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ADiMi% ANOIMl%DIR. HAZİRANDA ÇIKAR _I 

arekat müttefik kuvetler lehinde 
Müttefik kıfalarınln maneviyatl' çok iy'i 

Fransız kllaları dün Arras' ı 
Almanlardan geri aldllar 
teplleClen Clönen General Weygand diyor ki : 

lier fert vazifesini şiddetli bir enerji 
ile yaparsa, o zaman çok eminim ! 

edinci 
rı.ruıtay 

l',tı\· Kemal ONAL 
"h ~1ldeıı büyük cidalinin yerde 
el • •r .. k d w b" '• l'ib-k ıo te de yapıl ıgı ır 

Vaf enciennes'le Cambrai arasında 
çok şiddetli b·ir harp başladı 

Paris, 22 a.a. - Reuter bildiriyor: General Weygand'ın halen 
• muharebe meydanında bulunduğunu ve lüzumu olan bütün karar

ları almakta olduğu bildiriliyor. 
Dün aktam fransız harbiye nezaretinin beyanatta bulunmağa 

memur mümessili bugünkü vaziyetin istisnai surette ağır olması
na rağmen muharebenin neticesine büyük bir itimatla intizar edi
lebileceğini bildirmiı ve demıitir ki: 

"-İngilizlerle alınanlar arasında bir muharelie bulamıştır. 
Diğer bir muharebede Cambrai mmtakaımda devam ediyor. Ve 
dütmanm dün yaptığı mütemadi hücumlara rağmen müttefik kı
talar mükemmel surette mukavemet etmiştir. Teıekkül eden cebin 
en derin noktaıma nüfuz etmeğe muvaffak olan alman müfreze
leri de Amiena ve Arras yalnız bir ordu ile değil, birkaç bin kiti-
nin İfgali alhndadır. ( Sonu !. fncl ••7'adı > 

jin"gilter 'de tam bir milli birlik 

İngiltere' de vatcindaşlann 
· can ve malını Kralın 

kanun • 
emrıne veren 

Krallığ.ın oütün Kuvetleri ner türlü 
ihtimale karşı bir araya konacak 
Londra, 22 a.a. - "Reuter'' BugUn, Her birimiz bu mlicadelenln büyük 

Bcqvekilimi:z Dr. Relik Saydam 

Hava Kurumu 
1 inci kurultayı 

BA~VEKİLİMİZİN NUTKUYLA 
Bugün saat onda 

Halkevinde açılıyor 
Türk Hava Kurumunun yedinci ku

rultayı, bugün saat (10) da Halkevi 
konferans salonunda Sayın Başvekili: 
miz Doktor Refik Saydam'ın bir nut· 
kuyla açılacaktır. Tilrk Hava kurumu 
başkanı tarafından genel merkez he
yetinin raporu okunduktan ııonra, he
sapların, nizamnamede yapılacak de
ğiJikliklerle dileklerin tetkiki için on
beıer kiJilik iki encümen seçilecek ve 
ilk toplantıya nihayet verilecektir. 
Yarın saat (9) da Etimesğut tayya

re meydanında havacılık gostcrilcri 
yapılacaktır. 

25 mayıa cumartesi, saat (10) da ku· 
rultay, ikinci toplantlıını yapacak, en
cilmenlerin raporları okunduktan ve 
kurumun genel merkez heyeti seçil
dikten aonra kurultay toplantısına ni
hayet verecektir. 
2~ mayıı, aut (17) de de, Batveki

llmis tarafından Şehir Lokantaaında 
kurultay delegelerine bir çay verllc
celrtir. 

Baıvekilimiz C. H. P. 
Genel Sekreterliğinde 

ltah to Hava Kurumu yedinci 
~beıJSl~ryor. Polonya, Nor• 
°il ilri •r:ıyle Carp Cephesinin 

•h ~liik hldiaeleri; hava 
'~~Yeti herkeaç• kavra• 

~~it ~e dunılan bir meT• 
·~ -..t· Bu halin köylü, tehirli 

Avam Kamarasında, inglliz harp ka- ehemiyet.inl mildrik bulunuyoruz. Bil- Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
binui Aza•ından Milhrllhaa nazırı B. yilk bir meydan muharebesi cereyan S 
Attlee, apfıdaki beyanatta bulunmuı e<iiyor. Askerlerimiz, muhteşem bir aydam, dün öğleden evci C. H. 
tur: eadakat zihniyeti ile, denizde, karada P. Genel Merkezine geleı:ek. Par-

•"tı ol~da.ılarda uyandırdıiı 
klı..:~k hiasi, yedinci kurul· 

~w! . •rnıa nıüeaair olacak 

.. _ Vaziyet o derece vahimdir ki, ve havada harp ediyoı-. Hepimiz önll· ti Genel Sekreteri Dr. Fıkn Tu
hUkllınet bugün Avam Kamaruı Ue mUzdeki haftaların kritik 'Oldufunu zer tarafından karşılanmış ve bir 
Lortlar Kamaraaı'nın tasvibine arze • bilmeliyiz. Hiçbir enternasyonal hu - müddet Parti işleriyle meşgul 
dilecek bir kanun projesi ile huauıt kuk ve adalet kaidesi lle ve yahut in- olmuşlardır. 
aelAhiyetler talep etmek mecburiye • sanlyet prenaipi ile kendisini ballı 

~ -..q, 

ı."- ~.ııt· 
tinde bulunmaktadır. ( Sonu J. Unca sayf ıdı ) 

.._,. .. t ~ lauultayJar mem• 

lfad ehiıkeairu bir ihtimal Macar hududunda Sovyet askerleri 
"' h., ... 1 ki• ırıecburdu, her 

1' "1t)ı~ ar •rtınakla beraber u1111•• 111•
1

•
111111

'"'"
1111111111111111111111

'"
111111111111 

.. 
1111111111111111111

'"'" 

-----~t ı,· ~etini izah ed• 
tı. Bö,;r tecrübe henüz yapıl- Romanya' da silah Sovyetler Yugoslavya 
~ "~di t eee Yurttaılar da teh· 

lı 'ti Jliap •ıa.'\"V\ırlarmda yaıata-

t.~ :.~&~:::-.;!::;~~:: altına 250.000 kiıi si afükosunun f adillne 
d-. lih-ıu ,. ~ 11or, ona inanıyor 

~·"···: Dlld.., reri kalmı· daha ~ağrıldı müsaade etmiyor 
'ti)) 

1 lc,ıl'lllt \Uıınıunun ıimdiye ıup bir ~k efrat ıilih altına çafmlmııtır. Bem, 22 a.L - Havaı: 
"1ı=-~İlli ş.j,~•rında Baıvekil İyi ma!Omat almakta olan mahafilde bu su- Corriere del Ticino caıeteıinin Bel-
ll,..._lar h ın irat buyurduk· retle vaki olan d1vet neticesinde Romanya- grad muhabiri, macar hududunda Sovyet 

"' t&h •"acılık edebiyatımı· ıun mUsellah kuvetleri mikdarmın 250 bin krtaları bulunduğunun teeyyüt eylediflni 
~ı,~~buaı:e~.di~. ~aym lnönÜ· kiti artacaiı beyan oluıımaktadır. Bu ted- bildiriyor ve diyor ld: 
._., tıbi hirçokr ıçtnn•mda yap· birin ihtiyati mahiyette oldutu, çünkü ıon "Belcrad'da dolatan pyialara c5re, Sov· 

h..._.."-~1 ... · ... h topluluklarda da zamanlarda komıu memleketlerin bu kabil yetler Birllfi, Y\4r<lılavya'nm bir tecaviis 
"'llhtj ••I '"t•• ill 1 !;. Pt,~ Yle ele U un ciddiyet ve tedbirler ittUı.u etmiı olduldarı ve o un- ile harbe ıilrüklenmeei takdirinde, ,.uıM· 
itli "ılelcet h"~lıtlan hatırlarda- maktadır. lavya lehinde müdahalede bulunacaktır. 

•tt lldelc· . ' Uyük ad - Ve Yuaoılavya'ya mUlkt tamamiyet hak • 
ii. 1• lie.,. ıb·1'•hete YÜr •kmt ın~ go- Tuna' da kundakçılığa km-ıı lrmda sarih temin.at nrmlı hulunmakt• • 
.-, ._, ırj e en ınan• db" l d da 'l\i • trıod •n •z iki bar .. te ır er u. Sovyet kıtal&rının macar hududun 

. llef• em aW h P gor· tabanUdil, Sovyetlorin yu~lav ıtatilko • ''•I i • ıaJetind a larm müesairli- Bükreş, Z2 a.a. - İtalya, Almanya, Fran· sunun değlımeslne mflııa.ade etmemek u • 
'".--!:"• biiy .. ~ tecrübe etmiş bir sa, İnciltere ve Romanya murahhulumm minde bir teıahUrli &'ibi tellkkl edilmek • 
'"' .,. ~•le u .. Aakerin izahlarmı iştirlkiyle Kalu'ta toplanmıı olan Avrupa tedir." 

'r'lc ~ur-um llluınkün değildi y-· k Tuna komiıyonu, Karadenlz'den Tuna'ya 
'td •f•de unun 72 ınily İ· ur ve bilmukabele Tuna'dan, Karadeniz'e ciri- --------------

ti~ böyl:tti~i timdiye 
0~8~=r~i lir veya çıkılırken yapılmaaı muhtemel ~:i1~~;~fından ileri sürülen teklifi kabul 

d ır. lia•· hır in•nıı ve a I lcundakçıhk hareketlerine karşı ıeyrisefa-• ~ .... k n ayıım 
.._ • ...._ ~lı bir u~ınunun, teıkili.- inin emniyetini muhafau makeadiyle it-

a .. :cq-.ı d• telrıtde ıali.h ve tan t1b.u edilmiı olan bU1Uat tedb<rlerin Tuna BudaPette, 22 a.a. - Alman tenezzüh 
~- 1 •at d • teşkilltınm bir vapuru ile 150 alman tu • 

- ltlrtlri~n &Jnı hava mü- nehrinin "'bahrt Tuna" dmlle lrmnma MI- riıtl Budapeıte'y• celmJıler ve ıa.. bir 
( ·~ I., llıı kola.yla~trran Ye mil edilmesi huıusunda Romanya hllk&neti- mtı.ddet eonra Be~d'a adar Tuna tize • 

el la7iada l . mUaaado J'~eai iQba R\llUG ~ rinde C:C'.Y.elan l&Jaı b&rokot ~ılcd.l.r, 

Acaip turistler 

Başvekilim izin 
teşekkürleri 

Ba§Vekil Dr. Refik Saydam, 19 Ma
yıı 1940 gençlik bayramı• münasebe
tiyle muhtelif makam, tegekkill ve 
yurttqlardan almıı oldukları tebrik
lerden dolayı tegekkilrlerinin ve mu
kabil tebriklerinin ibtağına Anadolu 
ajansını memur etmiJlerdir. (LL) 

B. Çörçil Paris'te 
Londra, 22 a.a. - Royter: 
B. Çörçil, yanında deniz, kara ve 

hava eksperleri olduğu halde bugiln 
Franaaya giderek kısa bir müddet kal
mıg ve B. Reynaud ve general Wey
gand ile görilşmüştUr. B. Çörçil ak
şam üzeri Londra'ya dönmilgtUr. 

Balkan bisiklet 
müsabakaları 
bugün başhyor 

BUkreı, 22 a.a. - Anadolu Ajansının hu
susi muhabiri bildiriyor : 

Bisiklet balkanyadına iştirak edecek o • 
lan balkan bisikletçileri, BUkre,te toplan • 
mııtır. Balkanyad yarın açılıyor . 

Balkanyada fııtirak edecek tUrk heyeti 
ve sporcuları, bugUn saat 16 da tUrk ıe· 
bitleri makberes1nl ziyaret ederek mera • 
simle çelenk koymuılardır. Bu meruimde 
tUrk kolonisi de huır bulunmU§tur. 

BUyük elçi Hamdullah Suphi Tannöver 
aaat 18 de tUrk katllellne tılr- Q&Y. vermft
&ılı 

C. H. Partisinin güzel bir eseri 

Halkevleri resim, fotoğraf 
sergisi dün Parti Genel 

Sekreteri tarafından açıldı 
Törende Başvekilimiz, mebuslar, sanatkarlar 

ve güzide bir kalabahk hazır bulundu 

Başvekilimiz doktor Relik Saydam, C. H. P. Genel Sekreteri Dr. 
Fikri Tuzer ve Ankara Halkevi. Bcqkanr Ferit Celal Güven 

sergiyi geziyor 
CUmhurlyet Halk Partlııfnfn her sı>ne 

mayıs ayında açmıya karar verdiği hal • 
kevlcrt amatör resim ve fotograt aergtle • 
rinln blrlnclsl diln saat 17.30 da Ankarl\ 
Halkevinde CUmhurlyet Halk Partisi G"· 
nel Sekreteri Dr. A . Fikri TUzer tarafın
dan çok gUzel bir nutukla açılmıııtır. 

Açılııı merasiminde Ba§Vekillmiz Dr. 
Refik Saydam ve Maarif Vekilimiz Hasau 
- Ali Yücel bir çok mebuslarımız, aaııatk~r
lardan güzide bir kalabalık. Ankara&ı. bu
lunan şehir Uyntrosu o.rtlatleri de l,ttlrak et 
mlşlerdlr. Parti Cencl Sekreteri Dr. Flkrt 
Tuzer serginin mruıa ve ehcmtyetfnl teb~ 
rUz ettiren qağıdııld nutku ııl:lylemtı ve 
sürekli bir surette alkışlanmıştır. 
"- Sl\Yln Genel BA§kan Veklllm; 
Hnlkevlerfnin birinci amatör resim ve 

totograf ııergtslnl yük.sek huzurunuzda a • 
Ç1yorum. 

Aziz dAveUUertm: biraz ııonra gezip g!S· 
receğlnlz resimler ıerginin isminden de 
anlB.§ıldığı veçhtlı.ere memleketimizin en 
Ucra köııelerlne kadar yayılmıİ halkevle • 
rlmlzde çalışan kabiliyetli tllrk gençleri • 
nln kendi zevk ve heveıılerlyle yaptıklan 
eııerlerdir. Bu eserlerde teker teker btlyllk 
birer sanat lddiuı yoktur. Ancak 8&Datın 
lnkiııatını, onun milli bünyesintn kemalini 
ve beynelmilel değertntn artmasını amatör 

C. H. P. Genel Sekreteri doktor eliyle dahi olsa. sanatı llcra köııelue ka • 

Fikri Tuzer nutkunu .öylerken dar ~(~~uv:. ~~t s~~=~~ı:u halklll 
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Ankara Halkevinde güzel bir toplantı 

Şehir tiyatrosu artistlerine 
bir çay ziyafeti verildi 

BCJ§vekilimiz doktor Relik Saydam ve Parti Genel Sekreteri 
doktor Fikri Tuzer artistler araırnda 

Maarif Vekilimiz Hcuan. Ali. Yücel artistlerle beraber 

DVn Halkevinde Ankara'da bulunan §ehir Tiyatrosu artiııtlerl ıerefine bir 
~l si):afeti yedlmlttir. Bu •lr.afeto ait tafsilit dördüncü aayfamuda~ 
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Askeri bahisler 

Zırhlı akıncılar 
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~ SABAN BA~INA 1 . 
~ •.........•..................•....•..• ---

Yine fazla istihsal meselesi 
Dr. llhami MASAR 

Şakir Hazım ERGÖKMEN 

Büyük Millet Meclisinde 

Matbuat Umum Müdürl' 
layihası ruznameye alın 

Diln, 21 Mayısta Cambrai cenubun- man saldırışı karşısında güç bir du • 
dan garbe ve şimaligarbiye doğru ön- rumda kalmıştır. Fransız başvekili 
lerini açık bularak ilerliyen alman Rcynaud, vatanın tehlikede oldufunu 
kıtalarının Arras, Amiens ve Abbeville ve bozgunculara ve hainlere karıı sert 
mevkilerine vardıkları haberi diln 8ğ- muhakeme usullerine müracaat edile
leden ıonra fayi olunca bir hamlede ceğini ve fransızların bir Jef etrafın. 
yüz kilometrelik bir mesafeyi keserek da toplanmaları lüzumunu söyledi. Bu 
Fransa'nın garp kıyılarına kadar uzan- şef kimdir, Mareşal Peten mi ? Yoksa 
malan herkesi hayrete dUşUrdU. general Veygand mı ? Fransa'da, za-

Fransa'nın bu kısmı dümdüz ve bir- feri temin etmek için acaba bir rejim 
çok yollarla bezenmiıtir. Alman zırhlı değişmesi karşuıında mıyız ? Bu ted
kıtalarının aaatta 30-40 kilometre hızla birler, çok geç olmakla beraber, belki 
yürümekte oldukları maliimdur. Böyle de Fransa'da bütün kuvetleri bir ara
olrrwda beraber, bu hareket, tıpkt bir ya toplamağa yarayabilecek amiller o. 
ay önce Norveç kıyılarına yapılan al- labilir. Ne ise, biz politik hadiselerle 
man asker çıkarma hareketi kadar ce- meşgul olmıyarak bu zırhlı akıncılar 
ıurane, cüretkarane yapılmış bir hare- meselesine dönelim. 

Sayın Ziraat Vekili Muhlis Erlrmen'in 
radyo konuşmasına atfen ya:ı:mı~ olduium 
ve Uluı gazetesinin 15/4/~40 urlhli nüı -
haımda çıkan yazımda memleketimizde 
yalnır ekim Nhasının genişlemekle kal • 
madıiını aynı zamanda dönlim veriminin 
~e ylikseldiiini bildirmiıtim. 

Köylü elindeki çift hayvanlarının artması 
modern ıiraat lletlerinin daha fazla tum
mUmU ve bir de nlıbeten daha iyi tohumluk 
kullanılmaımın verimin artmur üzerinde
ki tesirlerini arattıralım: 

1 - Umumi harp ve bunu taklbcden dilı
man iatllaları 'eki hayvanlanmu:ı çok a -
ıalttı; elinde fhtlyacma klfl çeki hayvanı 
bulunmıyan köylümüz tablatiyle topraiı i
yi Jıllyemlyordu .. Bu~ iae türlr köylüıll. 
nlin elinde ceman iki milyon çiftten fazla 
çeki hayvanı vardır. Bunlar, filhakika, cüa
sc ve beslenlı itibariyle ldeallmJzden henüz 
çok uzaktır, adetleri de klfl delildir: fa
kat ne de olaa beı nlifuılu kabul ettlilmiz 
çiftçi ailelerinden evelce ancak 11,te birine 
bir çift hıyvan IHbet ederken buı{ln çift'! 
ailelerinin dörtte ilçll bir çift hayvana ma
lilc bulunuyor. Bunun neticesi olarak top. 
r&k niıbeten daha iyi iılenmektedlr. Harp
ler<1cn ıonralı:I ırkıntılı ıenelerlmlzde lı • 
len !mit nadas adeti ıaruretler netlceıinde 
hemen hemen tamamiyle terkedilmlıken 
bu&'iln ekilen aahanın haricinde takriben 30 
milyon dönüm araz.inin, ,..ani ekilen arazi. 
nin takriben yüzde otuzunun, sürülerek na. 
dasa terkedildiğini kabul edebiliriz. 

Yeni vaziyet ve ıartlara uyıun, daha ıe
rt ve daha verimli bir ılatcmlc çalışmak 
dıtiyacı kendini kuvetle hi11ettirlyor, Bu 
memleketin kendini cm.niyet ve ıclamette 
sanabllmcsi için dıin kafi görülmüş olan 
vasıta ve tedbirler, bugün noksanlık ar:ı:et
mck ihtimallenylo ortadadırlar. Daha üı· 
tiln ve ileri, daha aıametli ve büylik Tür
kiye'nin maddcle~tlflne mutlak bir emni
yet ve itimat besliyebilmek için, istek ve 
mesuliyetlcrimlzi, mesaimizi arttırmak zo
runda bulunuyoruz. 

Başvekalete bağlı Matbuat Umum Mü -
d!lrliliü teakillne ve vulfelerine dair lıca

nun liyihasırun muhtelit encilmende mü -
zakeresi bltmlt ve l!yiha n1.ZJWTie7e alın· 
mıştır. Bütçe kanuniyle alakası dolayısly
le bütçe kanunundnn evci görilşUlmesine 

lüzum gösterilen lblha bugünlerde umumi 
heyette rörllıüleccktir. 

Mııtbuat umum m!ldilrlilğ!l teşklllt ve 
vazifeleri hakkrndakl kanun lbih111r, mu
vakkat encümende bazı küçük değlıiklik • 
lere ulramış fakat CNslarını muhafua et
mlıtlr. 

mumiyeyl tenvir etmek ve i~b 
nasip göreceği vasıtaları kull 
yat yapmak ve yaptırmak. 

c:) MilU ahlak, haberlerin do 
b&ncı tahriklt ve propagandalar 
raatının efkarıumumiyeye ıayık 
ebat ve ehemiyctte arz, ıni!Iİ 
matbuat kanunları bakımlanndsll 
yat, 

Memleketlerin cihan ıira• 
ınayülleri, dahili ıiyasetlerind.ııt 
!eri, Türkiye ile olan münasebe ' 
tür hareketleri bakımından bari 

kettir. Abiens, Arras mevkileri Fran- Söylediğim gibi, bu akıncılar, bir 
aa'nın timaligarbisinde mühim garni- vakitler Viyana civarlarına ve yahut 
zonlardır. Bilhassa Amiens ikinci fran Almanya ortalarına kadar akınlar ya
aıs kolordusunun merkezidir. Yilz bin pan Türk sipahilerinin yaptıkları ayni 
nüfuslu bir şehirdir. Fakat buradaki şeyi yaparlar. Muvaffak olamazlarsa, 
fransız kolordusu seferberlik müna - dönüşlerinde yakarlar, yıkarlar. Şu 
ıebetlyle memleketi terkederek cep • farkla, ki atlı akıncılar daha zayıftır; 
heye hareket etmiş olduğuna göre bu zırhlı akıncılar daha kuvetli ve kor
mıntaka memleket dahili ve askeri kı- kutucudur. Böylece alman zırhlı akın
tasız kalmış olacağı tabiidir. cıları Manş kıyılarına kadar ilerile -

Zırhlı kıtaların böyle, boş bulduk- mekle, bir an için, Belçika'daki ( in
ları yerlerden dlişmanın iç memleke - giliz - bclçika ) ordusu ile ana Fransa 
tine saldırarak dlişman ordusuna ya- arasındaki irtibatı tamamiyle ke&mi§ 
rıyacak müesseseleri yakıp yıkmaları, oldukları intibamı verdiler. Fakat, '22 
iç memleketteki halkın maneviyatı il- Mayıs öğle ajansından öğrendik, ki 
zerinde tesir icra eylemeleri, bundan fransızlar Arras'ı geri almışlardır. Bu 
ciaha onbet yıl önce askerlik tabiye - halde Belçika'daki ( ingiliz - bclçika ) 
ıince kabul edilmiıtir. Bilhassa, bu va· kuvctlerinin bir mukabil hareketi ile 
dide en çok fikirler yilrilten ve yeni buradaki alman zırhlı akıncı müfrezeıi 
yeni prenıipler koyan, herkesten <Snce tekrar geriye slirülmUt demektir. Öğ
lngilis ukert muharrirleri idiler. Meş- leyin, fransız radyosu da Amiens'in 
bur lngiliz generali Fuller zırhlı kıta· geri alındığını bildirmiı. Eğer bu ba
lar tablyesinin mucididir. Fakat, on- her dahi doğru ise, toptan, Paris'ten, 
!arın kunnuı oldukları nazariyeleri fransız baı kumandanlıfının aldığı bir 
timdıl alınanlar tatbik etmektedirler. tedbir ile, Amie.ns'dekl alman zırhlı a-

2 - Modem ziraat llletlcrinin tao.mmüm 
derecesi de, henüz iıtediğimiı:dcn çok u -
zaktır. Fakat ele flk olara,k demir pulluğu 
alırsak görürüz k.i harplerden sonra mem
leketimizde pulluk adedi tahminimize gö
re takriben yüz bin kadar iken bugün bu 
miktar yarım milyonu reçmiştir. Yani bu
rün çift hayvanlarımırdan yüzde yirmi be
tine pulluk iaabot etmektedir. Ya.lnız de
mir pulluğu bile ele alırsak ıunu katiyet
lc ıöyliyebiliriz ki bu 11etin girdiği yerde 
dönüm verimi birden bire mabıQs derecede 
yükselmiştir. 

Ahmnların buna muvaffak olmaları kıncı kıtası da geriye atılmıı demek 
ıla, yedi aekiz yıldanbcri Almanya'da oluyor. 

lıart. huırlanmak için aarfedilen hum Ne bu zırhlı akınının ve ne de bun-
cnah çalı§maların eseridir. İtiraf etme· 1 · •. k"" t""l · • h 
lid . iri b 11 d 1 ·ıt 'd arın gerıye pus ur u mesının, mu a-

ır, u ıon yı ar a ngı ere e be • . . · d k b. 
F 'd b la d k d" re nın netıcesıne tesır e ece ır ro· 

ıre ran~a a, • ~anı aş rın a • en ~ ıu yoktur. Cambrai mıntakasındaki bil 
lleyhlerınde dıkılmekte olan tehlıkeyı ük d ha be · b" ·· "dd 
.... ·· k k d "dd" · 1 d Y mey an mu re sı utun şı et 
ııuşunece a ar cı ı ınsan ar an .. 

·· kk h"k"" tl "kt"d k" ve dehşetı ıle devam ederken, alman 
ınure ep u ume er ı ı ar mev ı- k • . • 
ln 1 · 1 d" b"lt!.k" 1 h zırhlı ıtalarının gerıye ıilrUlmesı, e ge memı§ er ır, ı u ıs so cena F , 

1. tl rl h ttA k ü · ti bunların ransa da, iç memlekette bir 
aoıya ıı e ve a a om nı:: er . 

. • panık ve bozgunluk yapamadığına ve 
ı>u memleketlerde bırçok zamanlar ış f 1 hAlA k 11 ük" /1. 

.... d h t t · k" • d b ransız arın d cı a ı arını ve ı u • 

...,ın a ve ya u esır mev ıın e u- • • 
1 ___ ,_ l k ı· ··d f k d t netlerını muhafaza eylemekte olduk -
uıuu- meme e ın mu a aa u re -

le ·nı tm 1 k d"" 1 ğ Iarına deUlet etmeleri itibariyle mU-n uyu uş ar, as er uıman ı ı hi di 
vapmıılardır. Böylece, 1918 yılının ga· m r. 
Hp Fransa'ıı ve İngiltere'si, bugün al-

Belçika'dan Paris'e 

gelen talebelerimiz 
Belçika'da Merkez Bankası hesabı

na tahıil etmekte olan Nafiz Özsoy ile 
kendi heubına tahsil etmekte olan Ni
hat Özg8r de Paris'e muvasalat etmiş
lerdir. Diğer talebenin de muvasalat
lan tesbit edildikçe isimleri peyder -
pey ilin edilecektir. ( a.a. ) • 

Yeni maiyet memurlanmız 
Maliye mUtettJı muavinlerinden BB. Na· 

bit Alpar, Necml TBll§u, Salt Kandan, 
Vefik Plriııççloğlu, Neziye Siral, Hurrem 
Kubat, Nazif Caıncıoğlu, Rlfat Onat, Şe
tlk Yur terfian be&ılnci sınıf mııllye mU • 
tettlıllklerine tayin edllml&ılerdlr. 

Eıkitehir belediye eski reisi hak
kında lüzumu muhakeme 

kararı verildi 
Esklıehlr eski belediye reisi Ktunll Kap· 

tanlı, :Muha.ııebecl Şaban Matoğlu ve maz
baha memuru HUseyh1 Levend'in vazlfele· 
rtnl suylstimal ettlklcrl hakkında mülkiye 
hllfettloleri tarafından yapılan tahkikata 
l.lt evrak Dahiliye vekıtletlnce tetkik edil· 
mıo. wylıUmallert sabit görUlerek, !Uzumu 
muhakemelerine karar verilmiştir. Bu Uç 
sata ait evrak yakında devlet ıtlrasına 
ıevk olunacaktır. 

Emniyet te,kilatında yapılacak 
tayin ve terfiler 

Rahmi APAK 

Hatayda pamuk ziraati 
Hatayda pamuk ziraatlnln fnklıatı için 

Ziraat vekAleU bu vllAyetl klevland bölge
sine almıı ve 210.000 kilo uf Klevland to
humu vllAyet çiftçilerine meccanen tevzl 
edllmlıtlr. Hatay mUatah8llleri hUkUmetln 
gösterdiği bu fili yardım ve himayeden pek 
ziyade cesaret alarak pamuk ekimine giriı
mlı bulunmaktadırlar. Ana vatana ilhakın
dan evel 20.000 dekar kadar olan pamuk 
:ı:iraatınln bu yıl 40.000 dekan &facatına 
muhakkak nazariyle bakılmaktadır. 

Yeni emniyet memurlarımız 

Abana nahiyesi müdUrU Hilmi Tolun 
Kastamonu maiyet memurluğuna, nUfuı u
mum mUdUrJUğU oeflerinden İbrahim A:r -
gwı Bilecik maiyet memurluğtllla, Dikmen 
nahiyesi rnlldUril Necati Kınacı Konyaya, 
MUlklyell Çetin Slllvrı Orduya, Batvckıı.~t 
kararlar dairesi memurlarından Şevket Oll
re.e Malatyaya, Büyük Millet Meclisi mu
hasebesinde Hilmi Keçeci Kiltahyaya, ha· 
riclye vekll.letl protokol dairesi memuru 
SalMıattın Gürbll Konyaya, devlet fQra.eı 
kAtiplerinden HUsnU Gider Çorumıı., hukuk 
mezunu Nazım Uzunheklm de EIAzığ mai
yet memurluğUna tayin edilmişlerdir. 

Ort!l Anadoluda pamt!k ziraati 
Ziraat vekıı.Jetl orta Anadoluda pamuk 

ziraatını teşvik için yeni bölgeler vUcude 
getirmektedir. Bu yıl Aksaray kazuının 
Uluırmak vadisinde pamuk ziraaUne bq -
lanacakttr. Bu bölge çiftçilerine meccanen 
21 ton, Slvuın Suıehrl kazasına, 6, Erma· 
nak kazasına 1, Afyonkarahlaar vllAyetlne 
2 ton pamuk tohumu datıtılmııtır. Aynca 
Malatya, Diyarbakır çevreııl mllııtahıll • 
!erine 70 ton saf Klevland tohumu tevr.l e
dllmtıtir. 

Nihayet topralm ıs aantimetrcalnden iı 
tifade ederek ziraat yapılınıa tabiatiyle ka
rasabanın iıledifi 8 santimetrelik kıemın
dan faydalanarak yapılan çiftçilikten daha 
fazla haıılat elde edilir. 

3 - İyi tohumluk meselesine relince 
makaadım burada tekrar ıslah iıtaıyonlann 
da yetiıtirflen nevilerden bahıetmclı: de -
ğildir. Memleketimizin her tarafuıda böy
le nevileri kullanmak daha uzun umana 
mütevakkıftır. Şimdi burada mevzun bah
sedeceğim eldeki cinsin içinden aağlam ve 
iyi taneleri seçerek ekmektir. Ziraat Ve -
kiletl tlmdlye kadar memleketimizin muh
telif 7erlerine 250 kadar ıelektöı' {tane u-
mlzleY!cI inalilne) ıevltetmfıfır. lfu eeTck-

törler hususi memurlarının nezareti altın
da köyl!iniln tohumluğunu temizlemekte ve 
lllçlamalrtadır. Selektör çaltpn mmta.ka -
!arda elde edilen netice çok memnuniyet 
vericidir. Ve Ziraat Vekltetine her taraf
tan ıelektör talepleri ıelmektedir. Fakat 
bir ıelektörün vaııatt olarak ıenede 300 ton 
hububat temizlediğini kabul edcbilrsek 250 
makinenin baıardıfr lı 75 bin ton eder. Her 
sene kıtlık ve yazlık takriben 700.000 ton 
tohumlulı: buiday ıerpilen memleketimiz -
de bu miktar buğday tohumluğumuzun on
da birinden fazlasrru teşkil eder; gayemiz 
ıtmdillk 1500 ıelektör i1lctmektir 1 

Fakat tllrlr köy!Uıll kendiliiinden de çok 
it yapabilir. Atalarımrı iyi tohumlulı: elde 
etmek için mahsulü biçmeden evel tarladan 
ıUrbilz baıaklan ıeçerler ve bunları ayrı 
harman ederek tohumlulı: diye kullarurlar
mı::;. Bu şimdi de peki.il yapılabilir; bu, 
kabil olmasa bile zahireyi elekten reçire
rck iri taneleri ekmekten de bir dereceye 
kadar fayda temin olunabilir. Gürbüz bir 
insan nasıl g{lrbUz bir yavru husule getl -
rinıe gürbüz tane de gUrbllz nebat yapar. 
Köylil tohunılutunu bizzat Ulçlıyabllir de 
bütün ıirut tqkilltı bu hususta icabeden 
tavalyelerde bulunmıya lmadedir ... 

Sürmenin tarlalanmızda yaptıiı tahribat 
çok mühimdir; yalnız bunun önüne geç -
mekle bile dönilm verimini arttırmak ka -
bildir. 

Şimdiye kadar batarı lan iı büyüktür; fa. 
kat ileri Türkiye idealine ulaşmamız için 
hiç bir semereden mutmain olmadan çalış· 
malıyız ... Bu hl\susta en baş; en şerefti va
zife türk köylilsü, sana terettüp etmektedir. 

Her tlirlil tehlikeler önünde, bu millete 
yilkselmck için muhtaç olduğu ı;ulh hayatı
nı havalarında bin tayyare ·bulundurarak 
teminat altına almak lmk§.nı, bu devrede, 
kıymetini kaybetmiştir. "Bin tayyare" lik 
gayenin, artık "2500" lük bir kuvetle ifa
desini tabii ve makul bulmak llzım geli • 
yor. 

Muhtelit encümen, hazırladığı esbabı 

mucibe lAyihasmda matbuat, radyo difUz -
yon ve turizm gibi mcvıuların ·l>iribirinl 
tamamlıyan ve blrlblriyle çok sıkı allkası 
bulunan işler olduğunu tebarliz ettirdikten 
&onra Iliyihanın memleketin mcn.faat ve ih· 
tlyııçlanna daha iyi cevap vereceilnl ıik
reylemekte ve ıöyle demektedir: 

tı ta"kip etmek; 

d) Milli matbuatın inkılap P 
devletin umumt ılyuetine •• 
lhtlyıı.çlarına uygun olmasmı t 

rna.k ve bunların mesleld ıl.nkifl1 
yetleri i~in rehberlik etmek, 

•) Beynelmilel matbuat, ~ 
ve turizm teıekkUller.iyle me•l 

Sekiz on aydır "olmuş olanlar", mcmle • 
ket havasında dıitman ta17arelerinin ıcr -
bcstçc dola5mamasını muvaffakiyet ve mu. 
kavemetin sırrı olarak ortaya atmıııtır. 

Tayyareyi yardımcı silah Hymı:ı olanların, 
birçok memleketlerde başlarını dövdllkle • 
rini görüyoruz. Mesulleri araştınnıya va· 
kit bulamadan yokolan milli istiklaller Ö· 

nünde esef duymaktan batka bir ıey yapa
mıyan milletlerin hali pek acıdır. 

"Ditu taraftan büyüle barp sonraaı 

dünyauadı çok büyük ehemiyst kesbe· 
den bu mevzular verimlerini arttırma ba
klmından, her tarafta tek salahiyet dai -
resinde toplsnmalr.tsdlT. Yüksek huzuru· 
nuza srudilen bu llyihayı yulr.srdd:i 
bahsedilen faydaları temin edici nuıhiyet
te gördül~nden encümepirniz bazı ufalc 
deliş/kliklerle bbul etmiıtir." 

Layihanın e.CU1ları Hava siHihına, tam bir cehil içinde beşin
ci derecede bir harp figüranı demek gafle
tinde bulwuınların, karada ve deniz.de za -
fer teminatı olarak dolaşan tayyare önlln -
deki hayretleri neye yarar? 

Zaman, artık ana damarlardan boşanan 
kan kadar kıymetlidir. Maddi, manevi bü· 
tün kuvctleri, devlet ha:ı:neslni, yardım ve
ya borç halinde halk servetini ortaya ko -
yarak geceli gündüzlü çalışmak, harp ife. 
tiyle karşılaşması muhtemel her memle -
kette kati, hayati ve Acil bir mecburiyet 
olmuljtur. 

Bize gelince; dünyanın glin geçtikçe ka
rışan manzarası önünde, dün "bu mcmle -
ketin kendini emniyette ıanabllmesi için 
bin tayyare ve on bin tayyareci olarak 
müllhaza ettiğimiz kuveti" &imdi bizim de 
2500 tayyare, 15.000 tayyareciye yükselt· 
menılz ico.bediyor. Hakikat ve ihtiyaç bu
dur. 

Dünya haritasının yeni baştan çlzllcceil 
bu harpten, diri vo muzaffer çıkmak için 
her fedakirlrh katlanmak ıorunda bulu • 
nuyoruz. Ve unutmamalı ki türk ml11etlnln 
vatan ve istlkl!ll için göze aldıramıyacağı 
hiç bir fedaklrlık yoktur. 

İmkinsızlık önünde def iliz; etrafında 
çelik bir kale gibi toplandığtmız MUıt Şef 
inönil'niln fU sözleri .kulağımızda küpe ol
sun· 

"Mert adam ve bliiUk millet odur kı, 
tehlikeyi olduğu' gibi görllr. Böyle m111et
ler, türk milleti gibi geçende olduğu ka -
dar yann da, daima muzaH er olur ve dai
ma hu mfişlrll!U yenerek ortaya çılıcar." 

Seylip gören yerlerde 
pamuk ziraati 

SeylO.p g6ren yerlerde· kıolık zerlyatın 
zararlarını kargılamak için yazlıkların ve 
bu arada pamuk ekimini teıvlk için Zi • 
raat vekdletı, M. Kemalpaşa çlftı;llerlne 
2.500, Yenişehir çiftçilerine 2,500, İzn!ke 
2.000, İneglHe 500, Bursa merkez kuıuıına 
5.000, Karadnbeye 4.000 olmak üzere 17 
bin kilodan fazla sat Akala tohumunu mec 
canen tevzi etmlıtlr. 

Geyve ve Pamukova mUatahslllerlnln to
humluk borçlan da tecil edllmlı ve bu 
çiftçilere ayrıca meccanen 7.500 kilo pa -
muk tohumu dağıtılmıştır. 

Müruru zamana uğrıyaca.k 
tahvil kuponları 

YUzde bea ve iki faizli 1982 har.ine talı • 
villerlnln 8, yüzde bet faizli aeyrlsefaln 
hazine tahvlllerin!n 2, O faizli 1934 hazine 
tahvlllerlnln 1 numaralı kuponları 31 ma
yısta mUrunı zamana uğrıyacaktır. 

Vilayetlerimizin 1940 bütçesi 
Ankara vllAyetl huııuat muhasebesinin 

1940 mali yılı blltçeel Dahiliye vekAletın
de mllteşekkll komlııyonca tetkiki ikmal e
dilerek yüksek tasdlka arzcdllmek üzere 
BıışvekAlete verilmiştir. 

O halde senin vekilin olan Ziraat V ckili
nin sözünü bir daha tckrar!ıyalım: 

SABAN BAŞINA 1 

Liyihaya göre Bnşvckatetc bağlı bir 
"Matbuat Umum Müdürlüaü" kul'Ulmakta 
ve bu umum müdürlük matbuat radyo dl -
füzyon ve turizm müdürlüklerinden ve 
bürolarından teşekkül etmektedir. Umum 
müdür, Ba:ıvekil tarafından intihap ve Cüm
hurrelıinln tasdikiyle tayin olunacaktrr. 
Şube müdürleri ile beşinci ve daha yukan 
derecedeki mcmurlann tayini umum müdü
rün inhasile Başvekil tarafından, difer me
murlarla müteferrik müstahdemlerin tayi
ni umum müdür tarafından yapıla -
cıktır. Umum müdür memurlarını lüzum 
gördüğü yerlerde salııtırabilccektlr. 

Umum müdürlüğün başlıca vazifclori ıu 
suretle ııralarunııtır: 

a) Memleket içinde ve dıımda ılyaat, fk
tısadi, içtima! ve hant harelntler bakı -
mından bütün neıriyatı takip etmek, 

b) Memleket ı,inde ve dııında, millt si
yaset ve menfaatlerimizi ihlilc matuf ola
bilecek propagandaları karıılamalı:, rejimin 
dahiU ve harici siyaseti hakkında efklrıu· 

Yüz parahk otobüs ücreti 
davaSI neticelendi 

ve .. başka semt yolcusun"Uii .. o aemtetah!İı 
edilen otobüslere binmelerini temin mak • 
aadlyle otobUs idaremiz Çankaya, Kavak • 
hdere ve Dikmen gibi ıemtlere lşllyen oto· 
bllıılerde yolculuk edenlerden bir 
b61ge ücreti fazla almaktadır. Gec:enlerde 
Kavaklıdere otobUsll ile Bakanlıklara gl • 
den bir zat bölge farkı olan yUz parayı 
vermek iııtemcmlı ve bu yüzden idare tata
fından mahkemeye verllmlıtı. 

İkinci sulh hukuk mahkemesinde görU· 
len bu dil.va otobüs idaresi lehine netice -
lenmlgtlr. İkinci sulh hukuk mahkemesi 
yüz para. otcıbUı Ucretl farkının. 60 kurııe 
veklUet Ucretıyle 147 kuru§ mahkeme mu
rafının bu :zat tarafından ödenmesine ka -
rar vermlıtir. Ankara belediyesi mahke • 
me ıııı.mını alarak karar verilen paranın 
tahslll lçtıı bu zatı icraya vermtıtır. 

Naklolunanlann sattıkları 
tohumluk ve hayvanlar 

Bir yerden diğer bir yere naklolunan 
lann hUkUmetçe verilen tohum ve çift 
hayvanlarını ııattıklan anla,,ılnuıtır. Bu 
hususta dikkatli bulunulmıuıı ve ıatııa 
meydan verllmemeıl al!kalılara blldtril • 
mtıtlr. 

Çağrı 
x Maarif EncUmenl buglln .aat 10 da 

toplanacaktır. 
x Divanı Muhasebat EncUmeni 24-~1940 

cuma gUnU saat 10 da toplanacaktır. 
x Arzuhal EncUmcnl bugiliı ıaat 14.30 

da toplanacaktır. 
x Ziraat EncUmenl bugün aaat 10 de 

toplanacaktır. 
x İktisat Encümeni su komlıyonu 23-~ 

1940 per§embe gUnU saıı.t 16 de toplana -
caktır. 

x Adl!ye Encilmenl 28-5-1940 percıembe 
günU saat 15 de toplanacaktır. 

ve münasebetlerde bulunmak. 
t) MatbuBt kanununun tatbl 

zaret etmek, 
g) Radyo dlfUzyon postaları 

halkımızın ıı!yasl, fkUsadl, iÇ 
ve bedii ihtlyaçlarıw tatmfıı 
ırrarnlar lhz.arını ve tatbikini t 
mek, 

h) Memlekt dahilinde yÇılsll 
senaryolarını ve hariçten gelell 
memleket ıahnelerinln rep 
kontrol etmek; resim, gramofoıt 
ve diğer biltUn neşir vasıtaıarııı1 
altında bulundurmak ve her hU 
lekele zararlı tesirler yapa.cıU< 
olmamalarına dikkat etmek ve 
hlyette gllrdilklerinln yapı!ma61°' 
lacak tedbirler almak halkımıll 
memleketimizi yabancı meml _,, 
nıtmıya yarıyan her nevi t&Yd
ve senaryolar hazırlatmak ve a:ı!4 
ııerler vUcude getlrilmeılne y~ 
nun için lUzurnlu vaaıtalan t~~, 

1) İç ve dıı turizm milli ıl~ 
ıadt ihtiyaçlarımıza uygUn ve 
faydalı olacak ıekllde lnkleafııı' 
tedbirler almak ve memleket 1 
nzm lılerinl tanzim etmek vı 
rakabe altında bulundurmaktıt• 

Uıylha, yıllık ödenecek mJktt" 
lirayı seçmemek üzere Anadol!J 
tUrk anonim ıtrketlyle 10 aeııe)'t 
ahhüt lcra.aı için matbuat umunt 
f{lne aelAhfyet vermektedir. Dl"'" 
telııls kanununa göre MUnakalAt 
ve P.T.T. umum mildUrltlfllne 
!azı hakkı mUkteaepler bu ı~ 
buat umum mUdUrlUğUDe de·""'~--0•-1 

ve bu vazifelerin ne ıekllde 
1'6ıtermek üzere bir nızamııarn• 
nacatı kaydedilmektedir, 

Dün ıehrhnlzde hava hatif 
ınlı, rüzgA.r garpten saniyede 7ufı! 
dar hızla eamtıtır. Gecenin en d --
htı 7, gtlııUn en yüksek ıncaklı'1 
cedlr. Yurtta hava Trakya ve oi'tf 
ıuda çok bulutlu, diğer b!Slgelerr 
geçmlıtır. 24 ıaat lclndekl yağıf_.c 
metreye bıraktıklan su miktarı ... · 
dağında 6, Geyvede 1, M. Ke 
Balıkeslrde 8, Kastamonu ve _, 
Esklşehlrde ', KUtahyada 6, Jrl.., 
Erzlncanda ~. Erzunımda 17, .... - .... __ , 
Trabzonda 16, Rlzede 20, kilo 
gdrlar Trakya, doğu ve orta 
ekseriyeUe garbi, Akdeniz ııaııııitJf 
nup, diğer bölgelerde umum1Y9 1 istikametinden aanlyede en çok 
kadar hızla esmiştir. Saat 14 de. 
rasatlarda en yüksek ıncaklıklıı.t j 
tzmır, İskenderun ve Mardlnde ~· 
ve Dlyarbakırda 24, Oltu ve l sf 
Nazilli ve Adanada 26, Urtada 
kaydedilmtıtır. -----
Deniz yollar1nın 1940 

8.103.993 liradır 
Devlet deniz yollan ltletrne İ1! 

1940 mali yılı bütçeli geçen ıteJt ;i! 
ran 1.824.328 lira fazlaıılyle s.ı~ 
dır. idare her gün biraz daha a.r"'J 
filomuza lUzurnlu elemanlan ~ 
için bu ıeneye Avnıpaya talebe. 
çl gönderecektir. Deniz yolları 

1 rında paruız seyahat edecekler o
1
, 

dar MUnakalAt vekAJeUnce tesb 'J 
esaslara göre yapılıyordu. Bu se~" 
kanun projesine parasız ve tensi 
hat edebllecek1er1n listem ekle~ 
liste dııında aynca idareye V ~ 
6, diğer hatlarda 300 parasız pe 
gölUnde 7, diğer hatlarda 200 
permt verilebilmesi aelAhfyetl 

Emniyet tıleri umum mUdUrIUgU, emni
yet ınUdtlrlertnden ıonra merkez memuru, 
ba§komlHr ve komiserler arasında da dı.ı
tiılkllll yapmaktadır .. Bu arada bazı bq· 
komlMr, komlııer ve komiser muavinleri 
terli etUrtlmektedlr. 
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• 
Çocuk Esirgeme Kurumu 

ve tayinler 
Dabtllye vekAleU vll!yetıere bir tamim 

yaparak halkımızın çocuk esirgeme kuru -
muna lza olmalarını temin için kurum f\l· 
belertne lUzumlu yardım ve alAkanın göste· 
rilmeıılnl b!ldirmlştlr. 

lstanbul Haliçinin temizlenme
sine başlandı 

İstanbul; 22. ( Telefonla ) - Uzun 
senelerdenbcri mevzuubahs olan İs -
tanbul Halici'nin temizlenmesine Mü
nakale VekAleti'nin bir emriyle bu • 
günden itibaren başlanmıştır. Temiz
leme ameliyesi ilk olarak Eyyup karşı
ıındaki kilçUk adaların önünden bat· 
lıyacaktır. 

Pamuk ekimi 
Pamuk mahsulUnUn son zamanlarda yük

•ek bir fiyatla ıatılması UzerJne Çukurova 
ve Ete mUıtah!llleri bu yıl daha fazla 
ekime ıı:lri,mlı bulunmaktadırlar. 

CUmhuriyct hilktilnetinln !ili yardım ve 
teşvikleri sayesinde Adanada bir h:ıyl! iler
lemlı olan pamuk ekiminin bu yıl 2 100 000 
ve Ege çevresinde 700 000 dekan geçeceği 
tahmin olunmaktadır. 

Şayia zehirlerine 
karşı panzehir 

j ngiİtere'nin yeni istihbarat 
nazırı B. Duff Cooper'i evel

ki akşam radyoda konuşurbn din
ledim. Sesi ve konuşması yeni in
gillz başvekiline bir hayli benziyen 
bu nazır, vaziyetten bahsettikten, 
işin acı taraflarını da soğukkanlı
lıkla ortaya koyduktan sonra bir 
tavsiyede bulundu : 

Şayialara karşı uyanık ve dik -
katli olalım I 

lngillz nazırı, bu bahse dair yeni 
v~ taze bir misal de gl5sterdi : O 
gün, tanıdılı ve itimat ettiği bir a
dam, kendisine ıu haberi getirmiı: 

- Fransa batvekili Senato'da 
" Fransa'yı ancak bir mucize kur -
tarabilir J ,, ded,i. 

Fransa'yı bilen, barekili bilen, 
vaziyeti bilen İngiliz nazırı, " bun
da bir yanlışlık olacak dedim ,, di
yor," fransız başvekili dünyada bu
nu söyliyemez. ,, Nihayet nutkun 

esas metnini alıp okuyan Duff Coo
per, yanlıf nakledilen sözün " bir 
gün Frans.a.'yı bir mucize kurtara -
calc derlerse inanırım, çünkü Fran
sa'ya inanırım ,, şeklinde söylendi
ğini anlıyor. 

Şayia ve rivayete karşı, gerçek -
ten, kulaklarımızda sUzgeçler, hat
ta hazan kazamat/ar bulunmalıdır. 
Çünkü " sinir harbı ,. nın tankları, 
tayyareleri de şayialar ve rivayet -
/erdir. 

En yakın Balkan ko11J1ularımız
dan birisinin radyosunu din/iyen 
bir dostum, buraya D. N. B. ajansı 
tarafından lstanbul'dan gönderilen 
bir telgrafta Mareşal'in Berut seya
hati hakkında akla, hayale gelmez 
cevherler/ yumurtlandığını söylil -
yordu. 

Kokain J/e eroin nasıl ağzınızdan, 
burnunuzdan sızı zehirlerse kl5til 
v• bedbah pyia, kara rivayet de 

kulaklarınızdan girip sinirlerinizi 
zehirlemek ister. 
MağnevI bir gaz maskeniz var mı? 

Kulaklarınıza iradenizden örülmüş 
bir süzgeç takabiliyor musunuz ? 
O halde göğsünüzü gere gere bu ge
niş hi1riyet ülkesinde her türlü şa
yiaları dinliyebilir, her çeşit riva -
yet/eri okuyabilirsiniz. 

Yok, eğer bunların zehirleriyle 
zehirleneceğinizden korkacak ka -
dar zayıfsanız o zaman dinlememe
yi ve okumamayı vazife biliniz. 

Bu zehirlerin bir tek panzehiri 
vardır : Hakikati kendi kaynakla
rımızdan öğrenmek ve yalnız ona 
inanmak I 

İnan Halfil<, ezeli bir ılfadır aldanmak! 

Hayır ! Böyle dilşünmenin dev
ri ıeçti. Biz, ıHayı aldanmamakta 

ve aldanmamak için gerekli herşeyi 
yapmakta buluyoruz . 

••• 
Çocuklara ıelkat! 

Görmedim, fakat söylediler: bir 
devlet reisinin, küçük bir çocuğu 
okşarken alınan resmini yeni çıka
rılan bir pulun üzerine basmışlar. 
Bunu öğrenince " ne güzel fikir ,, 
diye düşünmüşti1m. Gerçekten, in
san gönlünün en nezih sevgisi, en 
temiz şefkatı sevimli ve yahut za • 
vallı bir küçük yavruyu okşarken 
gösterilebilirdi. 

Belçika'dan kaçışan sivil ahali -
nin üzerine makineli tüfenk ate -
ıiyle saldıran tayyarelerin yere ser-
diği çocuklardan birisinin cebinde 
o ıefkat manzarasını taııyan pul -
/ardan biriyle pullanmış bir zarf 
bulunduğunu rivayet ediyorlar. 

Demek ki tayyareci kendi mille
tinin en büyüğünün kalbinde yer 
tutan büyük şefkat duygusundan 
mahrumdu; ne yazık I 

T. 1. 

lstanbul' da ihtikarla 
çalıımalan 

/ 
İıtanbul; 22. ( Telefonla >

1 
~ 

kar komisyonu yarın bir toP ! 
parak evelce bildirdiğim gerı:~ 
yastaki ihtikilr meselesini ıetıs' 
vam edecektir. Yeniden rnUbi~ 
tar yapılmııtır. Bu meyand•.ıJI. 
cirlerin gümrükte gelmiş ~A 
lunduğu halde bunları çckrııı1"J 
!erindeki mevcut gayet al • J1 
biribirlerine devretmek suret1! 
yatları yükselttikleri tesbit edı 
Yarınki toplantı da bu mesete

1
,, 

de de esaslı surette durutacalct 

Yüksek ~raat Enıtitii,O 
talebeleri lıtanbui'dl 

/ 
İstanbul; 22. ( Telefonla ) 

kara Ziraat Enstitüsü tale I'. 
mürekkep bir grup İstanbul'' t l 
tir. Ziraatçı talebe buğün ~ 
Takıim'e giderek Cümhuri>'e,ıı 
tine çelenk koymuştur. Bu~r" ~ 
Dolma bahçe sarayını gezı:ıııf 
tatilrk'il anmıılardır. 



<a,,, ı 
· tncı ııyfıdı) 

artıran amillerden ol· 

İr &elle • • 9ll ıç.ınde toprak mah· 
lr a:nıan Hava Kurumu 

eti ~· ~rrılrnaaı ve piyango· 
la j ırılıneıi hava hazırlık-

lıt k tan tedbirler olmayıp 
Pl~~lılbıun çalııma tarzını 

1t·" 11Yıunlaıtırmaktadır. 
lJlı~yi •ıknıadan pazar· 

t•.ıL. •kıtını lemin eden 
-Q ... Ilı" 
Jlrd Uatahıile aza olarak 
bire nıı Y~zifeıini vermiıtir. 

'L. ıelınce bir .. ok yerler· 
liQt b' d "' • . •z ede piyangonun 

•• \ 1'iha1et, bir gelirin mil· 
d\iıiı. •zırlıklan içinde hava· 
'Ota._ en ve bunun bütçedeki 

et h el~rde hayli yiikaelmit 
· li,ı~ &zuıeıine intikali de· 

..... her iki tedbir de Ha· 
le 0.: •azifeıini azaltıcı 

dah, ~P ona yeni aaha· 
tdir.••nıı çahıma imkanmı 
... b 1 

"' hl:~ •rken aon harpler· 
ıfı h· 

1 
•aelerinin halkta u· 

~~· er kunıltay çalrıma· 
• ' ._.:

1 
ollcaktır demittik. 

~ lı elcetin havalarını mÜ· 
lle ltrplanacak yeni eıaa· 
~e ltuvetle intibak ıek

lrt~· Kurultayın halk 
• ~ak ve devamlı bir 

.. llf •çın alacaiı her karar, 
da 0~aanu kuvetlendirmek 
11aill?b· köylü, ıehirli her 

ır vazife ıayılacak-
~ ~''1ılddı reımi tebliğler 
~•ti ~ahlan, devlet adamla· 

b'rk•reketler hakkındaki 
~ ... 1 

aç harbin iyi ve tec· 
. · • lı -:1'•r olarak yetiıtirdi· 
ile laJc~ lıı larafmdan bilgi ve 

kp olunmaktadır. Hava 
ı-u.·~•da, denizde, ordu· 

lltd, d l'lne Japtaldan tesirle 
ı..~ruhte ettiği vazifele· 

Plll'ıııı ••le konuıabilirıiniz. 
oı.._ • z Türkiye'nin ölmez· 

~-- -._illan içinde türk ka· -.· ~ •z Yurt havalarmı da 
L..~J kaniğdirler; onlar, 
.~..._. arı meharet ve ce•'· 

her biri ayrı birer ha· 
~cak birçok türk İa· 

. ' lciit uiunu da bilirler. 
~. tilr Ye umranda oldu· 
"• el ':.'Gdafaaımda da daha 

&qa. • k k -,h le lyaye avuıma tır. 

"ıeı .,~rultay, Hava Kunı· 
,__._ .. _ - •illtı;r •nane haline getir· 

1~ d •~na yardım hi11ini 
"• f ~~ın icaplarına göre 

' •tıı:Ji bir hale koymak-
~ ... ~;. .. b~Jenen . vazifeyi 
~ret tırkun her güçlüğü 
~ ...... it •e azmi, bu itte de 

ff 1 ltlci:Y• •e gerek onun ka· 
llili)et ~decek olan Kuruma 

••detmektedir. 

~alONAL 

llnıan - İtalyan 
lttııakını b. . . R IFldCI 

Ytldönümü 
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11111 B 1· f' . ir k er ın se 1rı 
Gbul · liı.. resmı yaptl aa,.._ 

. birine:- D.N.B. Alman. italyan 
1'-! 1 Yıld"' ·· 

1~, bıı~~n buYiik ~~~~ü m~nasebeti-
•.,.11ii· '"" öttecı çııı B. Alfieri ve 
"dır llıde bi L en aonra italyan bü-

• r ıı;abuJ 
ltaı.... resmi tertip et -

'ııııı "il) re . 
. ltıfi llnınde 1 ti(, llleaıil· ' a nıan ricali, başta 
• ili 'lltıaretı. 1 ?1nıak üzere kordip • 

1lı .. r ıle · 
t ı,.; •lıoıı011ıi rı ieler1-ri, alman 

' ,., ılltınıuştu •e baıın mümeuille-
"'-i ••taıı r. 

b L.. •raınıd 
• ~ o,.lOr li 1 e:ırclimle Fiih~rin 
1eı1trt..er ır eaı, nazırlardan Frick 

.. l '"-err ' 
"'tia._ lltıe .. .e. S. A. Genel Kur -
~ • .,.ı:ıııraı R 

tr "ardı. adcr, devlet na-

l ---19al ed·ı . ad ı mış 
dolu nan 

~-etrıleketler 

UL'US 

DÜNYA HABERLERi· 
1 

100 milyon dolar sarfederek 

Amerika 10.000 tayyarelik 
' 

bir hava filosu teşkil edecek 
Bir ayan ôzası ordu tayyarelerinin 

müttefiklere satılmasını teklif etti 
Vqington; 22. a.a. - B. Ruzvelt, fi-\ 

lo batkumandanı ile bazı mütehasaı•· 
ları sarayına divet ederek Amerika • 
nın deniz programı hakkında görüş -
müştUr. 

Mebusan ve Ayan meclisleri bahriye 
encümenleri, B. Ruzvelt ve bahri er • 
kin ile gl:SrUttilkten ıonra bir kanun 
layihası tevdi etmişlerdir. Bu layiha
da 10.000 tayyareden ve 16.000 pilottan 
mürekkep bir hava kuveti vücude ge
tirilmeai derpiı edilmektedir. 

Bu planı tahakkuk ettirmek için 100 
milyon dolara ihtiyaç vardır. Bu meb
lağ Ruzvelt'in 1.182 milyon dolar mik
darındaki fevkalide milli müdafaa 
programında da donanm:tya tahsis e· 
dilmiş olan 250 milyon dolardan ifraz 
edilecektir. 

Wellea, Avrupa'nın vaziyeti hak • 
kında, ingiliz ve franıız ıefirleriyle 

görüşmüştür. 

Bir ayan &zaaının teklili 
Demokrat ayandan Pepper, reisi • 

cümhura, harbiye ve bahriye nezaret
lerinin tayyarelerini mlittefiklere sat
mak selahiyetini bahşeden bir takrir 
tevdi etmittir. Ayan meclisi, bu tak
riri tetkik edilmek üzere hariciye en
cümenine tevdi etmiştir. 

Senatör Pepper'in, Amerika ordu ve 
donanmasına ait tayyarelerin mütte • 
fiklere satılması için Ruzvelt'e sela • 
hiyet veren takrir sureti, bitaraflık 
meselesini ortaya koymak suretiyle 
Amerika efkarı umumiyesinin yok
lanması mahiyetinde telakki ve tefsir 
edilmektedir. • 

Sivil halkın bombardımanı 
ve 8. Ruzvelt 

Ruzvelt, fransız ve Belçika arazi -
ıinde mültecilere kargı yapılan hava 
hücumları hakkında hüküm ve kararı
nı vermesi için Amerikan efkin umu
miyeıine hitap eden beyanatta bulun· 
muıtur. 

ıvıuşarunlkylı, demiştir k1 . 
" - Halihazırda diltman tayyare • 

leri, Fransa'nın yollan üzerinde uç • 
makta. katiyen fark gözetmekaizin 
mülteci kollarını mitralylSz at'!ine 
tutmakta, bugüne kadar görülmemit 
telefata sebebiyet vermektedir ... 

Ruzvelt, Amerika'nın bu ıuretle ya
pılan harbin minaaını anhyacağı mU
taleasında bulunduğunu ilive etmiş -
tir. 

B. Ruzvelt'in, yollar üzerinde mül-
tecileri kurıundan geçiren alınanların 
harp usullerini kaydeden beyanatı de
rin bir intiba lwııl ttmittir. Gazeteler 
bunu bir itham olarak tefsir etmekte
dirler. 

Kanada hükumeti 

müttefiklere takviye 
~kılaları gönderiyor 

Kanada harp gayretini 

artt1rmak için yeni 

bazı tedbirler aldcök 
Londra, 22 a.a. - Kanada bqveklll Mac· 

kenzle Klng, tnKflterenln talebi Uzerlne 
müttefiklere yeni takvlyP. kıtaları gönderl
lecellni blldlrmtıtır. İlk fırka §imdiden ha
rekete Amade bir haldedir. 
Diğer taraftan tngllterenln talebi Uze -

rlne Caratbes adalarında ve ıtmall Atlaa· 
ta bahri ve aakert teıekkUller hizmete ko
mılmuştur. 

B. Mackenzle Kin~ ıözlertnl ıu kati be
yanatla bltlrmlıtlr : 

"- Kanada m1lletl harbin bidayetinde 
nasıl ise, harbin sonunda da öyle buluna -
caktır. İngiltere ile Fran1anın yanı bqın. 
da kuvetıl bir surette411Uttehlt olarak . ., 

F rannzların maneviyatı 
kırdmaclı 

Mackenzle Klng, Fraruı&dakl vaziyetin 
vahametini parlAmentoda izah ve teırlh 
ettikten aonra ıöyle demlıtlr : 
"- Fransa ordularının kuvvet mAnevl • 

yeal kınlmamııtır. Petaln ile Weygand'ın 
ordunun bll§ına getirilmeleri yeni bir iti -
mat telkin etml§tlr. Reynaud, açık ve cesu
rane bir nutuk Irat ederek iki bUyiık mil -
Jetin iki bUyUk imparatorluğun yenllcml
yecetlnl ve Fraııaanın ölemlyeceflni söy
lemlıtır. Bu aea aynı zamanda tngllterenln 
ve BUyUk Britaııya imparatorlutunun ıe -
ıldlr. Memleketimiz ve imparatorluğumuz 
tarihin belki en kara a-tlerlnl yqıyonız. 
Fakat maziyi ve çok mU,kUl anlar geçir • 
dikten sonra 1918 de milttefiklerln nihat 
zaferi elde etmlış olduklarını tahattur ede· 
reıç mUteselli oluyorur;. 

Vaziyet Kan&danın harp gayretini tez • 
yit tçtn yelli tedbirler tttihazım icap et • 
tlrmiıtlr ... • 

Hatip, munzam muartttn karlılıtuu te
min için bir lıtıkl'U &ktedileceltDi ti.An 
etmlotir. 

Harbiye nazın Roberııt Avun Kamara· 
sında beyanatta bulunarak Kanadanın bir 
seneden evel Uç bava fırkasına malik ola· 
cağını ve iki yeni muhrip ılpartı edeceği
ni ııöylemlotır. 

Belçika hükümeti rıemleketi 
terketmec! 

Londra, 22 a.a. - Belçıkwun Londra bU· 
yUk elçiliğinin bildlrdltlne göre, alman 
menbaından verilen haberler hllUına ola
rak. Belçika hUkUmetl daima Belçlkada 
bulunmakta ve kıral ve ordu ile ııkt tema
sı muhafaza eylemektedir. 

i ngiltere' de vatandaşların 
can ve malını Kralın 

• 
emrıne veren kanun 
( Başı 1 inci Say/ada ) ı hat vermit ve denıi§tir ki : 

b 1 gayri dürüst düşmanımız, ' - İngiltere'de, herkesin canını ve 
u mıyan · · b"tü 1 k 1 · b k dderah değittirmek içın herıeyı u n ma ını ıra ın emrıne veren u 

mu ~ · go"züne atmaktadır. Muvaf • kanunla, kırallığın bütün kuvetleri, 
terazının • h il lü ·~ 11 k k ymak • f k 1 larına mani olmağa azmetmıı er t r ırrnma ere artı o ı-

h
a 

1 
° ma • çin bir araya toplanacaktır. Bütün fab 

u unuyoruz." b"" I b etmek rikalar ve müesseseler, devlet tarafın-
"B''t'' u •e er er u un mena • ,,, dan kontrol edilebilecektir. 

zamanı gelclı. Lüzumu takdirinde emlak tahrip o-
B. Attlee, ıözleriı1e şöyle devam et· lunabilecektir. Bankalar da kontrol al-

mitt4r : tında bulunacaktır. Memleketin müt-
.. _ Hükümet emindir ki, bu mem· hi!I bir mücadeleye girmiı olmasından 

leketin bütün menabiini seferber et - hiç kimse istifade edemiyecektir. Bil· 
memiz zamanı gelmiştir. Mücadeleye, tün gelirler ~ kaynaklar, hiçbir za • 
bütlin kuvetlerimizi koymamız lizım- rnan phst menfaat iç.in değil, fakat u
dır. önümüzdeki haftaların bize neler mumt menfaat için kullanılacaktır. 
getireceğini bilemeyiz: Her ?e oluraa Fevkallde. kazançlardan . yilzde yüz 
olıun ingiliz milletinın mazıde yap - fazla vergı alınacaktır. Lüzı.ımu tak -
tığı g

0

ibi bunu kartılamağa hazırız. Hü dirinde bazı ticaretlere nihayet veri
kümetin, eıhaa ve emlak üzerinde, yal- lecek, bazı fabrikalar kapatılabilecek· 
nız bazı '"1hıslar üzerinde de~il, fakat tir. ~er itçinin insan s!yinin azamt 
bütün şahıslar üzerin~e, zengınler, or- had~ıne .kadar ~alıımakta olduğunu 
ta halliler, ve it vericıler, kadınlar ve tesbıt içın sıkı bir kontrol konacaktır. 
erkekler üzerinde, mutlak bir kontrol Kanunun mahiyeti 

Narvik civar1nda 
Almanlar ağır 

zayiat verdiler . 
Norveçte bir mahal, 22 a.a. - Müt

tefik kıtalarla Norveç kıtaları Nar· 
vik'in 300 kilometre kadar cenubun· 
daki Rana mıntakasında yeni mevzi
ler iıgal etmit ve alman yürüyütü bu 
cephede durdurulmuştur. 

Kıtaatın stratejik hareketleri birkaç 
gün ıürmüştür. Bu hareketler hiç bir 
zayiat verilmeden yapılmış. almanlar 
iıe bilhas38 dağ geçidlerinde faaliyet 
gösteren kayakçı devriyeleri arasında 
ağır zayiat vermişlerdir. 

lsveç üz.erinde alman tayyareleri 

Stokholm, 22 a.a. - Alman tayyare
leri, laveç'in timali üzerinde cevelan
lar yapmışlardır. lsveç'in tayyare da
fi topları İsko'nun şarkında harekete 
geçmittir. Bir alman tayyaresi Nor
veç hududu yakınında ve Narvik'in 
şarkında kain Zaissi Jaura istasyonu
nu mitralyöz ateşine tutmuştur. Ber· 
lin'deki İsveç sefareti, alman hükilme· 
ti nezdinde protestoda bulunmağa me
mur edilmiştir. 

İngiltere İspanyol 
bita rafhğ ı na 

hürmet' edecek 
Madrid, 22 a.a. - Cebdüttarık'tald ka • 

dın ve çocukların tahliyesi, harbi İspanya
ya yaklaştırır ıibi ıözükmektcdir. Fakat 
burada, tam bitaraflığını muhafaza edeceği 
hakkında teminatını tekrar etmiş olan İı
panya'nın niyetleri hakkında endişe edil • 
meme.ini bildiren İngiliz tebliğinden dola
yı rahatlık hi11edilmektedir. 

A. B. C. ıazetesi, Londra muhabirinin 
Lord Halifaks ile yaptığı bir görüşmeyi 

neıretmektedir. Lord Halifaks, A. B. C. 
muhabirine lnıiltere hükümetinin İapanya. 
ya karşı olan dostlufundın bahsctmiı ve 
İngiltere'nin İspanyol bitaraflığının ida
metıi hakkında iıpanyol simamdarlan tara
fından yapılan beyanata büyü.k kıymet ıt
feylediğinl bildinniıtir. 

Lord Hılifakı, beyanatını IU IÖzlerle bl-

tlnniıtir: 
"lnıiliz hükümeti, İspanya'run bitaraflı

iına hürmet azmindedir." 

İngiliz tayyareleri 

dün Kahire üzerinde 

manevra yaptılar 
Kahire, 22 a.a. - İDKlliz hava kuvetlerl, 

bugün Kahire Uzertnde malıevralar yapmıı 
lardır. Avcı tayyareleri ve Bk!nhelm keşif 
tayyareleri ve birbirini takip eden dalga
lar halinde ıehlr üzerinde çok alçaktan 
uçmuılardır. Kahtreıner, lrıglllz hava ku -
vetıertnln bu bUyUk kuvet tezahUrUnden 
çok mUtehaasla olmuolardır, ılmdlye kadar 
bu kadar bUyUk bir geçit görmediklerini 
MSylemlılerdir. 

F ranaa' da ,eker veıika uaulüne 
tabi olacak 

Paris; 22. a.a. - Hükümet şeker ve
sikası usulünün bir hazirandan itiba
ren tatbik edilmesine karar vermiştir. 
Aylık §eker mikdarı adam başına 750 
gram olarak tesbit edilmiştir. Ekmek 
vesikası usulünün tatbiki tehir edil • 
mittir. 

8. Hoover Amerika' da koalisyon 
kabinasinin aleyhinde bulunuyor 

Boston; 22. a.a. - Eski cümhurreisi 
Hoover, bugün neşrolunan bir mektu· 
bunda cümhuriyetçilerle demokratları 
bir araya getiren bir koalisyon kabi -
nesi aleyhinde bulunmaktadır. 

Hoover diyor ki : " Koalisyond.a~ 
maksat, fırka faaliyetini ortadan kal
dırmaksa böyle bir hükümetin manası 
tek bir fırka hükümeti olmak olur. Bu 
da totaliter bir hükümetin mukaddi • 
mesi ve demokrasi prensiplerinin or • 
tadan kalkması demek olur. 

Hoover, Ruzvelt'in teknik işlerin 
batına cümhuriyetçileri getirmesine 
muteriz olmadığını ancak cümhuriyet
çilerin, cümhuriyetçi fırka namına de· 
ğil, kendi şahısları itibariyle işe alın
maları noktasında musir bulunduğunu 
yazmaktadır. 

Kaçan Hollanda kıtaları 
Londra' da temik olunuyor 

icra etmesi lazımdır. Parlamento tarafından taıvip edilen Londra; 22. a.a. - Londra'da yerle-

''kt. 22. l 
it ~l 'dil.ki ırı~~ Hariciye neza • 

' 'elde ~Ya tar eketıerin bundan 
'lı:t,:~ltı:ıeıi li afındaıı itgal edil
~ aı ır : Şi zı~ olduğunu bil -
l~lllalt Uze hlalı eyaletleri müs-

Bugiln, bu selahiyetleri sizlerden, ve hemen derhal kıral tarafından im- şen Hollanda milli müdafaa nazırı, kaç 
paniğe tutulmut olduğum için talep zadan aonra neırolunan kanun, umumi mağa muvaffak olan kıtaatı mlittefik· 
etmiyorum. Paniğe tutulmak için hiç- emniyetin temini, kırallığın müdafa- lerle birlikte harbetmck üzere tensik 
bir sebep yoktur. Fakat bu müstaceli- ası, umumi nizamın idamesi, harbin etmekle meşguldür. 
yet vakası karıısında ihtiyacımız olan müessir surette devamı ve mal ve ha- Holanda harp filosunun hemen hep· 
ıelahiyetlerin verilmesini istiyoruz . ., yatın esaslı servislerine ve iaıenin sinin İngiliz limanlarına gelmiş olduk-

~-bu1ı:,11tıraı1ıt~ L~orveç kıratlığı, 
.-~ti •tı. ' uksemburg bü • 
c!t· ,, 1\ 

llııı Qı 'Zll'etı bu 
1lıllı 1 U.telblek ~bliğin, Hol-

ll•e e elenne tUmulü ol-

B. Attlee, nihayet bu kanun proje- temini için, İngiliz hükürnetine, her ları teyit edilmektedir. Hali inpda O· 

sini kabul için, hususi bir usi'.U takip vatandap, gerek canını gerek bütün lan bütün harp gemileriyle tezgahlar, 
edilmesi icap eyliyeceğini ve bunun mal mülkünü tam aurette kırahn em- alınanların gelmesinden evel imha e
için bir takririn ileri sürüleceğini bil- rine koymasını emretmek aellhiyeti dilmiştir. Hali in'"1da bulunan bir dea
dirmiıtir. vermektedir. • troyer Flcssinge'den İngitlere'ye ka-

B. Attlee, Avam Kamaruında beya- Diğer taraftan, hükümete evelce ve- dar romorkörle nayledilmittir. Orada 
natını müteakip alkıtlar aruında bU- rilmlt olan fevkalide tclAhlyetler de ıUratle i.kma1 edilerek aerviae konula· 

u hakkında iA· blr 1ene müddetle tıemdit olunmuıtuf. caktı.r. 

.-············································-. 
: D U N Jt U f 
~ •............................•.............• 

ISTANBUL G.azetel 
1 

r 
Cümhuriyel 

Kararlarda zırhlı silahlar 
muharebesi 

YUNUS :NADi, bw lıaıldı alımda diyor ki: 
"Frauıa toprakl•rında lıcıaiia unıl uıiceler 

doiaracafı lıelli olaıyarak denm edH -Ure· 
lıelerdelıi •Ürpriz malıiyetiıün lıaı urrı artık iyite 
anlaıılıaıt lıalanayor: lıilhuaa aiırları elaka eM· 
mi,..tli eı-ı. üere arrlıla aralıaların " lıa ara• 
balarla •İİcelılıta al-• fırlıalar111111 1D1rtıcı lıir 
tesirle ilerleyiılerinden .miıtevellit nziyeL 

Hulha karalarda aır•lı n•ıttlarm -Urebelt-
ri .. , • • 

Bil ınlılı Ta.,talarıa, aa•ayilari bıı kadar ılerı 
olan lııciltert .,. Fraıuaıle da btıl-dıiıaı ı... 
lııal etmenin doir• obıuyauiııu ıo1U1eıa müarrir 
diyor ki: 

"Ancak alnıanlarıa ınotörlii nutalara .. m, 
mustakil •e mıitelıa•m elemanlardan miite,Ulıil 
fırkalar n kıtalar ritaılt ıetİ1'9İt oldalıları .,. 
taarrıı:ı upbesindt billıana ba ı~lıilata i•tiaat 
edutk lıareket etmiı lıulandulıları arlık butia au• 
neaiyle aalaıılaııı balaaayor. Miitıcfilıleria .. rııf 
tabirirle, di,lerini tıraaldarıaa takarak lıa lıa•u· 
talıi nolıaanlarını a:ı aa-nda telafiye çalıtacakla· 
rıaa ıuplıe rolıtar ... 

Yeni fransı:ı: lııınkiliııin, ueke sade mebtı• ol
daia uralarela, fraıuı:ı: ord111an11n da böyle aoto• 
rize bir ıelıle ifrai edilmesi için aarfetıiji ı•J• 
retleri n bıı yarretlerin marn kalılıiı muılıil&I 
lıarıısında alıiııı kalıııaı hatırlatan ınıılıarrir, 191•· 
IS lıarbini mullefilıler• kazandıran H lıiyilı iııu· 
liıı lıa urlılı nııtalar oldııflı lıalde lıa ıleraten 
Hdect almanlar istifade etmiı olduklarıııı leba· 
rüz etıiriyor •e diyor ki: 

"Si.diki frHıu lıaınlıili lıiitin haları çolı 
••el bıitiin elıemiyetiylı ıörip takdir ıtıait bir ıal· 
lır. Çörçil de •Jll• kıratla bir devlet ad.mıdır 
Eter yeçen •-' lıarp 1911 de bitmeıeydi o u: 
... müi-t nazırı olan Çorcil 1919 )'liııua 
cepbeye her cinslen on lıinlerceoi ınlıolaamuı 
•uretiyle bir tank muharebeai olacafııu ıöylemit
ti. 

Huliaa Frınaa ft lnyiltere'de iı lıaı•ela b•I•· 
nan adaaılar •on taarru:ılardan çıluıa bwlıranda 
derdin ne oldaf•n• çok i1i bilH kiıaMlerdir. Dert 
bili11iııce dnmnm niıbetle kolaylaı .. aı daiaa İa· 
kin altındadır.,. • 

TAN 
Hadiseler kar§ısmda İngiliz 
karakteri 

M. ZEKERiYA SERTELı lıa lıaıldı elbnda, Fran· 
aa parlamento reİ•İaİa bir lıatırumdH babsetmelı
t•dir: 

"1916 da lnıiltere'dt Birmiaılıa• ,.,.,..... 
idiıa. O ıım •ınlıil IHorıl Law'm lıir İçtİaa• 
da ıöı •Öyli7eceiini öjreadiıa. lıen de ıittiıa. 
Salon -ııramdı. lourd Law aôalne töyla lıat· 
laılı: 

- Siaa M aıı.- '- lıir lıa1ttr "'•celi& Al
... orılaları iqilia ceplıaaiıü ,.,.,, ki-yor-

(ı.a.) Matbuat servisi 

lar. Soııancb -zarfer olııcafUIUza emiııu.. Fakat 
lıara rül•r nu tİİretelıaiı ıibi ••reket eı-
1• •tbll1' ... Oıan içia aizlere af11' nrlJİ)tr ,Ü• 
leneteiiıü lıaber nrmek istHİm. 

Bil ıÖ& iaeriııe salona dolduran lıalk hep bir· 
deıı •rai• kalkarak baınkilin •ô:ı:luini alkıılua 

kidıılar ·': ,_ " .
1
. • r::. il" . t' 

Hadiaeıı.m tuernr ettı mı n .,...rç m Tuı,.. ı 
aillellea ıizlemiyerek fedakarlık iıtedifini •oyli· 
yea -ı.arrir diyor ki; 

"lnıUiz baınkilleriniıı lıakikal ne kader acı 
olana olsun ona röiii•leınrk cuardini ro•!erıne• 
!eri inciliz lıaralıteriniıı lıaıuıiyetleriaclea biridir. 

lncili:ı meıiadir, teıurdar n ıofllkkaıılıdar. Ne 
aaftr e• lıayallere kaptırır. ııe ile 111btıı lıayal 
•• J•H diiıurmefa kafidir. laciliı paaik ..clir 
lıil•n. C.çen lıarpl• uııa •iiddet maililıiyeti 
ıoiıılduınlıhkla karııhyaa n ıomııula ıalip r•lea 
iacilia lıaıün de ıarp uplıeaiııılaki -nffakiret· 
ıiılildardH dolayı aamlıaıı deiildir. O, bir nr• 
ldı TtJ'll yoklıık lıarbilMI ıirdiiiııe iaa .. ııtır ... 
lıarpte saferi ılde ediacira kadar dnaa edecek· 
tir ... 

İKDAM 
Alman taarnızu kartı11nda 

ABiDiN DAVER. lıa lıaılalı alımda, i-ciliı bat
Ytkilinin aoıı ııatlııuıdaa lıılııederdı diyor ki: 

"Çörçil ılmaıılarııı tanarelerle, taaklarla yap
tıkları taarrııılarıa, ınııttcfilı lıatlanıı4a kantık
lıklar lıuale ıctirmelı ıarttiyle -ffak oldalı
larraı açıkçı aöylüyor. Filnlıi almaıılar lıpaara 
İç lıarbinde n Poloaya harekatında ıillllarıu 
tecri.ıbt ederek ııolıaanlarııu iıale ettilıleri ıi!.i, 
yeni ıi!Ular.. -ı.ıelif blla- tanlar1111 .. 
tacriilttden ıecirdiler. V • ,..ni tabire " yoai -· 
lıarelıe uulleri lıaldalar. Böyle lıir tecri1ttdea 
.. ı.,.. kalımı olan miittefilı OTılalar lıuııli lıll· 
ıilı ıısul •e tabiyeleriaiıı ytrİM, lıiılıitia lıeılıa 
n belki de Jf p7eai -lıarelıe 11killeri kar111mda 
kalnıta tabiatiyle tataladılar. Bil defa ınlıiilce7p 
bir bukıaa deiilM bile tabi7nt J.ir lttıkma •i· 
r.dılar.,, 

Mıittefilı ordıılarm baslı.. dnrtlİııİ atlattdıJa. 
rııu ıö7li7ea ..Urrir diyor ki: 

"Birkaç ai• ne! fraaHz ••kırt .. baları -.. 
.... aöı ıorlirea utm da 18 -11•la Haftl ajaa-
11 ..UlıirİM nrdiii iaalıat aruıada "Fraııaıa 
lutaları taü ••caaıar- ıittilı~ ılelıa siyada 
alıı-ktadır" diye lıir kayıt nrdı ki, k aöı. ilk 
ıirpriaia -cip oldaia feu tatlınılıfıa ıeçtiiiııl 
röıter-ie -tafhır. Ceaeral Werıuıl ile Mı· 
,. .. ı Petu ıibi ilıi lıiiJiik Te mazaffer ka.anıle· 
- İt baııu ıetirillDİf 01-11 billıaaaa çolı ua
Ha olan franaıı ordııH iaeriade İJİ lıir tüir ... 
ııde ıetir.iı, ukeri -•Hİyab ,üı..elım, .Wir?. 

Malıarrir den• ediyor: 
"Al ... erd•taau Ull ilerle.akta el-ıı TaU• 

Jetin dalıa •••imleıtijini ifade ebe .. bir pf 
ıibi ranrlaıup plea lıiJi)ı taarıına .. _. dıır
darııı-... IMııialıi tartlar içi.de iıalıluıs dui
lecek lıaıler ıüçtiir. Cerçi -•leketia --r .,. 
bdrel UJDllİ• lııııalarlDI lıaylıeı-lı f- lıir 
ııeyılir. Fakat lı• toprakları ırpç brtaracalı ılu 
ar.._ kati lıir -ilibi7ete •fr-• aM f
lıir 111 olacafı içia araııi terlıtdilecık, ar4-
-ilip ol_...,. -rela• nrilıalyecıelıtir.., 

Büyük Britanya -Sovyet 
ticaret münasebetleri 

T ass ajansı müzakerelerin geçirdiği 
safhalar hakkında bir tebliğ çıkardı 

Mo•kon, ZZ a,a. - U.R.S.S. ile lnailtere araıaı· j-ti .iıbet lıir cnap reriııe, -z1ıtr ,,.,.rlarıa Fra .. 
dalıi tiuri minaM1tttlere •itedair İptidai aıüakeral , ııa lıiilıiimetine tesliıa ediı.q olclafam NJI• et.ek• 
lıalılıında ttııebi .. tkab yaalıt -ıa..ı •ıremiı le ilatifa etaiı •• So,,,..,t lıiilı._ıi .. kaçalıplılı •k· 
oldaia cilıttle, Ta11 ajımı bentçlıiati l.eyuah J'llP• kında bir itil&f akdiıü teklif eylunittir. 
mai• ... :nnı lıılın..ıtır: Lord Halilalu'm 1 -11• tarilıli _.bra-, lıarid. 

1139 aoabalıarıada Lord Halifalıa, U.R.S.S. safiri 1• lıaıalaeri Molotaf, So.-,.el •ikimetiııiıı cenlılDI JI 
B. Mauki'ye, iıııiliz lıiilımtinia So•J•t ••k•tir· .. yııta ıöndermiıtir. 
ı. ı.ir ticaret -~~e•i atıdeı~k .,~ .. ..ı. .b•·~~· Sovyetlerin •on cevabı 
claiw• beyH etaııh. So,,,.eı laika-ti preuıp ıh· So 1ı~'-. • 
ba • 1 'tab L.1 L'ld" • ti' Ma "L So ıı. TJet """-tı ı.. cnalı .. da, So.-,.etleria ticaret rlJ e - aaa ... '•I 1rmıf • .. ,.. YJe r• IİtiJıa • • 
le olH ticareti telıdit içia inailia lıiilımtiatı alıua po . " 111

• ~ ••11 ba oınebt deTletm aıurl lııa-
tedlıirler, So•yellerin teçlıizaı ıipariılerinia fealıini, :-ı:-~•ııeıf t;b; 'Staaıra1 cafııu kayılttaiı.tir. Hiilıimr~ Ra•ya'ya .. ı ıetirH raı remileriııia tedifi Fiıı • "'• • a •7 • ovyet er, ıerelı .U.rıp ıerek .. ı. .. 
SOYyet -1ıaaaaıalı esnuıada inciliı •iilıii-~ia Ru- taraf ~leketlerle lıarici tiuretine dnam eılec•lı. 

, • • . Ye lıa tıcaret, taraflarıa tam ı. · ain h taaldıill 
ya ya karıı almıı oldap ı..,•-tkirane •azıyet, n, aiitakalıilireti ·,ı . . ır ~~ L T_e Lor~ 
Raıya'•• Milletler Cemi:rttiaden ilıracı eana•ıııda 11• . , preuı er,.. utıut •-~•tir. • 

· ·ı· lı -L ı· · • 1- ·~- d lıl' d lıi Halıfak• ıa 8 may11 tarihli aa•tırumıle derpı'ı edıl•a ne ınrı ız uaume ıııın nııye ı ıuare e er te 111 e S • ~ 

ayaaılıiı ral -•lıir •İİzakeratın miiaait bir ialıiıa· "• OYJetle~ın Al .. aya ile olan ticaretine -ıedair 
ı... lıadia ola-ııds. lı11!•na.n 7eıu -aeleler, So.-,.eı •aluimetiain aelilıiyeti 

Fin. Sovyet sulhunJan aonra 
So•1et R••Y• ile Finlandiya arasında ıulla -ı... 

Mainin iıuuındu Mnra, 18 -rı 1140 tarilıinde, 
Hariciye nezareti miatepırı B. Bııtler, inıiliz lıakıme. 
ti aa-. B. Maialıi're ticari miiukerata 1ttıl-tı 
reaiılea teki il ebaİftir. 

Eier iaıiliz lıük•ıi. iki -.ıeket araunda -·· 
cat ticari -•eleleriıı lıiisaü ıaretlı halli lıaklııada 1ıa. 
lıiJıl •ir lıareket ıiieterecek ohar, Tt billıa•aa iaıilia 
-ka-ıı tarafnıd11a tevkif edil•iı elan Selenca Ye 
MaiakoTalü Ta,.rlarmı müzakerata batla-elan eni 
strbe•I lıırakacak olar .. , So•yel lıülıii-tinia bıına 
-nfalıat edeceiiııi B. M~i•ki Lord Halifab'a te· 
Ta ben 'Hylemiıtir. 

19 niaa•ela Lord Halifab, B, Maiılıi'ye inıiliz lıi. 
lı~tiai~ c~··~ını tevdi etmiıtir. Ba ce•apta iaıiliz 
lıilaa-ti, bu lıcaret -knelesinin akdi içia kendiai. 
~ •••~t teklifler Japılıu.sııu SOY7el lıukiimttinden 
r~ca edıyor n SOYyetler tarafından la.ariçte. itlıal 1 • 

daln -ııarıa, •ıaleket dalıilinde iatilılilı edilıuk 
Alaıaaya'ya cönderilmi7eceii lıalılımda le.inat iati. 
1•rda. 

Soveyt cevabı 
.. 20 ~aanda, baıhu fQniarı ilıtin e•• S.•yet lıi
k~tı cevabmı 8. Mai•ki Lord Halifalı•'• indi et
••ıtır: 

So.-,.etler, Aı..a,.. ile, tatbilı e'-kte oldajsı 'ff 

tatbikine dnaa edeceii bır ticaret -lıecleai akdet. 
miıtir. Bil -lıedHia iiçıinci bir dnletle •iiıakerata 
-nıı teıkil ıılelıil-ıini So•:rtlleriıı ı•rri kabili k•· 
lıal. ~!arak telilılıi etıi;ini, •• nitelıia SoYyetlerin. 
l~ıhz • SoTJ"el •izakeratı eanaımda, lnıiltere ile 
aaır -.ıeutler arHındalıi ticari aiiaakaral - .. ı.. 
!erini menaa balıaetmek niyeıinde balanınadıiııu aöy. 
ı.-ktedir. 

So•yet Raay•'- ticari ncailıiıü ••leldar •'--lı 
tarliyle lnıilıera ile .iıelıabiliyet prenailoine auale· 
•İl ticari mausebatın iade.inde So.-,.et hiilıiimeti ••· 
talıılıtır. Jaıiltere'dn nki olu -ı iılıalltınıa, kem. 
di ilıtiyaçlarıu ıiı olacaiını n lıatka -.ıeketlert 
i•raç edilaiyetefiıü t .. lıhiit etm;i SoYJel hiilıiiıneti 
kab.t eder, 

Lord Halilak•'ın cevabı 
Lord Halifakı'ın 8 ıaayuta B. Mai•ki're nrıaif 0 ). 

d•iw ceorıpu-ıle, So.-,.eılerle Almanya ara•ıada 
-ft•I olaa ticari •İİnaselıat •• ezciiıale So'J'}'etltrle 
Almanya araıaıdaki ticari .. Jcnelitnı miiıaderecab 
Al~an7a'ya tealtın edilen So•yel mallarııun kacmi y; 
teıh• t•rlları bakkaıda, iaıilia •iilıii-ti JHi •ir 
taluıa Haller İrat etaiıtir. laıiliı Mlı•ıi. SoTJ"etler
ce Almanra'yı teıliıa edilem lıarp .. ııe.eainiıı talıdit 
ft. kontrol ilıti.alleriyle, laıiltere'ılea R•ıyaya itlıal 
edaln ..Jlar• nreti iatimaliaiıı lıntrel .. Airleri 
ilıtimalleriıü de ai\retıalttir. 
ı.,m. ....._b .. ,., .... tnlıil ...... s.ı..,. 

" llalakonki rw ,.,.an lıalıUİa, lqiüa ..... 

daıresındt ohap. Sooryetlerle İıııilıere arumıle itra 
ellilecelı tiuri miizalıerat -•mela lıir tatlıilı -nını 
teıkil edemez. Seleaıa w Maiakonki SoY)'et remileri. 
nin. tevkifine •ıit•elair İ•cilia lıiilıimttiaa iukatma 
r•~te. -•lir ıuüleria tnlı.ifiadea SoYyet lııiki.ımet 
le~ı lnri!iz •iilııinıetini -111 telilılıi edecektir. SOYyel 
lıik-tı ıua ela tılıanız ettirmektedir ki •m So•· 
J~t lıiilıimetiaia aelilıi7eti elalıiliade ola• ~aailİll tel· 
~ılı.in! inıil'.ı. lıiilıumetiııin telılil el-•İ bile, inıi· 
lıa lıiik._tıam So.-,.etlerle tiuri ••zalıeratta bııl ... 
.. ı. arıu•aada ol .. dıfıu delilet et.ektedir. 

lngiliz sel&hiyetli mahlülerine 
göre 

Londra, 22 a.a. - SclAhiyettar mahfil -
lerde, lngillz - sovyet ticaret mllııascbet
leri hakkında §U beyanatta bulunulmakta,.. 
dır : 

SovyeUer Blrllffnln, iki memleket ara • 
ınndakl ticaret mUnıuıebctıert hakkında 
Lor~allfaks'a verdi~! cevap henüz Lon
draya v&rm&mlftır. Bu sebepten dolavı bu 
hususta her hangi bir eey söylemek bugün 
için imkAmıızdır. 

Sovyetler almanya'ya 

yolladıkları bir benzin 
trenini tevkif ettiler 
Kaunas; 22. a.a. - Hususi bir men

badan haber alındığına göre, Sovyet 
Rusya'dan gelen ve Almanya'ya giden 
bir benzin katarı balon Litvanya de -
miryolları üzerinde bulunmaktadır. 
Sovyetlcr'in verdikleri inkinci bir e
mir üzerine bu katar tevkif edilecek • 
tir. 

lngiliz İtÇİ partisi reisliği 
Londa; 22. a.a. - İşçi partisi parli

mento grupu, 11. Lees Shith'i itçi par
tisi icra komitesi reisliğine tayin et • 
mittir. B. Smith, grupun toplantıları
na riyaset edecek, lider olarak bükü -
metten sualler aoracak ve partinin pa.r
limento toplantılarındaki hatta baro. 
ketıln:i tamim eyliyeccktlr. 



C. H. Partisinin güzel bir eseri Ankara Halkevinde güzel bir toplantı Yugoslavya' da 
düşman faaliyetine 

karşı tedbirler 

RA oYO 

Törende Başvekilimiz, mebuslar, sanatkôrla·r 

ve güzide bir kalabalık hazır· bulundu 
( Başı l inci Sayfada ) 1 ket içinde telkin ve tamim ederek sanatı 

halkın malı h11.line getirip onun gellşmeııin
nıhuna katmakta beklemek la.zımdır. Bu de muhtaç olduğu zemin! hazırlamış ola.-
11erginin değeri tııte bu maksadı temin nok- caktır. • 
ta.'!ından m~imd!r. :Memleketin bu sahada Sergide teş°hil' edilen eserlerin halkev -
çalışan amatör gençlerini çalışmıya, sanat- !erinde çalışan bu amatörleri bir teşvik ol
tak! kabiliyetlerini inkişafa yarıyacak o- sun diye satışı serbest bırakılmıştır. Bn:>.ı
lan bu eerıa-iler ileride o bliyilk maksadı da ıan cidden büyük bir keyfiyette olan bu e
tst!hsale yarıyncaklnrdır. serlere ayrıca çok da ucuz fiyatlar kon -

Halkevleri ilk açılışlarından itibaren mııştur. 

Aslı olmıyan alman haberleri 
güzel sanatları teşvik etmeyi, sevmeyi ve 
aevdirmeyl vazife ve çalışmalarının basın
da tutmuştur. Milll ŞC'Ciınizln verdikleı1 
kıymetli direktif ve lrşatınrından kuvet 
alarak bu sene hnlkevlC'rinde güzel sıınnt- Londra; 22. a.a. - Bahriye nezareti 
lar faaliyetine yeni bir hız vl'rmlş bulu - nezdinde tahkikatta bulunan Press As
nuyoruz. Bu meyanda gilzel sanatlıırın mU
hlm bir şubesi olıı.n resmi ve bir doküman 
kıymetini taşıdığı halde bu;;in gilzel sa -
natla.r arasına girmiş fotografı daha ııu • 
mullü bir surette yııymnk ve inkişaf ettir
mek tçin halkevlerlmlzl her sene şubat a
yında bir resim ve fotogrnf sergisi açmı
ya teşvik ettik. Burada halkevlerinln ııl -
!abe sıraslyle teşhir e<lllen resim ve fo -
togra.fları yurdun muhtelif köşelerindeki 
halkevlerimizde bu seneki şubat ayında a
çılmı• sergilerden derece kazanarak gelmiı 
eserlerdir. Teşkil edilen jtirl heyetimiz bu 
eserler lçlnde tekrar derece ka:ı:anllll 20 e
aert mlikAfatlandırmışlır. 

Bu suretle bu eaho.da çalışan gençler 
Partinin maddi ve manevi mtizaharctlne 
de nail olmuş bulunn1Rkto.dır. 

Bundan böyle halkeo" 1 rlmiztn resim ve 
foto~rnf çalışmnlrırı 1 ı ı- r ne mayıs ayrn
da Ankara'da açaca)'.\'ıı• ız bu sergide a
deta bir imtihan v~r k \'e mükafat gö -
recektir. Bu suretle b,r t J."aftan sanıı.t ka
biliyeti taşıyan ı:;c-n"l r ou kabiliyetleri
nin inkişafında bir zemin hnzırlanmış diğer 
taraftan ti.ırk halkının d ığuştan mevcut 
sanatseverliği ve zevki şuurlu ve aktif bir 
hale getirilmiş olacak ve bu sergilerin de
ğeri gerek cümlıurlyet hükilmetimlzln ve 
gerek Partimizin gü:ı:el sruıatlar sahasında 
dalma artan teşvikleriyle her sene biraz 
daha tekArnUle ermiş bulunacaktır. 

Halkevleri gepçlerinln bu ilk ıırrgilerinl 
ıereflendlrmenizle onlara bUytik iltifat et
mlı ve çalışma hızlanm teşvik etmek ıot
funda bulunmu!J oluyorsunuz. Hepinize te
ıekkUr ederim ... 

sociation dün Padökale'de alınanlar 

tarafından hiçbir ingiliz nakliye ve sa
rınç gemisinin batırılmadığını bildir -
mektedir. 

Alman tebliği yekunü 43 bin tona 
baliğ olan altı nakliye ve sarınç gemi
sinin battığını bildirmekte idi. 

lngiltere'nin Balkan memleketle
ri ile ticari münasebetleri 

Londra; 22. a.a. - Bazı radyolar, 
cenubuşarki Avrupası memleketleri ile 
İngiltere arasındaki ticaret münase -
betlerini inkişaf ettirmek gayesiyle 
tesis edilmiş olan korperasyonun fa -
aliyetine nihayet verdiği hakkında al· 
man menbalarından alınqıış bazı haber
ler neşretmişlerdir. 

Londra selahiyettar mahfilleri, bu 
haberin tamamiyle asılsız olduğunu 

Royter'e bildirmiştir. 

Polonya ordusu müttefiklerle 
birlikte harbediyor 

Paris; 22. a.a. - Polonya'nın Pat 
telgraf ajansı 1 tebliğ ediyor : 

İstanbul Şehir Tiyatrosu ismini ta
şımakla beraber bütün Türkiye'nin en 
yüksek temaşa heyeti olduklarında 

şüphe etmediğimiz sanatkarlar, mem
leketimizin başlıca bölgelerinde tem
siller vermek üzere bir turneye çık -
mışlar ve bu maksatla Ankara'ya ge
lerek iki haftadan fazla burada tem -
siller vermişlerdi. 

Memleketteki bütün sanat hareket
leriyle yakından alakadar olan Halk -
evleri'nin 1 numaralısı olan Ankara 
Halkevi dün saat on yedide bu san · 
atkarların şerefine bir çay ziyafeti 
vermiştir. 

Bundan bir ay kadar önce fransız 

artistleri için tertip edilen çayın ve
rildiği salon, bu defa da Türk sanat
karları ve birçok davetlilerle dolu idi. 

Halkevi, şehrimizden ayrılmak üze
re olan sanatkarların şerefine zengin 
bir büfe hazırlamıştı. Şehrimizin bü
tün sanat, matbuat mensupları saat on 
yedide orada bulunuyorlardı. Biraz 
sonra Parti erkanı, mebuslarımız ve 
Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel gel
di. Sanatkarlarla öteki davetliler ara
sında samimi sohbetler yapılıyordu. 

Bu sırada saat on yedi buçukta Halk
cvi'nin fotograf ve resim sergisi açı
lacağından davetliler mermer salona 
geçtiler. Bu serginin açılışı ve C. H. 
P. Genel Sekreteri Dr. Fikri Tuzer'in 
irat ettiği nutuk öteki sütunlarımız -
dadır. 

Bu tören bittikten sonra Basvekili
miz Dr. Refik Saydam, C. H. P: Genel 
Sekreteri Dr. Fikri Tuzer, Maarif Ve
kilimiz Hasan - Ali Yücel, Parti ileri 
gelenleri ve mebuslarla gazeteciler ve 
sanat dostları tekrar çay salonuna geç
mişler ve saat on dokuz buçuğa kadar 
çay, samimi bir hava içinde devam et- , 
miştir. ~ 

İstanbul Sehir Tiyatrosu artistleri
ne yapacakları memleket turnesinde 
yeni yeni muvaffakiyetler dileriz. 

Dikili' deki zelzele felaketzedele-1 
rine 49060 lira dağıtıldı 

Nevin 

Behzat 
- Ssip tarafından -

TURK1f 
-( Radyo Dl!Uzyoıı Po 
TttRKtYE Radyosu - J.N 
----( Dalga UzunıUÇ 

Belgrad, 22 a.a. - Havas ajansın- 1648 m. 182 .l{cs.11
20 dan : 81. 70 m. 9460 Kes./ "" 

Yugoslavya ayan meclisi ve Yugos
lav kooperatifleri cemiyeti reisi Ko
rochetz, beraberinde aynı cemiyetin 
reis muavini Djordjevitch olduğu hal
de Breslav'a gidecek ve orada birkaç 
gün kalarak ziraat makineleri sergisi
ni ziyaret edeceklerdir. Diğer taraf
tan Naibi hükümetin bir kararnamesi 
ile Tchetnik adındaki kuvctler yeni
den teşkil edilmiştir. Bu kuvetlerin 
vazifesi, düşmanın her türlü faaliyeti
ne mani olmak~:r. Bu kuvetler, harbi
ye nezaretine merbut blr fırka kuman
danı generalin idaresinde güzide ef
raddan mürekkep olacaktır. 

Polonya Vilno'nun ilhakını 
tanımıyor 

Cenevre; 22. a.a. - Hükümetin em
riyle milletler meclisi nezdindeki Po
lonya delegasyonu, Litvanya'nın 25. 3. 
tarihli notasını protesto etmiş.tir. Bu, 
Vilno'nun ilhakı meselesidir. 

Polonya bilhassa şu ciheti tebarüz 
ettirmiştir ki, müttefikleri yanında 

muharip olarak kalmakta olduğu ci • 
betle, bu iferait tahtında bir guna ilha
kın tahakkuk edebilmesine imkan o
lamaz. 

Ziraat Vekaletinin saf 
pamuk tohumu tevziatı 

Bu yıl Ziraat vekillet! başta Maniııa vi -
Hl.yeti olmak Uzere Antalya, Muğla, İspar
ta, Burdur vilAyetlerine 1.000.000 kilo saf 
Akala ve Çukurova.da 500.000 kilo saf Klev
land tohumu tevzi etmiştir. Ayrıca muhtaç 
çiftçilere mecca.nen yeril Klevland tohum
t·ırı dağıtılmıştır. 

Trakya' da pamuk 
Eskiden oldukça milhlm miktarda pa -

r.ıuk yetiştiren Trakyada bu ziraatın ihya.
ııı için tedbirler alınmaktadır. Tekirdağ ve 
Keşandaki denemeler tyl netice vermiştir. 
Ziraat vekMeti bu yıl Tekirdağ ve Edirne 
mtistahsilierine meccanen 13.000 kilo ııaf 
Akala tohumu dağıtmaktadır. 

Temyiz i~lihatlar1 
İçtilıad adet Kurıı.ı 

450 80 Mtden1 kanana ait temyiz ka. 

350 

730 

563 

rarluı 
70 Borçlar lcannnıma ait ltlllyll 

kararları. 
80 Ticaret, icra, lıHıııi lıannnla

ra ıil temyiz kararları 

19.76 m. 15190 Kes./ P" 

•••••• 
PERŞEMBE: 23.5/ 

12.30 Program, ve menılek.~ 
12.35 Ajans ve meteoroloJ1 

12.50 Müzik. Çalanlar: Ruşell 
he, Cevdet Kozan. s.eıtllii~!!!!ıo.i 
Okuyan: Müzeyyen . 
1 -- Karctğar peşre\'I· 
2 - Udi Ahmet • it , ... F::::C"-

(Tiri çeşmanınla ı;ayd 
3 -- Tanburi Ali - lcl..Aı 
(Bir taraftan aşıkı der" 
4 -- Tatyos - karcığar 
ram rahatsız etmezse 
5 - Karcığar tiirkii! 
nam). ._ ~ 
6 - Karcığar türku: 
dım kaçaktan). · , 

13.15 Mtizik: halk türküleı'1• 
ve San Recep. .. 

13.30 -14.00 Müzik: hafif ııı 
18.00 Program.ve memlelcetpl 
18.05 Müzik: oda ıııüzigi ( · 
18.30 Müzik: radyo caz or 

İbrahim özı:ür). Sopr 
Tüzün'ün işti rakiylc. 

19.10 Müzik: u.ı; eserleri. 
kı Derman, Şerif lçl}l 
Hamdi Tokay, Basri U 

19.25 Müzik: okuyan -Safi>'~ 
1 - Udi Mehmet • 
kı: (Derdin ne ise). _,ıjJl 
2 - H. Yusuf - kÜrı> 
(Kaldı yollarda bu eeb) 
3 - .... - kürdili H. 
çeri ebrusu ıaplandı). 
4 - Fahri Kopil% -
kı: (O fettan dilinin)·_1 

19.45 Memleket saat ayan, fJ 

teoroloji haberleri, _.1 20.00 Müzik. Çalanlar: K~ 
Fahri Kopuz, İzzettin v 
1 - Okuyan: Sadi ll , 
1 - Lemi - hicaz f81'lı1' 
sm bana yesim). 
2 - Maksut • hlcu 
gibi sevmiş seni). 
3 - S. Kaynak - hlcaJ 
ğer aldanmışım). 
4 - Zeki Arif - hieas 
olsa açılsa güller). 1 II - Okuyan:. Melek~ 
1 - . . . . - huzıam f 
gün gör::nedim). 
2 - Arif bey • ıuzin!k 
kınla yanmaktadır). . 
3 - .... - suıd ... tak oıı.rkl· 
hınla kapıldım. ) 

20.30 Konuşma. 
20.45 Müzik: fasıl heyeti. 
21.10 Konuşma (sıhat saati)• _..

1 
21.30 Müzik: radyo orkestrv 

Ferit Alnar). 
22.20 Müzik: cazband (Pi.). 
22.30 Meınleket ıaıı.t ayarı. 

leri; ziraat, esham - t. 
biyo - nukut borsası (fı 

22.50 M iizik: cazband (PJ.). ~ 
!3.25 - 23.30 Yannki program. 

••••• 
--(FRANSIZ RADYO 

Uzun uzun alkışlanan nutuktan sonra 
Ba.şveklltmlzle Maarif vekilimiz dAvetll -
lerle birlikte sergi~·! gezmişler ve takdir
lerini beyan etmlşlerclir. 

Partimizin çok güzel hlr tPşebbUsil olan 
ve memlekPtlmlz!n t>n Ucra köşelerine ka
dar yayılmış halkevlerlne men.sup amat6r 
gençlerin sanattaki kabiliyetlerinin inklııa
tını istihdaf ederek tt>sls edill'n hu sngide 
resim ve fotograt olarak Uç yUzU mUte • 
cavlz eser teşhir edilmektcvdi. Cidden bi
rer sanat kıymeti taşıyan 160 parç:ı fo • 
tografın yanınt'la resmin akademik ve klA
elk muğtalarından ve reçetelerinden uzak 
olarak ve tam bir surette fıtrt kabiliyet -
lerin bir tezahilrU, ve tablatıe kaynt\.'}an 
bir idrak ve duyuşun mahııulli olarak teşhir 
edilen 125 parça resim, tllrk gençliğindeki 

Yeniden tensik edilmiştolan Polon
ya ordsu, halihazırda yalnız N orveç'te 
değil, belki her tarafta müttefiklerin 
istiklal ve zaferi için ingiliz ve fransız 
kuvetleriyle birlikte düşmana karşı 
harbetmektedir. 

Son zamanlarda Polonya'nın kara, 
deniz ve hava ordularına mensup bazı 
askerlere nişanlar vernmıştır. 

İzmir, 22 a.a. - Kızılay· yardım ko

misyonu tarafından Dikili feiaketze -
delerine dün 49060 lira dağıtılmıştır. 

Felaketzedeler bu yardımı büyük bir 

şükranla karşılamışlardır. Kızılayın 

Dikili feJaketzedelerine yaptığı yar
dımın yekfinu bu suretle 221 bin lira
ya baliğ olmuştur. 

80 H okıık uıulü muhakemeleri kıı • 
nunona ait temyiz kararları 

ve vaıife, 11lilıiyet, lıuıuıiyel, -ruimi mö.tekaddinM, 
mürurazonı.ıın, delil üzerinde toplamalar. 

Çıkaran Ankara İcra Reiı muniai Vehbi Tetik 
Satıt yeri, Haıeı kiilüplıaneei n Ankara Sanayi 

Caddesi 82 Naınara Haean Tlf: 11 lZ 2013 

FRANSIZ Radyosunun TtJ' 
yatı günde iki defa yapılma.it:, 
rın eaat ve dalga uzunluklar,,.. 
bildiriyonız: 

J. - TÜRKİYE aa.atlyle 111· 
dalga 41.44 M. 

2 - TÜRKİYE 88.D.Uyle 20· 
fl"f'tt T 2:;.'{1'f 'Pıull•l" - .. ~ 

aana.t ve gilzelllk tstldadınm feyizli bir te
zahilrli olarak kabul edilmiştir. Sergi, hal
kevlerinin memleket tçlnde, memleket ve 
gençlik Uzerlnde oynadığı milsbet ve bU -
yilk role bir kere daha şııhutlet ediyordu. 

Tilrklyede amatör aerglııl olarak ve mem
leketin her tarafındakl kabiliyetlerin e • 
11erlerinl ihtiva ederek ilk defa açılan böy
le bir sergi, mfuıası IUbnrlyle bütün dAvet
lller tarafından takdir ve alaka ile karşı -
lanmıştır. 

HUkümetlmizle elele her vesile ile glizel 
ae.natları himaye ve teşvik eden Partimiz 
bu sergiyi açmakle ve her sene açnııya ka
rar vermekle, memleketin en uzak köşele -
rlndekt kabillyeUeıi inkişaf ettirmiş tilrk 
aanatkArlarının çoğı:ı.lnıasına yardım etmiş 
ve sanat zevk ve anlayışını büttin memle -

z 

İngiliz askeri makamatı da Polonya 
bahriyelilerine nişanlar vermişlerdir. 

Vladivostok yoliyle bakır 
ithali azalıyor 

Londra; 22. a.a. - Harp ekonomisi 
nazırı B. Delton, Av.am kamarasında 
bir suale cevap vererek demiştir ki : 

" - Vladivostok yoluyle yapılan ba
kır ithalatının son zamanlarda mahsfiı 
bir surette azaldığını bildirmekle bah
tiyarım. Diğer taraftan harp malze -
mcsi ithalatında da azalma olmuşsa da 
bu neticeden tamamen mutmain deği
lim ve ingiliz hükümeti bu boşluğu 
doldurmak için tedbirler alınması ica
bedip etmiyeceği meselesini tetkik et· 
mektedir. ,. 

hizmet etmene daha ne kadar tahammül edeceğimi 
tahnıin ediyorsun madam Şipoş? 

Madam Şipoş, Maria'nın arkasına sabahlığını ver
dL Koluna girdi: 

- Kızmayınız, biricik, güzel madmazel. Böyle 
öfke size hiç yakışmıyor. Zavallı mösyö Maksi, so -
ğukta bekliyor. Sizi dışarı çağırmaktansa, içeri gir
meği bin kere tercih ederdi ama ... 

fi Bugün matinelerden itibaren= 

ULUS · Sinemasında 
Türkçe sözlü 

Beri Çavuş 
WASSERMAN'm meıhur eserinden 

hq rolde: HANS ALBERS 
İnsanı hayrete dü§ürecek, merak ve heyecan 
içinde yaşatacak maceralar - tüyler ürpertici ci
nayet vakaları - Şikagonun esrarengiz batakha
neleri - İspanyol rakısları - musiki zevk alemle
ri ve aşk macerası. 

~ Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 ve 21 de 

• • • • • • 
--( İNGİLİZ RADYQT.Aı~-ı.,. 
İNGİLİZ Radyo Şirketinin ( 

Broa.dcasting Corporatıon) iJ1 
terde haber neııriyatı progrs.nıı 

Ankara 

TURKÇE 
İNGİLİZCE .. 

• .. 
" .. 

Saatiyle 
18.55 

8.10 
11.00 
13.30 
10.15 
18.00 
20.00 

.. 23.45 
ırRA..."'llSIZCA 14.15 

23.00 

----( İRAN) 
Tahran Radyosu _..ıı 

Tahran Radyosu, kısa dalg ... fll 
saat 11,30 dan 14 e k11.dıır, 19 
uzunluğu Uzerlnden, 17.13 det! ' 
dar 30 m 99 dnlga uzunlu,ttu u•;. 
20.30 dan 23.30 a kadnr 48 rn 
zunluğtı üzerinden ncşredecel<~ 

IYukandakt ııaat İrnn saatJ 

savvur edilemez. Bir gün °gelip bu hale dil~'' 
bir kadının uğruna vazife ve insanlık duygtl 
feda edeceğimi, aşkın elinde bir esir, blr kol• 
cağımı asla düşünmemiştim. Senden dargın ı 
sam, çalışamıyorum. Seni, mesut ve memnun 
mazsam, dünyada hiç bir §eyle alakadar olaınıf 
Bak, bir saattir burada oturuyorum. Halbuki; 

1 

Maria, güldü. Sesi ne kadar ahenkli ve tatlı idi 
Bu ses, bu hafif kahkahayı işiten bir erkeğin çıldır 
mamasına imkan var mıydı? 

Gizella, kıpırdamadan, gözünü açmadan yatıyor · 
du. Uyanık olduğunu hissetmelerini istemiyordu. Çık
tılar. Arkalarından kapıyı da kapadılar. Holde konu
ıulanlar olduğu gibi işitiliyordu. 

Yazan: Mihaly FôLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKONEY -11-

saat tam dokuzda başvekilin yanında bulunm'~ 
lazımdı. Bana randevu verdi. Kendisiyle g6 
mühim bir makale yazacağım. Saat geçiyor, gi 
rum, gidemiyorum. Vazifemi ihmal ediyorutıı
leketin bir başvekilini bekletiyorum. Olgun bir.' 

Yalvaran, izahat verip af dileyen bir erkek sesi, 
ne acıklıydı ... Zavallı Maksi, ablasının karşısında ne 
kadar küçülüyor, ne aciz mevkie düşüyordu. Gizella, 

. kulak kabarttı. Maksi, boğuk, ağlı yan bir sesle söy

lüyordu: 
- Maria, daha çok gençsin. Hayatı tanımıyorsun: 

Onun için böyle düşünüyorsun. Hayatta, anlaşmak, 
müsaade ve müsamaha etmeği bilmek lazımdır ... Ha
yatın bazı fevkalade vaziyetleri vardır... Buna uy
mak mecburiyetindeyiz ... Anla, beni anla Maria ... Bir 
insan, sevdiğinden de teselli göremezse, ne yapar? ... 

Maria, bir türlü yola gelmiyordu. "Erkeğin her ıö
zlinü mUthiş bir maharetle aleyhine çeviriyor, hücum 
ediyordu. İnanılmıyacak bir soğukkanlılıkla, hiç ol · 
mamış hadiseleri, bir hakikat gibi söylüyordu: 

- Bütün gece uyuyamadım. Sabahlara kadar çır
pındım. Yalnızlıktan çıldıracaktım. Kız kardeşimi ça
ğırttım. Gizella, gelmeseydi, kimbilir ... 

Gizella'nın hayretten ağzı açık kalmıştı. Yalancı

lığın bu derecesine tesadüf etmemişti Vakaları nasıl 

tevil, tahrif ediyordu. İnsan sevdiği, birlikte yaşadı· 
ğı bir erkeğe böyle yalanlar söyler miydi? Maksi, ma
dam ki; Maria'ya bu derece aşıktı, neden karııından 
ayrılıp, onu almıyordu. Ne anlaşılmaz, garip mahlQk
Jıar l Sabah, sabah biribir)erini Uzec.eklerint. ifkenoe , 

edeceklerine anlaşsalar, aşklarından, sevgilerinden 
konuşsalar, daha iyi olmaz mı? 

- Maria, seni temin ederim ki ; karıma karşı duy
duğum sevgi, beni sana bağlıyan hislere katiyen ben
zemez. Evet bir zamanlar karımı da derin bir aşkla 
sevmiştim. Fakat, şimdi bundan eser kalmadı. Sözle· 
rimden §Üphe etmeğe hakkın yoktur. Seninle daima 
açık ve samimi konuŞtum. Bir çok defalar söyledi
ğim gibi Şarlot ile beş senedenberi iki dost, iki arka
daş gibi yaşıyoruz. Aramızda aşka dair en küçük bir 
şey yoktur. Şarlot, çok hassas bir kadındır. En kU
çük şeyleri bile derhal sezer. Bu vaziyetten mliteea
sir olmamasına imkan yoktur. Bir buhran geçirmekte 
olduğumun farkında... Fakat, hakikati henüz bilmi
yor ... Onun için senden rica ediyorum, bana karşı bi· 
raz merhametli ol. Sabret. Zamanla her §ey yoluna 
girer. Şarlot'un, kalbini kırmadan, onun nefretini ka
zanmadan bu meseleyi hallederim. Bana bir çok iyi
likleri dokunmuş bir kadını ytiz üstü bırakamam. Ka
rım, benden Uç yaş büyüktür. Şimdi kırk yedi yaşına 
geldi. Onu bu yaşta terketmek vicdansızlık olur. Ma· 
ria, düşün, bütün bunları düşün de bana hak ver. 

~rkeğin sesi birden kısıldı. Ağlıyordu. Gizella'
mn kalbi sızladı. Ablasına söylendi. Ne kalpsiz, hain 
bir kadındı bu. 
.Marta'nın ıesi duyuldu: 
- Bu masalları çok dinledim. Şimdi bırak bunları 

da;, beni ~i,ana'19 1.ötU.recek mtıln, ı~Umılr.eeek 

misin? Bunu söyle. 
Erkek inledi: 
- Niçin laf anlamıyorsun Maria? Demindenberi 

sana yalvarıyorum. Karım viyanalıdır. Orada her 
hangi bir dedikodu çıkması bir faciaya sebebiyet ve· 
rebilir. Karımın ailesi ve bütün akrabaları Viyana'da 
oturuyorlar. Benim Şarlot'u aldattığımı duyacak o
lurlarsa, ben mahvolurum. Kariyerim, istikbalim bir 
anda yı~ılır. Dinle beni yavrum, bu sevdadan vaz 
geç ... 

- Viyana'ya gideceğim. 
- Neden israr ediyorsun. Sana bunun imkamıız!ı-

ğını anlahyorum. 
- Hiç bir şey dinlemem. Beni Viyana'ya götüre

ceksin! 
- Sevmiyor musun beni? Burada baş, başa yaşa

mak fena mı? 
- Asıl, sen beni sevmiyorsun. Daima, başkalarını, 

karının akrabalarını, gazeteni düfilnilyonun. Ben, 
bunların hepsi11den sonra geliyorum. Senin için bir 
eğlenceden, bir oyuncaktan başka bir şey değilim. 

Maksi: 
- Oyuncak ... Eğlence ... diye tekrarladı. Evet, bu 

iş bir eğlence gibi başladı. Ne yazık ki, pek kısa bir 
zamanda eğlencelikten çıktı. Hayatımı ,benliğimi sar
dı. J.'4aria, bir erkeğin, iradesini, tahaiyetini bir hia
H, bir kaprise kurban etmui ne demektir, bunu blll-
1!'' munn.P Diln1-8da bun4e daM MI Mı 117. • 

ğin bundan daha kötü bir vaziyete düşmesine 
.var mıdır? 

Maria, bir kahkaha attı: 

- Karısını ilk defa aldatan bir adam gibi 
ıuyorsun. 

4' - Haklısın... Maalesef haklısın... Elimde 1 
Gizli bir kuvet beni ıürüklüyor ... Şarlot'a, hÜı? 
takdir hisleri besliyorum buna' rağmen... s;, 
kan!... Fakat, şimdiye kadar böyle feci bir .; 
düşmedim. Sen, beni bu hale koydun. Kalbirtl~ 
panmıyan bir yara açtın. Durmadan seni arzıı_ .. tıl 
rum... Bir insanın bu derece kendini unutıfl""' 
çirkin ... Kaç defa, seni terkedip, uzaklaşrnağa 4eıi 
verdim ... İmkanı mı var ... Bir gün görmesertl 
dönüyorum... Bu zaafımı, kendi menfaatıerlrıe /.ı 
}anıyorsun ... Bana karşı merhametsiz ve ketpsi~, I I' 

ket ediyorsun ... Biliyorum, anlıyorum. .. Gene a~ 
geçemiyorum. .. Bir insan bundan daha fazla d~ 
lir mi? ..• Biraz insaflı ol... Beni ptri!tan etıne·~ 
de bana ihtiyacın var ... Ben olmasam, ıen Jd '"/.. 
B_~nu düşün ... Acı bana ... Aklı, zekası, tahsil~ .;e)Cldl 
ku olan bir erkeğin, yalnız güzelliği için bıt' 1 f yalvarması, merhamet dilenmesi ne kadar feci .. 
vallı erkekler!... ~ 

Gizell.a, dehıet içinde yatağından kalktı. µ!~ / 
hı.tı artıyordu. Y&Vlıff& yu.rüdtl. SeHizcc IcaP~J 

poflf' 



Harekat müttefikler 
hinde inkişafa başladı 

·::::doğru uzanan ve müttefiklerin hücumlariyle zayıflıyan, 
., " Ve kopmağa yüz tutan alman dilini gösterir harita 
1 Çl•gıı 
çıncı, Oker rnUttetlklerin &&#lam olarak tuttukları mevzileri göstermektedir. 

~ltı ~ 1&.rın gthıterdlfl aahada ıtd detll muharebeler olmaktadır. Kırmızı ok· 
l1ı-.. ketını, iC!l taran.mı§ ok da ,ı maiden inen müttefik darbesini ıtöstcriyor] 

llllll hatlar raya paraıütlerle asker indirme
ğe çalıımıtlardır. Bu para§Ütçüler 
haberi, almanlann Cambrai'ye ha
vadan batka bir tarikle, imdat 
kuveti göndermez vaziyete dü§
tüklerini İspat eder. Peronne'de
ki, St. Quinten'deki almanlar, 
Camhrai'ye yardım edemez bir 
ıekilde kalmıılardır. Bütün bun
lar, harekatın müttefikler lehine 
müsait bir tekilde inkifaf etmek
te olduğunu gösterir. Şimdi fran
ıızlar Aiıneı ve Somme vi.dilerin
de ve bu nehirler istikametinde i
yice yerlettikten sonra alman dili
ni kesmeğe çalı,maktadırlar. Ar
raa'ı alarak bu yolda ilk mühim 
adımlarını atmıtlardır. 

>o.ıı._. 
~ nrıı timalinde cereyan 

tt•filı;~n .askeri harekat dün, 
ı • ...._. •rın lehinde bir inkitaf .... ,,r 
'dıı;,_"•r. Gelen haberlerden 
Q h"'•a " d \lftıt' ,. gore, fransız or usu, 
lıp d l ın altında La Fere'den, 
bıı c 

0 ~•una inen bir cephe i°' ,:'I> •nin Aiane nehri bo-
' "•th 1" ı._ e ın altından geçerek 

•ıı ı., "• oradan Montmedy'ye 
·Ilı. t'ltt•nda adamakıllı hikim

•)· •kdirde Rethel'in alman-.:"de bulunmaaı, hiç bir ıey 
il lrtıt!:z, çünkü Rethel zaten 

. ,,•~nin aai ıahilinde bu
ı.lın~<i,,.. "imanların Maginot 
t.!011~'" münteha noktası 

tlo.r ,:"'•dy'ye yaptıktan ta
~k-,ı o. akim kahnıttrr. Bu 

.!'•>de~ alınanlar hiç bir ilerle
·~iitte('ı"'•ınitlerd ir. 
ıı.ı ı"1 •r· h f I . •ti d' ın aynen mu a aza 
ÇıJta•d, 1ier mühim cephe de, 

1 llolı..: Eıcaut nehrinden Sam· 
ç't ·•ile · 
~"o. lı ınen ve aonra fransız· 
•cq ı.:...;:tudunda Maubeuge'e 
•ti ı...,. an hattır. Alman ha· 

• "diı..:d~ da durmağa mah· 
it, 1'ııı, §, Uıtelik Valenciennes• 
llıııı, o~r~a~j haritada içi ta
tilııiittef'ktıkaınetinde gösteri-

r. 
1 

taarruzu ıiddetlen-

llıtn d'I' 11 Paslanıyor 
İiıl _., .• ~.. '-ıl ın··h· 

liJı '''nııı .u ırn harekat, Fran
iıı 'ıııetind tıınalinde, Abbeville 
't ~ kıını e U:tanan alman dili

o.ı....,'llııtda :"~• .olmu,tur. Dünkü -'•I lllo.r bu a . "''.n ettiğimiz gibi, 
ııı..t'lıno.ğ. i,'.Paıvrj dili, biraz to•I, O. llğ,.• ' ıtaz cep haline aok
ıı,;1"'"'1ı1ıa';;;1ılar .fakat muvaffak 
iı.ı.:• bir Y rı:· Dıl bilakis aivril
tır. E "ttur. ;;~nden hafifçe bo
'•ç "•lk; &:" ırulan yer Arras· 
ı,,:; A,.,.aa Un a~rııanların eline 
E., llıd-,, tehrı, dün fransızlar 

lttı teri 1 ltf t to.t:vıı, a ınmııtır. Ve 
>,t •tı,,;ltir. ~ aıağı doğru inki
<\~ llıııtdo. t h ~ da gene dünkü 
1 0.& A 0. lnın tt'" • •b• ... • ... bı, .

1 
e ıgımız gı ı, 

•ıı·1 •vı le A · .. 
~- • )il • "' mıenı muıel-

11 it ili •ima d·ı· • 
"-.~· e*ltıeğ n ı ını ortaıın-
~ .. ~r•tte, f;.. matuftur. Hatta bu 
•l•rı •l'tn So l\aızlar belki de al
ÇaL ~İl\eler'ınlnıne Vadisinde biraz 

..; ı · e rn·· 
Çiiııı,~ı Y•ııın 

1 
Uaaade etmekle, 

hu d·ı~ l>ir Yığ'' ardır, denileoilir. 
lt~ııı\:" ııcu.,~n ınotörlü kuvetler, 

Ulu.,.,, ka Paslanmağa mah· p a tadır. 

• irtıut "I 
4e ~ erden imdat 

ın' ~ [) ii11 ~c 
i 11'.ı llıı:ı b .,d 1 ~ ''d ltıııh raı e de tiddetli 

41 i ' b arebel 1 
.ı;ır. "~ .... ı.ııu.,,., ın~r o ~uıtur. ru
•• J lııııı la. İrt'b Uttefık kuvelleri 
S":,. d '•d 1 atı t • , • tr. \l k .. eınıne çalıı· 
i~ d,;~~~aao.ıa: ıa du~kü tebliğler
~·"/ tıı,,.1 I,,' kayıt'" teının edildiğine 
Jll f bir;11~ •do.k; k Yoktur. Fakat bu 
ıı- •• • ııı İçine teu"e~lerin çok biri-

/. 

~~ •tiy.,ti d çın,, bulunduğunu 
)' oı- erhal nJ • 

ıııl / '•ııııd ~•e.dırrnı d a amıya ım-
... o.ı- ~' tr. lierlı 1 a kabul etmek 
ır ıı;:,_"t.ıı. L a de "--·b ''d k. 
~J ~ ,,,.etler; • ~ raı e ı 

ot-.ı. IQ n~ llıevkii çok 11_ 

dun alnıanlar ~ 
' 

Şimaldeki kuvetler 
A rraa'm almmaamm ikinci ve 

daha büyük bir manaaı var
dır: o da §İmaldeki müttefik ku
vetleriyle, cenuptaki müttefik ku
vetleri arasını kesmeğe ça.lııan 
alman planmm apğı yukarı aka
mete uğraması, ve almanlarm, 
timaldeki kuvetleri ezmek deni. 
ze dökmek veya teslim olmağa 

mecbur bırakmak huauaunda ta
kip ettikleri gayenin auya dü§me
ğe mahkum bulunmasıdır. Dün 
gelen telgraflardan öğrendiğimi
ze göre, büyük tazyrk, aad ti
maiden gelmektedir. Bu mıntaka
da, alman radyosunun bile itiraf 
ettiği gibi, belçikalr, İngiliz, ve 
franıız olmak Üzere bir milyona 
yakın müttefik askeri vardır. Bu 
kuvet, mağlup olmak §Öyle dur
sun alınanlar için tehlikeli bir hal 
almıttır. Çünkü timdi Valencien
nes'den Cambrai'ye kadar olan 
aaha dahilinde tiddetli bir harp 
baılamıt ve alınanlar hayli tazyi
ka uğramıılardır. 

Mühim muharebeler 

S imdi yukardaki haritada dai

re içinde gösterilen oklar İsti
kametinde de müthiş muharebeler 
olmaktadır. Almanlar Abbeville
den ıimale doğru çıkarak, Arraa'a 
doğru inen müttefikleri aarmağa 
çalrımıtlar, müttefikler, onlan a
ıağıdan çevirip kıstırmağa uğrat
mıılardır. Buradaki muharebe, ar
tık bir helezon veya hortum halini 
almııtır. Almanlar müttefikleri, 
müttefikler almanları kovalamak
tadırlar. Netice ne olacak? Dün 
de iatret ettiğimiz gibi, bu çevir
me hareketle:rinin mütearrız için 
daima tehlikeleri vardır. O da çe
virirken çevrilmektir. Yoksa "ava 
giden avlanır,, darbımeselinin 

kendi Üzerlerinde tatbik edildiği
ne ıahit olurlar. Filhakika alınan
lar, dün, Abbeville'den §İmale, 
Montreuil ıahillerine, ve içerde 
St. Pol'a doğru ilerlemeler kay. 
detmiılerdir. Fakat bu ilerlemeler, 
kendilerinin lehlerine değil, a
leyhlerinedir. Çünkü Abbeville
de zaten az olan kuvetlerini bu 
suretle adeta toz halinde daiıt· 
maktadırlar. Almanlar, Arraa'dan 
inen tazyıkla beraber, cenuptan 
Somme nehri üzerinden, belki A· 
miena'in garbinden Arras'a dof
.,. ı:apılacak bir ta.rzk -d• .. 

ULUS - ~ -
1 
Harekôt müttefik 
kuvetler lehinde 

İngiliz tayyareleri 
Alman tanklarına 

taarruz ettiler 

Alman resmi 
< , .. • • 
tebliğine göre 
askeri vaziyet 

(Başı 1 inci sayfada) \ viye için giden ingiliz askerleriyle 
Cephenin mütebaki kısımlarında dolu bir kamyon gördüm. Bu askerler 

fransız kıtaları başkumandan tarafın-/ şarkı söylüyorlar ve gülüyorlardı . ., 
dan kendilerine tahsis edilen mevzile- Muhabir, tayyarelerin eksilmemiş 
re yerleşmişlerdir. Düşman Rethel'in bir şiddetle mücadeleye iştir!k ettik
garbinde ve nefsi Rethelde birkaç hü- !erini ilave etmektedir. 

Lonıdra, 22 a.a. - "Hava işleri nezareti 
tcblii ediyor:" Berlin, 22 a.a. - Alman umum! ka

"Pazartesi saba.hı, Blenheim ıiıtemin • 

cum yapmıştır. Hiç bir muvaffakiyet 
kaydetmemiştir. Vosges ve Rhin mın
takalarında kayde değer hiç bir hadi
se olmamıştır. 

Fransızlar Arra•'ı geri aldılar 
Paria, 22 a.a. - Franaız kuvet

lerinin Arras'ı geri aldıktan reı. 
men bildirUmektedir. 

Fransız kıtaları Amiena'e 
yaklQ§tılar 

Londra, 22 a.a. - Reuter ajan
sı, fran:sız kıtalarınm Amienı'de 
değil ise bile bu ıehre pek yakın 
meıafede olduğunu ve Amiena'· 
deki inal k.uvetinin zayıf bulun
duğunu bildirmektedir. 

Alman tazyıkı devam ediyor 
Paris, 22 a.a. - Küçük motorize kı-

tat kollariyle yapılan akınlar şeklini 
alan düşman tazyiki sahil istikametine 
doğru devam etmektedir. Arras şim
di elimizdedir. 

/ Loren mıntakasında düşman, cephe
mizin gerisinde üç bölgeyi bornbardı· 
man ettiği cihetle, mukabele bilmisil 
yaparak biz de alman hatları arkasında 
olmak üzere üç bölgeyi bombardıman 
ettik. 

Harp 25.000 km. murabbalık 
bir •ahada cereyan ediyor 

Londra, 22· a.a. - Royter ajansının 
Fransa'daki muhabiri bildiriyor: 

Belçikada ve Fransada takriben 
25.000 kilometre murabbaı üzerinde ay 
rı ayrı cereyan eden birçok şiddetli 

muharebeler hakkında pek az şey öğ
renmek mümkündür. Bu mıntakalar
dan bazıları hudut civarında, bazıları 
ise uzaktadır. 

İngilizlerin müdafaa ettiği bölgede 
İngiliz kıtaları bir şehri terk mecburi
yetinde kalmışlar ise de bu şehrin so
kaklarında muharebeler yapılmış ve 
her karış toprak muharebeden sonra 
bırakılmıştır. 

Herhangi bir cephe teeHÜ• 
etmiş değil 

Bu 25.000 kilometre üzerinde her 
ha,'lgİ bir cephe teessü;, etmiş olduğu
nu söylemek henüz imkansızdır. 

Olup.biteni bilecek vaziyette oları 

bir ıubay, her tarafta ingiliz kıtaatı 
mevcut olduğunu ve bu kıtalann her 
tarafta mükemmel bir hamle ile muha
rebe etmekte. olduklarını bildirmiştir. 
İngiliz askerinin maneviyatı da her 
zamanki gibi mükemmeldir. 

1 Bu subay demiştir ki: L- Muharebe halinde bir alayı~ 

ai içine arkıtabileceklerini 
etmemitlerdir. 

Milli birlik 

heoap 

S 
özlerimizi hulasa edelim: dün

kü askeri harekatm inki
ıafından elde edilen kanaat, harp 
talihinin birdenbire müttefikler 
lehine dönmekte olmaaıdır. Osle· 
rinden uzaklaşmıt olan alman as
keri iate ve benzin ııkmtıaı iç.in -
dedir. Almanların on iki günde 
kaybettikleri asker mikdarı 500 
bin tahmin olunmaktadır. Bir müt· 
tefik neferine kartı 5 alman 
ölmüttür. Zaten nihai zafe
re eırin olan müttefiklerde timdi 
kuveimağneviye daha yüksektir. 
Bunu Reynaud'nun dünkü sözle -
rinden de anlıyoruz. Reynaud, 
cepheden avdet eden fransız ıefi 
Weygand'ın fU sözlerini tekrar 
etmi~tir: "Her fert vazifesini en 
büyük enerji ile yaparıa netice .. 
den o zaman eminimi" Şimdi 
Fransa, lngiltere harbi kazanmak 
için bütün enerjisini ortaya koy• 
muıtur. Yalnız orduya güvenip, 
cephe gerisinde istirahat etmek 
yoktur. Her fert istihsale azami 
derecede yardım edecektir. latih
sal, daima istihsal.. Fert de vatan 
vazifesini, asker gibi yapacaktır. 
Re"ynaud'nun evelki gün iyan mec· 
Hainde söylediği nutku biraz bed· 
bin telakki edenler, dünkü yeni 
beyanatından sonra onun hakiki 
bir direktif ifadesi taııdığmdan 
anlamıt olıalar gerektir. Fransız 
Batvekili ayandaki nutkunu, bil
akis, yorgunları, bedbinleri, la
kayıtları, alakaaızları ve pasaifleri 
bile seferber edecek bir kamçı o• 
larak kullanmıf, bunda da mu· 
vaffak olmuıtur. Şimdi Şef Wey· 
gand'ın etrafmda bütün franıız 
milleti birleımittir. Eaaaen vatan, 
istiklal ve hüriyet meseleleri ba
his mevzuu olduğu zaman fran11z 
milleti bu birliği daima göatennİ§· 
tir. 

Mümtm Faik FENiK 

. . rargahı bildiriyor: 
dekı tayyareler, Cambraı ve Arru mın - . . .. . 
takalarında almanlarm :rırhlı tanklarına Almanların Manş sahılı uzcrınde 
karşı muvaffakiyetli taarruzlar yapmışlar- j açmış oldukları gedik, -dün Saint 
dır. Öğleden aonr bu tayyareler, Arra.ı ve Paul ve Montreul sur Mcr'e kadar tev 
Bapaume mıntakalarında bir takım taar - si edilmiştir. 
ruz1ar yapmı,lardır. üstende, Dunkerque. Cala1s, Bou -

Pazartesi - sah gecesi, birçok İngiliz logne ve Diepe limanlarındaki tesisa
Paris; 22. a.a. - H.avas ajansı bil - bombardtm.an tayya~esi Cambrai, Le C~ - ta tayyareler tarafından muvaffaki 

diriyor : teau ve Saınt Quentın mı~takalarında du1- etli bir taarruz daha yapılmıştır 

General W eygand cepheden 
döndü 

Şimai Fransa'da ve Belçika'da yap- ma.run tahaşşüt merkezlerıne taarruz etmi,_ y Fl d 'd Escaut yakınında düş. 
· A' ,. . al" d N . an re a 

tığı teftiş seyahatından dönen general tır. ..ısne ın şım ın e ouvıon 1°~anm- man ricat hattını setretmek için anu-
Ve gand kıtalarının maddi ve manevi da du~man krtaatına karşı muva fakıyetle . .. . 

~ . ' . . . , . tetevvüç eden bir taarruz yapılmıştır. Bu dane hır mukavemet gostermektedır. 
vazıyetınden meınnunıyetını bıldır - ı k da b' k ı k Valencı'ennes yakınında atıl bir va . . . . mınta a ırço yangın ar çı mı!Stır. -
mıştır. Geçen haftanın şıddetlı .!arpış- Beş tayyaremiz hareket üslerine döne - ziyette kalmış olan dÜ!Jman kıtaatı na 
malaı;ına ~ağ~en, k.~ta!arın .mucadele mcmiştir. karşı şiddetli muharebeler yapılmak-
haletı ruhıyesı ve mucadele ımkinları Sah günü in&iliz bombardıman. ve avcı tadır. 
tam olarak berdevamdır. tayyareleri Belçika ve şimali Fransa'nın Düşmanın Arras yoluyle Artois'ya 

B. Reynaud bugün öğleden sonra muharebe cephelerinde bir çok harekat ic- cenup ve garbe doğnı kendisine bir 
Amerika büyük elçisi B. Bullit'i, bila- ra etm iş lerdir.,, yol açmak için girişmiş olduğu teşeb-
hare general Weygandı kabul etmiştir. A/mnn l!lyyareleri Jngiltere'de büsler tardedilmiştir. 

Bugün öğleden sonra B. Reynaud, Hava :ş :e .i nezareti, alman tayyareleri- Arras'ın yakınında Sturkas ve Jun-
şu beyanatta bulunmuştur : nin 21.22 m~yıs gecesi !:ı giltere'nin cenu- kers teşekkülleri ingilizlerin zırhlı 

,. - Cepheden avdet edm general bu şa rkts : nde ikı mrntakayı bombardıman kuvetlerinin taarruzunu akamete uğ
Weygand'ı gördüm. Bana şu sözleri 1 etmiş olduklarını bildirmektedir. B:r takım ratmağa medar olmuılardır. 
s?yledi :.".Her fert vazifesini şiddetli J b~~~~lar tarlalara bazılar1 da denize düş- Bu ayın 18 inde Zelande'da hitama 
bır enerJı ıle yaparsa o zaman çok e- muştur. ermiş olan muharebede miktarları pek 
minim. " 1 . Tayya.re da.fi topları faaliyete geçmiş - dun olan alman kuvetleri 1600 fransız ... 

Eski süvari akınlarına müşabih olan t\r. Ne ınsanca .te~efat olmuş ne de hasa - la 3 hin Hollandalıyı esir etmi-lerdir. 
.. 1 · k d.l · h ) al rat vukua g'"' ! m1,tır. s 

ve curet erı en ı erıne pa a ıya m · Liege yakınında kain Neufchateau .. 
olabilecek motorize kıtaatın akınla • Kent bon!luğunda alarm daki modern istihkamlar düşmüştür. 
riyle, sivil ahali korkuya düşmemeli . DU:ı. Ker.t J<: , ., tcsi bölgesinde alert ve - 12 zabitle 500 nefer esir edilmiıtir. 
dı'r Bu ahalı' yerlerı'nde oturup rolıo:ı. ril mift r. r.•f'rmi ve kurşun sesleri duyul. 

• r- ,- Dün tayyarelerimiz dü•manın geri-
l d İ t 'h )' h h · b' t mu'itUr. Bu se§lerin nakliye gemilerini ~ ma ı ır. s ı sa ın er angı ır ena·. Jerini ve bir•ok hava üslerini bomba.,. 

k . . b' •f . . s· bombıı. rrl ı mıı.n f'den tayyarelerden aeldiği 3' 
usu vatan ıç.ın ır Zd ı mucıptır. ı- dıman ve dücı..manın birçok tesı'satıru 

z;ı.nneı.1 '. lmcktedir. Zira uhile hiç bir bom- 'l" 

vil ve askeri makamlara bu vadide e- ba düımemiştir. ve tayyarelerini tahrip etmiştir. Con-
rnirler verilmiştir. Bir ay dayanmağa Alert yarım saat sürmüştür. piegne ve Creil istasyonlarında yan .. 
muvaffak olursak -ki !azım geldiği ka· d al .1 gın çıkmı•tır. 

ı Fransa'da a arm verı di • dar dayanacağız- zafer yolunun dörtte Fransa ve Belçika limanlarında bir 
üçünü katetmiş oluruz. ,, 1

1 

bup:e~~ :!.ta.~ denı.~~~~~za ~a~t~:ıı= kruvazörle 11 gemi tahrip edilmiştir. 
Saat 14 te askeri vaziyet işareti verilmiştir. Hava müdafaa tcrtl - Diğer birçok gemiler de hasara uğra-

. . batı d erhal faaliyete geçmiştir. Aynı mtn- t 
Parıs 1 22. a.a. - Saat 14 de Havas takada dUn gt"ce. bava dati toplan bir saat mış ır. 

ajansı askeri vaziyet hakkında aşağı· j müddetle şüpheli bir tayyareye kuvetli a • Almanlar, Manş'taki bir fransız li· 
daki malumatı vermektedir : t<ş açmış fakat aıo.rm işareti verilmemiş - manına karşı yapmış oldukları bir te-

21 Mayıs akşamına ait aşağıdaki va
ziyette dün gece yeni bir değişiklik 
kaydedilmemiştir. 

Şimali Belçika'da alınanlarla müt -
tefikler arasında ve Escaut mıntaka-
sında muharebe devam ediyordu. 

Cambrai mıntakasında med ve cezir 
hareketleriyle muharebe devam et -
mektedir. 

Arras alınanlardan istirdat edilmi§
tir. 

Somme'un şimalindeki mıntakada 

dolaşmakta olan motosikletli ve oto
mobilli küçük müfrezeler dolayısiyle 
vaziyet müphemdir. 

Somme hattı Aisnc ve Sedan'ın ce
nubugarbi mıntakasına kadar bütün 
Aisne hattı ve İsviçre'ye kadar bütün 
Maginot hattı, fransız kıtaatı tarafın
dan kuvetli bir surette tutulmuştur. 

Saat 16 da askeri vaziyet 
Par is, 22 a.a. - Havas, saat ı 5 da 

askeri harekat hakkında aşağıdaki taf
silatı veriyor: 

Bilhassa nazarı dikkati celbeden ci
het Somme nehrinin şimalinde Picar
die eyaletindeki vaziyettir. Dün ak
şamdanberi vaziyetin inkişafı hakkın
da çok az ma!Omat vardır. Anlaşıldığı
na göre, motörlü küçük alman müfre
zeleri, Picardie mıntakasında dolaş
maktadır. Fakat bu müfrezeleri, büyük 
zırhlı unsurlar takip etmemiştir. Bu
radaki alınanlar, mitralyözle müceh
hez motosikletler üzerinde küçük 
gruplar teşkil eylemektedir. Bunlar, 
kaybolmuş çocuklar gibi yollarda do
laşıp durmakta ve münakale merkez
lerine az çok muvaffakiyetli baskınla
ra teşebbüs eylemektedir. 

Amiens'te şehrin cenup varuıların
da bu hafif unsurlardan mürekkep nis 
beton mühimce bir grup mevcut oldu
ğu haber verilmektedir. 

Abbeville istasyonuna yapılan bas
kın harekatı hakkında aşağıdaki tafsi
lat gelmiştir: 

Abbeville'deki baakın hakkında 
tafailat 

Gece, bir demiryolu amelesi, yanın
da bir emniyet memuru olduğu halde 
makas noktasında dururken bir moto
ıikletli alman neferi karşılarına çık
ınıştır. Amele ve emniyet memuru, bu 
neferi mat etmek üzere iken 12 moto
sikletli daha belirmiştir. Amele ve em 
niyet memuru, bunların elinden kur
tulmuşlar ve Semme nehrine doğru 
koşmağa başlamışlardır. Yüzmek bil
dikleri için suya atılmışlarsa da düş
man bunları takip etmiı, Üzerlerine a
teı açmış ve ameleyi öldürmüştür. Fa
kat kaçmağa muvaffak olan polis me
muru, a1arım vermiştir . 

Somme üzerindeki bütün köprüler fran
aız: kıtaJarı tarafından atdmıı olduğundan 
•ltnanla.rm nehrin cenup tahiline ıeçrnek 
için yapacağı teıebbilıler, halen düımanın 
orada elinde mevcut olmadriı ıanılAn bir
çok büyük vesaite ihtiyaç göstermektedir. 

Rethel mıntakasında alınanlar, Aisne 
nehrini ceçmek teıebbüılerini tekrarla 
mamışlardır. 

Montmedy müatahkem mevkiinin mu 
kavemeti ve düımanm son hücumlarda bu. 
rada duçar olduğu bilyük lcayıp1ar il.zerine, 
düşman., bu mmtakaya taarruz hareketle -
riae mııq.t nnııey! 1ı:arar1..,.._ .ıı.ı -

tir. cavüz esnasında düşmanın bir muavin 
Alman parQ§Ütçülerinin faaliyeti kruvazörünü batırmışlardır. 

Paris, 22 a.a. - Royter Ajansı bildiri • Düşman dün 120 tayyare kaybetmio.. 
yor : s--

Buraya gelen haberlere göre yangın ve tir. Almanların zayiatı ise 10 tayya
infilft.k tcrtibatıyle mücehhez paraşütçü • reden ibarettir. Evelce de bildirildlft 
ler düşman tarafından evelkt gece Somme'- veçhile alman tayyareleri Narvik ya
ın tfmallnde yapılan bUyUk taarruzda e -
sae rolU oynamışlardır, Paraşütçüler der- kınında bir İngiliz ağır kruvazörü ile 
ha.l yollıvın telAkl noktalnrında. garlarda. bir harp gemisine isabetli endahtlar
köprillerde ve resmi dairelerde tıe koyul - d 
muşlardır. Motosikletlerle hafi! tankların a bulunmuşlardır. 
da iştirak cttlgi bu hücumlar ant ve katı Diğer iki harp gemisi ile üç vapur 
bir D('tice almaktan ziyade müttefiklerin hasa "' 1 
!i!iddetli mukavemetlerini zA..yıtlatmıya ma· . ra .ugratı mı§tır. Bir muhriple 
tuf olduğu anlaşılmaktadır. bır naklıye gemisine de isabetli en-

Reoınl ve Pari m il rl bu hil uma alt dahtlar yapılmıştır. 
katı bir ketumiyet muhafaza etmekte ol - B k 
malda beraber Cambra.t bölgesinde müte • ergen ya ınındc norveçlilerin bet 
addlt yangınlar vuku bulmuıtur. Ve Arru ufak harp cüzütamı elde edilerek al· 
ile Amtena'de demir yolları garları yan - man filosuna ithal edilmh~tir. 
maktadır. ,. 

Narvikteki almanlar kendilerine 
Dün geceki hücumlar çok faik olan kuvetlere karlı harp et-

Lonılra, 22 a.a. - İngiliz hava nezare - mektedirler. Almanlar Trondheim'ln 
tının tebliği : 40 kilometre şimalinde Hin Storfor .. 

Bu gece zarfında., büyUk bir faaliyete h ., • · 
saluıe olan dil§man nakliye yolları, lcuvet· eı yı 'lgal etmişler ve birçok norveç-
11 hava hticuml&rına maruz tutulmuştur. li ve ingiliz esir almışlardır. 
Mühim lnglliz bombardıman tayyarelerinin Evelki gece düşman tayyareleri Al-
1ıtirak ettlgi bu akınların hedeflerini baş. 
hca demir yolları Utieak noktaları, Aa - manyan'ın garp mıntakasına bombalar 
che!n garblnde kA!n köprl!!er teıkıı etml~- atmışlarsa da ekserisi kırlara düşmüt
tlr. , tür. Hiç bir askeri hedefe isabet vakl Namur ve Dlnant mıntakalannda Meufte 
nehri üzerindeki buna milmasil hedefler de olmamıştır. İki düşman tayyaresi tay
§lddetle bombardıman cd!lmlıtır. yare dafi topları tarafından iskat edil

miştir. 

dir. Hattl burada ağır topçu ile eiddctli 
bombardımanlannı bile durdurmuştur. 

Mühim bir muharebe bQ§ladı 
Paris, 22 a.a. - Havas aj3.nsıının bildir -

diğine göre, öğle üzeri, Valencicnnes ile 
Cambrai arasında mühim bir muharebe 
ba~lamııtır. 

Ak§am tebliği 
Pariı, 22 a..a, - Fransız a.kıam tebliği: 

Bucün, ıimalde ve Belçika'da çarpışmalar 
devam etmiştir. Cephenin geri kalan kıs -
mmda kayde değer bir ıey olmamıştır. 

Saat 22.30 da vaziyet 
Pariı, 22 a..a. - Havas ıaat 22,30 da as. 

kert harekit hakkında apğıdaki malılmatı 
vermiıtir: 

Cambrai He Valencicnnes arasmda vu
kua l'elen büyük çarpışmaya iştirik eden at. 
man kuvetlerinin ehemiyeti hakkında Pa -
riı'te henüz malılmat yoktur. Fakat her 
halde bu, bu(Ün vukua gelen çarpışmaların 
en mühim.mini teıkil etmekte bulunmuştur. 

Diier taraftan, Arras mmtakasrnda, 
müttefik kıtalarmın harckltı haber veril • 
mektedir. Bu harekit, sanıldığına l'Öre, al
rna.nlarda her hanci bir akıüllmc1 tevlit et
memiıtir. 

Arraı ile Somme arumda vuiyet karı -
eıktır. A1man motörlü hafif kıtaları, ıe -
yirlerine devam etmekte ve hattl Som -
me'un cenubu.na kadar inişler yapmaktadır. 

Somme ile Aisne üzerinde, mühim fran • 
sız kuvetleri, sağlam surette yerleımiye de
vam eylemektedir. 

Saat 23 te vaziyet 
Pari•, 22 a.a. - Havas ıaat 23 de btl -

diriyor : 
Şura.ıııını kaydetmek icap eder kJ, alman 

kıt&larırun kuvayt kUlltyesi, Plcardie nun • 
takuına tam olarak girmemııttr. Bu mın· 
takada alman motosiklet nıtifrczeleri, ba -
zan bir kaç mitralyözlü otomobl! refakııtin 
de se}·retmekte devam ediyor. Bunlar, ara. 
ziyt iegal etmlye ve tutmıya muktt"dlr al -
mıyan çok hafif kuvetlerdir ve ha.ttA pek 
mUh1m olmıyan fra.runz unsurlarının müda· 
hR.le~t önünde bile geri c:ekilmektedir. Fa· 
kat bu kuvetıer, çok cevvaldir ve tıpkı, 
eakt hafif aUvart fırkalannın akıncıları &i
bi hareket etmektedir. 
Fransız askert mahfilleri bu buauıta hal· 

ka ıu t&vl!ltyede bulunmaktadır : 
"Halkın, alman genel kurmayının plln -

tarını bozma.eı lUımdır. Alman pnel kur
mayı, bu mllfrezelerf, fS.Şkuılık yaratmak 
.... polhrecr. HıaUc. tııUAlda. .. h ..... " 

Bir Japon Generaline 

göre müttefikler son 
dakikada gc.ılipolacaklar 

Tokyo, 22 &.&. - NiJi Şimbun· ga.zeteıl· 
nfn a.ekert muharriri General Oba ya.z.ıyor: 

"Her muharebe, müttefiklerin g1.tUkçe 
artan kuvetini götıterlyor. Müttefikler •oa 
dakikada muzatf~r çıkacaklardır 

Muharrir mUtteflk mOdataaıa..:;~da ee • 
nJı gedittn açılabllmestnden müteventt 
hayretini gizlememekte fakat, bu zata aı. 
man mUaademe kıtaatınıo sebep olduğ'Uma 
bildirmektedir. 

General •özlerini fU suretle bitiriyor · 
"Almanların Majıno hattının ılmalln<İ. 

püskUrtUlmelert imkA.nı uzak bir ıey de • 
ğlldlr.,, 

Büyük Britanya ve Balkanlar 
Londra; 22. a.a. - Avam kamaraaın· 

da işçi azadan Gibson hariciye neza • 
reti müsteşarı Butler'den Balkanlar • 
da.ki siyasi vaziyet ve İngiliz hüküme
tinin almanların Yunanistan'da nüfuı 
ve propagandasını kullanmasına mani 
olmak üzere ne gibi tedbirler aldıfı 
hakkında yapacak bir beyanatı olup 
olmadığını sormuştur. 

Butler, verdiği cevaptan bu husuata 
yapacak bir beyanatı olmadığını bil • 
dirmiş ve fakat B. Gibson'un İngiliz 
hÜkümetinin meseleyi çok yakından 
takip etmekte olduğundan e.:nin ola • 
bileceğini ilave eylemiştir. 

hayatın normal eeyrint temin eylemtye d ... 
vam etmelidir.,, 

Motörlü unsurlar tahrip 
edilmeğe mahkum 

Paris, 22 a.a. - Ask,...rt nıahffllertn te. 
barüz ettirdiğine göre. be.zan dUıman mo
törlü unsurl&n mUnfrrit keşiflerini hatla,,. 
nrnıza kadar tıoksa bile, bu uns'Jrlar bura
larda duramazlar ve tahrip edl!mi;ye m'llı· 
kOmdurlar. Bunu.o içindir kt, d~m:ının f· 
lerleyifi ihtimalleri üzerinde ıayiale.:ra bir 
nihayet vermek için emirler ltA. edilnı.lıttr. 
Bu gtbf ıay1aları yayarak ve yahut bu ıa,,. 
ytalan v&7.ifelerinden kaçmak için veaJla 
gibi kullanan, düşmana bilerek veya bil • 
mtyerek yardım edenlerin hakkında mU • 
coalr ibret tqldl ey!lyeoel< -1ar 'foft o --



B. Duff Cooper vaziyeti izah ediyor 

Haberler nazik ve ağ1rdır 
Fakat telaşa düşmek İçin 
ciddi hiç bir sebep yoktur 

Londra, 22 a.a. - İstihbarat nazırı B. 
Duff Coper radyoda şu beyanatı yapmış • 
tır: 

" - Geçen haftaki musnhabemde size fe
na haberlere intizar etmenizi söylemi5tim. 
Aynı zamanda bu haberleri kıtaatımızın al
man hücumlanna gösterdikleri derecede 
cesaret ve metanetle karşılamanızı bildir • 
miıtim. Haberler nazik ve ağırdır, Bunun 
böyle olmadığını iddia etmek faydasızdır. 
Fakat, telaşa duşmek için ciddi bir ıebep 
70ktur, 

Alman ordusunun küçük grupları, yeni 
bır harp tlbiyesi kullanmak suretiyle uzun 
meaafeye kadar nilfuza muvaffak olmuş • 
lardır. Fakat, tekrar ediyorum, bunlar kil
ı;uk cruplardır. Elde ettikleri muvaffaki • 
yeller bu cruplan müthiş bir tehlikeye ma
ruz bulundurmaktadır. Onlardan çok daha 
büyük inciliz ve fransız ordulan asıl mu
harebe meydanını iıgal ediyorlar ve bo • 
sulmamışlardır. 

Almanların hedefi nedir? 

Muharebe durduğu zamıın bu muharebe
d e ne olup bittiğini anlamak zor bir şey • 
dlr. Muharebe yapılırken bunu anlamak ise 
imklnuıdır. Harp iki taraf kuvetlerlnin 
p.rpııtıtı cenlı bir bölge üzerinde oyna • 
maktadır. Bu bölgeden zaman zaman bize 
basan anla15ılamıyan hazan da mütenakız 
haberler aellyor. 

Ehemiyetli bir noktanın kazanıldığını, 

diier ebemiyetli bir noktanın kaybedildi· 
iini, diicr bir noktanın ise el deiiştirdiji· 
ni öireniyoruz. Bu bir çok küçük haberler 
hayalimizi esas saçma tanelerine dayanan 
senlı faraziyeler kunnıya temayül ettiri
yor. Hakikatte ise tamamen taayyün etmiıı 
tiç vaka mevcuttur. 

l - Düşmanın halihazırdaki hedefi Pas 
de Calaiı limanlarına varmakta.dır. Bura
dan harbi 1nıiltcre'ye nakledebimek Umi
dindedir. 

2 - Dliımanm 12dece zayıf motörlıi 

snıplan bliyuk mesafeye llerlemiye ve he· 
defleri olan Pas de Calais limanlarına yak
laımıya muvaffak olmuılardır. 

3 - Miltefiklerin orduları muharebe mey 
danını itıal etmekte ve adet itibariyle al
man ordulanna fevknlide faik bulunmak • 
tadırlar. O ıuretle ki, mukabil taarruz baş
ladıfı zaman, bu taarruz müthiıı bir ıcy o
lacaktır. 

Fransa ve lngiltere yenilmiyecek 
Muharebelerin değişen talihi hiç bir şey 

d elildir. Asıl olan neticedir. Ve geçen 
hafta da IÖylediiim ıibi bu muharebenin 
neticesi ne olursa olsun. İngiltere ve Fran
ea'nm harpte hezimeti olmıyacaktır. Bu, 
mlitemadiyen tekrar edilen ve dalına da ay
nı olarak tczahilr eden hikayedir. Ani iler
leme, hücumun beklenmiycn ıiddeti bida • 
7ette intizar cdildiıinden çok fazla mu -

T. İ~ BAN KAS I 
1940 Küçük 

Cari Hesapla .. 

İKRAMİYE PLANI 

. 
vaffakiyetler ve daima 1914 atustosu ve 
1918 martı hadiseleri. Buna binaen bu se -
fer de aynı akıbetin tekrar edeceğini ümit 
edelim. 

Pakat, hepimizin elimizde olanın en iyi
sini yapması icap eder. Muharebe kıyıları
mıza kadar yaklaşmıstır ki, hepimizin bu· 
na iıtiraki lizımdır. Yani, hepimiz de as -
keriz ve askerlik vazifemizi yapmalıyız. 
Askerin ilk vasfı ve meziyeti ise cesarettir. 
Bu meziyetin bizden eksik olmadığını söy
lemekle müftehirim. 

B. Rcynaud nutkunda itimat kelimesinin 
fevkinde bir giiven ifade etmiştir. B. Rey • 
n.aud, birleşmiş Fransa cümhuriyeti kuvet· 
leriyle İngiliz imparatorlugu kuvetlerinin 
hiç bir şeyin çözemiyec;eğini kati bir iman 
ile bildirmiş yarın veya öbür gün korkak 
biri çıkar do. kendisine Fransa'yı kurtar • 
mak için ancak mucize lizım olduğunu 
soylese ve hakikaten de böyle olsa bu mu
cizenin de başarılacağını çünkıi Fransa'ya 
inanı olduğunu ilave etmi15tir. 

1 

.................................................... 1 
KÜÇÜK Dl~ HABERLER 
............................................... · ..... 
x Kahire - Hariciye Nazırı Ali Mahir 

paen, dün İfalya ıefiri Kont Mazzolini'yl 
kabul etmiıtir. 

x Roma - Kont Ciano diln Roma'da bu· 
lunan japon heyeti bası verefine bilyilk bir 
dine vermiştir. 

x Bern - Neşredilen bir emirnamede 
elltas nezdinde patlayıcı maddelerle zehir
li gaz bulundurulmasının hususi müsaade • 
ye tabi olduğu bildirilmektedir. 

x Stokholm - Bir Moakova telgrafına 
göre, Sovyet • lsvcç ticaret müzakereleri 
müsait bir şekilde ilerlemektedir. Görüşü
len bazı noktalar üzerinde itilaf hasıl ol
duğu bildiriliyor. 

x Brindizi - Nafıa işlerini tetkik et • 

mek için Arnavutluğa cltmekte olan Kont 
Ciano, bu sabah Garibaldi kruvazörü!1e 
binmiştir. 

x Tokyo - Vekili er heyeti, sterlin blo
kurut merbut memleketlerle olan ihracat 
ticaretinin krizine nihayet vermek üzere 
bir kambiyo primi kararı ittihaz etmlı ve 
İngiltere ve Fransa ile olan ticaretin ye • 
nlden tanzimini ve Hollanda Hindiıtanly· 
le olan tlcaretln 1pkası1ıılkıtınaa mUztıke -
ratta bulunmuştur. 

X Londra - İngiliz İtalyan muhtelit 
komitesindeki lngiliz heyetinin rclsi olan 
Sir Vilfrid Greene italyan hükümeti bası 
ile temas etmek üzere Roma'ya hareket et· 
mlştir. Bu komite harp başladıktan ııonra 

iki memleketi alakadar eden ekonomik me· 
seleleri müzakere imkinını vermek üzere 
ihdas edilmişti. 

1940 iKRAMiYELERi: 

1 adet 2000 liralık - 2000.- Ura 
3 1000 3000.- .. 
6 .. 500 .. 8000.- " 12 " 

250 .. 8000.- " 
40 " 

100 .. 4000.- " 75 .. M 
" 

3760.- .. 
210 .. 25 

" 
0250.- .. 

Keıideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 
1 aiuıtoa, 1 ikinciteırin tarih· 
lerinde yapılır. 

ULUS 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 18-5-940 vazİ 
'll elıaıeı; 
,'I. tekau 
ır ın AKTİF 

Kasa: 
Altın: Safi kllocnm 71.721,316 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler: 
'fürlr Lirası 

Hariçteki Muhabirler: 

Lira 

100.881.769,22 
8.799.020,-
1.8~.633,52 

423.050,89 

Lira 

"23.050,89 

Altm •afi kilogram 1.SS9,803 10.82'-020,67 
60.489,88 Altına tahvili kabil ıerbest dövizler 

Diier dövizler ve borçlu klirinc 
bakiyeleri 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edl. evrakı nakdiye karşılıft 
Kanunun 6-8 lm:I maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tcdiyat 

Senedat Ciizdam: 
Ticari senetler 

Esham ve Tahvilat Cüzdanı: 

28.605.423,38 88.989.933,93 

1~. 748.563,-

18.879.576,- 189.868.987.-

244.075.840,65 244.075.840,65 

) Deruhte edilen evrakı nakdi yenin 
A - (karşılıtı esham ve tahvilat (İli· 

)hart kıymetle 
47.964.~4.36 

8.395.970,86 B - Serbest esham ve tahvillt 

Avanslar: 
Hazineye kısa vadeli avs.nı 
Altın ve döviz ilzerlno 
Tahvilit üzerine 

Hissedarlar 

Muhtelif 

GUMROK VE iNHİSARLAR V. 

Boş şişe alınacak 
Ankara İnhisarlar Baımüdürlü· 

ğünden : 

1 - Ankara inhisarlar rakı imlaha
nesi ihtiyacı için 1/haziran/940 tari
hinden 31/mayıs/941 tarihine kadar 
bir sene içinde idaremize tamamen 
teslim edilmek ve her ay ihtiyaçları 
evelinden bildirilmek suretiyle ı5, 25 
ve 50 santilitrelik hacimlerde ceman 
bir milyon beş yüz bin adet boş rakı 
şişesinin satın alınması şartnamesi 

veçhiyle pazarlığa konulmuştur. 
2 - Şişelerin yıkanmış, temizlenmiş 

olması lbımdır. 

3 - Pazarlık ve ihale muamelesi 
27/5/940 tarihinde saat ıs de baş mü
dürlüğümüzde toplanacak komisyon
da cr:a adiı•c.ktl"'-~~---

4 - Pazarlığa iştidk etmek isti -
yenler teklif edecekleri fiyat tutarı· 
nın yüzde yedi buçuğu hesabiyle mu· 
vakkat teminatını nakden veya banka 
teminat mektubu olarak verecekler • 
dir. 

5 - Bu işe ait prtnameler aatıı 
şubemizden istiyene her gün bedelsiz 
olarak verilir. (2425) 12432 

Bira sandığı yaplınlacak 
Ankara inhisarlar Baımüdürlü • 

ğünden: 
İdaremizce iki bin adet bira sandığı

nın yaptırılması ıartnamesi ve nümu
nesi veçhile pazarlığa konulduğundan 
taliplerin 29. S. 940 tarihinde saat ıs 
de başmüdürlüğümüzde toplanacak 
komisyona müracaatları ilan olunur. 

(2391) 12378 

.a l ıııııııııııııııııııııııııı ı ııııııııııL.. - ----

10.406.000,-
12.882,18 

7 .8"8. 773, 40 

Yek\i.n 

Ki ral ı k : 

66.S60.55:s,22 

18.267.655,~ 

4.500.000,-

23.067.693,88 

Kiralık hane - Merkezl bir yerde Cihan 
Palas arkasında Uç oda bir mutfak, elek • 
trik, su. kiralıktır. Cihan oteline müracaat. 
Tel: 3480. 1007 

Kiralık kat - Hamam!SnU orta mektep 
kareısındn.kl Demlrtaş sokak No. 46 Uç o
da, bUyUk ıota, banyo, au, elektrik içinde
kilere mllracaat. 1909 

Kiralık daireler - l§ıklar4a Na!lz bey 
apartmanında 4 oda kalorifer m çamaşır· 
lık ve bodrumda bir ııo.ndık odası 70 T.L. 
GlSrmek tı;ln l;apıcıya Telefon 1193 Ahmet. 

1910 

Kiralık daire - Isıklar cad. Necati oku-
ı.- ,_ ....... _.._, .......,.;pa-•--...r• ,.., ....-r-VVT•""'V'Ua 

tam konfor, ıüneşli, havadar. Kat 2 ye mü-
racaat. 1924 

Kh;lhk - Aile nezdinde 1 veya 2 oda e
lektrik, ıu, bayno ve mutbak. Y. Şehir t. 
İnönü Cad. Eke Ap. No. 42 daire 1 re mU· 
racaat. 1923 

Kiralık konforlu daire - Yenişehir ev -
teri kadar mlikemmel ve dıı.ha ııhi, güneşli 
bahçe ortasında (4) oda, banyo, mutbak, 
konfor tamamdır. Otobüs ve aaireden kur
tulmak iı;in fırsat. Hacıbayram arkası, 

Bcndderesine nazır kuleli san binadır. 

Tel: (2253) 1929 

Kiralık hane - Hacrbayram Unyay so
kak No. 30 da üç kat üzerine inıa edilmiı 
ve ehven fiyatla (iki ili üç ıenelik p~in) 
kiralıktır. Bir ve ikinci katta dört oda 
maateferrüat, yukan katta iki oda bilyilk 
bir ıofa, ayrıca bahçe içinde natamam iki 
oda bir mutfak vardır. Diyanet işleri reis
liiinde Bay Necip ve Ziyaya müracaat e-
dilmesi. 1942 

- Lllian Harvey • Louiı Jouvet ----- SERENAD -
-- Kiralık bodrum katı - Geniş bir oda 
: bir hol ve mutfak; yerli hava cazı ocağı 

: aylıiı ıu dahil 22,S Ura. Yenişehir ıon du-
- - rak Adakale 18/1 Telefon: 5653 1946 
., 11111111111ilil11111111111111111111 il,,. 

ASKERLiK İŞLERi 

Şubeye dôvet 
Ankara Yabancı Askerlik Şube

sinden: 

Kiralık dilkki.n - Ycnitchlr Yenice a
partımanı altındaki fınn ve her türlü teıi
satı tamam olan pastacı dükkfi.ru kiralık -
tır. Meram meyva evine müracaat. 1949 

Kiralık - Aile nezdinde Kutlu yanında 
(Uçar sokak Menekşe apartımanı 15/6) 
bir möbleli, bir möble1lz odalar kiralık • 
tır. Aktam 6 dan ıonra mUracaat. 1956 

Kiralık dükklnlar - Çıkrıkçılar yoku • 
15unda 8 numaralı Ap. ~tında mağaza ve de
poya elveriıli iki dllkkln ayn ayrı veya be-
raher kiralıktır. Tel: 1283. 1958 

PASI F 
Sermaye 

ihtiyat akçesi ı 
Adi ve fevkalldo 

Hususi 

Tedavüldeki Banknotlar: 

Lira 

8.188.666,16 
6.000.000,-

tın cmur: 
kanun 

tı "c ıart 
O cuına v r 
) • tclta 

li ~tb 
Harın 
F:a.l'scri' 
okulunu 
t'dc S an 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 lnd maddelerine teV• 
fikan hazine tarafından vaki tediyat 

158.7'8.1563,-

18.879.676,-

otııııı ile 
haıırı 

Deruhte cdl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Kar$thğı tamamen altm olarak lllve. 
ten tedaville vaıedllen 

139.868.981,-

17.000.000.-

Reeskont mukablli ilaveten tedavüle 
vazedilen 167.000.000,-

Mevduat:: 
Türk Lirası 
Altın : Saf; klı. M.Ml,980 

62.714.471,71 
78.124.181,90 

Döviz Taahhüdatı: 
Altma tahvili kabil dövizler 
Diier dövizler ve al&cs.klı klirlnı 
bakiyeleri 

Muhtelif 

Küçük ilôn şa rtla rı . 
Dört urnlılı lıiiçiilı ilhlarclu ı 
Bir J~I• içiıt 30 Kırnıı 
llıi d~I• i,i. 50 K•nıf 
Oç d•fa içi11 10 K•Tllf 
Dorl d.fa İ(İıı 80 l•r9f 

Dnamlı l.iiçülı ilanlardan lıer defaaı İçİll 
10 l.uruf alınır. Mesel& 10 defa a .. redila· 
cek bir ilin için 140 lıııruı alıurıklır. Bir 
lıola1lılı olmalı izera lıer Alır, lıaliıM &· 

ralarındaki boıluklar ııııiiıteaııa 30 la.arf iti· 
bar edilmiıtir. Bir lıüçiilı illa lZO lıarfdea 
ilıare't olmalıdır. 
Dört 1atırdan fada lıar IAlır içhı lıeMr -
ferine ayrıca on kuruı alınır. 
Kuçiilı ilinlarm 120 lıarfl ıeçmemeıi il· 

:=;::::ıı .1 a "'· •ıo •--•-' 
tarifesine tabidir. 

Satılık - Cebecide asfalt üzerinde klr
g:. ev ve apartımanlar. Bayram caddesi 
No: 1 Tl: 12:>5 1897 

Satılık - Cebecide mwılki muallim 
mektebi civan asfaltta acele satılık apar
tıman. Tl: 121S:S Bayram caddesi No. 1 

1898 

Satılık ev - KUc;Uk Ayrancıda yeni 
meclis binasına yakın iki dalrell 2460 met 
re arsalı taksitle acele ıatılık ktu"glr ev. 
Ba)Tam caddesi No. 1 Ti. 12M 1899 

Satılık hlı:ıse - KUc;Uk evlerden (Al ti· 
pinde bir hisse satılıktır. Samanpazannda 
Uğrak piyango giıeslnde Bay Sadiye rnl\
racaat. Tel: 2786 1911 

Satılık araa - Yeni Mecliı blnaaı biti • 
şiilnde yedi bin metre aru uyııun fiyatla 
acele aatıhktır. Bayram caddeıi No. 1 Tl: 
1255 1917 

Satılık ev - Kavaklıdere GUven evleri 
dört oda konforlu, aeniş bah!je 44 lira tak
sitli mliıtakil ev maliyet fiyatına devren 
satılık Silmcrbank'ta Behçet Ya.san. 1922 

Satılık - Gayet ucuz Milhendlı ve res
samlar için resim ve kroki masası satılık
tır. Kavaklıdere Özdemir caddesi İtalyan 
sefareti karşısı No. 65/3 müracaat. 1923 

Satılık Frijider - Az ve temiz kulla -
nılmı15tır. Cebeci asfaltı praj kar15ısmda 
M. Ataman ap. No. 3 milracaat. Gilndilzle-
ri, telefon 6340 1927 

Satılık apartım.an aranıyor - Yeniıe. 

hir veya Cebecide satılık apartıman ara • 
myor. HU karşısında (Hanef) Ap. No. 7 
ye müracaat. 1941 

Acele ıatılık arsa - İki bahçeli evler 
arasında 13000 M2 arsa acele satılıktır.Eh-
ven fiyatla verilecektir. T. 3071 1943 

iş verenler : 
Terzi ltÇiıi aranıyor - lti 

derecesi yükaclı: bayan leçl ~· ,,c 
ihtiyaç vardır. 2. el Anafartal 
Ap. terzi Sami Şahin SötutlUY'ıfl' 

Aranıyor - Bir reaaam 1 
rutlyet caddeai Özenli ıolı:ak ~"' 
racaat edilmesi. 

Ortalı: aranıyor - 100 lirs 
ortak aranıyor. Okuyup 7&~· 
lışkan olması llzımdır. TJ. 001 
yete müracaat. 

iş arayanlar : 
h anyorum - İyi tahail ıö~ 

muamellt, muhabcrata, daktilo 

Ankara Asliye birinci 
mahkemesinden: 

Ankara'da Cebecide baymdll'l~ 
numarada Unıula Hilmi vekili a 
fi Sav tarafından mahkememlı• 
deiiıtirme davasının icra kılıtı~ 
mcai sonunda (Uruıla) adının ( 
dia) adiyle değiıtirilerek oııur~1~ tescil ve illnına kabili temyiz O.ı. 
22/41940 cUnünde karar verildi•· 
nur. 

Ankara 3 üncü icra M 
ğundan: 
Ankaranın Sabuni mahallesind• 

göz sokak 10 No. lu hanede ikeJll~ 
kametglirının meçhul olduğu teı;, 
vezzi tarafından verilen meıınıb'• 
lan hacı Osman karısı Kezib~ııd' 

Ankara hacı Murat mahallesı Jı' 
ıöı sokak 10 No. da Ali oğlu ba 
olan 299 lir• 81 kuruı borç ile 
20 ciln zarfında ödemeniz, borc• 
razınız varaa cene bu müddet ~ 
fahen veya tahriren icraya bilÔ'ıı 
geno bu müddet zarfında msl ~ 
bulunmanız, beyanda lnilunına:& 
ile tazyik ve hakikata muhalif 
bulunduğunuz takdirde hapisle 
lacağmız borcu ödemezseniz ve~} 
mezseniz cebrt icraya deva medıl ıfl 
lii makamına kaim olmak nzere 
nur. 2008 

Ankara üçüncü sulh hJ; 
kimliğinden: ~ 
Ankaranın Mukaddem mahalle'~ 

kim iken ölen hacı Hidayeti~-~ıı 
köyünde bulunan davar ve hayv ... ~ 
4/61940 salı cünü saat 15 de rneJ ı 
mahkemece satılacaıından alm~~j,ı,l 
rin mezkllr köyde ha.zır bul~ 

.. 

.. 

1927 acneıinden evel muvazzaflık biz. 
metlerini er olarak yapanlardan 40 yaşın· 

da ve daha genç olanlardan ylikıek tahsil 
dereceleri olanlarla bu tarihten ıonrı il· 
kerlik hizmetlerini er olarak bilahare 
tahsillerini yüksek subay yeti$tirecek de
recede lise ve daha yüksek dereceye çı
karmıı olan ve Ankara.da. bulunan bu ftli Kiralık köşk - İran Scfaretanesi yuka- Satılık - Kurt köpeii: cinı yavrular 
yabancıların hemen ıubeye müracaatları rrsında Küçük Esat'ta otobüs durağında 4 satılıktır. Çankaya matbauında pedalcı 

olunur. 

ilin olunur. (235-0) 12343 oda, büyük salon mükemmel çiçek Meyva Fethiye müracaat. Telefon: 3655 1951 

Y d k S b 1 ki 
bahçeli tam konforlu. İlk 6 aylığı peşin. 

ANKARA DEFTERD 

e e u ay arın yo aması jTelefon· 1092 1960 
Ankara Aslıerlilı Şubeıinden : • 
Ankara Şubesine kayıtlı bulunan ycdeılı: Kiralık - Aile veya 2, S arkadaıı için el-

subaylarm 3 haziran 940 dan 29 haziran 940 veriıli 3 oda 1 hol, kalorifer, sıcak ıu, tam 
akşamına kadar Ankara yerli askerlik ıu • konfor. Bakanlıklar karıı11 Belçika ıelare· 
besinde yapılacak mutat ıenelik yoklama- ti arka bahçesine bitişik Fırat partımanı 
lan a:J8iıda yazılı günlerde yapılacaktır. Tel: 3592 veya kapıcıya. 1969 

MezkQr cünlerde yedek subayların hü • 
vlyet cilzdanlariyle beraber tubeye celme
lerl illn olunur. 
3/6/940 ill 8/6/940 Piyadeler 

10/ ,, ,, 11 ., Silvarller 
12/ " .. 15 " Topçular 
17/Haziran/940 da Muhabere 
18/ .. / " htihllllm ve mızıka 
19/ 

" / " Nakliye 
20/ ,, I " Aıkert hakim 
21/ ,, / H Jandarma 
zıı / " 

Hava 
24/ " I " .. Deniz ve harp ıanayll 
25/ 

" / " 
Levazım ve demiryol 

26/ / " 
Eczacı, veteriner 

27/ .. / .. Hekimler 
23/ ,, / .. Muamele ve hesap M. 
29/ 

" / .. Alker1 unatldrlar. 
(1-Ml) 11451 

Kiralık bir oda - Yeniıehlr Gazi bul
varında Ali Nazmi apartımanmda kalori -
fer ve banyoyu havi bir oda 10 liraya kira
lıktır. Kapıcrya müracaat. 

Satılık • • 

Satılık qya - BUte, kontr bute açılır 
kapanır altı klolllk mnsıı. ve 6 ıo.ndalya ve 
aynadan rnUrekkep bir takım ile korn~ 
ve aatre aatılıktır. Telefon 301\ 1888 

Batılık hisse - Yapılmakta olan küçUk 
bahı;ell evlerden (F) tipinde bir hisse a · 
ceıe aatılıktır. Tl: 2926 1894 

Satıhk - Maltepede 4 daireli tam kon· 
forlu bir dairesinde ıs er odalı acele ıatı 
lıktır. Bayram caddeal Noı 1 Tl: 125tl 

189& 

Satılık - Kolay ve çok para kuanmak 
için hokkabaz Aletleri satılıktır. Alanlara 
hilnerler röııterilecektlr. Kendi aile muhi
tinde misafirlerini eğlendirmek lıtlyerı a. 
ınatörler de istifade edebilirler. Kaçırılmaz 
fıraat. Ucuza verilecek. İtfaiye meydanı 
İhsanbey apartıman kat 2• No. 5 1952° 

Satılık - Ankara'nın güzel bir yerinde, 
9 oda ve bilyilk salonlu, yUzde en a~ğı 

10-12 lı:lra getirir. 1Jı:i kısım bir ev. Milra-
racaat. Ti: 1252 1959 

Acele tatılılı: ev - Yeniııehir'de İsmet 
ln8nü caddesi köıe baıı Bahçeli 4 odalı. 
Tel: 2406 1961 

Satılık eıya 
Anhra Defterdarlllından : '1'1 

~· Halı, paskul, ceket, pantbJon 
kalemdan ibaret muhtelif cins et 
zarlıkla 11uıa konulmuıtur. 11, 

İhale 27/ 51940 tarihinde ıaat öl 
terdarlıkts. toplanacak komisyon ~ 
caktır. 9" 

İsteklilerin allı geçen gün v• 11 
ralık muvakkat teminat makbU:.46' 
likte komisyona muracaatları. (l! 

Satılrk kiraz ve ~itti' 
A 11lıara D•ft•rdarlıfırwlan : 

Miktarı Muhaımwe• 
Ciıui Kilı hed•li 

Lira l(r. 
Iiru" ritu 

Satılık apartıman - Yeniıtehirln en mu- -ıı .. ıi 49000 3710 00 11,ı 
ten& yerinde 8 daireli 400 lira icarlı yilzde Takarıdı ,,.tafı yazılı Amerikan ••:;il. 
kırk borçlu Tel: 2406 1962 imda daıaıılık olar alı yetiıtiriln kir•• ~ 

lar111111 -lııılüııiia lıer -cibi ,., ..... ~ 
nalıliy. ,., la.a-liye -uafluı .,uttl 
•alı Üere açık artırma Hretiyle ••ı: 

Satıhlı: - KüçUk evler yapı kooperatifi 
hisselerinden A-B·C-F tiplerinden acele 
Tel: 2406 1963 

Satılık hisse - Yapılma.kta olan küçük 
evlerden "F" tipi hi11e utıhktır. İnkıllp 
mahallesi Sür ıokak No. 1 d&ire 4 de Ali 
RU&',. mektupla mUracut. 1065 

İNie 31. S. 940 t.arilıiıde ıul JC ~ 
la topla .... lıoıaiıyanda yapılaulılıt• ~ f. 

lıtelılileria adı ııçen ıün n aa-:_l~;,t;. 
ıılı .. ,..1ı1ıat taıainat -1ıı.1n il• _.. -' 
lari ,.. ba .. t a1-lı İllİ7enlaria ~r s"' , 
ailll ..ı&ıı miiılirliliüa •İİracaatfarı. 

(Z"5) 



ULUS 

MODAF AA VEKALETi t 20 fon mırof ıhnak P. T. T. ve TELEFON Md. VILAYEnER Taş ihzarı 
bUlnde inpat dairesinden tedarik o
luna.bilir. 

~~~~~r ~ahna1:ak 
,'ıl. ttkaiit elcıut Şubesinden : 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundanı 

Sıhrı kablosu ah nacak 
Tahmin edilen bedeli (18.936) lira olan P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

Kapalı zarf usulile eksiltme ilinı 
Eakitehir Nafıa Müdürlüiün· 

den ı ır llıeırıuri ıubesinde açık bulunan 
tı kanunuYete '!lemur alınacağın

"' l•rtt ınucıblnce memur ol
cuına .. arını hai;ı: olanlann 24/ 

) 11. teka\~nU bvesikalariyle birlik

120 ton mazot Askeri Fabrikalar Umum 1- İdare ihtiyacı için 190,000 metre 
Müdürlüiü Merkez aatın alma komisyo • tek nakilli sahra kablosu kapalı zarfla 
nunca 27-5-194-0 pazartesi günü saat 14.30 eksiltmeye çıkarılmıştır. 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 

1- Eksiltmeye konulan tı Eski§ehir 
Sivrihiaar yolunun 39+990-63+354 
kilometreleri fasılasında tesviyei tu -
rabiye ve tose inıaatı. 

Antalya llbaylıiındanı S - Bu işe girmek istiyenlerin laa-
1 - Antalya • Manavgat yolunun kal 50 metre açıklıkta betonarme köp-

46 + 000 - S4 + 000 kilometreleri rU yapmıı olmaları prt olup talipler 
arasında 6400 metre mlkibı kırma tq referans ve diğer vesikalarını bir iıti· 
ihzarı iti 17280 Ura keıifll bedel Uze- daya bağhyarak münakasa tarihinden 
rinden 1. 15. 940 cumarteıi gilnil saat en az ıekiz gün evel vekalete vermek 
on bire kadar kapalı zarf uıuliyle ek· suretiyle bu it için ehliyet vesikası 
siltmeye konmuttur. iıtiyecekler ve bu ehliyet vesikasını ıu esine müracaatları. 

li E b 12430 
il,~ &! hazırlama orta 
t a. talebe alınıyor 
17ıeri'd 

0kuıllııUn e Gedikli Erbaı hazırla-
t'de Sana 1·• II .. III. ıınıflarına, 
0kıııu İle ~Gedikli Erbaş hazırla
"-aırı.ın. nkara'da Musiki Gedik-

61111_6 Orta okulunım yalnız I, 
"lll Zde1ı:: · : 941 d ı eylQlde baılıyacak 

erı Yılı isin talebe alına • 
•tekı· 

. 
1 taleb ı in ~ tıi11İlı e er turk ırkından ol-

'b "e aiJea· . ı i ot ının kötü hal ve 
Çı~ı lllarnaaı, ııht muayenede 

' "• YaPılacalr HÇme ıına • 
ldi«Ji 1 ''"tır. 
'-! Iı.aırJanıa tbe.ı1ıı orta okullarına a-

111 haddi: 
1 Ortt Sınıf Yq 

,. 1 14 : 17 
,. II ıs : 18 

III ıe : 19 
I.,_ •it bo olmalı:. 
tı.lerİıldek}Y ve aiırlılı: hadleri aa-

'-llrıı.tııızıı lllı:ert liseler ve orta 
Ilı 71. nıadde9i özlerine 

"lls ~r. 
bew .ıı:;;;ıurı I. ımıfına istekli o· 

, Ort. ilk okulu bitlrmiı ol -
, 'tı.a 

1 
il. ve III. ıınıflara si

... llcaar llııflara terfi ettiklerine 
r, •en ıehadetname rös-

'a!t ~:• iıtekli olursa olsun iki 
l~idetı 1 terketmiı olanlar ve e

,,r '1,~a askeri okulardan çı-
"~· lar. 
Okıaı111ı ~· Gedilı::li Erbaı Hazırla • 
~t c:;. her üç aırufı ile Kırılı: • 
tıııın1rız:1ı:u Hazırlama ortı olı:uC'dflrıt ha a köylü istekli, Ankara 
llııı.11ı:iy ıırlıına orta okulunun I. 

'i e hevesli tehirli istekliler 

~~~blartları haiz istekliler 
~ine' •ren bulundukları yeı-in 
"llf k ~Urıcaat ederek diler 
~>'le müracaat yollınnı 

olunur. (2446) 12449 

Otta okuluna talebe 
' alınıyor 

parasız olarak komisyondan verilir. Talip - 2- Muhammen bedel (16200), mu
lerin muvakkat teminat olan (1420) lira vakkat teminat (1215) lira olup eksilt
(20) kunıı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve meıi, 15. Haziran 1940. cumartesi gü-
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol- nU saat (11) de Ankarada P. T. T. Ur 
madıklarma ve bu iıle allkadar tUccardan mum MUdilrlUk blnaaındaki aatınalma 
olduklarına dair Ticaret Odaıı veaikaaiy - komisyonunda yapılacaktır. 
le mezkftr gün ve saatte komisyona mUra - 3- İstekliler, mc-,akkat teminat 
caatları. (2357) 12399 makbuz veya banka teminat mektubu 

60 fon yerli linters ile kanunt vesaiki ve teklifi muhtevi 
kapalı zarflarını o gün saat (10) a ka
dar mezkQr komiıyona vereceklerdir. 

4- Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, lıtanbulda P. T. T. levazım 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- ayniyat ıubesi müdilrlilklerinden be • 
lüğü Merkez Satm Alma Komisyo· delslz olarak mukabilinde verilecektir. 
nundanı (1957) 11966 

pamuğu ah nacak 

Mimar mühendis veya fen 
memunı aranıyor 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 
60 ton yerli llntcrıı pamuğu askeri fabri
kalar umum mUdUrlUgU merkez satın al -
ma komtııyonunca 27. 15. 1940 pazartesi 
gtlnU saat 1~ te pazarlıkla hllae etdllecek
tir. Şartname paraııız olarak komlııyondan r. T. T. V-.i Midirliiiiu .. : 
verillr. Taltplerin muvakkat teminat olan 
(1350) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelertndekt vesalkle komlııyoncu 
olmadıklarına ve bu l§le a!A.kadar tllccar
dan olduklarına dair ticaret odaııı veslka
ııtyle mezkQr "11n ve ıaatte komtııyona mu 
racaatıarı. (23158) 12398 

1000 ton kükürt alınacak 
Asbrl F•briblar Umum Müdürlüiü 

Mer.lıez. Sıtın Almı Komiıyonundın: 

20 ve 22/mayıs/94-0 tarihlerinde ilin edi
len 1000 ton çubuk veya parça nalinde kü
kürtün yerine 650 ili 1000 ton çubuk veya 
toz halinde ve % 99,5 aafiyette kükürt alı
nacaktır. İhale ıene 27 /S/940 pazartesi ıü
nü saat 14 te pau.rlıkla yapılacakur. 

(2474) 12469 

650 : 1000 ton çubuk veya toz 
halinde ve o/o 99,S ıafiyette 

küküıt alınacak 
Aıini F"6rilııalor v- •iiirlili ••ruz Jo. 

lı• Al- .lo.M,...Ja : 
B.her toaaaa zoo lira bedel ıabia edilu 650 ua 

1000 t .. ç.Hlı nya IOI lıaJiMe 'H % •.S aafiyıt· 
lı lıikirı Aabrl Falırilaalar .- miidıirlüfü -r· 
ku aalı• al- komiıyoıtaaca :n. S. 1940 paurlııi 
ıiııi 11.ı 14 de paurlılı.la Bıalo edilecelılir. $artna· 
- (10) lira -kahiliıule lıo.UıyoııdH •erilir. Talip· 
!erin ..... klıaı tımiul oı.a (11.250) lira Ye 2490 
-ralı kanm 2 " 3. ..ddelerinclelı.i •eaailılı 
lıoaiayoacıı ol•dılılarıu •• Ilı iılo alibdar tüccar· 
dH oldaldarıu dair Ticaret oduı •eıilı.uiylı -•· 
lılr ıllıı " tulto lıo.Uyoııa IÜrıcaıtları. 

(2475) 12470 

idaremize (260) •e (210) lira aylılı licretle •inr 
aıinıar ••ya ,Uıek .ıılın4u " (171) lira icntlı 
~ •ülıendiı nya fea _,. ıl-calıtır. 

Taliplerin İılida ft Hralıt mülıileleri,lı lıirlh 
S. 6. 140 tarilıiııe kadar Aakara'da P.T.T. -.ı 
.ıidürliilı ınuıeliı ıridirliliİİıll miracaatlan. 

(2471) 12471 

OKULLAR 

Muhtelif eşya ahnacak 
Müzik Otretmen Okulu Müdür. 

lütünden: 
1 - Aşağıda yazılı 8 kalem ihtiyaç 

açık eksiltme ile alınacaktır. Nümu • 
neler mekteptedir. 

2 - Eksiltme 24. S. 940 cuma gilnü 
uat 15 de mektepler muhaaebecili -
ğinde müteıekkit komiıyonda yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin% 7,5 muvakkat te
minatını ekailtme baılamadan bir sa
at evetine kadar muhasebe veznesine 
yatırmıt olacaklardır. Muhamen be-
del 721 lira 85 kuruıtur. (2190) 

Cinsi Miktarı 

Erkek çorabı 79 Çift 
Erkek mendili 79 adet 
Erkek fanilaıı 79 adet 

2- Keşif bedeli 167416,62 liradır. 
3- Bu iıe ait ıartnameler ve evrak 

tunlardır : 
A- Bayındırlık işleri genel ıartna • 

mesi. 
B- Tesviyei turabiye, şose ve kargir 

inşaata ait umumi fenni tutna-
me. 

C- Grafik 
D- Metraj 
E- Huıusi şartname 

F. Fiyat bordrosu 
G- Proje 
H- Ketif 
1- Eksiltme şartnamesi 
J- Mukavele projesi. 
İstiyenler bu evrakı her zaman An

kara, 1ıtanbul, ve Eskitehir Nafia Mü
dürlüklerinden ve bedelsiz olarak gö· 
rebilirler. 

4- İt yeri Eskitehir. Sivrihisar yo
lunun 39+ 990-63+354 kilometreleri 
fası lasındad ır. 

5- Yapılacak iş 23364 metre tul tes
viyeyi turabiye ve şose inşasıdır. 

6- Eksiltme 17. 6. 940 tarihinde Es
kişehir'de vilayet binuında toplan.an 
daimt encümende saat 15 de yapılacak
tır. 

7- Eksiltme kapalı zarf usCilü ile • 
dir. 

S- Eksiltmeye girmek istiyenlerin 
9620,83 lira muvakkat teminat vermesi 
ve aşağıda gösterilen vesikaları haiz 
olup göıtermesi lazımdır. 

A· En az ve bir defada 100,000 lira· 
lık §OSe işi yaptığına dair bonserviıe 
müsteniden ihaleden sekiz gün eve! 
vilayete müracaatla alacakları ehliyet
name. 

B- Bu kadar işi baıarabileceğine da· 
ir maruf bankalardan alınmıı mali re
f e:-.,ns. 

2 - Teklif mektuplarının 2490 11- münakasa komisyonuna ibraz edecek· 
yılı kanunun 32 inci madde.i tarifatı lerdir. Münakasa tarihinden ıekiz gün 
dairesinde ve ehliyet veıikuiyle bir· evet yapılmamıt olan müracaatlar na• 
likte aynı günde uat ona kadar ida· zarı itibare · ahnmıyacaktır. 
reihususiye binasında toplanacak o - 6 - Bu münakasaya girecekler art 
lan daimt encümen reialifine teıllm tırma, eksiltme kanunu ile eksiltme 
edilmesi lizımdır. tartnamesi mucibince ibrazına mecbur 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 1296 oldukları evrak ve vesaiki mezkar ka 
liradır. 

4 - ltin bitme tarihi 940 afuıtoı 
sonudur. İsteyenler prtname ve 
saireyi encümen bürosunda görebilir· 
ler. (3667 / 2142) 12137 

lntaat Münakuuı 
E'luıi /fal,. llfiörliiiıti.. : 

nun ve ıartnamenin tarifatı dairesin
de hazırlıyacakları teklif zarflarını 
7/ 6/ 940 tarihinde saat on bete kadar 
numaralı makbuz mukabilinde milna 
kua komiıyonu başkanlığına vermit 
olmaları lizımdır. (2400) 12450 

Yapı ve imar işleri ilanı 
ı - 3716' lira 14 br•ı lıedeli keıifli -.ı.1ıoı Nafıa Vekaletinden ı 

lı11talN'ıi ilıinci lı11m iataatı 11. S. t.40 tarilıiıMle 
itıaleıi 7apılmalı iiaere kapalı urf -ıi1I• elııiltme· 1- Eksiltmeye konulan it : Ankara 
Y• lıoaal-ı iıe ele -Tcııt talipleri. talılif -kn,· Atatürk Liaesi kalorifer ve ııhi tesi 
lırmı tarifatı lıa•ai,. üireıiacle iıali ıtmedilıle- &atıdır. 
rindn -ılıir itin 11. S. t4G tarwııdoı itiNrH lıir 
ay içinde paıı:arlıt• 1ı-ı-ııar. Ketif bedeli 63335 lira 12 kuruıtur. 

2 - Ba ita aiı ımlı pıılar•uı 2- Eksiltme 5. 6. 1940 çarıamba gil-
:J :.;ı~i:! ~=:~ nil saat 15 de Nafia Vekileti yapı imar 
C) Valıidi fiyat c•IT•li itleri reisliği ekıiltme komisyonu oda 
D) H•m1 •• feaal ,.,._ sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır 
E) Ba1111dırlılı iılıri ı••I " ,.,, itleri t4G ı... 3- Eksiltme •artnamesi ve buna mlt 

ni prlu-ıi :J' 

F) Mıakanl•- projııi teferri evrak 3 lira 17 kuruı bedel mu 
J) Ekailı.. ,.rtu-ıi kabilinde Yapı ve İmar İtleri Reisli 
3 - Elııiltme,. ıirılıil-lı içia iıt•lılilor 2125 ğinden alınabilir • 

lira ma .. lılıaı te.U..ı .. ,...; .,. ıı.ııdH lıaılıa •fi· 
iıdalıi Teıilıaları ~ru et.eti ilamıdır. 4- Eksiltmeye girebilmek için is-

A) EkılllıHJ• ıirelıil-lı içia .. f .. ıalidirliiia· teklilerin 4416 lira 76 kuruıluk muvak 
den alı .. ıı ılıliyel •eeiJı.a11. 

1) 9Jt yılma ait ticaret Ôdaaı •••İlıo• kat teminat vermeleri ve Nafia Veki 
D) lllflal müddetince iı ıı ... .ıa dip'-ab lıir f• Jetinden bu ite girebileceklerine dair 

ıııe-r• lınlalldaracılılar ... üir taalılıltaa.e .. rn.. alınmıt ~hliyet vesikası ibraz etmeleri 
cektir. (4209/ 2435) lzt54 

lizımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı 
Köprü intaatı lacağı günden en az sekiz gUn evel is-

s.11ıarı Nalı• Jlfaılarl•iatıdı• : teklilerin bir istida ile Nafia Vekile-
1 - Seykaa •İliyrti dalıiliade Cr,.aa lıaaaı•aü tine müracaatları ve dilekçelerine en 

inıa edU..lııı olaa Ceylıaı lıöpriiıil aai ıelıili ıılı· az bir kalemde 30.000 liralık bu ite ben 
lıi-ıı lıeıif tııtarı olH (2"4S'I) hıı (58) lıaruıla 
kapalı :zarf aıaliyle rluil'ıneya kunalnaııtar. zer bir it yaptıklarına dair iti yaptıran 

2 - Ekıilııae 7. 6. 940 tarilıine ırindif c.- ıil· idarelerden alınmı§ vesika raptetme 
ni ıaat on heııe Seylıaa Nafıa dairH"Jld• :rapılacak- leri muktazidir. Bu müddet zarfında 

"'3 - l.ıiyenler lıa ite aiı keıifaa- " aair .. n. veıika talebinde bulunmıyanlar eksilt 
lımı rörıııelı için Se7lıan Nafıa ıaiidıirliiiiiae müracaat meye giremiyeceklerdir. 
ıdelıilirler. 5- İatekliler teklif mektuplarını i 

4 - lıl•kl ilerin (1836) lira -nkkal temiaal 
nrmeıi n ehliyet nıikaları alahil-lui içia nelce hale günü olan S. 6. 1940 çarşamba gü 
raphlıları ia.,. ııa ..Jıalıil aldılıları .. ,.ıu ... lıiıo- nü saat on dörde kadar eksiltme komiı 
l•rini dilelıçeleriae lıaila-k Hreliylı ilıioci -dd•· yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
ılı yu.ılı ıündrıt ıekiı ıiia eni Yiliycte miiracul •1· 
-ıeri liıımclır. . vermeleri lhımdır. da aııU:lrert Orta okulunun her Uç 

94o ~deki ey!Ollin birinci ıü- --------------! · · ~1 den yılı için talebe A. LEVAZIM AMIRLfCt 

Patiska 45 Metre 
Erkek gömleği 126 adet 

9- Teklif mektupları yukarıda 6 
ıncı maddede yazılı aaatı)an bir ıaat e
veline kadar vilayet daimt encümeni 
riyasetine makbuz mukabilinde verile
cektir. Posta ile günderilecek mektup
ların nihayet 6 ıncı maddede yazılı u 
ate kadar gelmiı olması ve dıt zarfın 
mühür mumu ile iyice kapatılması li
zımdır. Poatada olacak ge~Uaneler ka-

Poıtı ile ıöad•rilec•lı teklifleriıı dıt aarfı .Glılirle Postada olacak gecikmeler kabul e-
irice kapatılmıı olıcalıtır. Poıtaıla olıcalı pcilme· dilmez. (2382) 12400 

.. ~. 
ı.aı::ıebenin tilrlı: ırkından ol • 
~ oı~~ •ilesinin 1ı:6til haJ .,.. 
"-~- ""llltrıaaı adıl muaymede 
... ~~~' hpılacak aeçme una • 
" ..... ar .1.ıırttır. •.,_ '::8'li terlredenler, yaımı 

111ııf Çilltmüı olanlar, kendi 
llS;lne ıınavlarmda ipka 

~kalanlar, yaılan, boyla-
ı..:_.'-lttft liınattaki hadlere uygun 
• ~~lert 0~1lara alınamazlar. 'f1, lırrıdi okudukları okul

ltı.!revını etmekle beraber 
erı bulundukları yer • 

rle lllbılerirıden diier kaydü-
"• 'Qafiracaat yollarını öiren
'ıa he lo 16re de lı:aydükabul kl • 

/tenıınuz/940 tarihine ka-
0bııaıan llzımdır. (Z445) 

l1'ç 12..a 

-· "•1: ~i almacak ' "•u s. tın Alma Kof91.,.o· 
't ~ı· 
~ ~1 flnt tahmin edilerek 

1 biJı •d tlabına eksiltmeye ko-
İlıtilılı"lııe~ canı kapaklı lllç ıl· . ı1~ ~ •teltll bulunmadıiın

•te1rıi1~lıkta ekliltmeye ko· 
~· lf c~ ..,,~&zarlık günil olan 
""'llf • "1. •"'111 ıaat 10 da An-
(a4~tltr; İietıbirı' a}ma KO. da 325 

_, rlıkte hazır bulun-
12451 

Sı§ır eti ohnocak 
Ankara Levazım Amirlili Satm 

Alma Komisyonundanı 
1 - 380 ton ııtır eti.ııin jrapalr sarfta 

eblltmeel 24/S/940 Alt ıs de Ankara L•. 
lmlrliii Atm alma komlıyonwıda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 111500 llı. ilk 
teminatı 6830 liradır. Sartnameai ssa ku
ruı mukabilinde komisyondan alınır. İçin
de ticaret odaaı ve kanuni vesikaları da 
bulunan kanuna uygun teklif mektuplan 
saat 14 de kada.r kabul olunur. (2100) 

12157 

Koyun eti alınacak 
An.tara Lftfa&lm Amirllli S•tın Alım 

Komi•7onundan : 
1 - 180 ton koyun etinin kapalı ıarfla 

eksiltmesinde teklif edilen fiyat pahalı rö
rllldlltilnden pazarlıkla eksiltmeıl 27 /5/ 940 
ıut ıs de An.kar& L•. lmirliti satın alma 
komiıyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 83200 lira ilk te
minatı 5410 liradır. Şartnamesi 4111 lı:unıı 
mukabilinde komiıyondan alınabilir. İıtelı:-
111erin ticaret odaıı ve kanuni veslkalarlyle 
belli vakitte komisyona mUracaatlan 

(2427) 12452 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

Benzin ahnacak 
Türkiye BüyÜk Millet Meclisi 

idare Heyetinden: 
ı - Kapalı zarf uıuliyle (yib yir

mi bin) litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Mecliı daire mü • 

dürlüğünden bedelsiz olarak alınabi • 
Ur. 

3 - Eksiltme 3. haziran. 1940 pa
zartesi günü saat ıs. de Büyük Millet 
Meclisi idare amirleri heyeti odaaın
da icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (bin 
iki yüz altmıı iki) liradır. 

S - Kapalı zarfların ihale gilnü la· 

at on dörde kadar idare heyetine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmesi 
lazımdır. . 

6 - Talipler 2490 aayılı kanunun 2 
ve 3. ncü maddelerinde yazılı veaika
ları birlikte getireceklerdir. 

(23~4) 12375 

MAARiF VEKALETi 

Benzin alınacak 
Mıaril Vdiletind•a : 

Vekil et otomobiline alınacak 7200 ill 
84-00 litreden ibaret olan bir eenelik benz.in 
ihtiyacı açık ektiltmeye lronmuttur. 

Bu hususa ait ıartname Vekllet levazım 
müdilrlüğündedir; hor rün ıörilleblllr. 

Münakasaya iıtirtlı: etmek iıtiyenler i -
hale ıünü olan 6.VI.940 tarihine raathyan 
perıembe rünU aaat 15 te muvakkat temi
nat parası olan 13-4,SO yUz otuı dört lira el
li kuruıun malsandıima :yatmldıfına dair 
makb\U veya banka mektubu ile levazım 
müdürlUiünde tqelıılı:ül eden eksiltme ko
misyonuna mtiracaatlan ilin olmıur. (2473) 

U4M 

Kıs çorabı 47 Çift ler lıakl edit.ea. (4174/ 2433) 12453 ---------------

Kqkoraa 47 adet 
Renkli patiıka (Eflatun) 145 metre 

12182 

KAZALAR 

İmar plarn yapt1rllacak 

bul edilmez. (2328) 12348 

Parke yol inşası 

Okul binası yaptınlacak 
Van Nılıa MUdUrlUllJnden : · 

1 - Van'da yapılacak bet ıınıflı ilk oku
lun liçilncü kısım inşaat miktarı 1800 lira-

Adana Btılediye Riyasetinden ı dır. 
1- Asfalt Dörtyol ağzından Kuru- 2 - Bu lıe ait ıa.rtna.meler ve evrak ıun-

köprilye kadar unnac:ak olan divan yo tardır: 
tunun tenien ve parke olarak inpaı a,) Eksiltme prtnameai, 
kapah zarf uıQlil ile ekr.Utmeye ko - b) Mukavele proJ•I, 
nulmuttur. c) Baymdırhk ıenel prtnamesi • 

Siverek Belediyesindenı z- Keşif bedeli 22050 lira 30 kurut- d) inşaata ait fenni ve hus\181 tartname, 

Zayi - Vakfılı:obir bz.uı aakerlilı: fUb• 
ıinden aldığım terhis tezıkermıi kaybettim. 
Y eniıini alacaiımdan eskisinin hükmü ol
madığı ilin olwıu.r. 

Trabzon Maçka Hacıvera lı:öyünd• 

Osman otlu Haun Kaya. 2011 

HARiCiYE VEKALETi 

Satılık eşya 1 - Siverek kasabalının imar plin· tur. e) Metraj, keşif hulasaıı, sllsilei fiyat 
3- M mi 1. 7 cetveli. 

tarının tanzimi iti puırlık uıuliyle uvakkat te natı 1653 ıra 7 Hariciye Vek&letindenı 
İstiyenlere bu ıartnameleri ve evrakı ilc-

ekıiltmeye konmuıtur. kuruıtur. V k1::1 t' u ı b d ban retaiz olarak Nafıa Md. de ıöıteriLir. e ö e ın m stame ve ur a 
2 - Eksiltmeye i•tf rlk edeceklerin 4- İhalesi H&ziranın dördüncü ıalı 24 940 ,, 3 - Ekailtme 22/S/ 940 tan itibaren on e,1yaıı mayıı 1 cuma günU aaat 

Nafıa VekAletfnfn tehlrcilfk ihtisas günü saat 15 de belediye encümeninde beş rUn müddetle, 5 haziran 940 çarıamba 16 müzayede ile satılacağından istek· 
vesikasına hazır olması belediyeler yapılacaktır. rUnti saat onda viliyet makamında tetek- lilerin müzayede günll Vekilet leva
imar heyeti fen ıefliff nf n eksiltmeye 5- Şartname keıif, proje ve difer klll edecek komisyon huzurunda :yapıla - zım mildürlilğUne müracaatları. , 
ittirlk veıikuı almıı olmaları lhım- evrakı belediye fen itleri müdürlü • caktır. (2169) 12151 
dır. ğilndcdir. 4 - MllnaJı:ua kapalı sarf ueuliyle ola -

3 - lıln ketlf bedeli (4SOO) liradır. İsteyenler 110 kurut mukabilinde calctu. 
Muvakkat teminatı 337,5 liradır. alabilirler. S - Eksiltmeye ıirebilmelı: için iatekli- ANKARA V ALILICI 

4 - Puarlıkla eblltme ıilnll 1-6- 6-- Parke yol inşaatı mUnakaaasına terin 1350 lira muvakkat teminat yatırma-
940 tarihine mUaadif cuma gtlnU aaat gireceklerin ihale tarihinden en az il~ ıı, bundan başka ebiltmenin yapılacafı KeMie alınacak 
(15) te Siverek belediye dairesinde te- gün evel Belediye Fen itleri müdilr • günden sekiz gÜn evel Van villyetl ehliyet Anbra Valiliğinden : 

kkul ıil v.. il l b i 1 ba bil vesikası komisyonuna müracaatla alacafı Pasif korunma için alma--'- kereste 
ıe edecek olan ebiltme komı'ıvn. gune m racaat a . u t ,ara e • ~ ı - ehliyet vesikaıını ibraz edecekleri, 27 / 5/940 pazartesi rUnll uat ıs baçukta 
nu huzurunda yapılacaktır. ceklerine dair ehliyet vesikaaı almaları 6 - Teklif mektupları yukarda 3. cll mad daimi encümende ihalesi yapılmak isere 

5 - Ekıiltmeye lttlrlk edeceklerin tarttır. dede yazılı saatten bir saat evetine kadar pazarlıfa konulmuıtur. 
mezkOr tarihte ekllltme aaatlne ka. 7- Taliplerin ihale gUnil teklif mek husuıl muhasebe binaaına, Ziraat Bankası Keşif bedeli (500) lira muvakkat temlna-

1 d 
- tı (37) lira (50) lı:uruıtur. 

dar komI.yona vesikalarlyle milraca· tup arına ehliyet vesikası, ticaret 0 ası na yatırılan 1350 lirahk muvakkat teminat İsteklilerin teminat mektup YeJa mak-
atları veya posta ile glSnderdiklerl tak kayıt vesikasını ekleyerek en geç saat makbuzunu vUiyet makamında elı:ıiltme buzu ticaret odası vesl.kasl,.le birlikte .azt 
dirde bu uate kadar komisyona tevdi 1~ de kadar teklif mektuplarını bele- komisyon riya!letine vereceklerdir. !ıe:ı~.ıün ve aaatte daimi encUmene ıel-
edilmit bulunmall luımdır. dıye reisliğine makbuz mukabili ver- 7 - Posta ile ıönderilecek mektupl&mi Bu ııe ait keşif n 1&rtnameyi her lb 

6 - Mukavele ve prtnameler Sive- meleri ilan olunur. 12371 nihayet üçllncü maddede yazılı euw kadar nafıa mtidürlüğilnde rörebilecelılerl 
rek belediyeai ile Ankara'da belediy• Ko•• pru•• • relmlı olması ve dıt sarim mWıür mumiy. • (2467) 12462 
1 • 1 nşası le iyice kapatılnuı olması 11.zmıdır. POllta· • Badana yaptınlacak 
er ımar heyeti ıeflif inden parasız a-

l bil
. da olacak ıecilı:meler kabul edilma. 12472 Anbra V•liliğı.nd4n .• 

ına ır. (4005) (2335) 12337 "" 

ANKARA BELEDiYESi 

KaroMr yaptmlacak 
An.tara B•l"'1i7••lnd•n : 
1 - İtfaiyede mevcut Fort 1&1e1t üzeri

ne tiç adet karoser puarblı:la yaptmlac:ak
tır. 

2 - Muhammen kıymeti (2100) liradır. 
3 - Teminat (315) liradır. 
4 - Şartnam•ini rönnelr iatiyenlerin 

encUmen kalemine ve iıteldilerln de 24/5/ 
940 cuma rtinU Aat 10,30 da belediye end· 
menine milracaatlan. (2472) 12467 

Amonyak alınacak 
Anları B•l"'1i7esind•n : 
1 - Belediye ~htiyacı için aso - 300 Silo 

amonyak: pazarlıkla alınacalı:tır. 
2 - Muhammen kıymeti (1050) liradu. 
3 - Teminat (78,75) liradır. 
4 - Şartnamesini rörmelı: iatiyenlerin 

her rUn encümen kalemine ve lıtelrlllerln 
de 28-5-940 Alı cilnil Aat 10,30 da beledi· 
:ye encümenine nrilracaatlan. (2471) 12466 

Şişe kapMilü almacak 
Anları B~ltdiyesinden : 
1 - Gazoz ve soda ılıelerinde kullanıl· 

malı: llzore (1,008,000) adet ılıe kapsulu p&
zarlıkla ılmacdttır. 

2 - MuJıammen bedeli 3500 liradır. 
3 - Teminat (2112,5) liradır. 
4 - Şartnanıeıini römıelı: istiyenlerin 

Buna Nafıa Müdürlüfünden: 

1- Eksiltmeye konu4tn it : ( Bursa 
Karacabey yolunun 59+000 kilomet -
rnindeki Uluabad köprüsünün ahpp 
olarak yeniden inıaaı ) olup keşif be
deli 1.6.000 liradır. 
2- Eksiltme 6. 6. 940 perıembe gü

nü uat 16 da Bursa Nafia Müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında kapalı 
zarf usfüil ile yapılacaktır. 

3- Bu iıe ait hillbai ke§if. ölçme 
cetveli, proje, fenni hususi kapalı zarf 
uıQlü ile eksiltme, bayındırlık işleri 
genel prtnamelerile mukavele projesi 
Nafia dairesinde görülebiliceği gibi 
seksen kuruı mukabilinde birer örnek
leri alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebelmek için 1200 
lira muvakkat teminat vermeleri, il -
çilncU maddede yazılı evrakı kabul ve 
imza etmeleri, bu inpatı yapabilecek
lerine dair ehliyet vesikası ( bu vesi
ka ihale gününden evel Bursa vilayeti
ne müracaat edilerek Nafia Müdürlil • 
ilinden alınacaktır. ) Ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair 940 yılı varakası 
ile birlikte teklif mektuplarını 2490 
sayılı kanunun hükümleri dahilinde 
hazırlayıp 6. 6. 940 pcrtembe günü sa
at 15 e kadar komisyon reisliğine mak
bu% mukabilinde vermeleri ilio olu • 

her r«n encUmen kalemine ve iıteklilerln nur. 
de 28-5-940 alı rUntt Aat 10.30 da beledi- Postada vuku bulacak gecikmeler 
,. encflmenlM mil.racaatlan. (2470) 13465 kabul edilmez. (2346) 12351 

NAFIA VEKALETi 

3 Köprü inşaatı 
Nafıa Vekaletinden: 
Diyarbakır - Cizre hattının Si +845 

inci kilometresinde muvakkat bir ah
ıap köprü ile 67+450 inci kilometre· 
de sekiz gözlü bir betonarme ve 77+ 
700 üncü kilometrede on defa ellilik 
diğer bir betonarme köprü inıa11 ka· 
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

1 - Münıkasa 7 / 6/ 940 tarihine te· 
sadüf eden cuma günü aaat 16 da ve· 
kiletimiz demiryotlar inpat dairesin
deki münakasa komisyonu odaaında 
yapılacaktır. 

2 - Bu üç köprünün muhammen 
bedeli 1 600 000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 61 750 lira
dır. 

4- Mukavele projesi, eksiltme tart
namesi, bayındırlık işleri genel ıartna
mesi fennt şartname, betonarme prt • 
namesi, betonarme kontrol talimatna
mesi, massif köprüler için hesap e • 
sasları, ahfClp köprüler için hesap e
saları, 91 b numaralı malzeme tipi, va· 
hidi kiyasii fiat cetveli, vaziyeti umu
miye resimleri, betonarme için vahidi 
kiyaaii fiat cetvelinden mürekkep bir 
takını münakua evrakı 50 lira muka-

Huauıi idarenin tahakkuk müdürlüiü it
ıalindelı:i binanın 330 lira 16 kunıt muham
men bedelli cephe badanuı işi 27 / 5/ 940 
tarihinde uat 15.30 da viliyet daimi encü
meninde pazarlıkla ihale edilecektir. 

Taliplerin ihale günü daimi encümene ve 
p.rtnameyi rörmek istiyenlerin de her gün 
enctimen kalemine müracaattan ilin olu-
nur. Cı443) 12455 

Paaif konınma malzemesi 
alınacak 

Anl:ırı V•liliiind"n : 

Ketif b9dell (495) lira (SO) kunttan ı. 
baret bu!Uhan pasif korunma nıalzemeıl 
27/ 5/94-0 pazartesi günü sat 15 buçukta da
imi encümende ihalesi yaı>ılmak üzere pa
zarlıp konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (37) lira (16) lı:unı1-
tur. 

İıtek.lilerin teminatı mektubu veya mak
buzu. tıcaret odası vesikuiylc birlikte ao
ıü eecen &tin ve saatta daimi encümene 
ıelmeleri. Buna ait keıif ve prtnameyi 
her ıün Nafıa müdürlüfünde ıörecelcleri. 

(2468) 12463 

4 kamyon alınacak 
Ankara Valiliğinden : 

Nafıa dairesi için alınacak 4 adet kam
yonun mübayaası kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye çıkarılmııtır. 

İhalesi 10/ 6/ 1940 perıembe ıünü saat on 
bet buçukta Ankara daimi encıimende ya. 
pılacaktır. Keşif bedeli (14000) liradan i
barettir. 

İsteklilerin teklif mektuplarını (1050) 
liralık mııvaklı:at teminat mektup .;eya mak
buz, ticaret odası veıikasiyle birlikte sözil 
geçen ıünde saat 14 buçuğa kadar daimi 
encümen reisliiine vermeleri lbımdır. 

tıtekliler keşif ve ıartnameyi her elin 
Ankara ve İstanbul nafıa mıidürlükler inde 
ıörebilirler. (2466) 12461 



... - .. 

Yavrunuz saadetinizdir ..• 

Onun gürbüz ve sıhatJi yetiıimi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi 
sinesinde yetİftİrdiği saf ve normal gıda ile mümkündür. Her 
anne tabiatın insanlara bahşettiği , bu kudret güzelliğinden 

istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur 

Beşiktaş ÇAPAMARKA Tarihi teııiııi 1915 

1 

yumuşak çelik sac; ve dövme çubuk demir 
25/mayıs/940 tarihine rasthyan cumartesi 

--------------- günü saat I ı de pazarlıkla alınacaktır. 
M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Çelik ıaç ve demir alınacak 
M. M. V. Deniz Levaum Satrn Alma 

Komisyonundan : 

2 - Kııti teminatı 3090 lira olup şartna
mesi her gün komisyondan parasız olarak 
alma bilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanununda 
yazılı vesikalarla birlikte belli gün ve sa
atte Kasımpaşa'da bulunan komisyona mü-1 - Tahmin edilen bedeli (20600) lira 

olan muhtelif ebatta. ceman 51500 kilo racaııtları. (4224) 2456 

..1ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıı11111111111a.;; - -- -: Avrupa'da en çok : -: kullanılan --.. -- -- --------------

.. ------- ER POKER 
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iNGiLiZ 

RADYOSUNUN 
Kıymetinden çok fazla değeri vardır. 

FER RANT i is~ini taııya.n ~er 
ahıze ve teferrua-

tı, dünyada bulunan en hassas, temiz 
ve sağlam maddelerden yapılır. Dün
yada bunlardan daha hassas, temiz 
ve sağlam maddeler bulunması müm· 
kün olduğu zaman, bunlan kendi ci
hazlarında ilk kullanacak müessese 
~üphesiz ki FERRANTl'dir. 

FERRANTJ AHIZELERININ işçiliğiise, en yüksek ve fenni 
işçiliktir 

Ankara satrş yeri: Anafartalar caddesi No. 111 

HALİL NACİ MIHÇIOGLU 
6147 

M. M. V. Han Mü.tetarlığı 

Minder krlıfbk bez almacak 
M. M. Vdllıttl Ha.,. Satın Alma ICo -

ml•yonundan : 
1 - 20.000 illl 25.000 metre minder !lcı

bfltk bez pararlıkla aatın alınacaktır. Mu
hammen bedeli 12.000 lira olup kati temi
nat miktan 1.800 liradır. Pazarlığı 24/ .S/940 EN BİRİNCİ 
da cuma ı:ünii saat (11) de hava satın ru
ma komisyonunda yapılacnktır. İdari ınrt
n.ame, evsaf ve niımunesi her gün öğleden 
sonra komisyonda gönılebılir. İı;teklilcrin 
muayyen (Ün ve saatte kati teminat ve ka
nuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. ı 

Kan, Kuvvet, İştiha Şurubud 
(2469) 12464 

MAMULATI MEŞHUR 

BİLYA ve BİLYALI 

yatakları gelmiştir 
Tafradan acenta 

aramaktadır. 
Satıf yeri: Galata, Karaköy 
palas hanı karşısında 84 No. 

İbrahim T aşçıoğlu ve 
ortakları 6120 

~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -ı 

~ Yiyecek, içecek ve yakacak ~ - --
---

İhtiyacınızı; taze, temiz ve ucuz olarak kolaylıkla 
tedarik etmek istiyeceğiniz şüphesizdir.. O halde 

--
----- ---Kooperatifi Memurlar ---- ---- ---= Mağazalarına müracaat eylediğiniz takdirde siparişle- § 

· =: riniz itina ile evinize gönderilecek ve bu arzunuz, memnun =: 
:= olacağınız bir şekilde yerine gelecektir. := 

Merkez mağazası Tel : 1427. Yenişehir mağazası Tel : := 
§ 5864. Bahçeli evler mağazası 3485/ 43, Hamamönü mağa- := = .zası Tel : 1974. 1912 ---
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll[i=' 

Amele yurdu binası yaptmlacak Türkiye lş Bankası A. Ş. Me-
murları Yardım Cemiyetinden: 

Ere~li .K<iwürleri lıletmesi Ge-
nel-Oırelrtörıügünılen: ına=7s ·:116°";~"~·~;~itı;; top-;:;; 

umumt heyetçe aşağıdaki şekilde değiştiril-1 - Zoaıuldak'ta As= mnkünde yıpılıcak olaa 
lıir ıdtl 600 kiıililr •-le yurd• biıuuı iaıaatı, kı· 
palı zarf aıaliyle eksilıınrye koıımuıtıır. miŞtir. 

2 - itin •ahidi fiyat emına ıöre ilk ketif lalı· Mnd.de 3 - Cemiyetin maksadı Türkiye 
n tZ5758,72 lira olup munkkat teminatı 9431,90 İş Bankası memurlarına cemiyet idıı.re h~ 
nraclır. 

3 _ EkıilhM 7 haıiraa 940 nıııa rünii Nıt ıs yetinin tensip ve tesbit edeceği ~ekillerde 
d. Zonrııldık'ta Erefli K.ömurleri lıletmesi rend di· ve miktarda veya başka auretlcrdc yardım
rektörlüii binaımdı yapılacaktır. da bulunmaktır. Yapılacak nakdi yardım ~ 

4 - Ekıiltmrye iıtirik etmek İllİyenlerin. miina· dan dolayı kanuni hadler dairesinde faiz •· 
lca11 rününden bir ıüıı eni, lıleı- inıut müdürlü· b 1 ha 1 1 k k11 
•·· ·· ıl ı.· hl' 1 .,_ ı ı · L 

1 

lına.cak ve u suret e sı o aca .. r ce -
ıane murıcaa ı ır e ıye veaı .. a11 a ma arı ıca~e· • 
der. miyctin varidatı olarak cua paraya ilave 

S - lıt~kliler, ı.. iıe ait n aıaiıda ıösterilmiı edilecektir. 
hlmna.n .nralıı, Zo~culil!k'ta Ereili 0K.öımirlrr.i lı· Memurun borçları idare heyetince kabul 
letaıeıı ınµat müdurlufuncle, Anlı.ara da; Etıbanlı . • .. . . 
inµat müdiirlüiiinda, lıtanlıal'dı; Etilıank latanlıul edılecek taksıtlerle odenır. Borcun vadeaı 
biiroaanda ıörlip -hallinde tdkilr n t~darik ede· her halde bir seneyi geçemez." 2010 
lıilirlu. 

Balısi ı•çen enak tunlndırı 
A) Ekailııae ıartnameıl 
B) M•lrnelı projesi 
C) Biriaci k~if cetnli 
D) Vahidi fiyat liıteai 
E) Hıuasi fenni ıartnaıne 
F) Etibanlı yapı iıleri uınıııır fenni prlnamoi 

Z009 

..rı DAKTiLO KURSU ıL --: 71 inci devresini de % 50 ten- : 
E ziı:itla açını~ ve kayıtlara başla- : 
E mıştır. Belediye sırası Hanef : 
E Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 : -., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

..rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa. -E Mağden kömürü alınacak : 
: Ankara Eleketril vt: Havagazı T.: - -: A. ~irkt:tindt:n : -
: Şirketimizin US.1940 tarihinden : 
: 31.5.1941 tarihine kadar ihtiyacı olan E 
: takriben yinni bin ton yıkanmış 0/10 : 

boyda Zonguldak mağdcn kömürii, : 
_ aylık partilerle ve şartnamede ya.zıh E 
- ahldima tamamen riayet etmek earti- = 
: le ıatın alınacaktır. ------ Şartnamenin şirket müdüriyetinden : 

alınması ve tekliflerin 10/haziran/940 : 
urihine kadar mildiıriyetimize veril- : 

: mcsi ilan olunur. 2003 : 

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır:' 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Saman alınacak 
Elazıt Tümen Satın Alma Komisyonun

dan : 

1 - Tümenin Elazığ birlikleri hayvana
tının senelik 1.150.000 kilo samanı kapalı 
zarfla eksıltmeyc konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8/haziran/940 cumartesi 
günü saat 10 da tümen binasında satın al
ımı komisyon dairesinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen lıcdcli 17250 lira ve mu
vakkat teminatI 1293 lira 75 kuruştur. 

4 - Şartnameyi gormek istiyenler ko
misyona muracaatla her gün görebilirler. 

5 - İsteklilerin belli giınde eksiltme s.a
atından bir sa.at evci kanwıun tarifleri da
hilin.de doldurup kapadıkları zarfları ko- ı 
misyona vermeleri llizımdır. (2460) 12457 

Afyon satacakları 
nazarı di katine 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
Peıin para ile Ofis tarafından mübayaa edileceği 

ilan edilen af yonlardan bizzat veya bilvekale lstaıı 
afyon deposuna malını teslim edemiyecek olanla 
larım aıağıdaki ,artlarla muhitlerindeki T. C. Zi 
kası ,ube ve sandıkları vasrtasiyle teslim edebilec 
olunur: 

1. - Afyonlar sahipleri tarafından sandıklanm1' 
halde ken el ilerine en yakın buldukları T. C. Ziraat 
ıı şube ve ajans!arrna teslim edilecektir. Bu sandıkl 
rine (Toprak Mahsulleri Ofisi İstanbul Şubesine t 
dilmek iizere T. C. Ziraat Bankası İstanbul Şubesio' 
resi >'azıl cak ve maim mahreciyle beraber teslim I 
İntihap edeceği bir marka da sandıklar üzerine VU~,r 
tır. Aynı mahreçten bir şahsa aid müteaddit sandı~ 
lundu~ takdirde, bu sandıklar aynı markayı ha111tl 
ğı gibi sahipleri muhtelif olan sandıklann biribirine 
yen ma.-ltayı taşımamalarına da dikkat edilecektir. 

2. - Derununda afyon olduğu hevaniyle, sahibi t~' 
dan z;raat Bankası sube ve sandıklarına teslim e<Jıl 
sandıklar tahtası delin .. rek gecirilmek suretiyle çsP~ 
ma tellenecek ve telin iki ucu Ziraat Bankasiyle sah 
rafrndan mühürlenecektir. 

3. - Bu suretle mühürlenmi! sandıklar T. C. Zir3'-t 
kası şube ve sandıkları tarafından lstanbul şubelerİ11e 
kedilecek ve Bankanın lstanbul şubesi marifetiyle 
afyon depos ma teslim edilecektir. Teslimde malın·~ 
diyle mal sahibinin ismi de fstanhul şubesine bilch r 
olacaktır. Sandıklann lstanbul'da Ofis deposunda tef 
de mühürleri bozulmuf veya teli kopmuş olduğu talc 
bu cihet banka memunt huzurunda müştereken im~ 
cek bir zabıt varakasivle tesbit edilecektir. 

4 - Afyonların sahibi elinden itibaren lstanbul'dd,ı 
tesellümü yapılıp bedelleri tahakkuk ettirilinciye ks 
pılacak her türlü ambalaj, naklive, sigorta, hammali1" 
ve saire gibi masraflar mal sahibine aid olacağındsıl 
hic bir ma~raf tesvivesine mecbur tutulmıyacaktrr. 

'O. -on nmtmt na "11'.ryon"'Oepo ;unaa:'lptılrtl 
lümde Ofis eksperleri tarafından yapılacak hikemi 
ne neticesinde zuhur edecek mağşuş, hileli ve ka-tkılı 
lar Ofisce mübayaa edilmiyecektir. Bu gibi afyonlsr, 
rafı sahibine aid olmak üzere T. C. Ziraat Bankası 
sahibine iade edilebilecektir. 

6. - Ofis eksperleri tarafından yapılacak hikeınl, 
yene ile tahlilatı ticariye laboratuvarında yapılacak 
vi tahlilin vereceği neticeyi mal sahibinin peşinen 
ettiğini ve bu yüzden ileride gerek T. C. Ziraat Ban 
ve gerekse Ofise karşı hic bir hak ve mutalebede ~. 
yacağrnı ve afyonların T. C. z·raat Bankl'lsrna tesliııı1 

dan itibaren Ofisçe kati tesellümü ve bedellerinin tll 
ku yapılmcıya kadar geçecek zaman zarfında afY 
arız olacak fire ve sair nakiseden doJayı Toprak r.f 
leri Ofisinin ve T. C. Ziraat Bankası Sube ve sandı~'ı. 
hiç bir mesuliyet kabul etmiyeceği bidayeten mal Pi' 

Banka tarafındi\n kabul ettirilecektir. 
7. - Bu muameleden dolayı yapılacak her türlü 

masraflar mal sahibine aid olacağı gibi T. C. Ziraat 
kasının tahakkuk edecek mal bedeli üzerinden alaca~ 
de bir nisbetindeki tahsil ve tavassut komisyonu da O' 
hibine aid olacak ve T. C. Ziraat Bankası bundan 
mal sahibi·ne hiç bir masraf ve komisyon tahmil 
cektir. 

8. - 31. Mayıs. 1940 tarihine kadar T. C. Ziraat 8 
1 

tube ve sandıklarına teslim edilmiı af yonlar miadıııd 
tanbul'da Ofis deposuna teslim edilmiş ad ve itibar 0 

caktır. (2236) 11243 
~====================================:::::::::=-::: 

Yiyecek ve yakacak 
Dörtyol Askeri Satm Alma Komisyonundan: 

1 - Dörtyoldaki alayın ve İskenderun dakl mUtrezenin 9U aenel 
tında münakasaya çıkarılncak mcvaddın cinsi vemlkdnrı umum tutarı ~ 
teminatları aşağıda gösterHmiııUr. ~ 

2 - MUnakasa Dörtyol belediye ııalonu nda S. 6. 9t0 tarihinde paı:ıı.rt ~ 
at on dörtte yapılacaktır. (2269) ı,226',..ı 
Kaç aylık Mllnnkaaaya Mikdarı Umum bedeli Mu'·~ 
olduğu çıknrılnn ton Lira V 

Dört aylık 
Senelik 
Senelik 
Senelik 
Senelik 
Senelik 

erznkın cine! 'fi~ 
un 260 39000 ~ 
sığ. eU 219 32302 ~ ' 
odun 1324 13240 ~~ 
saman 302400 3326,40 3~ ~d ~ ~m ~ 
kuru ot 302,400 10594 

if ==========================================================-;::::::::::;-
SUS Si N EM~S 

ULU S - 21 inci yıl. - No. 8733 
lmtiyu ııahibi 
lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı tşJcri Müdilril 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildllrll: Na$lt ULUO 

ULUS Basimevi ANKARA 

YENİ SiNEMA 
Bu gece sn.at tam 21 de 

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

4 üncü temsU 
TAŞ PARÇASI (piyes 2 perde) 

KILIBIK (vodvil 3 perde) 
FİYATLAR 

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

Temsil müddetince sinema 
saatleri: 14 - 16 - 18 

ZÜÖÜRT MİLYONER 

HALK SINEMASI 
Bugtin Bu ırece 

Haksızlığa kartı isyan edenlerin 
ba,larına relen fecaat 

SEVİMLİ HAYDUT 
Mevsimin ıeçme filmlerinden 

tamamen RENKLİ 
TtRON POWER - HENRİ FONDA· 

- N. KELLY 
Seanslarr 

Sa.at: 14.30 - 16.30 - 18.30 • 21 de 
Saat: 12,15 te ucuz matine 

Mahkllmlar Kaleai 

Bu ıün bu gece ~ 
Kahramanlık ve macera 1' ~ 

H iND Avcı AL' 
Baş Rollerde: fJ! 

PATRİC KNOWLES - Rİ~J1 
CROMWELL - ROCfJ~v 

HUDSON 

Seans aattleri 6' 
Saat: 14. 16 - ıs - 20.SO 

·ııe 
Saat: 12 de ucuz ınstı 

y o N LARIM 1z1 N ıeldijini ~ dem..I teslime amlde olduklarım •Yit H. bildirim. c H R x s L E R 


