından 
biridir. 
Fransız ord sunda bllyük harp yadi

gArı tıç mareşalden CPetain, Foch. Joftre) 
den sonrn ilk hatıra gelı:n onun ısmidır. 
Onun askcrl,k kn.rly rl paı:lak bit mu -
vııffaklyetl r sllsıl ldlr Fransanın en 
)1lkııek askeri m ktebi Salnt • C>T'den 
mezun olan bu z ki, çrvik, ateııli ve ce
sur subay, da.ha orduda teğmen rUtbc
Biyle hlzm .. tc başladığı andan itibaren 
yllksek ask rl meziyetlerini tımlrlC'rine 
dalma tasdik ettirmiştir. 

SUvari subayı olarak orduya dahil o
lan Wcygand gösterdiği bu kabiliyet yU
zUnden yük!lek ask ri Uılim ve terbiye 
mektebine girmiş ve bu mektebi o kadar 
parlak bir ş"k ld b l r ştlr ki, o z.a -
man yllks k h"U"p d v ı reis muavini 
olan Mareşal Jotfre kendisine: "Dostum. 
demişti, bu ş kilde d \'&m ederseniz çok 
tlerleyeceluıiniz ... 

Joffre yanılmamıştı. Weygand yoluna 
o kadar azim ve gayretle devam etmlıı
tl ki belki o tahminde bulunmuş olanın 
hlle hatınna getıı:memlş olduğU bir 
m"rtebcye kadar çıktı: Şimdi Fra.nsanın 
ye belki dUnyanın mukadderatını asabi 
ellerinde tutan odur. 

oUrecek bir genişlik almıştı. O zaman 
Weygand ı Surlyeye yüksek komiser ta
yin eltiler. Kısa bir zamanda sUkQnet 
avdet etti. 1924 de Cllmhurreisl Polncare 
kendisine "Siz oraya gidelidenberi artık 
Surlycden bahsedilmez oldu,. diye takdir 
b<!yan etti. • 

ynksek askeri tıı.llm ve terbiye 
merkezi mUdUrlUğU, ordu genel 

kurmay relsllği, ytıksek harp divanı i -
kinci reisliği ve ordu umumi mlltettlş
llği vazifelerinden sonra harp tehlikesi
nin b8§ gösterdiği sırada Fraruıa yakın 
eark orduları ba§kumandanı sıfatlyle 
Suriyl."Ye geldi. 
Fransız akademisi Mareşal Joffre'un 

ölllmU tızerlnc açılan O.zalığa General 
Weygand ı intihap etmek suretiyle pek 
nadir kumandanlara yapılan bir ihtlrrun 
nıŞancsl göstermiştir. 

Zihnt mesaiye her şeyden zlyado ehe
mlyet veren Weygnnd aynı 7.nmanda mü
kemmel bir Sporcudur. Gen<'llğlnde ilk 
vazifeye başladı~ı alayın eskrim şam
piyonu olmuştu. Milkemmel tenis oynar 
ve atlı sporu çok severdi. 

Vllcutce ufak tefek ve narin yapılı -
dır. YUzlınde iradeyi haykıran sert çiz
gilerden eser glSrulmez. Bununla beraber 
inceliği nlsbetlndc rnerjlk olan )1lz.lln
de gözleri çolc cevval ve canlıdır. Bu yü
zUn ınsnnn vı:rdiğl ilk his bUytık bir ze
ka. lnllbaıdır. 

General Wl'yı:;"RDd bugün narin omuz
larına, nadir adamlann mukavemet ede
bllecr~I ağırlıkta bir ,11k· almış bulunu
yor. Öyle bir vazife ki en kUçUk hat0S1 
veya lsıı.betl yUz blnl<'rce adamın haya
tiyle ölçUlUr. Ve öyle bir vazife ki neti
cesi memleketin ve btltUn medeni dlln -
yanın "Var olmak veya olmamak., d(Lva
sını halledecektir. 

Bu parlak askeri kariyerin devamını 
şimdi milyonlarca insan kalbi, endleeli 
ve aynı zamanda limitli nazarlarla takip 
ediyor. 

Bu gece 21 de 

ULUS Sinemasında 

Şehir Tiyatrosunun 
veda temsili 

O KADIN 
Piyes 5 perde 

(6. cı ve sonuncu defa) 

arp bnşladığı zaman 1914 de Wcy
gand bir alr.yın bqında cephede 

bulunuyordu. Onun ytıkeek askert dtra
yetlni takdir eden Mareşal Foch kendi
sini genci kurmayına aldı 'ile reis yaptı. 
Weygand, mUtte!ik orduları başkuman
danının yanında ve onun sağ eli oln.rak 
metodik bir çalışma ne zaferi hazırladı. yalnız 14,30 da 
Ve 1918 de almanlnm katı darbeyi indi -
ren taarruz plA.nının hnzırlanmıuıında ,. ç 
onun hissesi bUvilk oldu. V c bunun için
dir ki Mareşal Foch ölUmUndcn evel \'a-
alyet etti: "Fransa ne zaman tehlikeye HARRY BAUR 
düşerse Wcygand'ı Is başına çağlnn. .. İo-
te bugUn o ili başıncladır. 

BUyUk harbin sona ermesi onun aske- TL: 6294 

(_a i __ B L __ i v __ o __ G __ R A_F __ Y __ A _) 

Türk Hava Kurumu 1 ind 
Kurultay hahrası 

Türk Hava Kurumu, yarın Ankara
da aktedilecek yedinci kurultay hatı
rası olarak gilzel bir albüm vücuda ge
tirmiştir. İstanbul'da Güneş matbaa -
sında nefis bir şekilde basılmış olan 
bu albüm, kurumun, tesis edildiği 
gilndenberi her sene bir evelkinden 
daha verimli neticeleriyle göğsümüzü 
kabartan çalışmalarını yüzlerce güzel 
fotoğraf içinde tesbit etmiştir. Milli 
havacılığımızı kuran iki büyük şefin, 
Ebedi Şef Atatürk ve Milli Şefimiz 
İsmet 1nönü'nün havacılık kurumu i
çin aziz ve şerefli hatıralar taşıyan 
fotoğrafları ve türk havacılığı için 
söyledikleri büyük sözler albümü t~z: 
yin etmektedir. Büyük Millet Meclısı 
Reisimiz B. Abdülhalık Renda'nın, 
Başvekil Dr. Refik Saydam'ın, Mare
şal Fevzi Çakmak'ın, Maarif Ve~ili
mizin' muhtelif nutuklarında ve zıya
retlerinde havacılık ve havacı genç
lik için söyledikleri güzel sözlerde, 
bu ziyaretlere ait fotoğraflarla birlik
te tesbit olunmuştur. 

Yüzden fazla kıymetli fotoğrafı ih
tiva eden albüm, Türk Hava Kurumu 
tesislerinderi Türkkuşu mektebinden, 
İnönü planörcülük kampından, muh
telif memleket seyahatlerinden, hava 
şenliklerinden ve kurumun değerli re
isi Erzurum mebusu B. Şükrü Koçak'ı 
genç havacıların çalışmalarını yakın
dan görmek için sık sık vaki ziyaret
lerinden kıymetli enstantaneler taşı
maktadır. Kütüpanelerimize böyle ne
fis bir albüm kazandıranları tebrik e
deriz. 

Havacılık ve spor 

Havacılık ve spor mecmuasının 263-
264 üncü nüshaları kuşe kağıtlı glizel 
bir kapak içinde 24 sayfa olarak zen -
gin münderecatla intişar etmiştir, Bu
gün dünyayı kasıp kavurmakta olan 

ı Avrupa harbinde en mühim tahrip ve 
1 en kuvetli harp vasıtasının tayyare ol
duğunu düşünürsek, Türkiyede tay
yareciliğe verilmesi icabeden ehemi
yet ve ilk gündenberi bu memleket 
meselesi üzerinde Hiyık olduğu şekil
de hassasiyetle duran Havacılık ve 
Spor'un mesaisini teşekkürle karşıla
mamak mümkün olmaz. Mecmuanın 
son sayısı da bu bakımdan cidden de
ğerli yazılar ihtiva etmektedir. Bu 
nüshada Server Ziya Gürevin'in "Ye
dinci Kurultay", Mümtaz Faik Fenik
in "Hava Hakimiyeti", Şakir Hazım 
Ergökmen'in "Hava silahının bugün
kü kudreti'', Selim Sırrı Tarcan'ın 
"Tayyarecilik ve beden terbiyesi" un
vanlı kıymetli makaleleriyle son haf-
aların dUn hadf ti ve bt a 

harp vukuatiyle harpte tayyarenin oy
nadığı rol hakkında enteresan yazı -
lar mevcuttur. Okuyucularımıza tav
ıi ye ederiz. 

_______ H_AD __ ı_s_E_L_E_R_t __ T_A_x __ ıP ___ E_n __ E_R_x_E_N _______ ı 

Sönmiyen o eş 
Bundan bir yıl evel bugün, yani 22 ma

yıs 1939 da Almanya ile İtalya arasında 
a keri bir ittifak akdedilmiş, 25 yıl evci ge
net.bugün, İtalya umum! seferberliğe başla,. 
nuş ve ertesi ıUn Avusturya Macarlstan'a, 
24 mayısta da Almanya'ya haIJl ilan ctmiıı
tl. 

1914 cihan harbi başladığı zaman İtal -
ya, Avrupa muvazenesinin "milaellcs itti -
fak" kefesinde idi. Gerek kabine, gerek 
parlamentonun ekseriyeti Almanya'yı tut
tuğu halde, bir çok asırlar içinde düşman 
istilasına uğramış ve bunun ne derece kor
kunç bir tezahür olduğunu bizzat görüp 
yaşamış olan italynn milleti, almanlann 
Belçika'yı çiğnemesini ilk günden itibaren 
affetmemişti. Almanların o vakitki hare -
ketlerinin uyandırdığı nefret, İtalyan mil
letinin ruhunda sonsuz bir isyana sebep ol
muş, hükilmetin politikasına kıırşı hem aa
ğı hem de solu tek bir cephe halin.de bir -
!estirmişti. Çünkü, umumt cfk&r, İtalya -
nın Almanya yaııında harbe girmesini ka
tlyen istemiyordu. Sanatı, yurt ve yuvasını 
seven italyan milleti, Prusya zihniyetinin 
çizmeleri altında, maı;nurelerin bir harabe, 
mazHlm insanlan barındıran yuvaların bi
rer mezar olmasına tahammül edemiyor -
du. 

İtalya halkı, başında milli şairleri D'an
nunzio olduğu halde harekete geçmişti. 
Çok geçmeden, nasyonalist gruplann ya -

İrlanda ihtiyatlarını 

silah alllna ~ağırdı 
Londra, 21 a.a. - Şimali İrlanda 

hükümeti, cumartesi ve pazar günleri 
bazı ihtiyat sınıfların müdafaa ku -
vetlerini takviye maksadiyle siHih al
tına çağrıldığını dün akşam resmen 
bildirmiştir. 

Son harpteki Japon 
zayiatı 48 bin kişi 

Çung - King, 21 a.a. - Çekay ajan
sı, Honan ve Hupeh vilayetleri hu
dudunda cereyan eden muharebeler 
esnasında japonların verdiği zayiatın 
48.000 e baliğ olduğunu bildirmekte
dir. 

İngilterede silah memnuiyeli 
Londra, 21 a.a. - Dahiliye nezare

ti, yabancıların. polisin hususi müsa
ade i olmı:dan hav tazyikli ail:ihlar 
mustesna olmak üzere spor silah arı 
da dahil olduğu halde her türlü silah, 
mühimmat veya patlayıcı maddeler 
taşımak ve bulundurmaktan meneden 
bir emirname neşretmiştir. 

nrntla sosyalistler de yer alınış, bütiln 1tal
ya'da Almanya aleyhine tezahürler baıln
mıştı. Bu hn.rekctin bnıımda bulunanlardan 
biri de, İtalya'nm bugilnkü ba&vekili Mus
aolinl idi. O zamnn ıosyaılst olan Benlto 
Mussolini, ilk önceleri, 1talya'nın bitaraf 
kalması için mücadeleye girişmişti; fakat, 
bir müddet sonrn bunu dıı kafi görmemiş, 
milletinin, Almanya ve Avusturya - Mn -
caristan'a karşı harbe girmesini ileri siır

müştil. Hattli, bitaraflık politikası güttücu 
için, çalıştığı Avanti gazetesinden bıle çe
kilmiş ve Popolo d'İtalla'yı tesis ederek, 
İtalya'nın harbe girmesi lehinde mücadele
ye devam ctmişt' 

Bugünkü ha<liseler, bundan yirmi beş yıl 
ev.ellrilerın hır t~k.:rrürtlndcn ibarettir. Ge
ne aynı Belçika istilaya uğramış, mabetler, 
mamureler hare.bczar olmuştur. İtalyan mil
leti de gene aynı millettir. O da, yirmi beş 
yıl gibi, kısa bir zamanda hassasiyetini 
kaybedecek bir millet değildir; bu itibarla, 
tezahiırunil açıkça yapamasa bile, bu ha -
diselere karşı ruhen kayıtsız kalamaz. 

Diğer taraftan, bundan yirmi beş yıl e
vel hakikati görmüş olan Mussolirıi gibi 
durendiş bir zatın da, bütün politika icap
larına rağmen, şu realiteyi gözden ayır -
masına ihtimal verilemez: 

Memleketler istilli edilir, ocaklar söner; 
lakin hürriyet aşkının ezeli ateşi söndürü
lemez. - Hi - Tu. 

Fin andiya ve 
B itik devletleri 

Bern, 21 a.a. - Bung gazetesi muhabi
rinin Flnlnndlyada topladığı malt'ımala na
zaran Flnlandlyıı.nın Uç Baltık devletine da
ha sıkı bir surette yaklaşmıya 'ile bunlarla 
ekonomik ve politik bir blok teşkil etmi -
ye hazırlanmakta bulıınduğumı bildiriyor. 

Helstnkl hUkUmetl, Baltık devletleriyle 
olan ticru1 mUnasebellerfni te'llsl için, Llt
vanya, Jı~stonya, ve ı~ctonyn ile ekonomik 
mllznkerelcrinl hitama erdlrmlı.ıtir. 

Bu dc\'letıer de, Finlandlyanın ekonomik 
knlkınmnsı için fili ynrdımlarını va.detml~
lerdir. Dlğl'r tnrııftnn, yapılmaltt.a olan ba
zı teşcbbUsler, bu siyast yaklnı.ımanın ya -
kında dllrt memleket nrnsındn bazt görU;,
mclere sebebiyet vereceğini tahmin ettir -
mektedlr. Finlandiya şimal memleketleri 
arasında mllnferit kalmayı derpiş etmekte 
ve kendi lstikltıllnfn korunması ile kO.fl 
derecede me§gul bulunan İsvec;e de artık 
gllvenemlyeceğinl zannetmektedir. Flnlan
dlyanın tercihan Baltık devletlerine doğtı.ı 
dönmesinin sebebi de buna atfedilmekte -
dlr. 

arasında 
. ... 

sıyası 

müzakereler yapılmadı 

____ , ___ _..,,,,;. 

( RADY~ 
T U R K t 

--(Radyo DifUzyon P~::-.RI 
TÜRKİYE Radyosu - AN.iV"~ 
'----( Dalga Uzunlu 
1648 m. 1 2 Kes 1 
31.70 m. 94G5 K<'S 
19.75 m. 15195 Kes ~O 

ÇARŞAMBA: 22 5 1 

12.30 Program ve memleket 
12.35 Ajans ve meteoro ojı 
12.50 M ~zık: muhte. f a 
13.30- 14.00 Muzık: kuçuk 0 

Enver Kapclman). 
1 - Fclıx: Sar n rı 
(vals). 
2 - Wiga - G br'e!: 
3 - 1talo Nuccı: 1 
lerl ( enternıezzo - mart 
4 - Brahms: macar d,. 
S - Walter Shr der: 

18.00 Program ve me c et 
18.05 Muzik: caa:band (P .). 
18.30 Müzik. Çalanlar: Keın' 

Fahri Kopuz, İz ett n 
I - Ol:uyan: Nebıle 
1 - Dede - huzzam şa 
bir kerre takrir eyles 
2 - Artakı - huzzarıı 
piklerinın her teli). r. 
3 - Alı Ef. - segah şa 
rabı aşkmam). 
4 - Artaki - huzzaııı 
hatıra). 
lI - Okuyan: Aziz şe 
ı - Udf İbrahim - hıcaS 
ni sev ruhumu sar). 
2 - Fahrı Kopuz - hica.ı 
gececik evdigım). 
3 - Sedat Öztoprak - b 
(Alimin evleri çnmd:ııı) 

19.00 Konuşma (dış politıka 
18.20 Muzık. Çalanlar: Ce 

Fahri Kopuz, lzzettııı 
yan: Mustafa Ça lar. 
1 - Hüseyni peşrevi. 
2 - H. Mehmet - hU 
(Dllrübasın sevdığim)· 
S - Tatyos - hiıseyni şa 
duştü sene gulzn.rı şevlcf 
4 - • • •• - huscyni şar 
elimi 1:ayri bu dünya bet' 
S - • • • • - bliscyni tu 
bahçesinde). 
6 - .... - hilseyni ıarlct f Qrı 
cemalin çünkıi göre!lletr § 

19.45 Memleket saat ayarı, N>"b t d' 
teoroloji haberleri. t ı 

2'0.00 Müzik: fasıl heyeti. ~ 
20 35 Temsil: orduya nişanlı 

Kemal Tozem. 
21.35 Serbest saat. 
21.45 M uzik: Riyaseticüınbııt 

(ıef: İhsan Kunçer). 
1 - Andrc Mcs., er: ın' 
2 - J. Fucik: ıdeal ru>'3 
3 - Salnt - Sac.'ls: sarı 
vertürü. 
4 - Mascagni: 
fantezi. 
5 - J, Brahms: macar 

22.30 Memleket saat ayan,-~ 
!eri; ziraat, esham - W' 

biyo - nukut bors sı (f 
22.50 Muzik: cazband (Pl.). 
23.25 - 23.30 Yarınki prograrıt• 

•••••• 
--( FRANSIZ RADYOV 

FRANSIZ Radyosunun TtJ' , 
yntı gtlnde iki d fa yapılmak '-1 
rın sa.ııt ve dalga uzunlukl 
bildlrlyonn:: 

1 - TÜRKİYE saatiyle 19 
dalı:a U.44 M. 

nnrı-·""'"'=n 
- P.T.T. 253M. Rndfyo - ~ 
227 M. 

• • • • • • 
--( İNGİLİZ RADYOV 
İNGtL1Z Rııdyo Şirketinin 

Broadcastlng Corporatlon) 111 
lerde haber neşriyatı prograı111 

rl dehaınnın yeni lezahUr fırsatları bul- _..1l1111111111111111111111111111111111111 L._ 
masına mM.1 olamadı. Sulhu mUteaklp 
ıarkta başlıyan yangını söndUrmeye onu - Macar - Alman ve i riyor : TÜRKÇE 
gönderdiler. Yeni kurulmuş olan Polon- - Şimdiye kadar görülmemi.. ngr·ıtere - Fransa 

d 1 ti h Uz u halinde bulunan Y Yunanı'stan ile Türkiye arasında si- İNGİLİZCE 
~~du:~ı°e ~o~et o~cı~fnnna karşı koy - : büyük bir heyecan filmi : Yugoslavya müzakereleri k 1 

Atina 21 a.a. - Atina ajansı bildi- Ankara 
Sıuıtlylo 
18 55 
815 

1100 
13.30 
J:S.15 
1800 
20.00 

makta mtl§klllM çekiyordu. Polonys.nın : : telefonları kesik yasi mahiyette milza ere er cereyan 
bir sovyet tstmı..sına maruz. kalması ih- - B ç - Budapeşte, 21 a.a. - Dlin Budapeş- ettiği hakkında bulgar gazeteleri ta-

.. .. .. .. 
" 23.45 

FRANSIZCA 14.15 

tımali vardı Bunu önlemek için mjlttc- : e r ı• av u ş : te'de hukuki meselelere mliteallik al-
flkler Wcygand'ın oraya gitmesine k& • : =: Londrn. 21 a.L - Dlln aıtnam saat 19.80 rafından istinsah edilen haber aaılsız-
rar verdiler. Genl'ral Weygand 25 tem- man - macar müzakereleri başlamıştır. dnnbcrl İngiltere ve Fransa arasındaki te- d 
muz 1920 de Varşovaya geldi ve Polon- • • * lef on muhahcratı mllnkatl bulunmaktadır. ır. 

.. 
23.00 ya genel kurmayının başına geçti. 13 a.. : Türkçe sözlü : Budapeşte, 21 a.a. - Macar - yugos- :Mama.fi inglll7. vo fransız hUkllmetıcrl a - Ehenıiyetle malfim olduğu Uzere, 

gustosta sovyet ordularının taarnız.u : -
1 

• rasındnki temaslar idame edilebilmekte -
başladı. tki gtın mUdafaada kaldıktan : : av tıcaret odasının teşebbüsü üzerine dlr. Türkiye ile Yunanistan hepsi de neş-
sonra 16 ağustosta Weygnnd taarruz yann matinelerden itibaren : yugoslav sanayicilerinin reisiyle yu- Blr postn idarost menmru şu beyanatta 
emrini verdi 24 ağustosta sovyet ordula- _ bulunmuştur : redilmiş olan bir seri anlaşma üzerine Londra, 21 a.a. - Resmen ! 

U il uh be - - goslav ekonomi hayatına mensup eli - F dal 11 ri ı il t ı t ö ingill k ı •---d .. ı rının tam mağlQbl)e em are ne- - ULUS s· d - - ransa ve 1a e s e c e on mu- müesses çok sıkı bağlarla uzun za _ g re. z ıra ının AU< ,, t!r 
tlcelcnmi§tl. - ınemasın a - ğer bazı zevat Budapeşte'ye gelerek habcrat 11er'lllsi mllnkatı bulunmaktadır. Ne do Gloucestcr, mUstaccı bir 1 

Bundan sonra manda altında bulunan : : dün akşam yugoslav ticaret odasının uman lııdc edilebileceğini bilmiyoruz. Ga- mandanberi birleşmiJ bulunmaktadır- gece Fransadan Londraya gl'.__, 
Surlyede kargaşalıklar başladı. Dahlll ;llllllllllllllllllllllllllllllllllllll;:' zcteler, bu tnkıtaın bir kablo kopmasından de Glouccster'ln yalunda Fr8t'·' ~l'İ 

isyan tranaız makamlarını endiıeye dil- içtimaında hazır bulunmuşlardır. mUtevelllt olduJıunu söylemektedir. lar. mı kn.rnrgCLhına döneceği mult 

--..-----mlll!"l~lllll!'l~~~~!!!!!!!@---~----~--~--------~!111!1~~--,~--~------mlll!l--~----!!!!!!!!ll!!~~~~~~~~-'!'"· 
Hayat mı bu? Fakir bir adamın çocuğu da fakir kala
caktır, dlye bir kaide var mı? Kendimize daha refah
lı, daha güzel bir hayat temin etmek istediğimiz için 
darılıyorlar bize öyle mi? Ne hakla? Ben, babamın 
blr apartman kapıcısı olduğunu söylemek mecburi
yetinde kaldığım zamanlar utanmıyordum. fakat, bu
nunla iftihar da etmiyorum. Hayata atıldım. mücade
le ediyorum. Kendimi kapıcı seviyesinden yukarı 
çıkarmak istiyorum. Babam, bana bunun için güce -
niyorsa, varsın gücensin. Ben de, yuva kurmak iste· 
mez miydim? Kuramadım. Çünkü; bir kapıcı kızı-yazan: 
nı, içtimai hayatta mevkii olan hangi erkek alır. O 
halde, evleneceğim diye, bir apartman kapıcısına ve 
yahut bir gazinocuya mı varmalı? Bunu çıkarsınlar 
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akıllarından. 

Ben, para, mevki, villa istiyorum. Bunlara aahip o
lanlar, sanki; bizden daha güzel, daha akıllı, başka tür 
1ü insanlar mı? Hayır! Hayır 1 Onlar da ttpkı bizim 
gibi dünyaya geldiler. İnsan olarak doğdular. Bu tali 
l§idir. Talii denemek ve döndürmek için uğraşmak 

Jazımdır. Uğraşacağım. Bir gün, o kör talih bana da 
güler yüzünü gösterecek. Benim de kibar bir ko -
cam, servetim, kürklerim, clmaslarım olacak. Muhte
ıem villamın önünde, şık bir fayton emrimi bekli -
yecek. Maksi, arzularımı yerine getirecek kadar pa -
rası olmadığını söyleyip çırpınıyor. Patlasın 1 Onun 
parası yoksa, istediklerimi yapmıyacaksa, kati söyle
sin. Ben, bir başkasını bulurum. Emellerime kavu -
ıacağım. Buna imanım var. O zaman, beni blitün 

dilnya mazur görecek. Hatalarımı yUzUme çarpmı -
ya cesaret edecek kimse bulunmıyacak. Babam da, ku 
surlarımı affedecek. Hayat budur. muvaffak olursan, 
her şey makbul. Olamazsan en haklı ve masum hare
ketlerin bile affedilmez bir günah olarak karşına di

kilir. 

Bir dakika sustu. Sonra seslendi: 
- Glr:ella 1 
- Buyurun ablac:ıfım. 

- U:v.udun mu 1 

- Hayır, seni dinliyorum. 
- Ne dersin bu işe, bu hınzır Maksi, hıita gelmedi? 
- Gelecek miydi.. .. ? 
- Aman, ne abtal 'eysin. Haydi, uyuyalım artık. 

Gecen hayırlı olsun. 
- Senin de ablacığım. 
Gizella, yorganın altında ayaklarını topladı. Kolla

rını göğsünde kavuşturdu. Arka üstü yatıyor, açık 

ağziyle nefes alıyordu. 
Mümkün olduğu kadar az bir yere sığmalı ve hafif 

nefes almalı idi ..• Mari'yi rahatsız etmesi, mevcu
diyetiyle ona yük olması doğru değildi. Hem, onu ni
çin abtal yerine koyuyor ve durmadan bu kelimeyi 
tekrarlıyordu? Ayıp değil ya, bu işlere bir türlü aklı 
ermiyordu. Mösyö Maksi ile kavga ediyor, dargın 

ayrılıyor, sonra da gecenin bu saatinde adamın dö -
nUp gelmesini bekliyordu. Bu nasıl eydi? Ya şimdi 
hakikaten çıkıp gelirse, ne yapacaktı? Sıcak yata -
ğından kalkıp dişarı mı çıkacaktı? Maria ile mösyö 
Maksi resmen evli olmadıkları halde bir karı koca gi
bi yaşıyorla~dı. Bir çocukları dünyaya gelirse ne ya· 
pacaklardı? Mösyö Maksi'nin bir de nikahlı karısı 

vardı. Onu nasıl idare ediyordu? Mari. bu adamı sev· 
diğinden bahııediyordu. O halde niçin kontun gön 
derdiği çiçekleri kabul ediyor, üniversite talebesi 
Vilmot'la mektuplaşmak istiyordu? Bütiln bunlar 
onun te<:rilbeıiz kafası için birer muamma idi. Maria 

J.a,.atına karııaıı bu ili erke~in içinden tn harantli 

olarak Vilmoş'la alakadar görünüyordu. Bu delikan
lı kimdi? Yanlarındaki apartmanda oturduğu, arala -
rında onları ayıran yalnız bir duvar olduğu halde, 
neden iki uzak memlekette yaşıyan insanlar gibi mek
tuplaşıyorlardı? Bu ne garip bir alemdi? Düşündük
çe, insanın kalbi sıkışıyor, nefesi tıkanacak gibi olu
yordu. Babasının evinde, yoksuzluk. neşesizlik, ke -
der ve sarhoşluk, burada da parfum ve kavga, Maksi, 
kont ve talebe, aman yarebbim bu ne karma karışık -
lık böyle? Bunların her ikisi de hoş bir şey değil 
Burada da barınılmaz. Hayatta en güzel şey sükun, 
dilrüstlük ve temizlikti.r. Halbuki, bu ev ne kadar gü
zel. İnsan burada yalnız yaşamalı. Daha doğrusu bu -
rada temiz bir yuva kurmalı. Çalışkan, ailesine bağlı 
bir koca, onun istirahatini temin için çırpınan bir ka
dın, ıevimli, güzel bir çocuk. İşte onun hayalinden 
~eçirdiği saadet budur. 

Ellerini yorgandan çıkardı. Avuçlarını açarak yal-
vardı : • 

- Allahım, beni terketme 1 Annemi UzdüğUm, ba
bamın arzularına karşı geldiğim için beni affet. Bana 
Joğru yolu göster, şaşırtma beni. Yardım et muvaf -
fak olayım. Vadediyorum, ilk fırsatta annemi teselli 
edecek, babamın gönlünü alacağım. Ben. Maria, gibi 
olmak istemiyorum. Beni bundan koru. Villada, el -
masta gözüm yok. Bana sade, temi• ve mesut blr ha
yat naslp et. r 
Allahım, lalııı.z aana aıiılU.lon&m :1 

İçini çekti. Gözlerini yumdu. Tatlı bir uykuY' l 
. dı. ~' 

III \ti 

Saat, sabahın altısını geçiyordu, Gizella, zil :~ 
le uyandı. Başını kaldırıp, dinledi. Zil, durıf> tııd 
çalmakta devam ediyordu ... Madam Şipo§, derill 'h 
kuya dalmış olacaktı ki; kapıyı açan olmıyordıl lı
caba kim gelmişti? ... Henüz ortalık ne kadar 1'' ~ıt 
lıktı ! ... Bu annesinden başka bir kimse olamazdı l, 
taktan yavaşça kalktı. Eliyle etrafı yoklıyaral: 
Ban çıktı. Madam Balogh, göz yaşları arasındll 
nın boynuna sarıldı. Salona girdiler. Biribirlerill \ 1" 

kuldular. Fısıldaşıyor, ağlaşıyorlardı. Madııı11 ' 
logh, kızını eve çağırıyor, onsuz yaşıyamıyııc& ) 
söylüyordu. Gizella'ya ,kendisini mahcup ve b~ 
etmemesini yalvarıyordu. Maria da uyandı. Ö il 
salona geldi. Annesine çıkıştı: :'l 

- Sabahın köründe .ne geliyorsun buraya? ftir 
kesi tatlı uykusundan uyandırıp. rahatsız etıtl '> 
çin mi? Gizella'nın nereye gittiğini pek alfi. t 

eclebilirdin. Merak edip, sokaklara düşecek ne \ ş ı .. 
Nafile israr etme. Gi.zella'yı göndermiyeceğirıl- ~ 
dilik burada kalacak ... Sonra, bakalım allah ne 
rir ... Hem, bir daha bu saatte gelme. Haydi şio:ıd1 

güle. 
Madam Balogh, küçük kızının yanaklarındllfl 

tü. A~lıyarak, dua ederek gitti. . t• f ~ 
lkı kız karde§, tekrar yataklarına döndUle ~ \ 

konuşmadan uyudular. Saat dokuza doğru rnad lef' l 
poş, odaya girdi. Maria'yı kaldırdı. Mösyö ~a d 
geldiğini haber verdi. Maria, asabileşti: 

- Henüz uyanmadığımı söylemedin mi? 
- Söyledim. Fakat, derhal konuşmak isti~t' 
- Öfkeli olduğumu, kimseyle görüşmele 1 

diğimi söyle. F l 
- Onu da söyledim. Hiç bir şey dinleıniY0'' 

ederim madmazel biraz dışarı çıkın. 
Maria, hırsla doğruldu: 
- Benim .-virnde ,başkalarının 



TJ L us 

,Qrı • 
~ t :.1~tikctm.etinde Abbeville' e doğru dünkü alman ilerleyiıini vemuhtemel cepheyi gö.terir harita 

1 ISfk 
t, ~tanıa/ anıetinde uzanan kırmızı çizgi arasında kalan saha alman işgali altında bulunması muhtemel saha-
0 1 bu hat kati değildir. ÇU nkü Cambrai'de dün harp devam etmiştir. Kesik çizgiler evelki günkü 
t!~' l>u cepheyi göstermektedir.] 

'l4~ J>':r, bı'l sütı:nJarda n~rıntilimiz: bartamn llzerinde alman ceb'ini göstere celc olan lcırmızı çizgi maalesef makine 
nı .. 1 an bır yanlışlık yüzunden basılmamış ve yazımız kısmen izahsız kalmıştır. Karılerimizden özür dileriz. l 

~U Vaziyet karm ile irtibatı temin etmek is- de vaziyet vahimdir. Fakat ümit
tiyeceklerdir. Gerek §İmaldeki ge· siz değildir. 

tarı~, 
d.. daki alm n taarruzu, 

I~ Urı bu •• } "' la.httı• autun arda yaphgı· 
l'f tt 1~ ~ihi, garhe doğru in· 
?tıltıe llıi§tır. Dün almanlann, 
ı. "ad' · ~, ''~arı1 d ıa~n.den, Amienı yolu 

.ai it ııted' enızıne Abbeville'e çık· 
ftilt ı .. •ki erini kaydetmiı ve de· 

• 1. 11(1: ••p1- .. 
lt • "111 anlarına gore, Ar· 
t l,~k e bu auretle ccb'in içinde 
\ı" \le;· hıkard Belçika'daki 

~t ;:ı. 11.ıağı ile alakası kesi· 
dii.ıı ;k 4i lar, bu pllınlan· 
1• ltol'llıu ~ı Yukan tatbik ııahası· 
1 İl ~ ! al'dır. Fransız Başve· 
l'di."t· aud - l' • d l ııı Çok • ayan mec ısın e 
· 'rıırı tehaeYecanlı bir nutukla, 
-~ "e A .kede olduğunu söyle· 

l~~G t .... llııena'le, Arras'ın düı-c ~.:aa" ı 
l l' taraf ur e haber vermiıtir. 

• ll ltıtaı tan alman tebliği, al· 
.'İIJ ~e~ ~rının Somme vi.diıinden 
~ 1 11.ldık~llf sahilindeki Abbe

•11.rı u hab arını bildirmektedir. 
le)İt e~Jeı- fransrzlar tarafın· 

' z'k 0 ll!\'ftlanırıtır. 

~ u "a. . 
ı tıı b .. :tıyette, evelki gün Mau· 

l'e ı "l?e C il , ...._011 ' ateau, Peronne, La 
ii"ti 0 1a!l ~ Rethel istikametin· 

'tı bit. d~ ha~ cebi, nihayet 
d, ~~e !leh.,j a~ınde uzanmı§, ve 

yt 'l'lf •ahiİ ag.zı.ndan Abbeville· 
~'l'r flıt, Şiın!~rını yalamağa bat· 
~t.rj~ btı •Gt ı cephe, a~ağı yu· 

,t!lıt.~ ~aiti knlarda gördüğünüz 
1 'f'ttırıde b" trrnızr çizgiler iati· 

liıcı! hu "a • ır tekil almııtır. Ma
ill l it-, l'~ zıyet d h .. k • d 

'ııe 
1 
~link.. enuz atı e· 

ıJ lı~ı· t' tıre .. u geç vnkit aldığımız 
1, 1 • il. C Rore .. 
" • dd 11.ttıb ' ınuttefik kuvetler el ııtı rai'd dı 1 111 t' e ka.I'§ e a.lnıan istili.aına 
~ ~ll bllıdiye ~ koYnınktadır. Bu 
ıı al\. at- ketı a~ar almanlann bü-

tç•t Cl'ındc p 1 'd ı11t \· ill· e latb'k '. o onya a, 
_..., .,!1' d.1

1
2' bir 1• t~ ettıkleri cep aİs· 

w·· 11 ı d' 1 •tal "d• 
ac' hck· ı~, f'ilha.k~aı ır .. ve zehirli 

t >'l ...... •lı R. ıka dun fransız 
t>e t ""'ltıt· eyna d' 

M oı q)ilc .. ı iİbi F u nun Senada 
l" "' t e i . l'anaa b" •. k b' 

Qıı, f Çınded' uyu ır t'h 11.zla. iı 1~· Reynaud'dan 
7 li" .. fttlı:efli.. . akı kati aaklamak 

' "' Rını ·· ttı1 l'tık ttttıck 1• gostennemek için 
'-ı ı •ı • azrrnd ._. • lf \> lli:tik•• 

1 
ır &1, vazıyet 

\~ I e "ahitnı 0 ~•.klan da çık· 
oJ Ucize eıınııtır. 

,.~ s 'llıdi hu d 
dtı11 ~ı~d tuırn k . ~r vaziyetten kur-

. ıt- " a ıçın h. . •n ' Qunun ır aıucıze la· 
et· ~ıı~ .. 'tın k b" nası( olacağını tah· 

-"" 't "'ile ' ız f• 'l dıv· tıt~ik t ıayJ( . anı er için biraz 
8ıcs t n \\r edelinı ~r b fakat ihtimalleri 

tlı:ıı d eyRancİ u ınucizeyi cenup· 
t"'d e iir.. ~O.Pacalua timal
l . 4lti ;ı-\lnc:ü le ot1" li it f.,ana • opold veya 

~st' t k.tiı- Uttıand .. ızl,. ıngiliz kuvet· 
ı '°'' . "\, .. n ıgı 'd 

' İat''- ' okaa A ı are ede • 
:t •ıı:a ' bb ·11 ~ \ tı-j!ld llletind evı e, Ar • 

ot· hlilt eki k e Uzanan dilin 
. GııkÜYe tnA;ı;etler hakiki bir 

t .... : a.ltıı .... ı z kalacaklardır 
-c.ıııt "'•• ar • • h etnıek ' tınıdi bu di. 
. 'liııı aobtoparlatnıak bir 

ilk :Y!I! ~ p 

rek cenuptaki müttefik ordulan-
nın bugünkü vazifeleri buna ma- Sulh (ahımalan 
ni olmağa çalıımaktlr. Belki dün 
onun İçin, ıimalden Valencicnneıı 
istikametinde alman cebinin ifgal 
mrntakauna dikildiği ağıza bir 
müttefik hücumu kaydedilmi§tir. 
Eğer şimal dayanamazsa, o za· 
man bütün yük, Somme vadisi bo· 
yunca, Amiens, La Fere tehirleri 
ve Aisne ırmağı istikametinde U· 

zanan fransız müdafaa hattmın 
üzerine binecektir. Bu takdirde, 
bütün Belçika ordusunun ve bun· 
ların imdadına ko§an fransız, İn
giliz askerlerinin vaziyeti çok 
güçle§ecektir. 

Tehlikeli cepler 

Ş ura11nı ehemiyetle kaydet
mek lazımdır ki, bu cep sis

temi, ekseriya muvaff akiyet te· 
min etti'ği halde hazan da si.de o 
andaki muharebenin değil, belki 
bütün harbin neticesi üzerine mÜ· 
esair olacak bir hezimetle netice· 
lenebilir. Çünkü kar§ı taraf da 
çevirmeye kar§ı bir çevirme hare· 
ketiyle mukabele edebilir. Şimdi 
harp sahasına gitmiş olan Wey· 
gand herhalde bu dil genişleme· 
den çok kuvetli bir yarma hare· 
ketine tevessül edecektir. Bu ha· 
reket belki Peronne'la, Maubeuge 
arasında olacak ve belki de daha 
şarkta yapılacaktır. Yoksa elman· 
)ar, Belçika'daki Escaut ve Lys'e 
varan ordulariyle, cenup ara
ıırnda bir irtibat temin ederek, 
bu ~.efer, bir taraftan Reims, di
ğer taraf tan La Fere daha garpte 
Amiens'den küçük cepler açarak, 
ve bunları biribirleriyle irtibat et
tirmeğe uğraşarak, Paris Üzerine 
inmeğe çalı§acaklardır. 

Kritik anlar 
B ütün bu izahattan anlaşıl~~a-

ğı veçhile Fransa krıtık 
anlar yaşamaktadır. Weygand· 
m üzerine düten çok mühim 
ve çok ağır bir vazife vardi?': 
Franaa'yr kurtarmak ve Fransa 
ile beraber medeniyeti kurtar· 
mak! Weygand herhalde Fransa· 
da bu mühim işi başaracftl: en ku· 
vetli §eftir; ve nihayet fransız ih
tilalini yapan hüriyete susamıf bir 
millet bütün kuvetiyle arkasında 
bulun:naktadrr. Unutmamak la
zımdır ki, franıızlar, timdiye ka· 
dar büyük ihtiyatlarmı henüz kul
lanmamıılardtt. Ve nihayet al· 
man askerleri Manş'a kadar çıktı· 
lana bile, yorgun ve bitap bir hal· 
dedirler. Çünkü on gündenberi 
harp ede ede ilerlemişlerdir. Al· 
manya Fransa'ya hemen bütün 
kuvetiyle saldırmıştır. Şimdi in· 
giliz tayyareleri ve fransız tayya· 
releri mütemadiyen bu yorgun ve 
büyük kuvetin münakale ve mu· 
vasala hatlarını kesmekle metrul
dür. Almanlar için burada uf ak 
bir panik büyGk bir hezimet dolu· 
rabiliT~ H~alde franaızlaı: 1~ 

H itler de bunu biliyor ve har-
bi, arrf sulhu kazanmak ya. 

ni kendisini kurtarmak için yapı· 
yor. Maksat fransızları İngilizler
den ayırmak, fransrzlarla bir sulh 
aktederek İngiltere'nin Üzerine 
saldırmaktır! Ondan sonra fran· 
ırzlar ne yapar bilemeyiz. Bu, ve· 
rilen söze gösterilecek sadakate 
bağlıdır! Bu hususta maa esef 
hiç bir hadise almanlara hak ver· 
direce1' mahiyette değildir! Bit
ler, fransızların bir Çekoslovakya 
veya bir Danimarka gibi idare e
dilemiyeceğini pekala biliyor. 
Hatta, Belçika'nın dahi bu su
retle idare edilemiyeccğine ka· 
niğdir. Onun içindir ki, belçi· 
kalılara zımni bir teminat ol· 
ıun diye, evelki gün yalnız Eupen· 
le, Malmedy'nin, yani alman e· 
kalliyetinin meskfrn bulunduğu 
Belçika mmtakalannm Almanya· 
ya ilhakı kararnamesini imzala· 
mış, öteki kısımlarla me§gul ol· 
mamıştrr. Maksat hep aynıdır: 
Franaa'yı, lngiltere'den ayırmak! 
Fııkat buna imkan yoktur. Çünkü 
iki devlet biribirlerine yalnız ke· 
netlenmemİ§, aynı zamanda per· 
çinlenmiştir. Çörçil evelki günkü 
nutkunda Reynaud'yu "kanmaz 
bir adam!" diye tavsif etmi§, ve 
en kötü ihtimalleri göz önüne ala· 
rak, günün birinde harbin Britan· 
ya adalan Üzerinde olabileceğine 
bile iıarct etmiştir. 

Yanlış hesaplar 
s özümüzü hulasa edelim: al-

man ilerleyiıine rağmen 
Fransa'da maneviyat sağlamdır. 
bütün millet müteamza lazımge• 
len dersi vermek hususunda mÜt· 
tefiktir. Yalnız maalesef dün 
Reynaud'nun da itiraf ettiği gibi, 
Fransa hesaplarmı yanlı§ yapmış· 
hr. Klasik harp sistemini kabul 
etmiı, halbuki, almanlar, tankla· 
riyle, tayyareleriyle ve paraşütçü· 
leriyle daha batka bir aiııtemle hÜ· 
cum yapmı§tn'. Franaız Baıku· 

mandanhğmdaki son tebeddül de, 
Reynaud'nun bu ıözlerini izah e· 
der aanınz. Yalnız franınz Batve· 
kilinin dünkü nutkunda, alman 
ilerleyişinden çok daha acı bir iti· 
raf vardır: o da Meuse nehrinde· 
ki köprülerin atılmamış olması ve 
düımanm buradan geçebilmesi· 
dir. Reynaud bunun müsebbiple· 
rinin tecziye edileceğini aöylemit· 
tir. Fakat ne de olsa, yapılan iha· 
net müthiı bir §eydirl Demek ay· 
rıca aaldınıa 5 inci kol da hizmet 
etmittir. 

Fakat şimdi Reynaud, Petain, 
Weygand müsellesi her türlü teh· 
tikeye ve her türlü ihanete kartı 
en ıiddetli tedbirlerini almıt bu· 
lunuyor. Arkalarında bütün fran· 
aız milleti vardır. Ve henüz İ§ İ§· 
ten l'eçımemittir. 

Mümta Faik FENiK 

1 Alman o 
gi ti 

(Başı 1 inci sayfada) 
nlan kazançlar, hücumun cvelki safhaları 
esnasında elde ettiğinden çok daha az mü
himdir. 

Alman zırhlı kıtaları batı - &imal istika
metinde tazyiklerine devam ediyorlar. Al
manlar bu gece Laon'u -zaptederck Oise 
nehrini Alsne nehrine bağlıyan kanala var
dıklanm ilan etmişlerdir. Fakat düşman 

tarafından dlin yapılan en kuvetli tazyik 
batı • şimaline doğru Manş limanları isti· 
kametinde olmuştur. 

Fransız kıtnları Cambrai'deki mevzileri
ni daima muhafaza ediyorlar ve Peronne 
civarında şiddetlı bir muharebe cereyan 
ediyor. Burada vaziyet halli müphemdir. 
Zira §chrin alınanlar Urafından tamamen 
işgal edildicl mi, yokaa sadece bir miktar 
ilerliycn öncUlerin mi şehre vardığı ma • 
Hlm değildir. 

Alman ordusu tazyikini derinleştirmek 
suretiyle cenahlarmı genişletmiye çalış • 
maktadır. Bu cenahlar, muttefikler tara • 
fmdan sıkı bir surette tutulmakta ve avcı 
tayyarelerinin refakat ettığı bonıbnrdım3n 
tayyarelerinden teşkil edilen geniş bir yel
paze almıın kıtaatının cenahlarını himaye 
etmektedir. 
R~yter'in hususi muhabiri bu tayyarele

rin havada dalgalanan buyuk bir kuş kii· 
mesine benzetilecek kadar çok olduğunu 
bildiriyor. 

Müttefik zırhlı kıtaları duşm'.ln gedik -
leri clı:ıldurmıya musaraatla ç lı!itıgı sıra

da şiddetle sarsmakta ve İngıltere'dcn mü
temadiyen yeni kıtaat ıhraç edılmektedir. 

Fevkallide şiddetli hava mu.'ı.:ırebelerı cc 
reyan ediyor ve almıın kuvetlen şiddetle 

bombardıman edıliyor. 
Hulasa, alman tazyikı chemiyetli surette 

yavaşlamış gorunmektedir. 

Saat 14 te vaziyet 
Paris, 21 a a. - Havas sa:ıt 14 ele hare • 

klit hakkında şu haberleri veriyor: 
Vaziyet, heyeti umumiyesi itibariyle, 

ıon üç gtln zarfında mahsils surette inkişaf 
etmemiştir. 

Cambrai'nin şarkında, Cambrai ile Pe
roıuıe arasında çok şiddetli çarpışmalar 

devam etmektedir. Butun bu mıntakada va
ziyet, esasen, müphemdir. Almanların dun 
zırhlı cüzütamb.rından büyük bir kütleyı 

ileri sürdükleri sanılmaktadır. Almanlar 
ekseriyetle faaliyeti derinlik istikametin
de kendisini gostercn hafif cuzütamlarla 
hareket etmektedir. 

Alman yuruyuıunun umumi veçhesi, 
Somme ve Pas • de - Calaiı limıınlan isti
kametinde, daima ııarktnn garbe olar.ık 

kalmaktadır. 
Oiıe ile Meuse arasında. fransız kıtaları 

bazı geri çekilme hareketleri yapmışlar ve 
Laon'u terkctmişlerdir. Laon alınanlar ta
rafından harple alınmamıştır. 

A m arın RcıUı ' e Ai n ' i ~eçmek i in 
yaptıkları iki veya iıç teşebbüs ve Mont • 
medy'yc yapılan yeni hücumlar, tardedil • 
miştir. 

Garp cephesindeki vaziyet tam 
müphemiyet içinde 

Londra, 21 a.a. - Salahiyetli Londra 
mahfillerinde garp cephesinde vaziyetin 
tam bir müphemiyet olduğu ve bu hususta 
açık bir fikir.vermenin fevkalade zor ol • 
duğu bildirilmektedir. 

Bazı haberlere göre alınanlar Amiens'e 
ve dün bildırilen yerlerden daha ileri yer • 
lere vo.rmılilardır. 

Salahiyetli mahfiller, münferit tankların 
bu kabil mevzilere ulaşmış olmaları muh • 
temel olduğunu ve fakat mühim kuvetlerin 
bu kadar uzaklara gitmiı olduğunu gösteren 
hiç bir d·elil mevcut olmadığını bildiriyor
lar. Londra'daki kanaate göre, bugünkü va
ziyet 1916. 1917 de İngilizler düşman mev
zilerine hucum ettikleri vakit cephe hattı· 
nm gerisindeki düşman gruplarını zararsız 
bir hale koymayı unutmuı olmalarına ben
zemektedir. Şimdi alınanlar daha geni~ bir 
mikyasta yolu bazı noktalarda zorlamış, 

fakat arkalarında dnima mevziler mevcut 
old.uğunu unutmuşlardır. 

Mütearrızların içinde bulunan bazı nok
talar daima fransızlarm elinde bulunmakta 
ve fransızlar mukabil hlicuınlar yaparak 
mükemmel şekilde muharebe etmektedir • 
ler. 

Alman gayretinin müttefik kuvetlerin 
liimal krsmrnm müno.kalesini kesmek mak
ııadiyle Manş limanlanna müteveccih ol • 
duğu aşikardır. Alman tanklan mumkün 
olan her türlü basan yaparak, panik saç
mıya ~lıprıık ve telaş verici haberler neş
rederek memleketi işgal ediyorlar. Fakat, 
şurası kaydedilmektedir ki, tanklar ne ka
dar ilerliyorsa o kadar daha çok zayiata 
maruz bulunuyorlar. Birçok tanklar ağır 
zayiat verdirilerek püskürtülmüştür. Ke
za İngiliz baskmlanm da alman hatlarının 
rcerlsindeki bu kargaşalığa ilave etmek i
cabeder. 

Alman piyadesi çok uzaklara gidememi&
tir. Zira yollar tıkanmıo haldedir. 

Müttefikler şimdiye kadar tahrip edilen 
dli~an tanklarının ndedini bildirmemiş • 
lerııe de bu rakamın fevk.alide yüksek ol
ması icabedeceğl salflhiyetli mahfillerde 
bildirilmektedir. 

Almanların tank hücumları 
Londra, 21 a.a. - Royter ajansının as • 

kert muhnrriri yazıyor: 
Cep etrafmdo.ki büyilk muharebe ilerle • 

dikçe almanlann bütün zırhlı fırkalarını 
kullandıkları dAha ziyade tebarüz etmek • 
tedir. Çok mühim miktarda alman tanlcı 
tahrip edilmiştir ve ihtiyat tankların da 
pek yakında tükenmesi beklenmektedir. 

Bu arada almanlann bu kadar uzun 
müddet idame edebildikleri hücum şiddeti 
kendiliğinden ağır bir vaziyete sebep ol • 
muııtur. 

Alman münakale hatları müttefikler ta
rafından müstemirren havn bombardıman -
lanna tutulmuo, muharebenin karışıklığı 

içinde müteaddit alman tnnklan müttefik 
hatların gerisinde bulunmU§tUr. Bu tank
~ Ualerini ~ılerdlr. 

• • e 1 
Diğer taraftan tanklan ıevk ve idareye 

memur: almanların da 10 gundur devam e
den fevkalide bir çalışma neticesinde bit
gin bir hale geldiklerini hesaba katmak ica
beder. Bunlar mukavemetleri gittikçe ar • 
tan duşmanlarına karşı mücadeleye daha 
uzun müddet devam mecburiyetindedir • 
ler. 

Müttefik kuvetler bombardımanlara alı
şıyorlar. Bidayette alman bombardrmanla
n şaşırtıcı bir tesir yapıyordu. Fakat şim
di bombardımanların topçu ateşinden daha 
az muessir olduğu anlaşılmaktadır. 

Fransız gazeteleri neticeden 
emın 

Pnrıs, 21 a.a. - Fransız gazeteleri, aske
ri vaziyete ait geniş manşetlerın.dc, czclim
lc Saint • Quentın'in şimalinde, Rcthcl'de 
ve Montmcdy'de daima liiddetli surette de
vam eden alman tazyikine rağmen fransız 
kıtnlarının mukavemetinin her tarıı.fta mu
cssır olduğunu tebarüz ettirmektedir. Teb
liglerin muhtnsar olmasına rağmen, vazi • 
yet istıkrar bulmuştur. Sı.irpirizin ilk tesir 
lerı geçmıe ve muttefık kuvetlerin yenıden 
toplauması çabuk surette vukua gelmekte 
bulunmuştur. 

Pctain'in ve Weygand'ın zaferlere yakın 
dan kanşmıe isimleri itimat uyandırmakta 
ve gazeteler, bu huııusta geniş komanterler 
neşreylcmektedir. Yeni ba!i kumandanın u
mumi hsrpte, Polonya ve Suriye'deki mu
vaffakiyetlerini tebariız ettirmiyen ve ka
riyerini anlatmıyıın gazete yoktur. 

Almanların usulü 
Pari.s, 21 a.a. - Almanlar jıucumlannda, 

artık pek guzel anlaşılmış olan liU usulu 
tatbik ve muhafaza etmektedirler: 

Bir gun ileriye akı$, bır un nisbt sUkCl
net. 

Mayi mahrukat temini ve zırhlı vasıta
ların tamiri için zaruri bulunan bir tevak
kuf gunu olmuştur. Tabıidir ki, bu mebzul 
malzemenin vasi parklarda toplanmış ol -
ması, müttefiklerin hava kuvetleri için 
mlikemmel hedef teşkil etmiştir. 

Dıcer taraftan fransız askeri makama
tı, hava muharebeleri şiddetlerınin tekrar 
tezayut ettitini bildirmektedir. Alman ha
va kuvetleri. tankları ve piyadesi gibi pek 
biıyilk zayiata duçar olmaktadır. Alman 
zayiatı fransız zayıatına nazaran iıçte bir 
nısbeti geniş bir mikyasta aşmıştır. 

Alman pilotları liimdi bilhassa bızzat 

muharebelere müdahale etmek vazifeleri 
.almaktadır. Miıttefiklerin mevkilerine, yol
lara, tren hatlarına ve istasyonlara, ı;a.hil
deki limanlara hucum etmektedirler. Fran
ııız hava kuvetleri aynı lılcri yapmakta, İn
giliz havacılıgı ise, harckfit sahasını tevsi 
ederek dün, Rhenanie'de almnnlann uzak 
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işgaline gelınce, Rethel şehri. Al~ne'ln ııal 
sahilinde bulunmaktadır. 

Ba5ka bildirildiğine gore, Somme hııtu 
da s!l.glam surette tutulmaktadır. 

Son soz olarak ~u denebilir ki Som • 
me'den Re.-:ı'e kadar, mükemmel mevzi ııl· 

mış vazıyette bulunan fransız ordusu, al • 
man hücumlarına karıı koymak için orr;a • 
nize olmaktadır. 

Belçika'da bir milyonluk 
bir ordu! 

Belçikada bir mahal, 21 a.a. Belga 
AjlUIBı, Belçika başvekil muavini Janson 
tarafından !rıınsızca ve müstemleke nazı
n tarafından nlm:uıca slS) lenen bir nutk\ı 
blldlrrnekt dlr. 

Bu nutulı:ta. kırnl Albertin hMırrun 
yAdedllmekte ve bütün Belçika ordusunun 
kıra! Leopold idaresinde müttefiklerin ya.
nıbaşında nasıl mücadeleye devam eyledi • 
ğlnl anlatılmaktadır. Nutuk, Belçika mlllt 
ordusunun, hemen ihzar kampına gönderi· 
len ruıkcrlik va.§ında mültt:>cllerle her dn • 
klka takvlp edilmekte old•ığunu da bildir
mektedir Bu ır..ırcUe teşrkktll halinde bu • 
Iunan ordu, bir milyona varacaktır. 

lngiliz. kıralının nezdinde 
Londra 21 a .a - İngiliz imparatorluk 

g<'nel kurmay başkanı General Edmund 
İronslde bu akşam kıral tarafından kabul 
edilmiştir, 

/ngili:z mahfillerinin kanaati 
Londra, 21 a.a Bu ak§am Londra aa-

kert nuı.h!lllerlnden verilen mal<Unata göre, 
Londrnya son gelen haberler, tngillz &d'C'r! 
kuvetlerlnln kcndılerine gl!sterllmlıı olan 
mevzilerde şiddetle mücadele ettiği ve &.'!· 

kerlerin kuvve! maneviyeslnin çok mUkem· 
mel oldu~nu bildirmektedir. 

Cenuba doğru, vaziyet, az sarih mahiye
tini muhafaza etmektedir. Fakat. bu mın· 
taka hakkındaki alman tddlalanna rağmen, 
bu e11nada ııu cihet malQm olmuııtur k1 
mtinteha noktalara ) alnız ltUçtlk rnotörlU 
miltrezelcr varmıııtır. 

Po§'un içinde de harp var 
Londra, 21 a.a. - Garp c pheslndekl va.

zlyet hakkında, salAhlycttar mahfiller, bu· 
nun her zamankinden daha kanşık olduğu· 
nu söylemektedir. 

Bu dakikada vazl;ı.•ct o derece kanşıkur 
ki, bir tablo yapmak lmkAnı yoktur. Poşun 
içinde bir çok noktnlar vardır ki bu y<'rler 
halıı. !rruısızlann <'llndedlr ve buradııki 
frnnsızlar bu yerlerden mukabll hücumlar 
yapmakta ve mtikenımel surette harbetmek 
tedlr. Alman gayretinin hedefi, münakaşa 
götürmez bir surette, Manş limanlarıdır. 
Almanlar, müttefik ordunun şimal cCDahı • 
nın münaknlelerlni kesmek istemektedir. 
Tank sUrtilerl, tahrip edebilecekleri he7 
şeyi, tııhrlp ederek ve bllh8.8Sa terör s:ıç • 
mak niyetini gilderek bu arazide dolaşmıık· 
tadır. 

Alman tebliği 
arkalarını, ağır ve muessir bir surette FUhrerln umumi kararg!hı, 2ı _ Alman 
bombardıman etmiştir. ordusu başkumandanlıı;-ının tebliği : 

Dünku g\ın zarfında Sambre'dan Oise'a BUtUn devirlerin en muazzam taarruz h~ 
kadar olan kanalın garbinde alman zırhlı reketl, ayn ayn bir eri büyük taktik mu-

vaffakiyetlcrden sonra, halen ilk neticele· 
kolları harbe ağır bir surette istirik etme- rini vermektedir. 
mişler ise de, b:ıfif motorize unsurların fa. Vazifesi dilomanın BelçlkadaJd kuvetll 
aliyetl bilakis pek canlı olmuş ve garbe 1 kıta.lan ile Scdıının cenubunda Majino hat· 
doğru oldukça derin akınlar yapmışlardır. tı arasında irtibatı temin etmek olan do • 

kuzuncu fransız ordusu imha edllmlııtir. 
Bu hareketlerden evel çok zamanlar para- Bu ordu, halen, lnhllô.1 halindedir. G nel 
şütçü kuvetler indirilmiı ve bunlar bazı kurmay ve şimdiye kadar yedinci fran..,ız 
mrntakalarda şimendifer istasyonlarmı ve ordusu kumandanı lkeD dokuzuncu ordu 
köprüleri elde etmiye teşebbüs etmişler _ kumandanlığını deruhte etmlıı bulunan Ge-

• neral Glraud esir edllmlştlr. Alman !ırka· 
dir. Bu hareketler pşırtma hareketlerı O· lan, bu taarruzla açılan gediğe glrmekte-
lup maksatlan dn teşevvüıler husule getir- dlr. Hücum arabaları kıta.lan ve motör!U 
mektir. Avrupa'daki stratejik vaziyet nok- kıtaat Arras'ı, Am!ens'I ve Abbevllle'I al· 
tasından denilebilir ki, alman ihtiyat ku • mııılardır ve Somme'un ııımallnde bulunan 

. . . . . franeız, lngillz ve Belçıka orduları <'lizU· 
vetlerı Rhın nehrının yukarı mecrası uzc- tamlarını bu suretle Manş sahiline dot:nı 
rinde bu nehirle Main şehri arasında bulun- sürmektedir. 
maktadır. Bu ihtiyat kuvetlerinin 20 ili 30 Belçikada kıtalarımız. Gand ın şarkında 
fırka olduğu tahmin edilmekte, ve Fransa- Escaut'nun cenubunda müfrezclPrlmlzo 

. .. . karşı koyan düşmana hücum etmektedir. 
da karşılaşılan müşkulit dolayısıyle alman Düşmanın Valanclennes mıntakas da c 
kumanda heyetinin bunlardan 3-4 fırkası- nuba doğru yarma teşebbüsleri ak~~ kal 6: 
nı almıya mecbur kaldığı da söylenilmek • mıştır. 
tedir. Husust bir tebliğle blldlrdlğimlz, gibi al-

man kıtaları, cenup cenahında Lnon u al • 
mışl!U' ve Chemln deıı Dames Yolu ile 
Aisne - Oise kanalına kadar Uerlemışlt'r· 
dir. Kıtalarımız, fransız hücumlarını geri 
pilskUrterck, bu mıntnlmda bir çok hücum 
arah3lannı tahrip etmiştir. D\lııman mut -
rezelerlnln şimdiye kadar mukavemet ı;:"ÖB· 
terdiklen Rcthcl ııehrl nlınmıııtır. 

Fransız ak§am tebliği 
Paris, 21 a.a. - Fransız akşam tebliği: 

Somrne'in ııımalindeki ıruntakada, tazyi
kine devam eden duşman, ileri unsurlarını 
Amiens ve Arras'a kadar ilerletmiye mu -
vaffıık olmuıstur. Cephenin geri kalan kıs
mında, düşmanın mevzii gayretlerine rağ. 
men, vaziyette değişiklik yoktur. 

İstihbar hava kuvetlerimiz ve bombar
dıman filolarımız, bahriye pike bombardı
man cüzütıımlarmın işbirliği ile, şiddetli 

faaliyette bulunmuş ve durmadan arazi Ü· 

zerinde düşman kıtalannı hırpalamıştır. 
Fransız hava kuvetlerinın ve tayyare da

fi bataryalarının yalnız bizim hatlarımız
da, 10 mayıstan 19 mayısa kadar olan dev
re esnasında düşurdıiğü düşman tayyarele
rinin asgari mikdarı bugün 308 e varmış 
bulunmalctadır. 

Askeri vaziyetin izahı 
Paris, 21 a.a. - Havas saat 22.35 de bil

diriyor: 
Amicns ve Arras'ı işğal eden alman kıt.a

lan, garbe doğru sızmıya muvaffak olan 
hafif unsurlardan mlirekkeptir. Demek o • 
luyor ki, bunlar, birkaç bin kiıiden ibaret
tir. 

Bu akııama kadar, Paris'te, almanlaruı 

varmış olduklarını bildirdikleri Abbeville
in işgali hakkında hiç bir resmi teyit yok-
tur. 

Bu akp.m, fransız askeri mahfillerindeki 
kanaat, B. Reynaud'nun lyandaki nutkunun 
milletin enerjilerini canlandırmak için lü
zumlu bir kamçı darbesi olduğu me~ke -
zindcdir. 
Diğer taraftan şurasına işnret edilmek

le iktifa olunmaktadır ki, halen alınanlar i
le ingiliz kıtalarr arasmd çok ııiddetli bir 
çrp115ma vukua gelmektedir. Aynca, Cam
brai mıntakasında da çok sıkı bir muhare
be cereyan eylemektedir. 

Bütlin alman hucumlarına rağmen, kar
$1 tarafın gayreti, her tarafta durdurul • 
muştur. Her yerde, fransız kuvetleri, kcn· 
dilerine gösterilmiş olan mevzilere yer • 
leşmektedir. 

Hatlann sağlamlığı şundan da belli ol -
maktadır ki, almıınlarm ReUıel'in garbin • 
de Aisne'i geçmek hususundaki bütün PY· 

nt1eri pllsktittlilmiiJtU:r, Nefsi Bethd'in 

Hava kuvetlerlmtz. nlman ordusunun bu 
zaferine müessir aurette yardım etml11ler • 
dlr. 

Havada htıktm olarak, nehirler Uzertndo 
geçitler ve cıakllye mtlesses<ılerlni tahrip 
ederek, yOrUyUş hallndeki kollara hücum 
yaparak, dokuzuncu fr1Ul8LZ ordusunun in- • 
hllAllnl çabuklaştırmış ve 11lmdlye kadar 
dUşmanın gediğimiz:Jn cenBhlnrını tehdit 
için yaptığı bütün teşebbüsleri nüve halin· 
deyken boğmuştur. 

Fransız sahili üzerindeki keşif uçuşlıın 
esnasında tayyar<'lerlmlz, bir transız tor • 
pldosunu, MS2 tonildtoluk Nlger donanma 
sarnu:: vapurunu, Pavon franııız kargosunu 
ve diğer iki kargoyu ağır surette hasara 
uğratmışlardır. 

20 mayısı 21 rnay;ıea bağhyan gece, 
Douvrea ile Calals arasında ccman 43 bin 
tonilAto hacminde 6 nakliye gemisi ve sa
nnç gemileri batınlmış, diğer taraftan ce· 
man ıs bin tonllAto hacminde dört vapur 
,ıı.ğır surette hasara uğratılmıştır. 
Düşmanın kayıplan diln 47 tayyareye 

baliğ olmuştur. 1:5 almn.n tayyar~l kayıp.. 
tır. 

Reisicümhur W eygand'ı kabul 
etti 

Parls, 21 a a. - Reislcilmhur, dün öğle
den sonra, General Weygandı kabul etmiş· 
tir. 

Amerika kızrlhaçının yardımı 
Va,,lngton, 21 a.a. - Amerika kızılhat 

cemiyeti, harp kurbnnlan için 10 milyon 
dolarlık hlr tane defteri açmıııtır. 

TeşkllAt derhııl Fr1U1Bnya seyyar hasta -
neler ve cerrahi altlt gönderilmesine karar 
vermiştir. Bundan başka 500 bin dolar da
ha gönderilmesi derpiş edilmektedir. 

Belçika'da vaziyet 
La Panne, 21 a.a. - (Belçika): Havaa 

Ajansının muhabiri iyi malQmat almakta 
olan bir menbadnn istihbar ediyor : 

Belçika cephesinde vaziyette tevakkuf 
vardır. Müttefik kuvetler alman tazyikine 
mukavemet etmekte ve hükümet, zorla iş
çiler ordusuna alınabilecek olan bütün eş • 
hasın, bilhassa 16 flA 50 y~ında bulunıuı 
kimselerin, postacıların, şimendifer a.me • 
leelnln, mühendislerin .. flh. Fransaya sevk· 
lerini temin etmlye uğraşmaktadır. Bundan 
başka !abrlknlıırın alı\t ve edevatı, her nevi 
nakil vıuııtaıo.n dllşmım tarafındaı:ı kulla. 
nılmama.aı için emin yerlere naklediımı, • 
til. 
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Sovyet gazetelerine göre 

A rupa harbi bir dünya 
harbine doğru dönüyor 

Sovyet gazeteleri Akdenizden, Balkanlardan 

ve nihayet Pasifikte harpten bahsediyorlar 
Moslıo~•· 21 a.a. -. Tau ajoıuı bildiriror: j rinin keyfine ıöre, lıarp metaleleri eUerind• daıu •• 
lneslıa, batm•kalesınde ,unları yazmaktadır: dip, ancak bir intihar politikası denilebilecelı bir po· 
"Frnıa • lnciliı askeri lıloku- Almanya'ya litika tikip cbıttktc olan kiıçiilı deTlctlcr lıiilıiimetle-

.. rtı olan lı~rlıi ren! lıir_ aanaya .ıirmht!r-. Bıı lıarp, ri için bir ders te1kil eım .. ktedir, lnıiliz • Franıa 
ilk e!'.'peryalııt .barlıı~ ~u~t ~e nısbetlerını ~k <ok blokunun yeni lurp mihrakları hazrrlam•kta olmala· 
taca~ı. eden lıır ıenıtlık ıktıup etıııelıtedır. Her· rı luıebiyle, ba ders daha miilıim addedilnwlidir. 
.. nrı bır mantıktan daha lıalıilıl n dalıa knntli o 
lu kendı utJ ınantılıı clalıilinde inlıiıaf eylemekte 
ılenm ediyor. 

lnııltere Ye Fraııuı, Belçika Ye Holludı arazi 
leri w:erinden Almanya'ra karıı bir taarruz hazırla
.. 1rta idiler, Bu ırfer de Almanya, ıene miittefikler
dn ewel dnnnaralı mukabil tedbirler ittıhu etıniı· 
tir. Yeıüden lnıiliz • Fraıuıı lıaıuanda lıeyeti, hem 
ftkİt lıtm de teıelıbuı faikiyetini kayb.tmiıtir. Al· 
-• ordalarmm Belçikı Ye Hollaadada i11al etmek· 
.. aldakluı meniler, askeri ,.. ıtrateiik nıiyeti 
eaaıb lıir ıartte ıene Almaııra le1ıine olarak tebdil 
etmektedir. Almaa ordasa Maıinot lıattmı .,anından 
çel'İrmhtir. Hollanda aalıillerinin i.,al edilmui, al. 
... ı...,. aıleriai Londraya takrilın 300 kilometre· 
J9 yaknılatlıryor. Seri bomhardnnan tay:rarelrri la· 
nfmdaa b• -ıafe, yarnn ıaat zarfında ltatedilebılir. 
Duimorka Te Nornç ıabillerine de malik olması do
lepaiyle, .Al-ııya eimal denizinde lıikiıaiyeti elde 
•bait ol•yor. Alınan hna ltnıtJeri, lnıiltere'nin 
~iyi)ı fılo-" ıincirliyertlt taarru -nnraları 
yapman imlıinlarındın mahrum ediyor. Ba cihetiı 
lıöyle olman lılıandinavyııda cereyan eden deniz 
..Ureklıriaia nrdifi tecnılıelerle de aabittir. 

Akdeniz.' de 
İnriliz deYlet adAmlarıııın ıon zamıınlardı, Akde· 

nizde maltarrbelerin pek :rakm oldufundaa bahıet· 
nıeleri lıir teıaduf ueri ddildir. Harp tehditleri 
Balkan meınlelıetleri "' bütün :raknı •ark üzerinde 
dola,maktadır. Ümit etmek liııındır ki Neınec, Bel
çika n Hollandadan alınan dersler, ziminlerinin Y•· 
kında ellerini harp aletine ıokturıııııia lıazırladıkla· 
rı lıukuaıetler üzerinde tesirlerini ıöıterettlıtir. Ba 
memleketler :raaınaifa ne kadar ıııirııı kaldıklarını 
anlaınalıdırlar. Almanyanın •aktizamaıı.iyle yapmıt 
~lduia ıulh tel.liflerini reddederek, Avrapoda ikinci 
bir emperyalİll lıarp çıkardıkları icin, lnıniz 
Franııı nnperyalistlerinin Üzerlerine almıı oldukla-
rı meıaliytl ıimdi ıiirülmektedir. • 

U. R. S. S .. ııılh menafiini mıldafaa ederek emper
yaliıt lıir lıarbia ıuretiıımıımiyeı!e feci nalı.ibindın. 
n .. illuna ya1ılnıa11ndan mlitndlit netayici tebarüz 
ıttirdiii :uman, bir kere daha lıaklı oldafuna iıbat 
etmiıtir. 
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Denizlerde iki 

tarafın kaybı 
Londra, 21 a.a. - 12 mayıs gece ya

rısı hitam bulan hafta zarfında, tica
ret filosuna düşman tarafından veri
len zayiat hakkında İngiliz amirallı
ğının verdiği tebliğ şudur: 

4 ingiliz gemisi 8955 ton, 1 mütte
fik gemi 316 ton, 3 bitaraf gemi 5737 
ton ki ceman 15008 ton hacminde 8 ge 
midir. 

İngiliz bahriyesince kaybedilen to
naj miktarı, muhasematın başındanbe
ri kaybedilen vasati tonajın ancak ya
rısını teşkil etmektedir. 

4541 tonluk Campinas vapuru 10 
mayısta bir mayne çarparak batmış -
tu. Bundan maada denizaltıların ic
raatı neticesi ceman 25 bin tonluk 5 
gemi de batmış teHikki edilmektedir. 

Alman ticaret filosunun bugüne ka
dar kaybetmiş olduğu tonaj yekunu 
takriben 820 bin tona baliğ ol -
maktadır. Bu miktar harpten evelki 
tonajın yüzde yirmisini teşkil etmek
tedir . 

Bir mayn gemisi bir maynle 
battı 

Londra, 21 a.a. -"Princes Victoria" 
İngiliz mayn gemisinin bir düşman 
maynına çarparak battığı amirallık 

dairesi tarafından bildirilmektedir. ---Akdeniz. ve Balkanlar -
Difer iki llitaraf memleket cla•i. Ur, te•lik~sine : 

9'ru bal-ktadır. 

Lilie.n Harvey - Louis jouvet 

SERENAD 
İkinci kaptan, diğer iki subay ve 31 

: deniz eri kayıptır. Bunların boğuldu
- ğu sanılmaktadır, 

laıiliı - Franıız lılolıiylı ltalya arumda ıer.k 
AkdeaİI, ıerelue aıak tlfk -ıelelari lıakkmdaki 
hutları, ıon derece Ud ~·, deTreye ıi,.ittir. Cea· 
krlera'ia iıtifaımclan ı az eTel aarilı lıir ••reltı 
teluıru ıttirdiii Teçlı Akdeniz lıanaıiyle Bal-
lıaolarıa yakında lıarp har lıitıaa yeııi bir aalıH ltt· 
lıil edeceii derpit edilebilir. 

Harp telılikHİ Pasifik dınizinde de çofal-lı.ta. 
dır. Mut•ehit Amerika ile Japonra araınıdalıi ilıti
laflar, "Hollllnda miraııN İçia ınicadelıoia batl.ıoa-
" dolayııirle lılriI bir .. rette 1ı&d lıir tekil arzet. 
-ktedir. ATrapa lıarlıi lıir dünya lıarbiııe doir1 
4öıaliyor. 

lelçilıa ft ıimalf FrallNııra topraklan, aınıııuıı 
-ı.arefflere aaU. ol ... ktadır. [mperyaliıt brp, 
.. ıroıılarca lııırbaa iııe-ktıdir. Bir milyar ZSO 
ailyoıı iıuaıı - hııeriyıtin yammdaa fazlan -
An.,.da Ti •ulı prlıta lıarp ... lırekİH dalıil ol· _,tu. 

Bitaralların vaz.iyeti 
litaraflıimı temiıı edacelı lıakikl lınetlere -ıilı 

ef•rya• kiiçiilı MYletleria "lıit.araflıiıaıa,. luıyali bir 
"' olıfaiua, ıoıı •ç lıidiM teyit atmtktedir. Ba ıa
ntle .. itaraflılı ft İltilılillerini malıafaza eı-lı İllİ· 
,.. lıiçiilı dnletleria k ilıti-lleri aııarlye inaıek· 
.. dir. layiilı e.,.ryaliıt dnletlerİ• iıldiirüdi bir 
lıa., ida- ettirdikleri bir dnirde, kaçiilı dnletlere 
•artı yapılan luırelıitın -•niyet Te)'ll ademiıneıra• 
iyeli luılılıındalıi yurııtiılen bütuo miitalealar, ancalı 
aafiyaııe bir lıareket olarak ıiıralebilir, lıi~ ıuplıe 
yok ki lıarbio baııınkıi inkipfı inında, emperyaliıl· 
1er :reai -..ıelıetler ıarilJe-lı içia ... tıia ıayrel· 
lerini aarfetlecelılerdir. 

--
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Ankara 

Ko. na 

Lv. Amirliği Sa. Al. 

gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilô.nları 

Sığır eti alınacak 
Tekirdatı Tümen Satın Alma Komisyo

nundan : 
1 - Süloğlunda tümen birliklerinin ihti

ya~ları olan 30 ton sığır eti 33 kuruı 85 
santLm fiyat pahalı görüldüi\indcn yeniden 
ilin edilmesine lüzum görülmüştür. 

2 - 24/5/94-0 cuma gıinil saat 10 da Te
kirdağında tümen satın alma komisyonun-
da pazarlıiı yapılacaktır. (244-1) 12440 

3 nevi yiyecek alınacak 
Çorlu Satın Alma Komisyonundan 
Pazarlık ıuretiyle 60 ton kuru fasulya 

200 ton yulaf ve 500 ton arpa mayıs 28 gü
nü akıamına kadar teslim ıartiyle alına -
caktır. İhalesi 23/5/940 per15embe ıUnü sa
at 16 da yapılacaktır. İsteklilerin Çorlu sa
tın alma komisyonuna milracaatlan. 

(2452) 12444 

Bir İngiliz kruvazörü 
Norveç'te battı 

Londrn. 21 a.a. - Amlrallığın bir tebll· 
ğlnd~ Efllngham ismindeki lngillz kruva
zörUnUn Norveç sahillerlnde bir kayaya 
çarptıktan sonra battığı blldlrllmektedir. 
Olen yoktur. 9:>50 tonluk olan Efflngham 
kruvazlirU 1921 de inşa edilmiştir. MUrette
batı normal olarak 712 Ud 749 kiıJldlr. 

İngiltere ve İsvi~re 

NAFIA VEKALETi 

250 Adet burgu ahnacak 
Nafıa Vekaletinden: 

2. 7. 940 salı günü saat 16 da Anka
ra'da Nafia Vekaleti binası içinde mal
zeme müdürlüğü odasında toplanan 
malzeme eksiltme komiıyonunda 775 
lira muhammen bedelli Robcl marka 
250 adet burgunun açık eksiltme uıulü 
ile müteahhit nam ve hesabına eksilt
mesi yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
bedelsiz olarak malzeme müdürlüğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 58 lira 13 kurş
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
gartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te ayni gün saate kadar mezkQr ko -
misyonda hazır bulunmaları lazımdır. 

(2280) 12301 

Yapı ve imar işleri ilônı 
Nafıa Vekaletinden: 
l. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

hukuk fakültesi kalörifer, mutfak, 
çamaşırhane, elektrik ve ııhi tesisa
tıdır. 

Keşif bedeli 210000 liradır. 
2. Eksiltme 6.6.1940 perşembe günü 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri reislği eksiltme komisyonu o
dasında kapalı .ıarf usuliyle yapıla -
caktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 10 lira 50 kuruı bedel 
mukabilinde yapı ve imar iJleri reisli
ğinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 117 50 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve nafıa vekaletinden 
bu işe girebileceklerine dair alınmıt 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazım
dır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gün cvel istekli
lerin bir istida ile nafıa vekaletine 
müracaatları ve dilekçelerine en az 
bir kalemde 50000 liralık bu ite ben
zer bir iş yaptıklarına dair işi yaptı
ran idarelerden alınmış vesika raptet
meleri muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5. İstekliler tzklif mektuplarını i
hale günü olan 6.6.1940 perşembe gü
nü saat on dörde kadar eksiltme ko -
misyonu reisliğine makbuz mukabi -
!inde vermeleri lazımdır . 

Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (2389) 12429 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Daktilo kursları ---------;; Ankara Ticaret Lisesi Müdürlüğünden : -§ Okulumuzdaki DAKTİLO KURSLARI yeni de = derslerine 3. vı. 1940 pazartesi günü başlryacaktır. -= Namzetlerin kayıt için 29. V. 1940 tarihine kadar s 
1- İlk okul diploması. -- 2- Hüviyet cüzdanı, ------ 3- Sıhat raporu, aşı kağıdı, 

_ 4- Üç adet vesikalık fotoğraf 
=: ile Okul İdaresine müracaatları lbnndır. J = TEDRiSAT PARASIZDIR. (2327) 12J 

~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ve Arpa, buğday • 
saıre 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekileti Merkez Hıfz11sıhha Pd .. 
Satm Alma Komiayonundanı 

1 - Merkez Hıfzıssıhha Müe11eıesinin g40 Mali senesi içind• 

miktarları ve tahmin edilen bedelleri ile muvakkat teminatları g" 
hayvanat iaşesi ihtiyacı hizalarında gösterilen usuller ile 17-5-1940 
den itibaren eksiltmeye konulmu1tur. 

2 - Şartnameler Ankara'da Merker Hıfzıt11ıhha Müessesesi 5' 
ma Komisyonundan parasız alınır. 

3 - Eksiltme 3 haziran pazartesi günü saat 11 de Müessesede 

kil satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

4 - Teklif mektupları muayyen günde saat 10 a kadar Komi• 

rilmiş olmalıdır. Mektuplar mUhUr mumu ile mühürlU olacaktır. 

5 - Muvakkat teminat mukabili nakit ve nakit mahiyetindeki 

Maliye Vekaleti Merkez Muhasebeciliği vezneıine yatırılmuı lçill 

rin daha evci komisyona müracaatla birer irsaliye almaları l!zıındıf· 

Cinsi 

Arpa 
Yulaf 
Kuru ot 
Saman 
Sap saman 
Buğday 

Darı 

Kepek 
Yonca 
Yetillik 
Havuç 
Pancar 
Lahna 
İapanak 
Göl tuzu 

Tahmin edilen İlk 
beher Tutarı teminat 

Miktarı Kilo fiyat Lira Ku. Lira Ku. 

70000 7 
75000 7,50 

160000 5,50 
30000 3 
20000 3,50 
7500 S,50 

750 12,50 
15000 3,50 

105000 % 50 zam 3 
25000 % 75 .. 6 
25000 " ,, 5 
25000 " " 5 
25000 " " 5 
25000 " " 6 
38000 7 

4900 00 
51525 00 
8800 00 
900 00 
700 00 
487 50 

93 
525 

3150 
1500 
1250 
1250 
1250 
1500 
2660 

75 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 

367 50 
421 88 
660 00 
67 50 
52 50 
36 53 

7 03 
39 38 

354 38 
196 88 

06 
06 

164 
164 
164 06 
196 88 
19g 50 

" Açık .. .. .. .. .. .. 

MAHKEMELER 
dan &leyhinise mahkememize aÇ~ 
ma dlvaamm dlva arzuhali aureti -------Ank~ra Asliye Birinci Hukuk Hl· ikametıthmızm meçhul olması .. 

kimliğinden: teblll edilemedilinden H. U. ltf. ı. 
Ankaranın Demirfırka mahalle • ~:m~~: ;;::d~=~:ı;::~:~ 

•İnde yangın yerinde 7. No. hanede detle 7-6-940 cuma saat 9 için dl 
litaraflılılarmı aeaoİDll lıir nnıtbı ..ı..tua et

•k İltiywa n lariliz • Franaa emperralistlerinia 
elleriıade ailıacı.le alıçeıi olmalı iıtemiyu kiiçÜ 
•TI.der, alıYali lıaura welıaründea faydalı 'deriler 
aı..bdrr. 

Toz ıeker alınacak 
Çorlu Kor. Satın Alma Komisyonundan: 
Kor birlikleri için pazarlık suretiyle 

50.000 kilo toz ıeker alınacak ve pazarlığı 
'23/5/94-0 perşembe günü saat 14 dedir. Ta
liplerin Çorlu'da Kor satın alma komisyo-

Londrn, 21 a.a. - Selıı.hlyeUI Londra 
mahfilleri İsviçre ordusunun bir tebliğinde 
ve İsviçre guetelerlnde İnglıterede radyo 
ve gazetelerin İsviçre hazırlıklarından bah· 
sederkcn gizli bir maksat kullandıklarını 
blldlnnelerinl hayretle knrşılamı_glardır. 
Böyle bir iddia tamamen asılsızdır. tngllte
rede İsvlçreden bahsedlllrkcn yalnız la -
vlçre hazırlıkları olduğU gibi hlkAye edil· 
mlıttr. Londra resmi malıfillerl böyle nnzJk 
bir zamanın lcaplannı tamıı.men takdir et
mektedirler. Bu hazırlıklar üzerine nazarı 
dikkati celbetmek ve yahut İsviçrenln blta 
rafhğından ayrılmasını arzu etmek için hu
.....s hlv lı&r -b91> - ~~-. Parça bez 

1 k~ .. __.. _.,._.G..llpd- DIMl•~ı~"l.lı&cJ,•-•""'3-+n---.... _-ıw"lnırn"'~f 

0 1 naca Ankaranın Yenihayat mahallesinde cibikarar mezkQr gün ve muayıc' 

Hiç yont.adaa .. cilıati lıatırlatıulı lbrmdır lıi, 
luırlıia ı•aitl•-•İ1111 lıidi.. lıaluu lıan lıitaraf 

•Tlatleria politilıaıı, ocak lıir iatilıar politilıa11 ela· 
ralı tanif edilebilir. laıili:ı - Fraıuız lılolı.aaao, luır
lıia ı••iıl•-•İH •İİtedair ileri airdiikleri parola· 
- Mticılıri de lıucı.a ilıarettir. 

nuna mliracaatları. (2453) 12445 

Arpa alınacak 
Çorlu Kor. Sıtın Alma Komisyonundın: 
Tekirdaima teslim prtiyle 500 ton arpı 

Yassı bir tayyare motörii M. M. Vekaleti Deniz Levazım 
Satın Alma Komiayonundanı 

1 - Tahmin edilen bedeli 18526 lira olan 
15700 kilo par~a bezin 25-Mayıa-1)4() tari
hine rasthynn perııembe ıünll saat 11 de 
kapalı zarfla mllnakasaıı yaprlacaktır. 

Pravdclya göre • pazarlık auretiyle almacaktır. İhalesi 

Nevyork, 21 a.a. - Aviatlon .Manlfa.c
turing Corporatlon'un relııl Harry Wood -
hend, bugün bombardıman tayyarelerinin 
kanatları içine konmak üzere yeni bir yns
ıı tayyare mottlrtl inşa edildiğini aöy -
lemlşUr. :Mühendisler bu yeni motör 11aye
alnde eaklılne nazaran takriben yüzde on 
veya on beş nlsbctlnde fazla bir 11lirat ve 
hareket sahası temin edebileceği kanaatin· 
dedirler. 1200 beygir kuvetlnde olan bu ye
ni motör 600 kllo ağırlığındadır ve 9{ aan
Umetre yüksekllğlndedlr. 

2 - İlk teminatı 1389 lira 45 kurut olup 
prtnamesi her ıUn komlıyondan parasız 

olarak alınabilir. ,,. .... 
:r-: 

ıueteıi de 1ıa ... 1ıaıeıiadı .ılrl• yaıı· 23/5/1)40 peqembe günU &aat 14 dedir. İs· 
teklilerin Çorlu Kor. satın alma komiaYo- 3 - İıteklilerin Z-490 uyılı kanunun ta

rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mektuplarını en ıe~ belli ıün ve sa
a tten bir aaat eveline kadar Kaıımpaıa'da 
bulunan komisyona makbuz mukabilinde 

Hollaada n Belçilıaanı Al-ayaya kartı lıark 
ıirmaleri. laıiliI • F ranaız lılolıııınıa planına çokta• 
kri dalıil lıalnıuaalıta idi. Loııdra n Paris, lıeııdi 
lıaıladıkları luırlıia aelıaıııııa ıeaiıle-ıi İçİa batu 
pyretlariai aarfet.elıtedirlar. Bu taaanarları, ln
ıili:ı • Fnıuıa ıer-yeaiııe 11kıca bailı bulana• Bel· 
cilıa ... Hollaada lnırjunıi .,alıafilinio aempatiıioe 
enldııalteri -ıik baluna1orda. lnıili.z • Frannı -· 
lıafili pliolarııuıı lılıandian:rada alıa-te dra-· 
...... -ra Al-ayaya lıarıı lıarlıe ıir-lerlni te .. 
ri içia Loadra n F ranaa Hollaııda ,., Belçika iizı· 
,-. taayilıleriai ıiddıtlı talıYiye et.ıitlerdir. laıi· 
tiz " fraıwılar Hollanda n Belçika toprakları • 
aeriada Al-oyarım lıayati .. rlıeıleriııe lıücam et• 
•lı içia, lıir aili.1ı ... rke:Ü luııırlıyorlardı. Bu defa 
A1-aya, 1•111 luııııunı önledi. biitia lıeuıplarııu 
Mu. n •• -.ıutli .. ,.it dairnindı yeni lıir luırp 
•luı11aa ıirdi. 

la yeııİ •rluılade, taarn:ıdıı aldıiı lettbbiiıin 
1ı .. diaiae nr•İı oldap .. ııfutler ıi•dideo teba 
ria et-lıtedir. Fran11& • Belçika bchıduna nrmalı 
'" luıttl lıazı aolı.talarda lı• lıaclachı ıeçıııit olmak 
dolay11iyle, Al ... nya lı•p• Fraaaaıım ıaiilıi• lıayati 
-ıı.alerini tılıdit edebildiii ıibi, lnıiltereye kartı 
,lıaraket ede• lıan lıııTetlari iiılerini dı tek•İye ıd.· 
bi1-lıt.dir. Mıılıarip lıııyiil& dnlatlerin derlıal or
pı.-la ıiriı-•i. lı• saratlı yaklaemıt lıulanayor. 
l•da• İM laıili• - Frauız lılok• lıuyii)ı bir ıaY· 
retle İçtİaap etmekte idiler. 

Al-•:ra'nıa luır~lıitı, yaloıa ı• Yefa b• lıarp ae· 
....... dalıa ..ıiıait ... kUtra -ıilı ol-ia deiil, 
fakat mittafilıleria a...i tilıiyHİn• kati bir dark 
i.tir-le mhıf nlu-ktadır. Hidiıatm aerriııe 
-ru, inıili:ı • lraaua tilıİJHi ya•larıııı aıııluıf~za 
içi• ••le-diren yeni kiiclik bitaraf dnlıtlerdeo ıı· 
tifade et .. klı lı•l•ııuror. l'nlıGr yao ıııulıafıılarıa 
iki nıifeıi hlaaacalı: 

liroiciıi lıeodilerine yalıncı oleıı laılliı • Fraa• 
ıa lılolııınao -nafii içia lıaçilı. deTletler .Uletlcriııl 
lıarbı icbar et-lı. llıiaciıi. Almaayaya kartı lılo
lıiıi tahiye etmek. 

!as{lia - Fraa111 lıollınn lelıiııe olarak 1ıir ltlı 
_.,.ffakiweti nrdır: yeniden ilıi kücak deYleti ••· 
perraliat lıarp ateei• atıııala m•nffak olmuıdır. 

Hukuk meıeleıi balııi 

nuna müracaatları. (2.ıı.S4) 12446 

:!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - - vermeleri (3682) (2141) 12133 

:: TÜRKiYE CÜMHURIYETI a .Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllı. - -- -- - : Mağden kömürü alınacak 5 
~ZİRAAT BANKASI~ -

: Ankara Elelı~trilı: ve Hav•6•zı T.: 
: A. Şirketinden : : 
: Şirketimizin 1.6.194-0 tarihinden : 
: 31.5.11>41 tarihine kadar ihtiyacı olalı S 
: takriben yimıi bin ton --L---- 0/10 : 

-----------------------------------------------
---------

KURULUŞ T ARIHI: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajanı adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

------------------
-----------------------

- r.-......... -
: boyda Zonguldak maiden kömllril. : 
: aylık partilerle ve prtnamede 7Uılı : 
: ahklma tamamen riayet etmek ıarti- : 
: le aatın alınacaktır. : - -: Şartnamenin şirket mlldliriyetlnden : 
: alınması ve tekliflerin 10/hulran/940 : 
: tarihine kadar müdilriyetimizo veril- : 
: mesi ilin olunur. 2003 : - --:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak -= Düzce Belediyesindenı 
E: 1 - l)Uzce kasabasının 200 hektar= ık miktarının halihazır haritasının = talimatname ve 'artnamesine muvafık = olarak tanzimi 15.5.1940 tarihinden l· -= tibaren 15 gün müddetle açık ekıilt-= eneye konulmuştur. 

§ Para biriktirenlere 28.800 lira ~ dı!. - Muhammen kıymeti 3
!500 Ura-= • k • • E: 3 - Muvakkat teminat 270 liradır. 

Praaııı - tnriliı lıari•vni aıatbaatınııı -hare· - 1 ram 1 ye ve f 1 yo f - 4 T l' 1 1 k t hl" .. .,. ııirukl.aen kaçük duletleria ikıbetlHİ Ye beY• = = - a ıp o an arın anun e ıyet-
.. 1.ı.1 Mllwb -.alai tccaYliz1er Ulc.kıadıki ınlan· := :: namelerini haiz olarak ihale günü o-
-lan, kianri aldatamaz. Aıkeri harekit Holland• = Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında E lan 30/5/1940 perıembe giinU aut 14 
.. Non•c• nrrr nrmu, lnıiltere Faroe ,.. l.ofoten - en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile apğı· - d Dil di U d adalarına ,.uiyet elllliıtir Bıına lıoıııi beyn~lmilel - = e zce bele ye ene menin e ha-
Hbl& 1&.idelrrİM ıöre Japmltlır. la ciltl 1'iliae· == daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: = zır bulunmaları. (4101/2387) 12377 
.... ııtedir. Son u...-nl•rda inciliz ordalan lılln· = 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira := 
da':ra çık.,ıldı "' cilibidiklıot olan cilıet de tadar = 2 000 = 
lıi. 1zlaada'ya -nıalatları Hollaııdaya olaa ihr~(· = 4 " 500 " • H = 
larmdan da1ıa çolı eni olmuıtur. Hallıalı.i lzlanda ın· = 4 ., 250 ., 1.000 ,. = 
ıiliı ıalıilleri• dılıa colı azılı khı-ktadır in- - = Çubuk Belediyeainden a 
ıiliı • fraıııız orduları. Feleıııenlı Hindiıtanındılıi - 40 " 100 " 4.000 " = A 
Hollaada arazilerini lual için istical etmlt n ruete = 100 50 S 000 - 1- çık eksiltme ile au tesisatının 
.. lıerlerlııe aa:uru da bir inriliz filoıa reoe lıa n· = " " · " = kmali, 
lara ıöadırilıaittlr. = 120 " 40 H 

4 .SOO " = 2- Keşif bedeli bin yüz lira elli ku-

l•ıiliıı • Fnuıı lılob tarafıadın Belcilıa n Hol· = 160 " 20 " 3.200 H = ruştur. 
laadanıa lııırk ıirükt .. -ıi, Stelia'i• emper:raliıtler - Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikinun, 1 Mart v~ = 3- M vakk.a mi 82 ı· 11' 
.. klııadalıi lıir •iitaleuıaıa deri• lıayatirıtini lıir lıa· - U t te natı ıra e 1 
" ... telaariı ettirmek1•dir: "E...-r1aliıtler at•· = Haziran tarihinde çekilecektir. = kuruıtur. 

Su tesisatı 

orta sokak 97. No lu evde mukim Ankaar uliye birinci hukuk 
Muıtafa kızı Emine Düztürk tarafın- de bulunmanmı veya mus.addak '1 
dan aleyhinize açılan ihtar davasının ıöndermeniz lilı:umu ak5i takdlt'! 
duruşması 14/5/940 salı ıaat 9. da ic- me%kGr K. 401 ve 405 inci aı• 
ra edildiğinden bahiıle Ankaradı tatbik olunacafı ilin olunur. 

münteşir Ulus gazetesiyle ilinen teb
ligat yapıldığı halde ne kendiniz ve 
ne de bir vekil göndermediğinizden 
davacı Emine DüztilrkUn talebiyle gı
yap kararı ittihaz edilerek d1:1ruşma • 
nın 31/5/940 cuma iaat 9 a talikını 
karar verildiğinden mezktlr gün ve aa· 
atte Ankara asliye birinci hukuk mah
kemesine gelmeniz veya musaddak bir 
vekil göndermeniz akıl takdirde mu
hakemenizin gıyabınızda devam olu
nacağı H. U. M. K. 401 el maddesine 
tevfikan gıyap kararı makamına kaim 
olmak üzere ve on gUn müddetle 
mezkQr kanunun 142 el maddesine 
tevfikan nan olunur. (2424) 12431 

Ankara birinci aulb hukuk 
hakimliğinden: 

Ankara Anafutal&r caddesinde Zoncul
dalt otelinde Nuri K&flı. 

Ankara Balıkpuan önen sokak No. il 
da doktor Kerami Erdem vekili Ankara ~ 
vukatlanndan İrfan Erdem tarafmdan a -
leyhinin mahkememize açılan 300 lira a
lacak dlvaamm yapılmakta olan durutma
aında adresiniz meçhul olduiundan uau • 
liln 141 inci maddesi mucibince ve 7irmi 
ıün müddetle lllnen tebliht yapılmasına 
karar verilmiı olduğundan duruıma11 bıra
kılan 23-6-940 cuma günü ıaat 10 da mah· 
kemede bizzat hazır bulunmadıfınız veya 
bir vekil ıöndermediğiniz takdirde mah -
kemeye ııyabmızda bakılacatı tebliğ ma
kamına kaim olmak üzere ilin olunur. 

(2440) 12439 

Ankara A.liye 4. üncü Hukuk 
Mahkemeainden: 

Müddeialeyh: Niide'nin Bor kuumm 
Orta nahiyninden olup halen nerede oldu
iu billnemiyen Mahmut Klrazcıya, 

Maden Tetkik ve Arama en.titliıil vekili 
tarafından aleyhinize açılan tahıil masra
fından 3515 lira alacak divaaının arzuhalı 
suretiyle dlvetiyesi ıize ıörderllml1 ise de 
gönderilen ıı.dreıte bulunmadığınızdan ba
hisle bilt tebliğ iade edilml1 ve mahkeme
ce de ilıametrthıruzın meçhuliyetine meb
ni ili.nen tebli .. t icrasına karar verilerek 
bu bU1u1taki durutrııa, 1~6-1)40 cuma ıünü 
saat 10 a talik olunmuıtur, O ılin ve aaatte 
mahkemeye ıelmenlz veya bir vekil ıönder
meniz Hlzumu ve akıi takdirde mahkemeye 
cıyabını:ızda devamla gıyap muamelesi ya
pılacatı tebllt makamma kaim olmak tiz• 
re ilin olunur. (2451) 12443 

Ankara Aaliye Birinci Hukuk 
Mahkemeainden: 

Ankara Birinci Sulh 
Hikimliğinden: 

K11.19eri Keçikapu caddesind• 
Oaman nezdinde Ali Pilıılrllllü: 

Ankara Öırcen mahallesinde 
sokak numara 15 eTde kiracı a•" 
ıözer tarafından aleyhinize açıl_, 
delinden 119 lira alacak dlva.ıı~ 
memizde yapılmakta olan 
adresiniz meçhul olduğundan il~ 
lan dlvetiyeye de icabet etmedi · (f 
ıulUn 141 ind maddeıi mucibine• 11' 
ıiln müddetle ıı:rap karan teblii 
verilmiı olduğ~ duruı;ması 
27/6/940 perıembe günli aaat ıo I> 
mede bizzat hazır bulunmadılıııı' 
vekil ı8ndermedltln1z takdirde 
ırnbnmıda bakılacatı teblll 
kaim olmak bere Uln olunur. 

ANKARA BELEDlt 

Kiralık dükkanlar ve 
Aabr• Belediyeıinden : . 

Kira bedeli 
Lira 
4250 
900 

Mezbahadaki paçahane 
Halde 41 No. lı dükkln 
Sıhat Bakaıılıtı karı11ın
da otobUı durak yerindeki 
bilyli.k dükkl.n 1219 
İıtaayonda %25 metre mu
rabbaı ardiye 

Yukarda mahal vı kira bedel~ 
minatları yazılı belediyeye alt 
k~ller ihale tar.ihinden itibar~ 5~ 
rıhine kadar kıraya verileceijJl(l'
melerini cönnek iıtiyenlerin bet'' 
men kalemine ve iıteklilerirt de 
ma cUnU ıaat 10.30 da beledifC 4'f 
ne milracaatları. (2438) ıı 

Ankara Ticaret ve 5,,-f 
dası Riyasetinden: 

Sicilli ticaretin 1153 numara•ıı# 
cel bulunan mııhdut mesuliYetl~ 
Aydınlık Evler Yapı J<oD 
28/4/1)40 tarihli fevkalide beY,cl ,ı 
içtimama ait zabıtname ile ıirlS • 
imzaya mezun olan zevatın tat~ 
'lnt havi Ankara UçUncü Noteri• lı' 
saddak ıirkiilerin vaki olan t•!~ 
dairede mahfuz vesaike müıtetl1 t,Jtl
tarihinde tescil edildiği ilin ol 

.... --
: Bankalar caddesindeki ışı1' ti lıaıkalanu hıthır-ü ıe•erlar ... "G•ra•ti .ıı... DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 ti- = 4- Kati teminat 165 liradır. 

lerİll ell•riade lıirer oyanuk olaa Belçika n Hol· _ - lL-1 U • • 
laHa- alııHtleri de Molotofaa .. ıöıleriai lıir k•· - radan atağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 E: ~ 1141 e gün 2g. 5. g40 tarıbıne Mamak'\& Kayaı çadduinıde Vehbi'nin 
n ...._ 11,;ı etaaalıtedirı "l•çiilı dıTlıtleritı lıtılıalı = fazlaıiyle verilecektir. = müsadif çarpmba günü saat 14 de bu evindı İbrahim Oözetlik. 

: cak maiazaaı bu defa An•f 1ı 
: MODA pazarmda zenıln çe 
: sayın müıterilerine an:edet'· " ...ıutlıri. nıper:raliıtleriıı elleria4ı lıim .ıi· = baptaki fenni §&l"tname bili bedel ve- Mamak'ta Harman yolu üzerinde polia 

._..... ft11taaıadaa lkrettir.,. Belçib .......... -.ı8•._.1~-*ııı-L---lll.llllllJlllllllllW'1UJIUlllJIJlllllJllll1lll!!Jlllllllllllllllllllllllllll1l(i=' rillr. 1236P MeaamtdiG wiııdı lkW Gösetllk maim- - ı• .,11111111111111111111111111111 



ULUS 

Muhtelif sebze alınacak 
r 1600 Kilo Taze biber 
aç ustaları 10000 Kilo Taze fıısulya 18000 Kilo Taze kabak 

1 
1000 Kilo Bamya 

a k 
12000 Kilo patlıcan 

ınaca 2000 Kilo oomate• 
11000 Kilo Patates er- F ll!OO Kilo kuru soğan 

1 abrı"kala u " 8000 Kilo Taze bakla r mum mU• Askeri Fabrikalar Kırıkkale 
Ünden •• Grup Müdürlüğü Satın Alma Ko-

misyonundan : 
llllh fab 1 Tahmin edilen bedeli (6650) lira olan 
arı lllına r kllSl için blrlncl 81nıf cln3 ve miktarı yukarıda yazılı 9 kalem 

l:ld g ter cak ve taliplere imtihan sebze Askeri Fabrikalar Kırıkkale gurup 
e "erı1 ceıt~ekljrl kabiliyete göre ınUdlirJUg-U binasında mUtcı;ıeltkll sntın al
ınud rı ğü r. eteklilerin mezkQr ma komlsyrınuııca 3-6-1940 pazartesi gU • 

(2333) ne rnUracaauan. nU saat 15 te kapalı zarfla ihale edllecek-

hh• 123153 Ur. Sebzeler defaten alınmayıp lklncltcıı· 
ıt nam he b rin 1940 sonuna katlar ve şartnamesine gÖ· Ye sa ına re aıınacaktır. şartname parası:-. oıarak 1186 komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
73 kı"lo Ele· ktrolı't teminat olan (f98) ııra c15ı kunıııu havi 

teklif mektuplannı mezkQr gUnde saat 14 

ba 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile· 

kır 1 k rinln de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
e..: "' a ınaca maddelerindeki vesalkle mezkQr gUn ve sa-
.• r •b "it atte komisyona müracaatları. 

PtterJt rı alar Umum Müdür- (2303) 12346 
: eı Satın Alma Komiıyo- Müteahhit nam ve hesabına 250 

86 n edıl ton elektrolit bakır alınacak 
e 

1
: til~lbkdcli <8307l,10) lira 0 • Aslceri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
t&abına e trolıt bakır müteahhit 

5 1 
ltıtrkeı askeri fabrikalar umum Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

, 94o cuın •atın alma komiıyonun- Tahmin edilen bedeli (175.000) lira olan 
ihıle ecı 1

1 ıtınıi saat 14,30 da pa- 250 ton elektrolit bakır müteahhit nam ve 
kuru, 1?ı ecektir. Şartname (4) 11- hesabına askeri fabrikalar umum miıdtirJü. 

' ?'•lıpJe-r· tıkabilinde komisyondan ğü merkez satın alma komisyonunca 29/ 5/ 
•ra (56)buvakkat teminat olan 1940 çarıamba günli aaat 115 te pazarlıkla 

0 2 "e 3 nış ve 2490 numaralı ihale edilecektir. Şartname (8) lira (75) 
, lltıı Olıtı~d ~addelerindeki vesaikle kuruıı mukabilinde komisyondan verilir, 
e.'~~l!ı oldı ~anna ve bu işle alaka- Taliplerin muvakkat teminat olan (10.000) 

1~•·11e 11 !arına dair ticaret o- lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
ltıUraca ınezkQr gün ve saatte ko- delerindeki vesaikle komisyoncu olma • 

La attan, (2342) 12385 dıklanna ve bu iıle alakadar tüccardan ol· "'irece •ı duklarnıa dair ticaret odası vesikuiyle 

1 
Yen mek ıartiyle mezkar gün ve saatte komisyona müracaat· 9$ OOo lan. (2363) 12425 

• kilo ekmek Müteahhit nam ve hesabına 100 
, ton Elektrolit tutya alınacak 

.\ PIJİrfilecekfir Askeri Fabrikalar Umum Mıidürlütü 
•ltel'İ Merkez Satın Almıt Komisyonundan : 
t.ıİid" r•brikalar Kmkkale Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 

°"llıld Ur iiğü Satın Alma Ko- 100 ton elektrolit tutya müteahhit nam ve 
ı~ llll : hesabına askeri fabrikalar umum mı.idürlii· 

ece v ğü merkez satın alma komisyonunca 29 5/ 
ı le Plııre.rıımek ııarttyle 19~.000 1940 çarşamba günü saat 15 te pazarlıkla 

b nas ille lgl Kınkkale gurup ihale edilecektir. Şartname parasız olarak 
li n n~nda mUteoekkil satın al· komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 

ıcu,. da ~ık 3-G-l940 pazartesi günU teminat olan (1725) lira ve 2490 numara
&ı:.!Bhın eksiltme 8\lretlyle ihale lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
ılı~~ in edilen bedeli (39001 komisyoncu olmadıklarına ve bu iıle ali-

(~ lr. 'l'aıı~1Parasız olarak komisyon kadar tiiccardan olduklarına dair ticaret 
1 ltta ( ertn muvakkat teminat odası vesikaaiyle mezkfir ve saatte ko • 2 \te 3 :IQ) kUnlJ Ve 2490 sayılı misyona m!iracaat\an. (2365) 12427 

(~ ve ~ .. z.?addelerlndekl vesaikle 
~l -tte komisyona mUraca - Müteahhit nam ve hesabına 

kaleın 12350 1 adet marangoz kalınlık (Ren-
• Ye ceman 3900 adet de) tezgahı, 1 adet marangoz ıe· 

ile rit tes.tere tezgahı 
~900 adet ba~lk Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

M erlc~z Satın Alma Komisyonundan : 

ihna<ak Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan 
• ~ yukarda yazılı iki adet marangoz tezclhı 

" ~ •brikalar Umum Mü· müteahhit nam ve heıabına Aekerl Fabri-
arıı•.,.ıı... 11 __ erltez Satm Alına Ko· kalar umum mildilrlüiü merkez aatın alma 

'lq ~ ı komiıyonunca 28-5-940 aalı cünü aaat 14 de 
~fılı.ııt.ta'\ be<ıell (7440) lira olan paazrlıkla ihale edilecektir. Şartname pa

lıııı ~ 2800~.Ş alem ve ceman 8900 rasrı olarak komisyondan verilir. Taliple
-· -~-ı ıırn lt\U -.ıet b&flık Askeri fab - rin muvakkat teminat olan (112) lira (50) 

ta.aot)o0nııtıc dUrlüğU merkez satın al· ~·-·· ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
~.., • ._ .. _ ~ il 24-~·1940 cuma günU ..... _ 

l't.ı ~~lıkla ihale edilecektir. maddelerindolı:i veeaikle komiıyoncu olma-
1 ~»lerı11 z olarak komisyondan ve· dıklarma ve bu işle alikadar tüccardan ol

ı.aı.._"Qıt_l l'e ~~UVakkat teminat olan duklarına dair Ticaret Odaaı veaikasiyle 
'11llde1tt numaraıı kanunun 2 ve mezktlr gün ve saatte komisyona müraca-

"e bu ~~saikle komisyoncu ol· atlan. (2 ...... ) 12442 
~ -vle alAkadar tüccardan ~ 

~ve .!'acaret odası vealkasiyle 1500 ton Nitrat dösut alınacak 
.. 78) tte komisyona rnUra • 

12362 Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü h Merits Satın Alma Komisyonundan : , 

10 nam Ye hesabını Tabmin edilen bedeli (255.000) lira olan 
.... 1500 ton nitrat döıut ukcrl fabrikalar u-
~ı loleuı deposu mum müdürliığü merkeıı satın alma komis-

yonunca 29/5/940 çarşamba günli aaat 16,30 '9 lef da pazarlrkla ihale edilecektir. Şartname 
- • e"'·-tı alınacak (12) 'lira (75) kurut mu.kabilinde komıı • 
_, ' 1 lltl yoncian verilri. Taliplerin muvakkat te • 
-.~.. P' b minat olan (13.950) lira ve 2490 numaralı 
.:,~ ~e:ı_ rikalar Umum Mü· kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
._~ela- ". ez Satın Alma Ko- komiıyoncu olmadıklarına ve bu itle ali-

-.. kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
't'0~1ell• be odası vea!kasiyle mezkQr gün ve saatte 
~ euı depo deU (12.000) lira olan komisyona müracaatlan. (2379) 12428 

cıı...ll'ı~e hesa~ ve teferruatı milte. Mu .. teahhit nam ve hesabına 18 
.:"'Qleıı, IUtu ııa Asker! fabrikalar 

ıtt_ 2i.:5-1~~rkez satın alma Jco - ton F erro Krom almacak 
~~ 1~1 ed~~~kt'~n~!:~~ Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
1cı :~at teın~Yondan verilir. Talip- M erlez Satın Alma Komisyonundan : 

"ıee.. 1 kaııu nat olan (900) lira ve Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 
~ ı.1 11tle konun 2 ve 3. maddele • 18 ton ferro krom müteahhit nam ve he
l' t tı e ıı.ıa1ta:18Yoncu olmadıkları • aabına askeri fabrikalar umum müdürlüğü 
''-tt~l ~tüccardan oldukla • merkez satın alma komisyonunca 29/ ma

te konıı ı Vesikıuılyle mezkQr yll/194-0 çarşamba rünii saat 14 te pazar. 
ftA.. 2il:ı9')Y011a rnUracaatıarı. lrlda ihale edilecektir. Şartname parasız 
~ fO 123M olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu-n 'Ub k vakkat teminat olan (1350) lira ve 2490 ...... ' u veya pare- numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 

Müteahhit nam ve hesabına 418 
kalem muhtelif ege vesaire 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğıi 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (18.609) lira olan 

418 kalem muhtelif ege vesaire müteahhit 
nam ve hesabına askeri fabrikalar umum 
miıdı.irltigti merkez satın alma komisyonun
ca 29 5 19'40 çarşamba günü saat 11 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa. 
rasız olarak komısyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olnn (1395) lira (68) 
kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma. 
dıklarına ve bu işle alakadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkQr gün ve saatte kÔmisyona müraca. 
atları. (2360) 12422 

MİLLi MUDAF AA VEKALETi 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 45.000 Ji. 

ra olan 150 ton tenekeleriyle birlikte ben. 
zin pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlıgı 
27/ 5 940 pazartesi ıı:ünu saat 11 dedir. Ka. 
ti teminatı: 6750 lira olup ııartnamesi 245 
kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin mu
ayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları, (2368) 12389 

5 kalem amhalaj malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
misyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 200 lira 
olan 5 kalem ambalAj malzemesi pazarlık· 
la satın alınacııktır. Pazarlığı: 23. 5. 940 
peroembe gUnil saat 11 dedir. Katı temi • 
natı: SO Ura olup listesi komisyonda gö
rlillır. Taliplerin muayyen vaklttte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (2419) 

1241~ 

25 kalem anbalaj malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko • 
misyonundan: 

Hepsine ta:hmln edilen fiyatı: 800 lira 
olan 25 kalem ambal!lj matlzemest pazar
lıkla satın alınacaktır. Pazrlığı: 23.5.940 
perşembe gUnU saat 10 dadır. Kati temi· 
nııtı: l 20 lira olup listesi komisyonda gö
rUIUr. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. (2420) • 

12416 

5 kalem ambalaj malzemesi 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko • 
misyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: goo lira o
lan ~ kalem anbaltlj malzemesi pazarlıkla 
aatın alınacaktır. Pazarlığı: 23/ 5/ 94-0 per-
ıembe günü ıaat 11,30 dadır. Kati temina
tı: 135 lira olup prtnameai ve listesi ko -
misyonda sörül!ir. Taliplerin muayyen va
kitte M.M.V.Sa.Al.Ko. da bulunmalan 

(2418) 12414 

Bir memur alınacak 
M. M. Veli/eti Tebüt ŞubHindm : 
M. M. V. tekaüt tubesinde açık bulunan 

ücretli bir memuriyete memur alınacaiın
dan barem kanunu mucibince memur ol· 
mak aıfatı ve prtlannı haiz olanlann 24/ 
mayıs/940 cuma günü vesikalariyle birlik· 
te M. M. V. tekaüt ıubesine müracaatları. 

(2423) 12430 

Gedikli Erbat hazırlama orta 
okullarına talebe almıyor 
1 - Kayseri'de Gedikli Erbaı hazırla

ma orta okulunun I., II., III. ımıflanııa, 

Kınkkale'de Sanat Gedikli Erbq hazırla· 
ına orta okulu ile Ankara'da Mu.siki Gedik· 
11 Erbq hazırlama orta okulunun yalnız 1, 
sınıflanna önümüzdeki ey}{llde baılıyaca.lı: 

olan 94-0 : Ml ders yılı için talebe alma • 
caktır. 

2 - latekli talebelerin türk ırkından ol· 
ması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 
töhret sahibi olmaması, ılht muayenede 
aaflam çıkması ve yapılacak ıeçme ıma • 
vmda kazanmaeı ıartbr. 

! - Gedikli hazırlama orta okullarına •· 
lmacalı: talebenin yaı haddi: 

Gedikli Orta .. .. 
" 

,, 

Sınıf 

I 
II 

III 

Yq 
14 : 17 
ıs : 18 
16 : 19 

olmak. 
Bu yaılara ait boy ve ağırlık hadleri as

kerlik tubelerindeki askeri liselcır •e orta 
olrullar talimatının 71. maddeei özlerine "'llA.I... k''k veaaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 

"""IC Q Ürl 1 k ftle ali.kadar tiiccsrdan olduklanna dair u:rıun olmuı Jbımdır 
lt'ti ıc. a lnlCI ticaret odaaı vesikasiyle mezkQr riln ve 4 - Her Uç okulun ·I. ıınıfma iatekli o-
la r •b .,_ ııutte komiı•ona mliracaatları. (2361) 
'"'le'\e l'ı"alar Uın M .. d .. .,, 12423 !anların beı ıınıfh ilk okulu bitlrmit ol • 

. ı Sat um u ur- malan p.rttır. Orta II. ve III. ıınıflara si· 
~tıı ' ııı Alına Komiıyo- Müteahhit nam ve hesabına 50 recn ol«nlar, bu sınıflara terfi ettiklerine 
~~ M f çıı~tn heder ( ton Avrupa Linters pamugu dair ta.tı.il vesikası veya ıehadetname sö--
,1•lıtıq1 Veya pi 200,000) lira olan alınacak tereceklerdir. 
~ ııı, lıo •r Uınu arça halinde kükürt S - Hangi ımıfa istekli oluna olaun iki 
t 

11 
&at llıııy0nunı hlildiirlüğü merkeıı Askeri Fabrlblar Umum Müdürlülü 

!ııı1~rtı:ı 14 de nca 27/5/1940 pazar· M~rbz Satın Alma Komisyonundan : yıldan fazla tabeili terketmiı olanlar ve o-
t ~ ,.~e <ıof~~arlıkla ihale edile- Tahmin edilen bedeli (22.500) lira olan velce Gedikliden veya askeri okulardan çı· 

""'il (l lir. 'I'aı· ıra mukabilinde ko· 50 ton Avrupa lintera pamuğu müteahhit karılanlar alınamazlar. 
~ a 1·2So) r •Plerin muvakkat te- nam ve hesabına askeri fabrikalar umum e - Kayseri'de Gedikli Erbat Hazırla • 

t c-q"e 3. rna~ra ve 2490 numaralı müdürlüğü merkez satın alma komiayo • ma orta okulunun her üç sınıfı ile Kırık • 
"e. tatd~ltıadıkta elerindeki veaaikle nunca 29/5/94-0 çarpmba günü ıaat 15·30 kalede San.at Gedikli Haııırlama orta oku· 

lı-.i7 Oldu1ı:1~•na ve bu iıle ali· da pazarlıkla ihale edileccıktir .. Ş.artname 
ıııu,~e ınez1ta rın~ dair ticaret 0 • parasız olara.lı: komisyondan verıhr. Ta _ tunun I. sıruflarma köylü iıtekli, Ankara 

9.atları r ~n ve aaatte ko- liplerin muvakicat teminat oln (1687) lira Musiki Gedikli hazırlama orta okulunun I. 

l · 343) 12386 (50) kurut ve 2490 numaralı kanunun 2 ve sınıfmı muıikiye heveali tehirli iıtekliler 
3. maddelerindeki venlkle lromlıyoncu ol- ahrur. 

Or madıklarına ve bu iıle alikadar tüccardan 
nacı olduklarına dair tica~t odau veaikaaiyle 7 - Yukardaki tartları haiz iıtekliler 

m~ktlr etin ve aaatte komlıyona müraca- 10/Hazlrandan itibaren bulundukları yerin 
~ı atlan. (2362) 12424 askerlik ıubesine müracaat ederek diier "' Jnacak Müteahhit nam ve hesabına 10 kaydükabul şartlariyle müracaat yollarını 

adet H&Nu küçük torna tezgahı oğrenmeleri illn olunur. (2446) 1244g 

rt F 1 Askeri Orta okuluna talebe 
~r. ibrikalar Umum mu'". Asbrf Fabri~ıt~:·c~um Müdür;ülü alınıyor 
,,,... M eriez Sıttrn Alma Komisyonundan : 1 - Konya ukerf orta okulunun her iiç •111en • 11nıfına da önümlizdeki eylQlün birinci gii-

l'ılrL • Tahmin edilen bedeli (15.700) lira olan nü baohyacak MO : Ml den 111ı irin talebe 
~e t 10 adet hassas küçük torna tezgahı m!iteah· " 
•~ı_:brılcaıarıın bit nam n heaabına ukerl fabrikalar u- ahnacakbr. 
~llt t erb ~ektebı r:ızda. Çalııtınlmak mum müdürlüğü merkez aatın alma Jromiı· 2 - lıtekli talebenin türlı: ırkından ol -
-.taı1c tıı l'a: ıncıaıı to ezuıılartyle ser - yonunca 29/5/1940 çarşamba ıünü saat 16 ması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 
l~l'ltıi'ı, 110~1 018111~1 alnıaca.ktır. da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname şöhret sahibi olmamuı aıhl muayenede 

lııtıcı'"U\Ulc ı.ıı. ..... n nUtus ve ter- paraaız olarak komisyondan verilir. Talip-
ti ~llrı aıarıııa b5ıdı ve bonservis !erin muvakkat teminat olan (1177) lira sağlam çıkması ve yapılacak ıeçme ama· 

:-".Ytlrı~.~ara :r.lıYarak Ankara- (50) lruruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve vmda da kazanmuı 1&rttır. 
""' t-b"'"llu ve ı lb, İstanbulda • 3, maddelerindeki veaaikle komisyoncu ol- 3 - Bir ıene tahaili tericedenler, yaımı 
~'it ~atarınu zınırdekllertn de ma.dıklarma ve bu lıle alikadar tüccardan biiyÜltmUı veya kilçliltmUı olanlar, kendi 

(2a11g l'e z.ııı.!_~UdilrlUklerbıe oldulrlanna dair ticaret oduı vesikasiyle okullarının smıf g..,...,8 aınavlannda lpb 
-~-~.:.=J,_ __ -=.=.,.;q~t~etmBD.e~l~erll'l.._J~eskGr ve aaatte komiıyona mürata· -,,.... 

=~·-=-...:..:::....==:.:.=....:::=~.:.:.:..:.~-.:=~·mübltUnlem ı atanı., 71f]an, bo,.C.· 

rı ve ağıı-lıklan talim.attaki hadlere uysun 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İsteklilerin, şimdi okudukları okul
lan:la tahsillerine devam etmekle beraber 
10/Hazirandan itıbarcn bulundukları yer -
terdeki askerlik şubelerinden diğer kaydü
kabul şartlariyle mliracaat yollarını öğren
melerini ve buna göre de kaydükabul ki -
ğıtlarını en geç 30/ tcmmuz/940 tarihine ka
dar tamamlamış olmalan lazımdır. (2445) 

12448 

ViLAYETLER 

Kaoah zarf usulile ksiltme ilim . 
Mut Belediye Riyasetinden: 
1 - Muş kasabası dahilinde Halke

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

yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (ı7832,73) l1 radır. 

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

bedelsiz olarak Muş belediyesinden a· 
labilirler. 

3 - Eksiltme 28 mayıs 940 tarihin 
de salı günü saat 15 de Muş belediye 
dairesinde encümeni daimi tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is· 
teklifinin (1337.47) lira muvakkat te • 
minat veya bu miktarda banka mek· 
tubu veya muteber tahviHit vermesi 
ve ehliyet vesikası göstermesi lazım· 
dır. 

6 - Teklif mektupları 3 üncü mad
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Muş belediye encümenine geti· 
rilerek encümen reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ite 
gönderilecek mektupların nihayet Ü· 

çüncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mühür mumu 
i1.., iyice kapatılmış olması lazımdır 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 12251 

T. T. MUdUrHllUnde yapılacaktır. 
3- Teminatı muvakkate 513 liradan 

ibarettir. İstekliler teklif mektupları· 
nı ihale saatından bir saat evetine ka
dar komisyona vermeleri, fazla izahat 
almak istiyenlerin Denizli müdüriye
tine müracaatları ilan olunur. ı2329 

Ekmek ah nacak 
Kayseri C. M. U .liğinden : 

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

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

3- Muvakkat teminat 544 liradır. 
4- İhale 30. Mayıs 940 per§embe 

GOMROK VE iNHiSARLAR V 

Matbaa mürekkebi 
alınacak 

lnhiaarlar Umum Müdürlüğün• 
den ı 

1- 20. V. 940 tarihinde ihale oluna
cağı ilan edilmiş olan 6330 kilo mat 
baa mürekkebinin pazarlığı görülen 
lUzum üzerine tehir edilmiştir. 

2- Pazarlığı şeraiti sabıka daire 
sinde 5. VI. 940 çarşamba günü saat 
14 de Kabataş'ta levazım ve mübayaat 
şubesindeki alım komisyonunda yapı 
lacağı ilin olunur. (3781/2205) 12215 

günü saat 15 de Kayseri Adliye binası • 
Boş şişe ahnacak 

içinde C. M. U. tik dairesinde yapıla- Ankara inhisarlar Baımüdürlü-
caktır. ğünden: 

5- Teklif mektupları 30 Mayıs 940 ı - Ankara inhisarlar rakı imlaha
per§embe günü saat ı4 de kadar Kay- nesi ihtiyacı için 1 haziran 940 tari 
seri C. M. U. 1iğine verilecektir. Pos- hinden 31/mayıs 941 tarihine kadar 
tadaki gecikmeler muteber değildir. bir sene içinde idaremize tamamen 

6- Eksiltmeğe talip olanlar. 2490 teslim edilmek ve her ay ihtiyaçları 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele • evelinden bildirilmek suretiyle ıs. 25 
rinin emrettiği vesikaları ibraz ede • ve 50 ıantilitrelik hacimlerde ceman 
ceklcrdir. bir milyon beş yüz bin adet boş rakı 

7- Şartname Kayseri C. M. U. liği şişesinin satın alınması şartnamesi 
ile ceza evi müdürlüğünde her gün ça· veçhiyle pazarlığa konulmuştur. 
Jışma saatlerinde görülebilir. 2 - Şişelerin yıkanmış, temizlenmiı 

(2380) ı2363 olması lazımdır. 

500 • • 1 1 k 3 - Pazarlık ve ihale muamelesi gopnen eYI yap Hl aca 21 /5 940 tarihinde saat 15 de ba§ mü-

Tekirdağ iskan Müdürlüğün- dürlüğümüzde toplanacak komisyon· 
den: da icra edilecektir. 
1- Tekirdağ vilayetinin Çorlu ka· 4 - Pazarlığa iştirak etmek isti • 

zasında İstanbul - Edirne asfalt yolu- yenler teklif edecekleri fiyat futarı1 
nun 115 200 kilometresinde 127, Mu· nın yüzde yedi buçuğu hesabiyle mu
ratlı nahiyesinin 40, Kepenekli köyiın vakkat teminatını nakden veya banka 
de 112, yukarı Sevindiklide 22, aşağı teminat mektubu olarak verecekler • 
Sırtta 32, ve Balabanhda 70, Tekir • dir. 
dağı viHiyeti merkez kazasının Ba - 5 - Bu işe ait şartnameler satı§ 
narlı nahiye merkezinde 39, Osmanlı ıubcmizden istiyene her gün bedelsis 
köyünde 13, Karaca Muratta ıo, Mü- olarak verilir. (2425) 12432 
sellim köyünde 30 ve Kepenekli köyiın 
de 45 olmak üzere 430 adet tip XI ker- M. M. V. Hava Mü&teta,Jığı 
piç ve 70 adet tip X kargir ki ceman ___________ ...;.._,..,;;;,_ 

500 ad t göçmen evi inşa ettirilecektir. Akimlôtör ah nacak 
2- İnşaatın tahmin edilen bedeli 

ı38986 lira 13 kuruştur. M. M. Yeki/eti Hava Satın Alma Ko-
3- Muv 1tkat teminat 8199 lira 30 misyonundan : 

1 - 50 adet 6 voltluk 100 - 120 amper 
kuruştur. saatlık kurıunlu alı:imllator panrlıkla sa· 

4 - Eksiltme 3. 6. 1940 pazartesi sa- tm alınacaktır. Muhammen bedeli 1650 
Telef on direği alınacak at 15,30 da Tekirdağ takan Müdürlü - lira olup kati teminat mıktan 248 liradır. 

ğünde müte"ekkil komisyon marife - Pazarlıgı 23 5 940 perşembe gunu aaat 
Birinci Umumi Müfettitlikten: :r 10.30 da hava aatın alına komı&}'onunda 

1- Meşe, dağ kavağı veya bahçe ka· tile ve kapalı zarf usulü ile yapılacak- yapılacaktır. İdari ve fenni pruumc her 
tır. fün ciğledcn sonra komisyonda gorülebilır. 

vag-ı olmak üzere (5800) adet telefon t kl"l · tt kat" t 5- Kecif hiitisa cetvelleri, prtna - a e ı erın muayyen gun ve saa e ı .. 
direğine istekli çıkmadığından 6. 5. :r minat ve kanuni belıeleriyle komısyondlı 
940 dan itibaren 15 gün müddetle ye- me, plan ve sair evrak 6 lira 95 kurut bulunmalan: (2437} 12436 

bedel mukabilinde her zaman Tekir -
niden ayni ıeraitle kapalı zarf uıulil dağ lakin Müdürlüğünden alınabilir. 
ile eksiltmeğe konulmuştur. 

2 D . kl · il d be · (7 8) g 6- Teklif mektuplan yukarıda ya-- ırc erın y z e şı - , e- . . 
risi (6) metre tulilnde, meşenin tepe zıh eksıltme ~tından hır aaat cveli-

Zayi - 1335 ıenesi.nde lmalltJ Harbiye 
uata mektebinden aldılnn tudiknameyl :1 .. 

yf ettim. Bu defa yenisini çıkaracaiımdaa 
e9kiıinin hilkmü olmadıimı Hin ederim. 
D. D. Yolları Ankara Gar müdür muavini 
Cemil Akıncıtürk. 1997 

muhiti 35 dipten iki metresi 45, dağ ne. ka:tax" komısyon başkanlığına t~vdi 
kavağı tepe (35-40) diğer muhiti ( 45• edılmış bulunmalıdır. Postada vakı tc-

55), bahçe kavağı tepe 40 diğer muhiti e?ürlerden dolayı mesuliyet kabul c- ---------------
(50-60) &antimetre olacaktır. dılmez. ANKARA V ALILICI 
3- Baykana {950) Mutkiye ( 2350) 7 - ~stek~ilerin _vesikalarını hami-

Matbaacılara Kozluğa (ı500) ve Sasona (1000) direk len tayı~ Acdılen gün ve aaatta müra
keza hudutları dahilinde gösterilecek caatları ılan olunur. (4085-2439) 12438 

yerlerde teslim edilecektir. Münakasa tehiri Ankara Valiliğindenı 
4- Direklerin Birincikanun ayı ile Denizli P. T. T. Mudurlutund~a : 1940 malt yılı içinde yapılacak at ya-

Mayıs ayı ıs ti arasında kesilmiş ol- . Ulus. ı~zetesinin 16• l9 Mayıı ~- tari • nılarında kullanılmak üzere baatırıl
dukları vesaikle isbat edilecektir. hınde ıntışar eden ve 28151940 tanhınde i- masına lüzum görülen ve muhammen 

5- Direklerin tahmin olunan bedeli hale edilmek ilzere münakasaya çrkanlmıı bedeli 4695 lira 10 kuruıtan ibaret bu-
(21350) r 1 kk t • olan 2072 adet ardtÇ telrraf diretin• alt 

(
1601 25) ı~~ ~ up, muva at emınat eksiltme hHıl ol.an libuma binaen tehir• lunan bahsi müıterek ve duhuliye bilet 

· ıra ır. dilmlıtlr. (2455) lz+.4.7 leriyle yarıt programlarının basılması 
6- Mukavele projesile şartnamesi J A tubih• 3. 6. 940 pazartesi günü aaat ı5,30 da 

Diyarbakır'da Nafia Müıavirliğinden lan 1 viliyet daimi encümeninde ihale edil-
para.sız alınabilir. Telr.irdal lsiin MudurlüğündM : 

tarlhl .
1 

mek üzere açık eksiltmeye konulmu• 
7- İhale 28. Mayıs 940 salı günü aa- Ulus &"Ueteainin 18/mayıs/940 s niıshasmda nctredilen "500" adet ıôçmen tur. Taliplerin muhammen bedelin 

at on birde Nafia Müşavirliği oda1ın· evi inııaıı hakkında.ki illnm yedinci mad • % 7,5 ğu nisbetinde teminat ve şartna
da müteşekkil komisyonca yapılacak- desindeki "talip olanlann bu ve ·buna mil- medc gösterilen vesikalarla birlikte 
tır. maall 75,000 liralık it yaprnıı olduklarına villyet daimi encümenine müracaatla· 

8- lstekHler 249b sayılı kanuna uy- dair veaika lbru eylemeleri mecburidir" n ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
gun olarak hazırhyacakları teklif mek kaydı ıkaldınlmııtır. Keyfiyet taahihen ilan de her gün daimi encümen kaleminde 
tuplarını teminat mektup veya mak • olunur. (4190/24~) 12435 görebilecekleri itan olunur. 
buzu ve Ticaret odası vesikasilc bir- Ekmeık alınacak 
likte ··~t ona kadar komı"syon rı"yase- <2393

) 1237g - Bursa C. Muddeiumumiliğind~n : 
tine vereceklerdir. Postada olan gecik· Bursa ceza evinin 1940 mali ıenesi için- Kiralık kaplıcalar 
meler kabul edilmiyeccktir. de ihtiyacı olacak bulıman 219000 kilo ek-

(2207) 12216 meiin kapalı zoarf uıuliyle 22-5-940 tari _ Ankara Valiliğindent 
binden itibaren 10-6-940 tarihine kadar Bir senelik muhammen icu bedeli 

Beton yol yapılacak. münakasaya çıkarılmıştır. 3500 liradan ibaret bulunan Kızılca • 
Ekmeğin beher kilosu tahmini bedeli on hamam büyük, küçük kaplıcaları ite 

kurut olup yilzde yedi buçuk kuruş nis.be - 635 lira sabık bedelli Güvem, Çeltik, 
tinde muvakkat teminat akçesi olarak 1576 Çamlıdere, Kırpazarları resmi 30. S. 
lira 80 lnınıt verilmesi lazımdır. 940 gününde açık eksiltme suretile 

Gaziantep Belediyesinden: 
1- Ekıiltmeyc konulan İJ : Atatürk 

bulvarı beton şose inşasıdır. Ke§if be
deli .. 29111 ,, liradır. 

2- Eksiltme 10. 6. 940 pazartesi gü-
nü saat 15 de belediye salonunda ka
palı zarf usCHü ile yapılacaktır. 

Eksiltme 10/6/940 tarihine tesadüf eden mahallince ihaleleri icra kılınacağın
pazarteal s\lnil aaat on altıda Bursa C dan taliplerin % 7,5 teminat, mektup 
:Müddeiumumiliği binaaıında icn lı:ıhnaca 
imdan taliplerin o sün ihaleden bir aaat :. veya makbuzları ile kaza kaymakam-

3- Eksiltme §Clrtnamesi ve buna mU
tcferri evrak 150 kurut mukabilinde 
Gaziantep belediyesinden alınabilir. 

vellne kadar teminat mektuplan ile teklif lığı riyasetinden müteıekkil komisyo
mektuplarını mahalli mezkQrda m!itctolı:kil na ve ıartnameyi görmek istiyenlerin 
iomiıyona tevdi etmeleri illn olunur. mahalli huıusi muhasebe memurluğu-

• 4- Eksiltımye girebilmek için is-
(4175/2434) 12434 na müracaatları ilin olunur. 

(2300) 123ı5 
teklilerin " 2ıs3 ,, lira •• 32 ,, kurut ---------------
muvakkat teminat vermeleri ve bu gi-
bi itlere ait müteahhitlik ve ıair ka -
nuni vesikaları göstermeleri lizımdır. 
5- istekliler teklif mektuplarını i

kinci maddede yazılı saatten bir saat 
cveline kadar belediye reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olacak gecikmele- kabul edil-
mez. (3915/2252) 12257 

1200 Adet telgraf 
direği alınacak 

MAARiF VEKALETi 

Proje ve plan 
müsabakası 

Maarif Vekilli~indent 

3803 sayılı kanuna göre muhtelif vi
llyctlerde açılan köy Enatitüleri için 
yaptırılacak binaların, avan projeleri 
ite vaziyet plinlarını hazırlama iti, 

Denizli Poıta Telgraf Müdürlü· memleket yüksek mimarları arasında 
ğündenı müsabakaya konulmuıtur. 

1- Denizli'nin Çambaıı devlet or- Bu müsabakaya ait şartnamelerin 20 
mantarından kesilmek üzere ıartname· Mayıs 1940 tarihinden itibaren Ankara 
de cb'adı yazılı 570 kuruş muhammen Maarif Vekilliği İlktcdrisat Umum 
bedelli 1200 adet çıralı çam telgraf dl- Mildürlüğiindcn, İstanbul Maarif MU· 
reği kapalı zarf usulü ile 13. 5. 940 ta- dürlüiünden alınabilcce&i ve Vekilli· 
rihinden itibaren 15 gün müddetle ek- ğimizce neıredilerelr reamt okulların 
siltmeğe konulmu§tur. hepıine gönderilen Tebliğler Dcrgisi-

2- Eksiltme 28. 5. 940 tarihine mil- nin (70) numaralı aay111nda ıörülebi-
ıadlf nlı ıunu saat 115 da Denizli P. !eceli ilAa olunur. (%320) 12326 

Kazma, kürek vesaire ahnacak 
Ankara Valiliiinden: 

Tesis edilecek siper sığınakları için 
satın alınmasına lüzum görülen ve mu
hammen bedeli 420 liradan ibaret bu
lunan kazma, kürek, el arabası ve var
yoz mübayaası 23. 5. 940 pertembe gü
nü saat 15,30 da vilayet daimi encüme
ninde pazarlıkla ihale edilecektir. Ta
liplerin teminatları ile birlikte daim! 
encümene müracaatları ilan olunur. 

(2408) 12403 

1 adet düdük alınacak 
Ankara Valiliğinden: 
Şehir pasif korunma işlerinde kul· 

lanılmak üzere 7 adet Elsiren dildüiil 
alınacaktır. Muhammen bedeli 700 li
radır. İhale 23 mayıı 940 perıcmbe 
ıünii saat 15 tc vilayet daimi encüme· 
ninde yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminatlariyle 
birlikte müracaatları ilin olunur. 

(2163) 12149 
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FRANSIZ MÜSTAHZARATI 
FL Y - TOX namile Fransada istihzar edilen haıeraf ilacı Karasinek - Güve - Sivrisinek - Hamam böceği - Tahtakurusu - Pire - Karınca - Bit ve bilumum haıerah saniyede 

ani tesirle imha eder. Kokusu gayet latif ve sıhhidir. Piyasaya bu sene yeni ve taze gelmiıtir. Her yerde arayınız. 

~-------------Türkiye için umumi acante: MAKNAMARA ve Şsi. Tel: 44747 

&===============================================~ 

Afyon satacaklarm 
nazarı dikkatine 

Toprak mahsulleri ofisinden · 
Peşin para ile Ofis tarafından mübayaa edileceği evvelce 

ilan edilen afyonlardan bizzat veya bilvekale lstanbuldaki 
afyon deposuna malmı teslim edemiyecek olanların, mal
lanm aşağıdaki şartlarla muhitlerindeki T. C. Ziraat Ban
kası §Ube ve sandıkları vasrtasiyle teslim edebilecekleri ilan 
olunur: 

1. - Afyonlar sahipleri tarafından sandıklanmış olduğu 
halde kendilerine en yakın buldukları T. C. Ziraat Banka
sı şube ve ajanslarma teslim edilecektir. Bu sandıkların üze
rine (Toprak Mahsulleri Ofisi lstanbul Şubesine teslim e· 
dilmek üzere T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesine) ad
resi yazılacak ve maim mahreciyle beraber teslim edenin 
intihap edeeeği bir marka da sandıklar üzerine vurulacak
tır. Aynı mahreçten bir şahsa aid müteaddit sandıklar bu
lundui!u takdirde, bu sandıklar aynı markayı hamil olaca
ğı gibi sahipleri muhtelif olan sandıkların biribirine benzi· 
yen markayı taşımamalarına da dikkat edilecektir. 

2. - Derununda afyon olduğu bevaniyle, sahibi tarafın
dan Ziraat Banlcas1 sube ve sandıklarına teslim edilen bu 
sandıklar tahtası dP.lim~rek gecirilmek suretiyle çaprazla
ma tellenecek ve telin iki ucu Ziraat Bankasiyle sahibi ta
rafrndan mühürlenecektir. 

3. - Bu suretle miihürlenmis sandıklar T. C. Ziraat Ban
kası şube ve sandıkları tarafından lstanbul şubelerin" ~ev· 
kedilecP.k ve Bankanın İstanbul şu hesi marifetiyle O [isin 
afyon deposuna teslim edilecektir. Teslimde malın mevri
diyle mal sahibinin ismi de lstanbnl şubesine bildirilmit 
olacaktrr. Sandıklarm lstanbuI'cla Ofis deposunda teslimin
de mühürleri bozulmus veya teli kopmuş oldurY\l takdirde 
bu cihet b~mka memuru huzurunda müstereken imza edile
cek bir zabıt varakasivle te~hit edilecektir. 

4 - Afyonlarm sahibi elinden itibaren lstanbul'da kati 
tesellümü yapılıp bedelleri tahakkul< ettirilinciye kadar ya
pılacak her türlü ambalaj, naklive, sigorta, hamına iye. pul 
ve saire gibi masraflar mal sahibine aid olaca~ından Ofis 
hic bir masraf tesviyesine meebur tutulmıyacaktrr. 

5. - Ofisin fstanbul'daki afyon deposunda iptidai tesel· 
lümde Ofis eksperleri tarafından yapılacak hikemi muaye
ne neticesinde zuhur edeeek mağşuş, hileli ve katkılı afyon
lar Ofisce mübavaa edilmiyecpldir. R11 gibi afyonlar, mM
rafı sahibine aid olmak üzere T. C. Ziraat Bankası eliyle 
sahibine i de edilebilecektir. 

8. - Ofis eksperleri tar.afından yapılacak hikemi mua
yene ile tahlilah ticariye laboratuvarında yapılacak kimve· 
vt tahlilin vereceği neticeyi mal ~hibinin peşinen kabul 
ettiğini ve bu yüzden ileride ~erek T. C. Ziraat Bankasına 
ve gerekse Ofise karşı hic bir hak ve mnta1ebede bu1unmı
yacai:mı ve afvon1arın T. C. Ziraat Bankasma teslimi anın
dan itibaren Ofisçe kati teselliimü ve bedellerinin tahakku
ku yapı1rncJVR kadar S?eceeek zaman zarfmda afvonlara 
anz olacak fire ve S;ttr nak;ııeden dolavı Toprak Mahıml
leri Ofisinin ve T. C. Ziraat Bankl'1~1 S11be ve sandıklarının 
hiç bir mesulivet kabnl elmivecePi bidayeten mal sahibine 
Bnnka tı\rafmdan kabul f'ttirilecektir. 

7. - Bu muameleden dolavı yapılacak hf"r tiirlü hakiki 
masraflar mal sahibine aid olac~ vr ~ibi T. C. Ziraat Ban· 
kasmm tahakkul< edecek mal bedeli üzerinden alacağı vüz
dP- hir nisbetind,..ki tahsil ve t='l.vass11t komisyonu da mal sa
hibine aid olacak ve T. C. Ziraı\t Bankası b1ında.n başka 
mRI sahibine hiç bir masraf ve komisyon tahmil etmiye
celdir. 

8. - 31. Mayıs. 1940 tarihine kadar T. C. Ziraat Bankası 
şube ve sandıklarına teslim edilmiş afyonlar m;admda lı
tanbul' da Ofis deposuna teslim edilmİ$ ad ve itibar oluna· 
caktır. (2236) 11243 

~'============================================~ 
Zayi - Lüleburgaz askerlik 1ubesinden 

almış olduğum askerlik tezkeremi zayi et
tim yenisini alacağımdan eskisinin htikmiı 
y::>ktur. - Bolu'nun Goyntik kaazsının ye
nice mah. 63/5 Mustafa o~lu Cemal Zobar 
328 doğumlu. 1998 

Zayi - 1926 senesinde Sungurlu'nun 
Kavııut koyti ilk okulundan aldığım 5cha -
detnamcmi kaybettim. Yenisini alacağım -
dan eskisinin hukmü olmadığı ilan olunur. 

Osman oğullarından Ömer oi'lu 
Veli Doğan 2005 

ihraç ve 
Türkiye Demir 

müdürlüğünden : 

ve Çelik f abrikalan müessesesi 

Bartm deresi boğazında Boğazköy yakınında müessesece 
imtiyazı almmış olan mıntakadan 5000 ton Dolomit latmın ih
racı ve Karabük'te müessesemiz sahasına nakli iti bir müteah
hide ihale edilecektir. Şartnamelerle yapılacak mukavelename 
sureti lıtanbul'da Sümer Bank İstanbul şubesinden, Ankara SÜ· 
mer Bank Umumi Müdürlüğü ticaret ıubesinden ve Karabük'te 
müe.aı~se müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Talip olan· 
lann en geç 31.5.1940 tarihinde saat 12 ye kadar müessese mü-
dürlüğüne tekliflerini vermeleri ilan olunur. 1983 

Fethiye Malmüdürlüğünden: 
Mükellefin adı ve 
soy adı. 

VERGİ BORÇLULARI 
Sanat ve 
mesleği 

Verginin 
Mali yılı 

Matrah 
L. K. 

Kazanç Buhran 
L. K. L. K. 

Muvazene H. K. Y. z. C. 
L. K. L. K. L. J{. 

-- __... 
Kastamonu vilSyetinin göl nahiyesi - Fethiye §irketi madeniyesi maden 
nin Kavalca köyünden Hüseyin O. nkliyat müteahhidi 

1937 2782 29 194 76 258 75 232 88 27 83 714.21 

Muhittin Tomaç 
Erzurumlu 329 doğumlu Sırrı Fethiye şirketi madeniyesi maden 1937 1827 53 127 93 169 96 152 96 18 28 469.12 
Dağdelcr. istihsal müteahhidi 

937 mali yılında yanlarında istihdam ettikleri müstahdemin bordrolarını kanuni müddet zarfında varidat dairesine vermiyen yukarda isiınl.efl 
ve halen adresleri malUm olmıyan iki mükellef namına Fethiye varidat dairesi tarafından resen takdir komisyonu kararına istinaden t~arhedı)e!l 
mikdarı isimleri hizasında gösterilmiştir. 3692 sayılı kanunun 11 inci maddesi mucibince tebliğ makamına kaim olmak Uzere iHln olunur. 

İlan tarihinden itibaren bir ay zarfında itiraz olunabilir. (4127/ 2410) 12405 

NEON 
Çubuk1ariyle tenvirat ve reklam 

tesisatı 

en ucuz §eraitle yapılır. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALİH ÇENE 

Ankara Anafartalar Cad. 
No. 10 Ti: 1287 

DİKKAT 
Sayın halkımıza 

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

Dr. 
birinci 
sınıf 

SITKI FIRAT 

Go .. z Hsatahkları 

mütehassısı 
ta~an.bu.l H•74ar:ı;a.- b•••n .. t .._bık 
goz mütehassısı ve Gıilhane hasta· 
nesi sabık göz bas muavini. Muaye· 
ne: sabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 
ye sırası Talas Ap. kat: 1 Tel: 3592 "> , 

~ ....... K i R E ç ....... !:. 
E ltüt•lı1a na .. iyle .. arııJ. piyaaadı esi yolı· E 
:tar. E. yiikıdı reııdnuaa •erdifini, iç ıeııedir : 
:ber İlıfaıl yapAD ııılııııııtır. Aıılıarı ıcantaaı : 
:ı.tiheyiıı Orılı Telefon 2078 1175 : 

'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Tapu tesçili 
Çankaya tapu sicil muhafızlığın

dan: 
Dikmen Desdici deresi mevkiinde 

4025 umum 5/ 6 husus numaralı taraf· 
ları hacı Sava, Tarik ve Panayot ile 
çevrili kazur Ali mahallesinden nev· 
şehirli Miayil ve zevcesi İsavit ve o
ğullarından metrüken hazineye kalan 
ve Abdullah Şerife satılan bir kıta 
maahane bağın tapuda kaydı olmadı
ğından senetsizden ve yeniden tescili 
için 5/ 6/ 940 günü saat 10 raddelerinde 
mahalline gidelerek tahkik yapılaca
ğından bu gayri menkulle bir alfikası 
olanların yedlerindeki müsbit vesi
kalarla o gün mahallinde bulunacak 
memurumuza ve yahut o güne kadar 
Çankaya tapu sicil muhafızlığına mü
racaatları ilan olunur. (2426) 12433 

.,, DAKTiLO KURSU ıL -
71 inci devresini de % 50 ten- : 

E zilatla açmış ve kayıtlara başla· İE 
E mıştır. Belediye sırası Hanef E 
E Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 E -, 1111111111111111111111111111111111111 ı,. 

ULUS - 21 incl yıl. - No. 67~2 

lmtiyaı sahibi 

lakender Artun 

Umumi Neşriyatı ldar~ Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

Mümtaz Faik FENiK 
Mllessese M6dürü: Nasit ULUG 

ULUS Basimevi ANKARA 

lcare 
Vakıflar Umum Müdürlülünden : 

Senelik kiraaı Vakıf No: 
480 54/ 1 
542 51/ 3 
265 42 
750 
303 
252 
252 

60 
650 
84 
72 

555 
70 

100 
84 
24 

500 
150 
180 

27 
480 
29817 
29816 
291 
221 
244/ 245 
254 

75 
136 
130 
128 
254/1 
220 
444 
434 

. 
gayrı menkuller verilecek 

Semti mahalle; soka~ 
Misakı Milli: Suluhan :yarımda 
Altıntaş: Arnıfnrtalar caddesi 
Hocapaşa Zincirli cami arkasında 
Hocapaşa Anafartalar caddesi 
Pa.pant mahallesi 
Bostani: Soğuk Kuyu 
Bostanı: Soğuk Kuyu 
hmetpaşa Benıldercıi 
Kızılcaho.mam'da 

Misakı Milli: Ycğcnbey'de 
Aslanhane: Atpazannda 
Çocuk Sarayı caddesinde 
Boyacı Ali: Saraçlar çarııISinda 

" Koyunpaazn: Saraçlar ça~ısınd& 
Aslanhane Atapazarı yoku$unda 
Poltah kazası Bcylikköprüde 
Aslanhane: Atpuannda 

" " 

C t N S t 
Dükkan 
Apartımanm 2 inci katmdaid 
Dlikkln 
4 odalı pansiyon 
Papant mescidi 
Ana (Odun d~sıı .. 
Ulucak mescidi arsası 
Sey hamamı 
Dtikkln arsası .. 
Dükkan 

,. 
" 
" (6 metre murabbaı nru.) 

Muhath ı;iftliğl 
Dükkan 

" 
200 114 " ., .. 
246,50 19 Hanefi Beyazıt • Kalecik ao!cakta Kahvehane 

80 24 Atpuarmda (Barak) 
~ ~ ,. .. 
55 'J:1 ,, .. 

25 23 " .. 
36 255 Atpazarı yokusunda Arap cami karımnda (6 metre murabbaı arsa.)' 

2S2 298/ S Bostani: Soğuk Kuyu (Arsa odun depe>su) 
2276 Gökçe oğlu mahallesinde (2 ci vakıf apnrtnnanın 1/3 l'I' 
1900 ,. .. ( " .. 1 

·~~,-----700 ,. 
1872 .. " " ( " " .. " 

Yukarda mevki, cins ve senelik kira mikdarlarr yazılı vakıf pyri menkullC1' birer acne müddetle kiraya verilccekt 
Kati ihale 1/6/ 940 cumartesi günü saat 10 da Vakıflar Umum Müdür!Uğü Emlik ve Arazi MUdürlüfünde yaptlscl 

teminat akçesiyle birlikte miıracaatlan nan olunur. (2444) 12441 

Zayi - Anlara 4 üncü icrasmın 938/2526 

No. lu dosyasına teminat olarak yatırdı -

ğım l 1-4-938 gün ve 9914 N o. lu yevmiye

de mevcut 46 lira 50 kuruşa. ait teminat 

makbuzunu kaybetmiıı olduğumdan kayıt 

suret çıkarmak suretiyle paramı geri ala -

caflm zayi makbuzun hiıkmü olmadığı llln 

olunur. - Avukat Hayri Özdemir 2001 1 

LOKANTA İCARI 
Çiftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplet~1' 

yasada tanınmıt ve bu tipte bir lokantayı muvaffa4'1 

i,letmit olmaları lazımdır. 10-6-1940 tarihine kadt'l', 
düriyetimize müracaat edilme$i. Orman Çiftlı 

~=============================~ 

654 adet ev yaptlrılacak 
Diyarbakll' Vilayetinden : 
Köyü Ev adedi keşif Teminat % 7,5 

bedeli İhale günil Saati mikdarı 
Hanak pınar 129 85430.25 5. 6. 940 Çarşamba 11 6407.27 

Şekll 
münakssB 

Kapalı zarf 
Köprübaşı 100 64032.00 6. 6. 940 perşembe 11 4802.40 
Abbas 100 64581.00 7. 6. 940 Cuma 11 4842.57 
Salat 100 69476.00 8. 6. 940 Cumartesi 11 5210.70 
Kerh 100 63125.00 10. 6. 940 Pazartesi 11 4734.375 
Kara köprü 50 44814.50 11. 6. 940 Salı 11 3361.0S 
Anbar 50 33333.50 12. 6. 940 Çarşamba 11 2500.02 
Karabaş 25 13363. 13. 6. 940 Perşembe 11 1002.24 
1- Diyarbakır vilayetinin merkez Bismil ve Çınar kazalarında yapılacak olan ve yalnız kerestesi i~ 

resindeki anbardan verilmek ve diğer bütün işçilik malzemesi müteahhidine ait olup anahtar teslimi şart 
karda köy merkezlerile adetleri ve bedeli keşifleri ihale gün ve saatleri yazılan 654 evden yalnız .. Kars 
beş gözlerdeki 50 evin taş, kargir ve sekiz tipten olmak ve mütebakisi dokuz tipten kerpiç olarak y:ıP1 

rcile 15. 5. 940 tarihinden itibaren kapalı zarfla ihale için münakasaya konulmuştur. · 
2- İhale günü olarak tayin edilen gün ve saatler yukarıda gösterildiği veçhile ihaleler Diyarbakır iS 

düriyctinde müteşekkil komisyonca yapılacaktır. . 
3 - Taliplerin o güne kadar ihale kanununda muayyen ve kabule şayan olan % 7,5 miktarındaki tel11 

teklif mektuplarının ayrı ayrı zarflar içine koyarak diğer bir tek mazruf i1e " bilumum şeraiti okuya!" 
kadar tenzilatla kabul ettiğini ,, imza edip makbuz mukabilinde komisyon reisine tevdi edecektir. Ad!es 
yet açık ve sarih olmalıdır. 

4-- İhale günü saat ondan sonra getirilecek teklifnamelerle postada teehhür etmiş olan mektuplar ı;ıt' 
mez. 

5- Plan, ~rtn~m.e ve tafsilat resimlerini görmek isti~e~ler her gün is~an ida;~sine mü~acaatla izahııtd 
ler. Örneklerıni ıstıyenlcr kanunda muayyen bedellerını vermek suretıle alabılırler. Talıplerin bu mil 
fında müracaatları ilan olunur. (4027/2336) ~ 

lf 

YENİ SiNEMA 
Bu gece saat tam 21 de 

RAŞİD RIZA - E. SADİ TEK -
HALİDE PİŞKİN ve arkada11ları 

3 üncü temsil 
KUYRUKLU YILDIZ 

(Vodvil 3 Perde) 
FİYATLAR 

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

Temsil müddetince sinema ıeanı 
saatleri : 14 - 16 - 18 de 
ZUGURT MİLYONER 

HALK SINEMASt 
Bu gece saat 21 de 

Gözler kamaştırıcı tamamen renkli 
SEVİMLİ HAYDUT 

Baş RolJerde üç btiyiik yıldu 
TlRON POWER - HENRİ FONDA 

- N. KELLY 
Saat: 14.30 - 16.30 • 18.30 seanslannda 

2 film birden 
1. - İNTİKAM PEŞİNDE 
2.-KATİL BENİM 

Saat: 12,15 te ucuz matine 
Mahkumlar Kalesi 

SUS Si NEM,A~ 
Bu gıin bu gece 

Kahramanlık ve ma.cerıı lı: J 
HiND Avcı Al 

Baş Rollerde: tC~ 
PATRİC KNOWLES - R el)' 

CROMWELL • ROCtl"' 
HUDSON 

Seans sattleri 
0 

ı 
Saat: 14. 16 • 18 - 20.3 e 

Saat: 12 de ucuz ınııtıll 

~~~~~~~~~~~~~~--A 
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