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i -fncıilb ha-.. lanederl Fn.nea ve 
' Belçika' da büyük mikyasta faali

yette bulunarak alman nakliye 
kollariyle muvasala hatlarını 
bombalamışlar ve birçok alman 
tayyaresi düşürmüşlerdir. Buna 
dair haberlerimiz 3 üncü sayfa
dadır. 

Muharebe şiddetle. devam ediyor 

Tilrlı Hava Kurumu 1 irid kunıltayı toplantı halinde 

lürk Hava Kurumunda 
1 iiiC'i'lllitüf üi'iilYııı·ıasYeki'ii'öl'iii n 

güzel bir nutkiyle acddı 
Bu sabah Etimesğut'ta büyük 
hava tezahürleri yapılacak 
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~ ... -.

1
. 'llel".. • • urunıu kurultayının 

~Ilı ı ... , "81ını .. 
Çİlld ""'41lı d k nıunasebetiyle, Bat· 
I~ • htll: .. tor Refik Saydam, i
~İr h'"aı •rınıı:z ehemiyetli gÜn· 
~~~~1~l"lllt .;::1

1

1 
llksettiren çok güzel 

ı... • ı.... ....y eın· l eli ... ilt -:qıı rıut 
1 

11 er r. Sayın Bat· 
.. &tı .. · u d·- d b" .. .. k ~~ı "lll h - •D a utun tur 
.ı &tl L ll\'ac ı .. 
"''•l eııetb · 1 ıga ka11ı lazım· 
ı ~Ilı-... lYeti .. 
lltlı -oq hıı venneaını ve vatan· 
•ıt .... 0 ll!ta1 ... cephe üatünde çok ala· 
l. "'I) d ... r Jgf • 
qı~1'l a e eh •Yor. Her devletın 
~ &ti hiç '~ıniyet verdiği amme 

~-1'ı~•&.ı1 it~~e Yok ki memleket 
~i lfll'da d : V • devlet normal 

I& !eti)} ahı nıevzuun b ~ "k • 
"ı1tt e ._.e b.. . uyu e 

b')ı erıflıip 1 utçesınin vaaiyetİy· •i, ,.:ı'-lell'ıle1 - 0t~ak Üzere en yüksek 
~ "& ite ın "d 
,, &\.c\t t': Çünkü ınu af aaama tah· 
'i'tU dıYet h devletin beka ve 
l~.:ı .ıııt .. .:ı. llkkı b·· .. 

"& ""111" f k utun haklann 
" ı . ~-- ' a. at m ı ~ 'llıt ""flrılar eın eket fevka-
iit\irı •t-tık ın Yaıaınağa başladığı 

~'dıt· deiitir eÔelenin ınahiyeti büı
d 'tlt,

1 
"e Jtıa~ e_vlet, vatandaşlann 

& kat leyler · e"1 \'arhğından daha 
ta ll' l ıstetnelr 

llıfa. • tte b" nıecburiyetin· 
~İ)) !laı- h·· .. <>Yle anlardad ki 
!ıi etııı .. llllln fiil ır va· 

1'1 k }'\ılcaeL ve hareketlerini 
~ 1 tıd3; • ~ ve a . 

Türk Hava Kurumu 7 inci Kurultayı. diln saat 10 
da Halkevinde ilk toplantısını yapmıştır. 

Celse açılmadan önce yoklama yapılmış ve bütün 
delegelerin huır bulundukruı tesi>lt edildikten sonra 
Bqvekil Dr. Refik Saydam alkışlar araaında kilraüye 
gelerek atatıdakıi açıı nutkunu aöylemiıtir .ı 

BQfVeküimizin nutku 
Sayın Reisimb: 
Sayın Kurultay bası; 
Tilrık Hava Kurumu'nun yedinci Kurultayı~nı açı

yorum. Kurultay'ın bu toplantısının, havacılığın bil
tiln dünyada hemen heı- meselenJ.n ba1ında alındığı 
bir umana tesadüf etmeei, her va.kıttan daha fazla n
tandaşlan alakadar edeceğine şUphe yoktur. 

On be§inci çalışma yılını bitiren Türk Hava Kuru
mu, havacı gençlik yetiştirmek ve Türk Hava ordu
suna yedek kuvet hazırlamak vazifesinde son bir se
nedenbcri daha verimli bir şekilde çalışmaktadır. Bu 
çalışmayı Kurultay'ın yaıkından görerek takdir buyu
raca.ğına ve yurt ihtiyacına daha elverişli bir şekilde 
ta.tuim edeceğiM şi.iphe etmiyorum. ( Alkışlar >: 

( Sonıı 4. ilnciJ Hylada ) 
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Hava Kurumu Kurultayında 
• uı • 

Kurum Başkanı B. Şükrü Koçak 
bir yıllık çalışmaları anlattı 

Hava Kurumu başkanı B. Şükrü Ko. 
çak. dünkü Kurultayda Ha.va Kuru
mu'nun çok geniş ve muhtelif saha
lardaki bir yı/lık verimli çalııma. -
!arını tebarüz ettiren genel merkez 
heyetinin raporunu okumuştur. 
Türk havacılığına olan inanımızı 
takviye eden ve havacılığımız için 
büyük inkişaflar vadeden bu raporu 
aynen aşağıya koyuyoruz : 

BUyük kurultayın muhterem bası, 
Türk Hava Kurumu, bugün, yedinci ku

rultayını idrik etmek bahtiyarh~ içinde
dir. Kunımun mesai hayatında daıma yeni 
hamleler ve inkişaflar için feyizli bir dö. 
niim noktur t.etkil etmit olan kurulta.yla.
nmrzm. bu yeniıini.D de milH havec:lığımız 
için parlak bir devrenin başlangıcı olaca. 
ğına aaArlmaz bir lmnaat besliyoruz. Bu 
kuvetli imanla lcuı U.:tayı.n biz delegelerini 
hürmet ve ııcvsri ile selimlarız. 

( Sonu 6. ır.cı sayfada ) 

Türk Haoa Kurumu BQfkctnı 
Şükrü Koçak raporu okuyor 
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Müttefik 
bölgesinde 

kıtalar Arras 
sıkı surette 

ve Somme 
tutunuyorlar 

Cambrai şehri' civarında vaziyet 
müttefikler lehine inkişaf ediyor 

ileri kolları Amiens Müttefik 
varoşlarına kadar geldiler 
Müttefiklerin büyük mikyasta bir 

hücumunun her an başhyabileceği 
mukabil 
bildiriliyor 

Paris, 23 a.a. - 2S Ma.yıı sabah tebli#'i: 
Şimalde muharebe tevkala.de ılddetJe de· 

vam etmektedir. Fransız kıtelarının Cam
bra.1 civarına kadar ilerledikleri teyit edil
miştir. 

Bilhassa Attlgnieı ve Longuyon bölge -
!erinde ve Nied'nin §imalinde topçu taa11-
yetl kaydedilml§tlr. 

Paria bo§alhlmıyacak 
Parls, 23 a,a. - Bu sa.balı toplanan harp 

kabinesi, Pariı mıntaka.ııını boşaltmamı -
ya karar verm1Jtlr. Hlç bir memur vazı -
feelnl terketmiyeoelrtlr. Endfuıtri de yerin
de kalacaktır. 

Cambrai'Je vaziyet müttefikler 
lehinde inkifal ediyor · 

Paris, 28 a.a. - Fransız genel kurmayı 
namına söz söylemlye selA.hiyettar zatın bu 
sabah bildirdiğine göre, mUttetlkler, Cam
bral ne Velencıennes arasında çok ııiddet-
11 çarpıı;ımayı müteakip, diln öğleden sonra 
Cambrai civarına kadar olan arazi'~i geri 
a.lmışlardır. Mtittefıkler bu a.ı:azıyi dtin sa
bah kaybetmtılerdi. Carnbrai civarında, h&
IA ilk devresinde bulunan çarpışma, blrbt -
rint takip eden med ve cezir halinde de • 
vam eylemektedir. 

İyi haber alan transız ıuıkert mahtllle
rlnde, vaziyetin umumiyet itibariyle tran-
ıızlar lehinde lnkip! etmekte olduğu aöy--

Blr lngili:z ağır fopu ateı ederken 
111111111111111111111111 

lenmektedir. 

Saat 15.45 te aakeri vaziyet 
Pariı, 28 a.a. - Havsa, aııkert vaziyet 

hakkında saat 111.'6 de qa.ğıdald malfuna.
tı veriyor : 

Cambral etre!ında harp henUz mebdeln
dedlr. Müttemcler öğleden sonra, eal>a.h 
keybettlkleri araziyi istirdat etmtılerdir. 
Fransız asker! mahafili vaziyetin memnu· 
niyet bahş bir surette lnkt§e! ettiği be • 
Yan etmektedir. 

Picardie'de alınan motorize müfreze -
leri akınlarına devam etmektedir. Fakat 
Somme mınta.kaaı müttefikler tarafından 
sıkı bir surette tutulmaktadır. Diğer ta -
raflarda olan ıeyler, a.z veya çok ılddetll 

' ( Soıııı 5. inci sıyladı ) 

1 ngiltere K1ralı bugün 
radyoda konuşacak 

Londra; 23. a.a· - Kırat Geor· 
ge, yarın, Greenvic saati ile saat 
20 de İmparatorluk günti dolayı· 
siyle radyoda bir nutuk söyliye. 
cektir. 

Romanya'da ahnan 
ihtiyat tedbirleri 30 

gün i~in muteber 
Bükreş; 23. a..a. - Resmidir : 
Genelkurmay tarafından dün karar

laştırılan askeri tedbirler yalnız 30 
günlük bir devreye münhasırdır. 

Belgrad' Jaki kanaat 
Belgrat; 23. a.a. - Romanya'nın 30 

gün için ihtiyatları silah altına çağır
ması Belgrat mahfillerinin fikrince, 
Avrupa'da garp cephesinde tatbik edi· 
len yeni harp usfüü üzerine alınması
na lüzum görtilen bir ihtiyat tedbiri
dir. 

· Romanya'da cülus §Mlikleri 
yapılmıyacak 

Bükreş; 23. a.a. - Kıral Karol dün 
akşam B. Tataresko'ya bir mektuı: 

45 dakikalık müzakereden sonra 
dün Avam ve Lordlar kamaralarında 

Fevkalôde salôhiyetler 
kanunu kabul olundu 

Faılst lideri Oswall Mosley ve mebus 
yüzbaıı Ramsay dün tevkif edildi 

lnhiaarlar Vekilimiz B. 
Raif KaraJ eniz 

Fransa'y~ satacağımız 3.5 

milyon kilo tütün hakkında 

İnhisarlar Vekilimizin 

Londra, 23 a.a. - İngiliz parlamento &. 
zasmdan yüzbaaı Ramsay, bu sabah tevkif 
edilmiş ve Londra'daki Brixton hapisano
sine sevkolunmuljtur. 

Bu tevkif bugün avam kamarasmd• 
celse açılır açılmaz bildirilmiştir. Avam 
kamarası reisi, Ramsay'ın milli müdafaa 
kanunları hükümlerine göre tevkif edildi· 
ği hakkında dahiliye nezaretinden bi:- teıı· 

kere almıı oldufunu söylemiştir . 

/ngiliz lcqiat lideri tevkil edildi 
İngiliz faşist partisinin şefi Sir Oı.vaJd 

Vosley'in tevkif edildiği resmen bilciril· 
mektedir. 

Faşist şeflerinden yedi kişi dah-t tev-. 
kif edilmiştir. Bunların arasında bir dıe 

( Sonu 6. ıncı sayfada ) 

lngiliz - Sovyet 
münasebetleri 

islah olunacak 

I göndererek beynelmilel vaziyet dola-

1 yısiyle. tahta çıkmaınnır. onuncu yıl· gazelemı'ze beyanatı 
dö:ıiiırıü mlinasebetivle 8 haziranda ya-

Londra; 23. a.a. - Royter'in öğren
diğine göre, İngiliz - Sovyet ticaret 
müzakereleri hakkında ingiliz nota· 
sına Sovyetler'in verdiği cevap dün 
akşam B. Maiski tarafından ingiliz ha
riciyesine teslim olt:nmu§tur. Sovyet 
cevabı halen tetkik edilmektedir. 

pıla.;-:::.k ·j laa şenlik1erden -..ıaz gcçilme-

9ir.i ;:;~c~;n~ş~:men anlCJ§mcm ıl Vekil, bu sallı memleket 
Budapcşte; 23. a.a. - Hudutta de - , 

miryolu transiti hakkında Macar - Ro- menfaafletlDe UJQilftdUr dİJOf 
men anlaşmasının musaddak suretleri, 
b~UA huıadi ttaU tdil;.Uıtlü . ~ 4 .vw -.gL«d.aJ ... 

Sovyetlerle m!inasebetler 
ulah edilecek 

Londra radyosu, dün sabaha karşı, 
yukardaki haberle alakadar olarak in. 
giliz hlikümetinin Sovyetler Birliği ile 
olan münasebetleri ıalah Jçfn, t'ldbtdls 
alacl4:.sıa haber vormiaU.. 



-
Hadiselere bakarken: 

Sürpriz harbi 
Vasfi RQ§id SEVIG 

"Hitler bana dedi ki" adlı kitap şu 1 asır evel muvaffak olmuş bir müdafaa 
cümle ile söze başlar: "Gelecek harp sistemini alınanlara karşı bugün dahi 
hiç bir hususta 1914 harbine benzemi- lmuvaffakiyetle tatbik edebileceğini 
yecektir. Artık piyade hücumları, ke- zanneyliyen ve asırlardanberi harp et
aif ktltle hücumları olmıyacaktır. Bü- miye etmiye harbetmek meharetini 
tün bunlar eskimiştir; kıymetlerini kaybetmiş olan Hollanda'nın başku
kaybeylemiştir. Cephenin, senelerce mandanlığının yeni tabiye sistemine, 
sürecek kemirilmesine gelince sizle- behusus Norveç'teki hareketlerden 
ri temin ederim ki bir daha görülmi- sonra dahi nüfuz edememiş olması 
yecek bir hal olarak kalacaktır. Bu bir milletin felfiketli bir hayata düş
hal harbin, suda eriyen bir cisim gibi mesine sebep olmuştur. Dünyanın en 
erimesi, inhilali idi. Son harp tered- muhteşem ordusu olan fransız ordusu 
diye varmıştı." Bu sözler yeni bir başkumandanlığının da yeni tabiye 
harp nizamı arıyan bir dimağın hayal- sistemine nüfuz edememiş olduğunu 
}erinin yaptığı araştırmaları ifşa eden da fransız ordusu ihtiyat kadrosuna 
sözlerdir. mensup general Brosse'nin Tempso'da 

Şeflerin en bUyük vasıfları hayall yazdığı bir makalesinden anlıyoruz. 
muhakeme ile ; hayal kudretini mu - General makalesine "hadiselerinin, 
hakeme kuveti ile birleştirebilmele - geçen harbin son muharebelerinin ar
rinde gözükür. Şef meselelere vaktiy- zeylemiş olduğu mahiyetten çok fark
le "Küşayiş-i efkar" tabiriyle ifade 1ı bir manzara arzeden Polonya seferi 
eylediğimiz hayal genişliği ve hayal tamamiyle yeni bir harp şeklinin doğ
aerveti ile hakim olur; hasma tasavvur muş olduğu kanaatini fikirlerde hasıl 
kudreti ile tekaddüm eyler. Meselci edemedi." sözleriyle başlıyor. Eski 
1914 ün denizaltı gemileri ile taarruz harbin tecrübelerine bağlı generaller, 
ıiatemini, tank ile hücum sistemini, alınanların, Vlstule ovalarında zırhlı 
mıknatıslı maynlerini hayalin kudre- kıtalar ile yaptıkları seri ve cüretli 
ti, hakikat ile birleşebilmiş zengin bir akınların muvaffakiyetini IJazı. ırf 
hayalin kudreti doğurmuştur. Bu ha- Polonya'ya mahsus olan amillc t 
yal kudreti sayesinde tef ve mühen- feylediler ve bu akınların gaı 
disler hasmı sevkulceyşi ve teknik bir besinde yapılamıyacağı ne. e 
aürpriz ile karşılaştırmışlardı. vardılar. Eski tabiye usullerım: vJğ· 

Geçen harpte denizaltı gemileri in- lı fikirleri ilk defa, alınanların Nor
giliz donanma başkumandanı büyilk veçte yaptıkları harekatta iki motörlü 
amiral Jellicoe'ye "Bu hal böyle de_ kıta ile. ~udbran~_dal ~e O~terd.al. dağ
vam eder ise biz harbe devam edemi_ lık geçıdınden suratlı geçışlerı ıykaz 
yeceğiz" sözUnU gizlice söyletmişti, e>:ledi. Polo~ya ~cferi~de tatbik edil
Tayyarenin her günkü tekamülü ile m.ış olan tabıyenı~ hır tekrarı olan 
kamçılanan hayalin tayyarenin sürati- Lukse.mbur.g •. Belçıka ve H?lland~ ~e
nin verdiği imkanlardan ve gecenin fer!erı yenırı çabuk sezemıren fıkır
karanlıklarından istifade ederek düş- lerı kanlı .?ır uyanışla _rerınd~n sıç
man Nhillerine dökülen mıknatıslı rattı. Bugune kadar zahıren talı dere
maynler bir ıürpriz olmuştur. Kısa cede g?z~kmüş bir iki u~u~ün sık~ 

0

ve 
allren ve uyandırdıkları endite de çok a?,enklı bır.t~rzda ye~leşt.ırılm~lerı ıle 
Jı:ı11 ıüren bir sürpriz olmuştu. vucuda getırılen makınelı harbın, har-

•** bin yeni şekli olduğu hakkında ki~ 

'"Mitler bana dedi ki" adlı kitap 
Pllhrer'in muhakeme ile birleşmi§ şu 
hayalini de nakleder: "Eğer harp eder 
isem ben, Paris'e, kıtalarımı sulh za
manında ıokacağım... Baylar daima 
fmkAnıız gözüken şeyler muvaffak o
lur ve hiç hakikate benzemiyen §eyler 
en hakikt ıeylerdir. Kafi derecede g&
niillU bulacağız. S.A; larımız gibi ses
ıis ve fedakArlıklara hazır adamlar 
bulacağız. Bunları sulh zamanında 

kııım kısım hududun öbür tarafına 
ıöndereceğiz. Herkes bunları birer 
aakin ıeyyah sanacaktır. Siz baylar 
bugün bana inanmıyorsanız bununla 
beraber, emin olunuz ki dediğim gibi 
yapacağım. Bu seyyahları kısım kısım 
eokacağım. Belki de tayyare meydan
larına inmeğe muvaffak olabileceğiz. 

Çilnkü o zaman hava yolu ile yal.nız 
fnıan sevkine muvaffak olmakla kal -
mıyacağız. Silfth da sevkedebileceğiz 
ve artık bundan böyle ortada, bizi 
durdurabilecek bir Maginot hattı kal
mıyaeaktır. Bizim sevkulceyşimiz düş 
manı içinden yıkmaktan ibaret ola· 
caktır; düşmanı, kendi kendisini yen
meğe mecbur bırakmaktan ibaret ola
caktır." Hitler bu sözleri ile sinirleri 
taarruzun objektif hedeflerinden biri 
kıldığını da işaret eyliyordu. 

1940 harbinden yedi, sekiz sene evel 
tasavvur ve izah edilmiş olan bu plan 
kahraman Hollanda topraklarında mu
vaffakiyetle tatbik olundu. Fakat bu 
usul almanlığa faydadan ziyade zarar
lar verdi. Her memlekette her alman 
bir caıus ve bir fedai şüphesi altında 
bırakıldı. Kurunun yanında yaşların 
da yanmasına ve ıstırap çekmesine se-
bep oldu. 

sede şüphe bırakmadı. Almanlar in -
giliz dimağının doğurmuş olduğu zırh 
lı kıta fikrini ve amerikalıların bul
muş oldukları tayyare ile ha§ apğı 
bombardıman usulünü kendilerinin 
İspanya muharebelerinde tatbik eyle
dikleri alçaktan uçuı tarzlariyle a
henkli bir tarzda yerleştirerek yeni 
tabiye §eklini ihdas eylediler ve böy
lece korkunç bir taarruz ıeklini kul
landılar. 

'Pakat ne 'korlrunç btr ıcuaret-ve 1nr
at taşıyan zırhlı kıtalarla ne de bu kı
taların tabiye usullerine getirdikleri 
yenilikler harbi kazanmağa kafi gel
mez. Harp silahlardan ziyade irade
lerin cidalidir. Çünkü silahların &
nünde ve gerisinde insan ve onun bü
külebilen veya bukülemiyen iradesi 
durur, Motörlü kıtaları ve harp tay
yareleri sayesinde, belki de daha zi -
yade bu kadar korkunç ve ıeri taarruz 
vasıtalarının kalplerde uyandırdığı 
korku sayesinde Avrupa'ya hakim gi
bi gözüken Almanya Hitler'in sevk ve 
idaresine rağmen o muazzam donan
masiyle ve dayandığı Amerikanın son
suz sanayi kudreti ve ıonsuz ıerveti 
ile dünyaya hakim gibi gözüken İn
gilterenin iradesini kıramadı. Fransa
da da bu seri ve korkunç taarruzlarla 
vücuda getirileceği ümit edilen boz-

gun gözükmedi. 1918 de alman harp 
mukavemetini içinden yıkmış olan ih
ti15.1 ve isyan yangını Fransa'yı tutuş
turamadı. Ve Fransa, kendi kendisini 
yendirtmedi ve kendi keQ.disini yık
tırtmadı. Yani alman orduları ruhi 
zaferi (psikolojik zaferi) elde edeme
diler. Bu hal alınanlar için maddi za
feri de tehlikeye koymaktadır. 

Büyük Atatürk, kumandanı tarife-

Bugünkü Meclis 
BiiJUk Mıllıt Meclisi baılin ıut 15 dı toplana. 

c:aktır. Baıunkü loplaatınm ruı.aıı:ııeai ıadar: 

Dahili nizamname mucibince 
bir d ela müzakereye tabi olan 

maddeler 
1 - Dnlet Demiryollırı n limanları iıldme U• 

mum mıidurlufu 1937 mail yılı laesabı kıtisiııe ait 
mutabakat beyınnamcainin 11nuldııfuna dair Dinııı 
Mıılıuebıt riyaseti leı.kereıiyle. Dnlet Demiryollerı 
Ye limanları iıletBM •m•m mıidıirllifü 1937 mali rıh 
it.ti beaabı hakkındı kanun liyiha11 n Divanı M11° 
lauelııt ıncumeni mazbatuı. 

Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler 

1 - Turkiye • Fuıua Ticaret ve uyrinfaın mu· 
kanlenamuine müze11el ınlaıııuı ile tediye anleı· 
muı ve tetummatıııın taıdikı hakkındı kanun liri· 
huı. 

Z - Turki11 • fnıillere arasında miinıkit 27 
mayıs 1938 tari~li miizeyyel Ticani Te klirinc an. 
lııma11nın turkçe metninde cörülen imli farkları ile 
tabı laabları ve tercüme fnrkbrının tashihi için inli 
edılen notalar ile mrıbatu olu ıııuıalıhala anlııma· 
ntn tudikı hakkında lınnun llyilıaaı. 

3 - T ıirkiye • laıiltere ticaret '1'11 tediye anlaı· 
ma11 ile melfııflarınıa taıdilıı lwkkmıla kaaaa il. 
yilıuı. 

4 - Erefli komar llanuındaki ouklarm birleıti. 
rilmesi hakkındı hııun liyilıaıı. 

S - '7Z, 2395 '"' %731 nyılı kanııaluıa tadiline 
dair lıanun llyihuı. 

6 - l'ılııımde nııisi lwkkındı kaııııa liyibuı. 

İstanbulda piyasa 

ihtiyacı tetkik edildi 
istnnbul, 23 (Telefonla) - fstanbulda 

bulunmakta olan sanayi tetkik heyeti tı -
~'lBından Bay Bekir Sıtkının da lııtlrakly
le bugUn ticaret odasında mühim bir top -
lantı yapılmış, plyıısıının yeni ihtiyacı üze
rinde görllşUlmUştllr. Öğrendiğime gcirr., 
Karabtik fabrlknaı temmuzdan itibaren 
10 milimetreden aşağı çubuk lmnllne ba.J
lıyacaktır. Bu suretle çivi lmalo.tı için ha
riçten lthnlo.t yapmıya IUzum kalmıyacnk
tır. 

Buradaki al~kalı makamlara gelen ma
Jnmattan öğrendiğime göre, Romanya ile 
ticari mtinaacbetlerlmtzln inkişafı için BUk 
reşte cereyan eden nıUzakerelrde murah -
has h<'yeUmlzln reisi dış ticaret dairesi re
isi Bay Servet Berkin, Yugoslavya tıe de 
ticari mUnnsebetlerlmlzln inkişafı için 
temaslar yapmak üzere BUkreşten Bel -
grada gltrnlutir. BUkreııtekl heyetimiz bU· 
yük elçi Bay Suphl Tanrıöverln baııkanlı -
ğında devam edııcektır. 

Kontrplak normları nizamname -
sinde değifiklik 

icra vekilleri heyeti, İktisat vekı\letlnln 
tekllt'I üzerine tUrk kontraplflk normlan 
hakkındaki nizamnamenin bazı maddele -
rinl tadil ve nizamnameye yeniden bazı 
maddeler llı\ve etmt11tir. 

r .............................................. · ·1 

1 
Türk Kooperaf if(ilik l 

cemiyetinde 
-uıra neaeımcn--nın1 
ıtooperatlfçillk cemi 
yeti umumi kAtipll • 
ğlnl ifa eden mües · 
sislerinden eski İs · 
tanbul mebusu Alı\ -
attın Cemil Topçu -
bqı bu vazifeden Is· 
Ufa ederek yerin~ 
idare heyetince To -
kat mebusu Haalp 
Ahmet Aytuna seçil 
mtııttr. Yenl umumi 
kı\tlp, cemiyetin taal 
tızalarından olup P8 ·Hasip Ahm!t Aytuna 
dagojl ve tedris usu -
lUne dair on altı eser sahibidir. CUmhurl
yet Halk Partisi programını nizamname 
ve ça.h§masına koymu!J olan cemiyet ida
re heyetini, Alll.attın Cemil Topçubaııını 
on senedir kooperatif dAva.sını m11liyet ve 
mülkiyet esasları dahlllnde ıamtrnlyet ve 
iman ile çalıomıo olmasını takdir etml§tlr. 
Yeni umumt kdtlp Hasip Aytunaya mu -
vaffakiyct dileriz. 

derken "kumandan çare bulandır,, de
mitti. Geçen harbin ve bu harbin bü
tün sürprizlerini sezmiş ve biraz geç 
de olsa gene de çaresini bulmu' olan 
İngiliz ve Fransız kumanda heyeti 
için yeni tabiye usulü de çaresi bu
lunmamış bir sürpriz olmaktan çık
mıştır. Bu sebepten müttefiklerin ken
dilerine, Avrupaya ve beşeriyete kar
şı borçlu oldukları yenmek mecburi
yetini mutlaka yerine getireceklerin
den artık herkes kuvetle emin olabilir. 

I 
............................... ~ 

H A V A ................................ 
Memleketimizin her 

tarafında hava bulutlu 
Şehrimizde hanv kapalı ve aralıklı yai'

murlu geçmiş, rüzgar garptan aaniyede en 
çok ıekiz metre kadar hızla esmiştir. En 
yüksek sıcaklık 19 der~ee olarak kaydedil 
ıniştir. Yurtta Ege, Akdeniz sahilleri, do
iu ve cenubu şarki Anadolu bölgelerinde 
hava bulutlu, digcr yerlerde çok bulutlu 
ve yer yer yağışlı geçmiştir. Yirmi dort 
saat içindeki yağışların metre murabbaına 
bıraktığı su mikdım, Trakya bölgesinde 2 
ite 8, Marmara havzasında 1 ile 18, orta A
nadolu.da 1 ile 9, Karadeniz kıyılannda 1 
ile 4 kilogram arasındadır. R!izglr Ege ve 
Karadeniz sahilleri bölgelerinde şimal, 

diğer bölgelerde garp ve cenubu garbi is
tikametlerinden saniyede en çok 8 metre 
kadar hızla esmiştir. En yüksek sıcaklık -
lo.r, Çorluda 20, Antalyada 2.2, İzmirde 23, 
Nazillide 25, Adanada 26, Urfada 27 dere
ce kaydedilmiııtir. 

Gümrüğü olmıyan iskelelerden 
yapılacak ihracat 

İııl çok az olmruıından dolayı glımrtik 1-
do.resi açılmıımı§ veya kaldırılmııı lekele -
lerdcn muhafaza teşltllıı.tmın nezareti al -
tında eşya ihraç edilmesi kıırarlaşmıııtır. 
İlıruç bcynnnnmelerl bu mevkilere en ya· 
kın olan gtimrllk mUdUrlUklertnce önceden 
tayin ve llAn edilecek olan gtımrllk ldıırc
lerinc ibraz oiuııaco.ktır. Btıyo.nnnmcler bu 
gtimrllklcrcc muamelesi ikıvnı edilerek 
iskele muhıı!aza teşkllCı.lıno. gönderilecek· 
tir. Eşya b<'yannamcde gösterilen gemiye 
yüklenemez ve başka vasıtayn yllldcnmesl
ne IUzuıu ve mecburiyet hasıl olursa mu -
hafııuı knrakolu buna mUsaa<le <'deblle -
celctlr. Balık. yaş meyve. ve sebze gibi taze 
olıırk sevki ltızım gelen bazı maddelerin 
beyanname gelmeden evel yUklenmestnc 
mllsaa.de edilecek, bu takdirde iki nil!ıuı 
ihraç beyannamesi yapılarak gümrük ida
resine verilecektir. 

İstanbul ün.iversilesi imtihanlan 
31 Mayısta ba~lıyacak 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İstanbul ü
niversitesinde dersler bu ayın yirmi be -
ııinde kesilecek ve imtihan hazırlıklarına 
başlanacaktır. Unlversite rcktorü Cemil 
Bilsel bu mesele hakkında şu beyanatta 
bulunmu~tur: 

- Bütün fakültede dersler iki gün son
ra kesilecektir. Arızasız geçen tahsil yılı
mızın verimi elbette iyi olacaktır. Bunu 
gösteren ilk delil, dil imtihanı olmuştur. 

İmtihana gire.n talebenin yüzde 79 u ka
zanmıştır. Bütün fakiıltelerde imtihanlar 
31 mayısta baıılıyacaktır. Tıb fakültesinin 
doktora imtihanları başlamıştır. İmtihan
lar 29 haziranda bitmiş olacaktır. Temmu
zun beşinci günü ilk defa olarak, büyük 
..._.,. • .._..-ıa&d"' •t"•V.••- .,...,._.." ~&& "n.•&&•-----....v 

sene mezuniyet senesine dahil talebe, 851 
!kişidir. 

İsi anbulda pasif korunma 
tedbirleri 

İstanbul, 23 (Telefonla) - İıtanbulda 
yapılmakta olan ıığmaklann otuz iki ta· 
nesinin inpatı tamamlanmış ve teıllm e -
dilmiştir. Vali ve belediye reiıi Bay LUtfi 
Kırdar buıün nümune siperlerini teftiş 
etmiştir. 

Yabancı memleketlere kıymetli 
mektupla para gönderilebilecek 
Yabancı memleketlere havale gönderil

mesi lgl bir müddettenberl P.T.T. tdareein· 
sonunda havale yerine Maliye vektıletl kam 
ce tetkik edilmekte idi. İdare bu tetkikleri 
blyo mlldllrlUğtındcn mUsaade almak gar -
tiyle kıymetli mektupla para gönderilme
sini karralaştırmıetır. 

Evlenme 
Merhum vilayetler idaresi umum 

müdürü Bay Maurf Buzgu kızı Mec
la Marufla E.İ.E. idaresi yüksek mü
hendislerinden Niyazi Soyer'in nikah
ları dün Ankara belediye nikah sa
lonunda icra edilmiştir. 

Genç evlilere saadetler dileriz. 

Askeri bahisler 

Harbin son bir haftalık 
inkişafına umumi bir bakıt 

Geçen hafta alman - müttefikler 
cephesinde başlıyan alman taarruzu -
nun nasıl inkişaf edebileceği ihtimal
leri üzerinde konuşmuştuk. Bugün de, 
son bir haftalık muharebelerin gidişi 
ve muhtemel neticeleri üzerinde dur
mak istiyoruz : 

Son bir haftalık boğu~aların inki
şaf tarzı ve dlin akşama ~adar alınan 
resmi tebliğler ve resmi beyanat; müt
tefiklerin, bidayette, Belçika'ya belki 
lüzumundan fazla kuvet yollamış ve 
(Maginot) müstahkem bölgesinin sol 
cenahı şimalindeki ( Sedan ) bölgesi
ni zayıf bırakmış olduklarını ve ancak 
bu yüzden, alınanların bu zayıf cephe 
kısmında gedik açmağa, ve bu gedik
ten adeta büyük süvari kıtaları akını
na benzer zırhlı ve motörlü kıtalar akı
nı yaptıklarını, göstermektedir. 

Belçikanın orta ve şimalinden ilerli 
yen alman sağ cenahının hareketinin 
ağırlaşması, buna mukabil, Sedan -
Namur bölgesinden ileriliyen alman 
merkez grupunun daha hızlı ilerileme
ğe muvaffak oluşu, bunun göze çarpan 
delilleridir. 

Çünkü alman sağ cenahı, henilz 
(Brüksel) in garbinde Escaut nehri 
boyunda uğraştığı halde, merkez gru
pu, Laon - Amiens hattına varmış bu
lunmaktadır. 

••• 
Şimdi vaziyet ne haldedir ? 
D\in akşama kadar gelen ve biribi

rini nakzeden ajans ve radyo propa -
ganda ve haberlerini bir tarafa bıraka 
rak, iki tarafın resmi tebliğlerine ve 
resmi beyanatlarına bakacak olursak, 
ki en doğrusu budur, vaziyet şöyledir: 

a) Alman resmi tebliği doğru ise, 
Arras - Amiens - Abbeville ve bunun 
25 kilometre şimalindeki Montreuil ve 
25 kilometre doğu şimaldeki St. Paul 
mevkileri alınanlar tarafından iıgal e
dilmiş ve müttefik ordular biri şimal
de diğex:i cenupta olmak üzere iki 
gruba ayrılmış olabilir. 

b) Yok fransız tebliği vcçhlle, yal
nız Amiens iJ.e Arras alınanların eline 
geçmiş iken Arras geri alınmı§ ise, bu 
takdirde, alman ordusunun garbe doğ
ru akını: asıl Maginot hattının en son 
o.oktwıı_n\arı M.ontpıP-dv Ur hatı airruıl 
ı:selçııtasında Gana mev"kıı arasına çı-
zilecek ve 200 kilometreyi geçen doğru 
bir hat kutur olmak üzere, Montmcdy -
Laon - St. Quentennes - Amlens - Ar
ras - Valencinne - Gand kavisinden 
mürekkep ağzı geniş ve ileriye doğru 
fırlamış sivrice bir ceb veya torba teı
kil etmiş bulunmaktadır. 

Her iki halde de vaziyet ssla Umit
siz değildir : 

- Çünka alman orduları, müttefik 
orduların cephesini yarmağa onları 
ikiye ayrılmak tehlikesine uğratmağa 
~alışırken, kendisi de te§kil ettiği tor
banın içinde ayni derecede tehlikeye 
uğramış vaziyettedir : Müttefik ordu
lar tarafından kuşatılmıı olmak teh -
Tikesi ! •.. 

- Hatta, alman resmi tebliği 
veijhile, alınanların Abbeville ve civa
rında şimal denizine vardıklarını ve 
tutunabildiklerini ve dolayısiyle müt
tefilc orduları iki gruba ayırdıklarını 
kabul etsek bile yine müttefikler için 
vaziyet asla ümitsiz değildir .. 

Çünkü, cephesi yarılıp iki gruba bö
lünmek ihtimali bir ordu için ne kadar 
tehlikeli ise: o cepheyi yaran ordu kı
sımları için de o kadar tehlikelidir : 

Cephesi yarılan ordular tarafından 
iki yanından vurulmak tehlikesi ! •. 

A. R. E 
Buna misal çoktur .. Bir ilci 

redelim : 
1- 1813 te Napolyon orduı.aJI 

tefik orduları biribirinden a}'' 
birini ayrı ayrı ve sıra ile ıo'g 
mek sistemini güder ve tatbilc 
ileri geri birçok boğuşmataı:d':c 
akıbet, yıpranarak mütefernlc 
tefik ordu gruplarının kuşa~~ 
rışlarının kurbanı olmuştu. 

habere ve muvasala vası talarıııı' 
virdeki yoksulluğu içinde ... 

2 - Sonra 1914 de: Alrnan • 
sız cephesinde, beş fransıı 

yedi alman ordusunun, gene , 
üzerinden büyük ve seri çe"1 
arruzuna uğramıştı ... Alman 
harekete geçtiğinin on beşin.el 
Somıne nehrini geçmiı (Paf19 

larına dayanmıştı .. Fransız ord 
bu çevirme manevrası karşısıll 
la derlenip toplanamamış ve 
ıncı ordusunun teşkilini bile 
memiş, karma karışık ve en ~ 
ziyetlerden birine düşmüş idı 

Buna rağmen, günlerce boğııf 
raştıktan ve birçok tehlikeli ali 
çirdikten sonra, nihayet d 
kuşatıcı ve ezici darbesini, eft 

durmuş ve sonra geriye doğtfl 
en nihayet mevzi harbine ıcl>I' 
miş idi ... 

• • • 
Bu sefer de, işin böyle netiC 

mesi için, henüz hesaplı ve 
bir sebep gösterilemez ... Bilalcif 

a) Eveıa, Fransız askerinin 
kabiliyeti, cesareti ve vatanpe 
alman askerininkinden hiç de 
ğil..!::. 

b) Sonra, Fransız sevk ve id 
natı, en aıkışık ve en kritik de 
büyük harpte de olduğu gibi. 
nının adedi üstünlüğünü, ke11 

kabiliyet ve keyfiyet üstünlıl 
telafi etmek maharet ve kudreti 
termiş bir tarihe sahiptir ... 

c) Bundan başka, İngiliz 
Çörçil'in selahiyetli ve resıni 
dan dinliyoruz ki: Fransız ord 
büyük bir kısmı henüz nıuh 
bile girmemiştir... Ve mUtte 
hava kuvetleri, kendilerin.in bit 
karsı en az 3 diWnan ııvvaı:,..l 
meıt~uteuyle düşman hava kı 
ne kıymetçe üstün olduğunu i 
mitlerdir. 

ç) lngiliz kara ordusuna gel 
Büyük harpten evel kara or 

mıyan İngiltere, o harpte m 
ra ordusu yaratabilmek ve 
kiyetle ıevk ve idare edebi~ 
sitesini g8ıtennlştlr ... 

İngiliz askeri de, döğilıme 
cesareti ve dayanma kudreti 
rından düşmanından asli geri 
dığını büyük harpte muhtelif 
!erdeki taarruz ve müdafaa ın" 
terinde filen isbat etmiı bir 

Onun için mü~e·fi~ ordul~ 
ta geriden sıkılarak ve sıkıt ~.ı 
ileriye doğru zoraki fır/atılfP" 
torbanın ağzını büze, büzt 

6 bağlıyarak içinde kalan düşf1l~ 
su kısımlarını boğmak sanat 
liyetini göstermeleri, kolay ol 
la beraber, hiç de iOJkfinsız de 

Kudretli bir muhakeme ile kuvet -
ll bir hayalin ilk bulduğu usul tay -
yareleri klasik keşif hizmetlerinde 
mahpus bırakmamak ve onları hareka
tı harbiyeye çok müessir bir tarzda 
iştirAk ettirtmek olmuştur. Düşman 
hatlarının gerisine, oralarda kargaşa
lık çıkartmak ve hasım kumandanlık 

karargahlarını, münakale yollarını ve 
anbarlarını birdenbire basarak hasmı 

felce uğratmak vazifesiyle mükellef 
paraşütçüler nakletmek tayyareye ve
rilen yeni vazifelerin ilkini teşkil et
miştir. 
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Böyle bir harekete yakal 
temiyen düşman, müttefik 0' 

bu hareketi karşısında direnoıC 
vaffak olsa bile, iş gene hiÇ 
mevzi harbine döküllir ki, bıl • 
daha uzun zaman devamı deı11' 
Bu da her halde büyük harpte 
gibi, müttefiklerin lehinde ve 
ticeyi mlfttefiklere vadeden 1ıl 
yet olur. 

1 

Polonya'da ve Hollanda'da bu iki 
kahraman ülkede muvaffak olan bu u
ıulün muvaffakiyeti ordu kısmıkülli
ıinin inhilale uğramağa yüz tutmuş 
olmasına bağlıdır. Paraşütçüler, eski 
harplerin süvarileri gibi kırılmış bir 
mukavemeti bUsbUtün yıkmağa yarı
yor ve muvaffakiyeti, ordu kısmı külli 
sinin çözülmeğe yüz tutmuş olmasına 
bağlı kalıyor. Ordusu yerinde duran, 
ve havadan gelecek sürprizlere yer 
bırakmıyan aıkı tayyare tarassut ve 
müdafaa ıebekesine malik bulunan ve 
halkının yüreği sağlam olan memle -
ketlerde par~Utçüler birer sergüzeşt
cu vaziyetinbe kalmaktadırlar. 

••• 
Alman ordusu şeflerinin modern 

harbe verdikleri tabiye şekilleri Po
lonya harbin?e bü.tü~ çıpl~klığı ve a- ı 

Güzel sanatlar ve rejim 

E velki gün, Cümhuriyet Hükü
metı"'nin, Cümhuriyet Halk 

Partisi'nin güzel sanatlara ne dere
cede yakından alakadar olduklarını, 
ne kadar önem verdiklerini gösteren 
iki toplantıda bulunduk. 

Bunlardan birisi, Halkevleri'nfn 
amatör resim ve fotograf meraklıla
rının buraya gönderdikleri eserleri 
sinesinde toplıyan bir serginin açı
lışı ile, birisi de bir memleket tur
nesine çıkan lstanbul Şehir Tiyat -
rosu artistlerine verilen bir çay zi
yafeti ile tezahür etti. 

Başvekilimizin, Genel Sekreteri -
mizin ve Maarif Vekilimizin sanat 
eserleri ve sanatkarlar arasında çı -
karttıkları resimleri dünkü Ulus'ta 
görmüşsünüzdür. 

Bu iki toplantı ile rejim, hem ta
mnmış ve muvaffak olmuş artistlere 
verdiği değeri, hem de sayın Genel 
Sekreterimizin nutkunda söylediği 
gibi" memleketimizin en ücra köşe
lerine kadar yayılmış Halkevleri -
mizde çalışan kabiliyetli Türk genç
lerinin kendi zevk ve hevesleriyle 
yaptıkları eserlere ,, karşı takındığı 
teşvik edici tavrı göstermiı oluyor
du. 

'#AN l~l IL7'R 
Eski rejimin bir şairi : 

Marifet iltifata tAbldlr. 
mısrağını ağzında gevelemiş, dur-

muştu. 

Buradaki " marifet .. in bir mi -
nası güzel sanatlar ise, Cümhuriyet 
sanatkarı bunu, eve/ki gün olduğu 
gibi, her vesile ile, sık sık gördü -
iünden dolayı bahtıyardır. 

••• 
Yer.iz mütalealar 

- Vaziyet kötü I 
- Fena ileriliyor ! 
- Ötekiler dayanamadılar ! 
- Ben neticeyi iyi giirmüyorum. 
- Bu kadar zaman içinde hiç de 

hazırlık yapmamışlar mı be birader? 
- Gizli teşkilatları hiçbir şey ha

ber almamış mı ? 
Bu ruhta, bu manada birçok cüm

leler ve sualler sıralıyabiliriz. Bun
ları sağda, solda savuranlar bir tak
sin; iki diplomat, dörtte bir stratej 
geçinen cahil ve gafillerdir ve on -
Tar, bu çOrOk ve menfi beyanat ! ile 
-umiml olmalarına rağmen- bir nevi 

beşinci kolluk yaptıklarının farkın
da değildirler. 

Niçin Tıbbiye mektebinden me -
zun olmıyanın doktorluk etmesi ya
saktır ? Neden mühendis diploması 
bu/unmıyana köprü yaptırmaz/ar J 
Ne sebeple avukat değilseniz biri -
nin davasını üzerinize alamazsınız ? 

işte ayni sebeplerle neticesini gö
remediğiniz h§diseler hakkında da 
gafil bir falcı gibi kehanetlerde bu
lunmak yersiz, manasız ve bir bakım
dan tehlikelidir. 

Çünkü sinir bozacak şayia, haber 
ve mütaleaları yaymak da bir nevi 
silah Icaçakçılığına benzer. 

Bazan öyle zamanlar olur lci ku
lağımızın iki, ağzımızın ise ancak 
bir tane olduğunu hatırlamak lazım 
gelir. 

••• 
Yüz para vermem derken! 

Çankaya, Kavaklıdere, Dikmen gi
bi uzak yerlere işliyen otobüslerde 
fazla kalabalığı ön/Jyebilmek için 
buı bölgelerin biletlerine yüzer pa-

ra fazla ücret konmuş olduğunu bi
lirsiniz. 

Bu yüz parayı vermek istemiyen, 
yahut bu zammı kanuni bulmıyan 
bir hemşehrimizi belediye mahke -
meye vermiş : 

Mahkemenin verdiği karar şudur: 
Bu zat, hem bilet farkını, hem SO 

kuruş vekalet ücretini, hem de 147 
kuruş mahkeme masrafını ödiyecek
tir. Yani yüz para yerine 199 buçuk 
kuruş! 

insan bu parayı vererek en uzak 
durağa iki defa taksi ile gidebilirdi! 

• • • • • 
Kitapçıların tatili! 

lstanbul kitapçıları, bundan böy
le cumartesi günleri ~aat on beşte 
dükkinlarını kapatıp tatil yapmağa 
karar vermişler. 

Pek al§, onlar da dinlensinler, yaz
lık evlerine hafta sonunda erkence 
gitsinler I 

Fakat muharrir, mütercim ve mü
ellif/ere yazı ücreti vermek Jlzım 
gelince : 

- Birader, itler kesat ! Para yok! 
Baksanız a cumartesi güıileri öğle
den sonra dükkinları kapatıp gidi
yoruz! 

yo1/u mazeretler giSstermemek şar-
tiyl•... T. t. 

Bu sebeplerden ötürü, baŞ 
devam etmekte olan bu meyctıııt 
rebesinin neticesini, her hll 
mevkiin zaptı veya istirdadı 
ne ümitsizliğe ve ne de fazla 
kapılmadan, beklemek en el 
şey olur... ,J 

Harp sanatı, biraz da nonıt 
tarda hiç kimsenin mümkUn / ğini, mümkün kılmak sanstıdl 

Çağrı 
X Arzuhal Encümeni bugtı: 

mi heyet içtimaında.., sonra t 

caktır. <J 
X Dahiliye Encümeni 24· 

cuma günü heyeti umumiyc:de 
toplanacaktır. 

X Adliye Encümeni bugiifl 
da toplanacaktır. 

X Ziraat Encümeni bugOl1 
heyet içtimaından sonra topla 
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Radyoda beşinci kolun maksadına 
uygun görünen bir nutuk verdiği için 

Tayyareci Lindberg'e 
Hükumet namına bir senatör tarafından 

sert bir ce.vap verildi 
Nevyork, 23 a.a. - Senato azbıtt-ı "- Amerikalılar, almanların japon

dan B. J ames Byrnes radyo ile şu be· larla ittifak ettiğini v biliyo~su~uz fa
yanatta bulunmuştur: kat, ne şeraitle oldugunu bılmıyorsu-
"- Ne albay Lindberg ve ne de her nuz. 

hangi başka bir tayyareci, Birleşik Almanyanın deniz kuvetled, Japon
Amerika'nın harici siyaseti hakkında yanın deniz kuvetlerine iltihak eder
söz söyliyecek sıfatı haiz değildir.,, se, muharebenin Birleşik Amerika'ya 

Bu beyanat pazar günü Lindberg gelmiycceğini temin eden Lindberg'
tarafından radyo ile yapılan, ve bükü- in sözlerine güvenebilir misiniz? 
metçe ittihaz edilen müdafaa tedbir- İngiltere ve Fransanın yapmış ol
lcrini tenkit eden konuşmaya, hükü· dukları tecrübeden istifade etmeliyiz. 
metin cevabını teşkil etmektedir. Yalancı bir emniyet havası ile uyuş-

B. Byrnes şunları ilave etmi'ltir: muşlarken, istila kurbanlarına yardım 
"- Beşinci kolon Amerika'da da etmemenin, istilfıciları teskine çalış

harekete geçmiştir. Bilerek veya bil- manın kendilerini muharebeden kur
miyerek, Amerikanın müdafaa tcd- taramadığını ve bilakis süpürücü ale
birlerini geciktirenler beşinci kolo- vi davet ettiğini, p~k geç olarak an
nun en iyi istinatgahını ve en iyi tez- lamışlardır.,, 

gfilıtarlarını teşkil etmektedir. Lind- Ayan bütçe encümeni 1.458 
berg, "bize tecavüz etmeği kjmse dü- milyonluk krediyi kabul etti 
şünmüyor,, dediği zaman, Hitler'in Vaşington, 23 a.a. - Ayan bütçe en-
veya Göring'in namına söz söyleme- cümeni bahriye bütçesinin normal ve 
ğe mezun mudur?,. fevkalade tahsisatı olarak bir milyar 

Amerikan ıüahlanması 458 milyon dolarlık krediyi tasvip ct-
Son hadisatın irşadatınt\an sonra bu miştir. 

genç bayın temin ettiği gibi "biz har· 
bi istemezsek, harp de bize gelmez,, 
kaziyesini Amerikan milleti kabui e
debilir mi? Bir istila felaketine uğrı
yacağız diye titremenin histerik bir 
hal olduğunu B. Lindberg istediği ka
dar bize söylesin. Hayvani kuvct ve 
hudutsuz hırslar tarafından tehdit e
dilen bir dünyada bugiln mevcut olan 
tehlikelerden Amerikanın, hiç olmaz
sa haberdar edildiğinden dolayı, ve 
müdafaası için son haddine kadar si
lahlanmağı kararlaştırdığı için Alla
ha müteşekkirim.,, 

B. Byrnes şunları ilave etmek su
retiyle Amerikalıları ikaz etmiştir: 
"- Farzı muhal olarak fayet bir 

gün ingiliz donanması teslim olmağa 
mecbur olsa, Hitlcr, Amerikanın önü
ne Birleşik Amerikanın donanmasına 
faik bir donanma ile çıkar.,, 

Al.mm • Japon i.ttiloılcı 
B. Byrnca devam ederek ıöyle de· 

miştir: 

İngiliz mühimmat 

nazırı diyor ki : 

İş başına! 
ve harbin bizi icbar 

ettiği süratle çahşahm 
Londra, 23 a.a. - Miihimmat nazın B. 

Morriaon radyo vasıtaaiyle neşredilen bir 
nutukta iıtihsalin ıüratle çoğa.im.asma ça
lıtmak için ahaliyi teıvik etmektedir. 

" - Bu anda, yapılacak yegin~ ııey, cis
mimiz, azmimiz ve fikrimizi büyük bir 
gayretle çahıtınnaktan ibarettir. Bu ıay
reti sarfetmeğe derhal baılamak lbımdır. 
Harbin bütün tazyiki üzerimizde bulundu
ğu bu anda, faaliyetimizi de çoğaltmak 

lazımdır. Bu gayretin süratl çoğalmalı ve 
hedefleri de genişlemelidir: pek daha çok 
obüs, pek daha çok tank ve pek daha çok 
top. Bunlar, cesur oğullarımıza vücutları
nı muhafaza için yapacağımız bir o kadar 
kalka.n demektir. Zaferimizin garantisini 
bunlar teıkil edecektir. Fakat, bunları da 
vücuda ıetirmek lazımdır. 

Mazideki hatalanmız her ne olursa ol
sun, bizim, ınağn-eviyatnruz ve mağnevt 
kaynaklarımız, düşma.nlarımızın hummalı 
ve baıtakilerinin propagan<laııı ile hayal
lerle dolu mağneviyatından çok daha ku
vetli ve çok daha derin.diT. Bizim kayna.k
lamnız hiç bir zaman dilıınan tarafından 
mat edilemez. 

Kendi kudret ve kuvetimizi müşahede 
etmekle sevinelim. Ve bu kudretimizi, 
ıimdi, bu gece, yarm ve nihai zafere ka. 
dar, her an izhar edelim. 

Parolamız ıudur: iı basma, ve harbin 
bizi icbar ettiği süratle çalıtalım. 

Deniz harekôtında 

batan Fransız 

harp gemileri 

....... 
Vaşington, 23 a.a. - Senato askeri 

komisyonu, ordunun ve tayyare ku -
vetlerinin genişletilmesi hakkındaki 
kanun layihası hakkında müsait bir 
rapor hazırlamıştır. 

Yabancılara karşı tedbir 
Vaşington, 23 a.a. - B. Ruzvelt, 

kongreye bir mesaj göndererek, muha
ceret ve amerikalılarca kabul servis
lerinin adliye nezaretine devrini talep 
eylemiştir. Bu suretle, hükümet, hat
tıhareketi umumi menafi için zararlı 
görülen yabancılara karşı seri tedbir
ler alabilecektir. 

Arjantin de tedbirler alıyor 
Buenos - Aires, 23 a.a. - Parlamen

toya verilen bir kanun projesine gö
re, bazı şüpheli yabancıların Arjantin 
tabiiyetine kabulleri hakkında evelce 
verilmiş kararlar nakzedilebilecek ve 
h~reketlerinin ko:ı_trolü iı;in Arjantin 
tabiiyetine kabul edilen yabancıların 
hususi bir defteri tutulacaktır. 

IKÜÇÜK Dl$ HABERLER 
.................................................... 
x Pariı - Hariciye nazırı B. Daladier 

Amerika büyük elçiıi B. Bullitt'i kabul et
miştir. 

x Londra - Amirallık dairesi, Rifnes 
ismindeki ıililıh balıkçı gemi&inin bir 
bombardıman neticesinde batmış olduğu -
nu bildirmektedir. 

X Stokholm - İki yabancı tayyare, İs
veç • Norveç hududu civarında İsveç ara
zisi üzerinden uçmuştur. Bu tayyareler 
İsveç tayyare dafi toplannm ıi.ddetli ate
ıi ile uzaklqtırılmıştrr. 

x Londra - Şimali Rodezya büküme
ti ve halkı, imparatorluğun harp gayretlo
rine yardım olmak üzere in&iliz hüküme· 
tine 200 bin İngiliz lirası vermiıtir. 

x Roma - Alınan -münakalat nezareti 
müsteşarı B. Klemann, İtalyan kontrolü 
altına konmuı bulunan Tuna • Sava -Ad
riyatik demiryolu hakkında B. Gianni ile 
görüşmelerde bulunmak lizerc Milano'ya 
ıelmiıtir. 

x Lizbon - Havas: Voz gazetesinin 
direktörü alman lehtarhiı meselesine bir 
makale tahsis etmiştir. Makalede bu leh
tarlığın milli menfaat ve uzak görür yurt
severlik ile telif edilemiyeceği bildiri!· 
mektedir. • 

x Budapeşte - Bazı yabancı gazeteler, 
Almanya ile Macaristan arasında bir aske-
rt anlaşma aktedildiğini yazmışlardır. Sa.
lilıiyetli macar mahfilleri böyle bir a.nlq
madan haberdar olmadıklarını bildirm.ek
tedirler. 

x Londra - Skotland Yard'm bat po -
liı hafiyesi Clarence Campion bir fransız 
limanında bir alman tayyaresinden atılan 

makineli tüfek kurşunlariyle ölmüştür. 
x Moskova - İsveç ticaret heyetinden 

üç zat, buııün Moıkova'dan Stokbolm'a 
hareket etmişlerdir. Fakat, Sovyet • İsveç 
ticaret müzakerelerine Moskova'da.ki İı -
veç elçisinin riyasetindeki heyetle devam 
olunmaktadır. 

x Roma - Papa, Amerika Birletik 
Devletleri reiıi Ruzvelt'in huaust mümes
ıili Myron Taylor'u kabul etmiıtlr. 

x Benı - Son aiınlerde Zürlcb ıölün
de ıehir kısmen karartılmak suretiyle en
daht tlllmleri yaplnnaktadır. Kumandan· 
1* t6.llm yerine ırf rilmesini yasak etmiı -
tir. t ~.ra, 23 

8 
e 0llandalılar 

b lllt · ·il. - A Paris; 23. a.a. - Şimal denizinide 
t tdi~ıne ihanctYrupa'.dan ~elen Hollanda adaları ve Flander sahilleri 
lçik en Yirmi ettıklerınden açıklarında yapılan deniz harekatı cs-

Malmüdürleri arasında yapılan 

tdiı ~lı tnüıt ~e Yakın holandalı . . l 
ıtı 1 ecı t . nasında Doris denizaltı gemısın , 

nS ~ §tir. ' ngıltere'de tev- L'adrit destroyerini ve Le nigcr sar-

KAZı-:J r ()~arı --- nıç vapurunu kaybetti}t. Son iki ge-
çtiın ır "~ \te \t•1- fi minin mürettebatı kurtarılmıştır. aıı b f~ L.,. Qıl(J arın 1940 
Ckt·e~·,. ~ 11 tlto ~illet"Utçeleri Harckita iştirak eden diğer bütün 

flP". J>I ı.r gemiler ıık sık düşman tayyarelerinin 
:.ı•t&.,ıy.ta~ll~ff.l!JC!lıııMUd~tır:_ı:-;ı!!lt!kıalııtıda;:e<ı~~l~~~!!1i' ~t;~=~~e~nc~üml:e~Di~J taarruzuna uğramalarına rağmen vazl· 

- ~.11 di.r. Bu tayya-

tayin ve terfiler 
, Tatvan malmUdUrU BB. Musta!a Sezgin, 
BeytUoşebap malmUdUrU İhsan Tibet, Tuz
luca malmlldllrU Enver Sayman, Çınar mal 
müdUrU Naim Bilgin, Kozluk malmUdUril 
Sami Slla.hdaroğlu, Eruh malmtidUrU Saba
hattin Tıkman, Patnos malmUdUrU Bedri 
J..talay, Varidat umum mtldUrlilğU gube mü 
dUrlerinden Bahtiyar Çumralıoğlu, ve Fer
ruh Baraçoğlu, Van varidat müdllrU Halis 
Sezpn terfi ettlrllmJıler Samsun muha • 

be mUdUrU Refit Akaoy 15 inci tümen 

Narvik bölgeslnd'e 

ıiddetli bir 
muharebe oldu 

Stokholm; 23. a.a. - Dün Narvik 
bölgesinde Björnfjell civarında şid -
detli bir muharebe cereyan etmiştir. 
İki taraf tayyareleri büyük bir faali
yet göstermiştir. Alınan tayyareleri 
iki defa İsveç'te Torme gölü civarın
da uçmuşlardır. İsveç dafi bataryala
rının ateşine maruz kalan tayyareler· 
den biri Norveç topraklarına mecburi 
iniş yapmıştır. Bir alman tayyaresinin 
enkazı İsveç'tc hududa yakın Norrbot
ten mevkiinde bulunmuştur. Bunun da 
mecburi iniş yapmağa teşebbüs eden 
bir tayyare olduğu zannedilmektedir. 

Norveç resmi tebliği 
Norveç'te bir mahal: 23. a.a. - 22 

Mayıs tarihli Norveç tebliği : 
Lofoten mıntakasında Norveç kıta

ları Lillc Ba11ak ve K.obbefjeld'i ge:i 
almışlar ve alman kıtalarını Lillc Bal
lak ile Kuberget arasında Layan da • 
ğından inmeğc mecbur etmişlerdir. 

Habogaland ccnubünda yeni birşey 
yoktur. 

Almanya Amerikadaki 

alacaklarını tasfiye 
etmeğe başladı 

Nevyork; 23. a.a . .:.. Nevyork Times 
gazetesinin Stokholm muhabirinin, İs
veç banka mahfillerinden öğrendiğine 
gore, Almanya, Amerika Birleşik dev
letlerindeki bankalarda yekfınü 15 ila 
20 milyon dolara baliğ olan alacakla
rının büyük bir kısmını tasfiye etmiş 
ve lsveç bankalarının kredilerine ge
çirmiştir. 

Bu haberi veren muhabir, arkasın • 
dan şu mülahazayı ilave etmektedir : 

" Bu, Amerika Birleşik devletleri -
nin Avrupa anla~mazlığı dışında kala
cağından Almanya'nın artık emin bu
lunmadığını gösterir. ,, 

Sabık Kayser .Wilhelm 
Almanya'ya gitti 

Doorn; 23. a.a. - Söylendiğine gö
re, eski Kayzer Vilhelm şimdi ·Poteı
dam'da bulµnmaktadır. Alman makam· 
lan Kayzer'c karşı pek hürmetkirane 
muamele etmektedirler. 

B. Pierlot ve general Denis'in 
öldürüldükleri asllsu 

Londra, 23 a _a. - Alman radyosunun, 
Belçika b~vckill Pierlot ile mllll mtida!aa 
nazın General Dcnls'ln belçikalılar tara -
tından öidllrUlmU., olduklarına dair net -
rettiğl haberi, Londradaki Belçika sefa· 
rett sureti katlyede tekzip etmektedir. Her 
iki vekil mllkcmmelen sihattedlr. 

Romadaki İngiliz aleyhtan 
hadiseler hallolundu 

Londra, 23 a.a. - Avam kamarasın
da B. Butler'e Roma'daki ingiliz bü
yük el°Çiliği harHsesinin halledilip e
dilmediği sorulmuştur. 

B. Butlcr cevaben hadisenin kont 
Ciano ile ingiliz büyük elçisi arasın
da halledilmiş ve hadisenin kapanmış 
olduğunu bildirmiştir. 

Almanya Japonyayı Felemenk 
Hindislam için teminat verdi 
Tokyo, 23 a.a. - Japon hariciye ne

zareti namına söz söylemeye salahi
yettar zat, şu beyanatta bulunmuştur: 

"- Almanya'nın Tokyo büyük elçi
si, alman hükümetinin Holanda Hin
distanı meselesi ile alakadar bulun • 
madığı hakkında japon hariciye nazı~ 
rı B. Arita'ya teminat vermiştir." 

Bu teminat, Holanda Hindistanının 
statükusu hakkında Japonya'nın 11 
mayıs tarihli notasına verilen alman 
cevabında münderiç bulunmaktadır. 

Sovyet • Yugoslav 

ekonomik anlaşması 

tasvip ediliyor 
Belgrad, 23 a.a. - Sovyet - yugoa

lav ekonomik anlaşmaları, iki güne 
kadar tasvip edilecektir. İki memle
ket arasında yakında resmi heyetler 
teati edileceği de tahmin olunmakta
dır. 

ihracattan önce yapılabilecek 
ithalat 

Ticaret vekA.letl, kredih lthala.t vazlye. 
tinde malın tediye ıeral tine göre bedell 
taksitle Cümhurlyet Merkez Bankuına 
yatınlmak p.rtiyle de ihracattan önce lt-

At ılabllmeainl kararlqtırmııtır. 

: D U N K~ır-~~~~~~~~~~-
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ISTANBUL ·Gazeteleri 
Cümhuriyet 
Harp harici büyük devletlere 
düten rol 

YUNUS NADi. bu baılık alımda diyor ki: 
''Bütün dünyanın alete ıiiriikle-ıi telalilıeıi laa 

udar yalıın ,.. 1111111mi lıir manzara ıösterdiii sı
rada bii:riik dnletleria alete ıürikleamek için 
kendi aınlarmı belıliyecek ,.,de be ateıi taladit 
eden lıir kararda ittifak etmeleri, &aaaıua -
rettifi lıir nzife aaJtimai• defer.,, 

İKDAM -----
Klasik harp .eW ve idaresi 

ABiDiN DAVER, lın lıa,lılı altmda, Fraualan 
lı•rünkii vahim buhrana rötüru imilia JHİ ıilll· 
larm :reni talıiyeaine aymıyan ıörenefe bailı bl
malı oldufunu ıöyledikten ıonra diyor ki: 

"Geçen hupte de bütiin orduların elııeri biiyülı 
knmandanlırı ıöreneie ve önceden edinilmiı fj. 
kirlere bailı lıalmıılardı. Meweli lıarbin baılaacı
cmda bazı frH11a 1ı-ndanları "taarrnz, daima 
IHrraz, lıer za-n taarrııı,. prenıibiııe nmaıkı ... 
rılmıılardı. Banlar yeni ıni atıtlı ıilibların atıı 
kudretini, ıünıü takarak hüruma lıalkmıt piyade· 
nin İman lıantiai ve kahramanlıiı ile yenebilecek· 
lerini tanıyorlardı. Bu yüzden lıarbin lıaımda 
mütbiı zayiat verdiler.,, 

Abidin Dn~ Fransıılarm ve -n yaıınıda İa
rilizlerin ıeçirdiii •ahim lıuhranm bir ibret der
ıi oldufuna bydettikıu ıonra diyor Jıi: 

"Fremızları baıünlıii nlıim halara• ıötiren 
imi! yıni ıililıların yeni tabiyeaiae •J9UJH ıö
reneğe lıailı kalmak olıHthlr, Faul artık yeai 
!abiyeye İntibak edilmektedir.,. · 

TAN 
Garp cephesindeki harp 

M. ZEKERiYA SERTEL, Garp ceplıeıindeki 
lıarbin ıeçirJiii muhtelif Hflıaları anlattıktan, 
ıonra netite olanı k ıörle demektedir: 

"Cenerol W~rgınd'm takip et-ıi malıte-ı o-

(a.a.) Matbuat servısi 

lan tal.tik dalıa ziyade modern urp tekniii ila 
düı-ru aai cenalundan nrm3 k, ban kuvetleriyla 
düımannı ileri kantlerinin arka ile irtibatını keı· 
111ek Ye lıa suretle alınanların modern lıarp ıiale• 
mine yeni modern bir teknikle mukabele etmektir. 
Ôniimiizddıi haftalar bize Fransız lnımandanmı• 
Fran .. yı kurtarmalı için takip edece&i yolu gös
terecektir. 

General Wenand kendisine baclaıwı ümitleri 
bata çıkarmıyacak büyüt. bir ukerdir, ondan lıer 
fa)' beklenebilir.,, 

Yeni Sabah 

Gayda'nın nutku ve Balkanlar 

Ba batlık altmdıki imzasız lıaımak.lede, neti~ 
olorak ıöyle denilmektedir: 

''Ananeli lıılyan politikumı lıilenler, mütte
fiklerin mailiılıiyete doira ıittikleri halyau :ı:i
mamdarları içm kanaat haline rddiği rün ıazete 
ıiitunlarında kalan ba emellerin, derhal lıakikıt 
ıaha11na it1li için ltalyaıun harekete ıeçeceğine 
konidirler. 

Yalnız burada Makyavelitt politikacılarm bD
mt'dikleri lıir te)' vardır: o da Balkan lıalıiınnı 
çok lıılçılılı olduiudur. Korkarız nnu yntm3k İt• 
terken bu kılçıklar boğuma aaphnıp onu bojıııa
ıınlar. 

Vaziytt ne oluna ohun, tehlike Mreden cdira 
ıelıin buıiin Balkanlı çocuklar topnklarııu her 
müatevli kuvete lıarıı biitiüı azimleriyle miidı.faa 
edeceklerdir.,. 

İSTİKLAL 

Ciano Balkanlara ayak basınca 

NIZTMiTTİN NAZiF, bu baılılı albnda lıalüa
tan töyle de-ktedir. 
"Ciyanonıra tabanı Arnantlulı topraiına defer 

dei-• her t.arafmda lıir baıu ıiıairlilik ıezİIH 
ı• balkanlarda lıidiaelerin ebedi sıalba Ye tiiken
mn bir emniyete ıebe olduiuna inaıımıı.lı.ta dev .. 
edebilir mi ? 

Edilelıiline M miiddet İçin, ae zamana kadar? 
!.öyle bir lıenı•- içinde emniyetin dnammı 
mümkiUı onmak lıir ıaFdillik olmaz mı 7" 

İngiliz tayyareleri Alman 

kollarına ve münakale 
hatlarına gene hücum ettiler 
Yapılan muhtelif çarpışmalarda 

yirmi dört Alman tayyaresi düşürüldü 
Londra, 23 a.a. - Hava nezareti bil

diriyor: 
Dün ingiliz bombardıman tayyare

leri Manş limanlarına doğru nüfuza 
çalışan alman kollarını müteaddit de
falar seri dalgalar halinde bombala
mışlardır. Bu kollar havadan maruz 
kaldıkları bombardımanlardan sonra 
havadan bakıldığı zaman bir keşme
keş manzarası arzediyordu. Ekseriya 
karada karğaşalık o kadar büyük o
luyordu ki tayyareler düşmanı tanı
yabilmek için bombardımanları kes -
meğc mecbur kalıyorlardı. Alman as
kerleri yol iUcrinde kaçışmakta olan 
mültecilere karışıyordu. Almanların 
doldurduğu bir yol üzerinde yeşile 

boyanmış 40 - 50 kadar alman kamyo
nu vardı. Bunlar o mültecilerin araba
lariyle seyyar hasta arabalariylc o ka
dar karışmıştı ki tayyarelerimiz 300 
metreye kadar indikleri halde bunla
rın üzerine ateş etmeğe cesaret ede -
memişlerdir. Daha ileride beş kilo
metre uzunluğunda bir zırhlı araba 
kolu tayyarelerimiz tarafından bom
oardıman edilmiş ve müteaddit araba 
yanmıştır. Abbeville'e giden yol üze
rinde zırhlı arabalardan ve bir çok 
motosikletli kuvetlerden müteşekkil 
bir seri kol görülmüş ve muvaffaki • 
yetle bombardıman edilmiştir. Keza 
hafif zırhlı arabalardan müt{şekkil 
diğer bir kol da Abbeville civarında 
bir ormana gizlenmiş olduğu halde 
tayyareden müteşekkil bir filomuz 
tarafından yakalanmış ve 150 ağır 
bomba atılmak suretiyle bombardı -
man cdilmiş_tir. 

Alman kolları sıkııtırılıyor 
Londra, 23 a.a. - Hava nezareti inei. 

liz hava kuvetleri bombardıman tayyare
lerinin dün Fransa'nın ıimali şa.rkisinde 
düşman kollarını sıkıştırmakta devam et -
tiklerini bildiriyor. Avcı tayyareleri de 
dünkü cünde ltüyük bir faaliyet cöster. 
mittir. 

Gece esnasında Sedan mmtakasında ve 
Belçikanın cenubunda diiımanm münaka
le hatlan da bilyük bir ıiddetle bombar -
dmıan edilmiıtir. Bu esnada Almanya'da 
hat"P sa.halan i•tikametine doflıı demiryol
lan lizerine de hücumlar yapılmıştır. 
Douvreı'wı bombardıman edildiii hak

kındaki alman haberi, hava nezareti tara
fından ntt surette yalanlanmaktadır. 

Büyük mikyasta 
bombardımanlar 

Gece Namur, Dinant ve Aix • la - Cha
pelle bölgesinden geçen -ıiüıman münakale 
hatlannın başlıcaları üzerine büyük mik
yasta bombardın1anlar yapılmıljtır. Müte -
addit köprü tahrip edilmiş ve demiryolla
nna ve askeri nakliyata çok mühim hasar
lar ika edilmiştir. Diier miihim tayyare 
filoları Ren bölcesinde '" Pruııya'da ha· 
yad ebeıniyeti hai2 noktalarda ukerl he
defler llzerine baskmlar l'&Pmıtlardn'. 

Stavanger tayyare meydanı· -da diln ak§am 
bombardıman edilmiııtır. İngiliz tayyare -
lerl uzaklaşırken milthl~ :rangınlar çıktığı
nı görmüşlerdir. 

Gerek gilndUz ve gere!< gece yapılan 
harekata lştir8.k eden hava kuvetlcrinden 
beg tayyare dönmemiştir. 

DUn gündüz avcı tayyarelerimiz Belçika 
ve Fransada muharebelerin cereyan ettiği 
bölgeler tizcrinde bombardıman ta:ıryare -
lerimizl himaye için devriye ırazifesi gör -
mtişlerıllr. Muhtellf çarpışmalar olmuıı, 
24 düşman tayyaresi tahrip edilmiştir. Se
kiz lngiliz avcı tayyaresi kaybedilmiştir. 

lngilterenin hava kayıbı 

Londra, 2\ a.a. - Hava nezaretinin 
dün neşrettigi kayıplar listesinde 219 
subay ve erin isimleri vardır. 

lngilterede paraşütçülere karıı 
gönüfiüler 

Londra, 23 a.'a. - Harbiye nezareti
nin parlamento müsteşarı tarafından 
dün akşam tevdi edilen bir kanun la
yihası, paraşütçülere karşı müdafaa i
çin kaydedilen gönüllülerin askerlik 
hizmetinden muaf olmıyacağını bil -
dirmcktcdir. Layiha kısa bir müzake
reden sonra reye konulmadan kabul 
ve lordlar kamarasına gönderilmiştir. 

Franıa'nın merkezinde alarm 
Pa.ris, 23 a.a. - Bu gece sa.at 24.35 de 

Fransanın merkez mıntakasında bir a!Arm 
tıaretl verllmiı ve tayyare dıı.fi batarya -
!arı faaliyete geçmiştir. 

Hava harpleri devam ediyor 

Londra; 23. a.a. - İngiliz tayyare
leri gece gündüz bütün cephelerde fa
aliyetlerine devam etmektedirler. Dün 
onbir Hurricans ile 24 Heinleml ara -
sında vukubulan bir çarpışma esnasın
da şiddetli bir muharebeden sonra dört 
Yunkers düşürülmüştür. Üç tanesinin 
de düşürüldüğü zannedilmektedir. 
Başka bir hava devriyesi birkaç Hc

inleml'c karşı açtığı mücadele esnasın
da bunlardan altı tanesini düşürmüş ve 
yedincisini yere inmeğc icbar etmiş ve 
mitralyöz ateşi altına almıştır. 

Hcinkel 111 markalı üç bombardı -
man tayyaresi Hcinleml tayyarelerin
den mürekkep bir avcı filosu tarafm
dan Fransa'nın şimalinde düşürülmüş
tür. Dördüncü bir bombardıman tay
yaresini de mermi isabet etmiştir. 
Düşürülen alman tayyareleri 
Londra, 23 a.a. - Hava nezareti bil

diriyor: 
Dün akşama doğru muharebe tayya

re gruplarımızdan biri düşmanın 27 
bombardıman tayyaresini düşürmüş· 
tür. Mitralyöz ateşi altına alınan on 
düşman tayyaresinin de harp harici 
bırakıldığı kuvetle tahmin edilmekte
dir. 
, Geçen haftanın son iki günü zar
fında aynı pilotlar asgari elli düşman 
tayyaresi düşürmilşlerdir • 
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Başvekilimizin (Ok güzel 
bir nulkiyle dün sabah açlldı 

(Başı 1. inci sayfada) 
Karşısında bulunduğumuz dünya 

vaziyeti, havacılık hususuna ne kadar 
ehemiyet vermek lazım geldiğini bir 
kere daha isbat etti. Binaenaleyh, 
Türk hava kurumunun çalışmalarının 
da o nisbette ağır ve üzerine aldığı 
hizmetlerin de o derece mesuliyetli 
olduğunu gözönünde tutarak: kurul
tayın eski mesaiyi tetkik ederken, ge
lecek seneler işlerini de dikkatle tes
bit etmesi lazım geliyor. Bunu bilhas
sa tebarüz etttimıek isterim. 

Hükümet, tayyare piyangosunu, 
milli piyango haline çevirmiş ve hası
latının gene tayyare işlerine tahsisini 
esas tutmuştur. Yerli mahsullerden 
alınmakta olan tayyare ianesini kal
dırmıştır. Bundan mütevellit gelir 
noksanının, Türk vatandaşının Hava 
kurumuna aza yazılması suretiyle te
lafi edileceği hakkındaki ümidimiz 
gittikçe artmaktadır. Bugün aza ade
dinin yarım milyonu geçtiğini ifti -
harla söyliyebilirlm. Kurumun çalış
malarından alınan neticeler görüldük
çe, kamplarda yetişen kabiliyetli 
gençler memleketin her tarafına ya
yıldıkça, milletin yardımının da yük
seleceği muhakkaktır. (Alkışlar) 

Sayın arkadaşlar, • 

Yedinci hava kurultayında nizamname encümeni çalı§ırken 

Yedinci hava kurultayında hesap encümeni azaları bir arada 

almak, bütün çarele~e baş vurmak 
mecburiyetindeyiz. Bu zarureti her 
vatan ferdine duyurmak vazifemiz
dir ve bunu kurultayın başlıca meşgul 
olacağı. bir mesele olarak görüyorum. 
Bu düşünceme sizlerin de iştirak ede
ceğinize kanaatim vardır. Binaenaleyh 
kurultayın dört senede bir kere değil, 
her sene toplanarak vatanın her köşe
sinden gelen azalariyle kurumun ça
lışmalarını yakından görmelerini ve 
tetkik etmelerini, nizamname tadilin
de göz önünde bulundurmanızı rica e
deceğim. Bu suretle, bir sene zarfın
daki çalışmayı ve terakkiyi vatanın 
her tarafına ulaştırmak mümkün ola
caktır, zannederim. 

Çalışmalarınızda muvaffakiyet di
ler, hepinizi sevgi ile selamlarım. 
(Sürekli lltlo lar). 

Riyaset divanı seçimi 

hamisi Milli Şef lnonU'ye kurultay'ın ta
zim ve baghhk duygularının arzı hakkın
daki takrir sürekli alkışlar arasında ka
bul edilmiştir. • 

Kurultay, kabul ettiği diğer takrirlerlc 
de genci kurmay başkanı mareşal Fevzi 
Çakmak'a saygı ve sevgilerinin bildirilme
sini ve Hava Kurumunun ilk hamisi ve 
Türkiye cümhuriyetinin kurucusu ebedi 
Şef Atatıirk'ün muvakkat kabrine seçilecek 
bir heyet tarafından bir çelenk konulma
sını kabul eylemiş ve seçilecek heyetin 
dışandan gelen delegelerden ayrılmasını 
tasvip etmiştir. 

Müteakiben kürsüye gelen Türk Hava 
kurumu başkanı Şükrü Koçak kurumun 
dört yıllık mesaisine ait iclarc heyeti rapo
runu okumu$tur. 
Alkışlarla ve umumi bir tasvip ile kar

şılanan bu rapordan sonra nizamname ve 
dilek encümeni ile hesap encümenine lza 
seçimi yapılmıştır. 

Kurultay bu ilk ıoP\antısrna son verir
ken Kızılay ve Çoc\lk Esirgeme kurumu
na sevgilerinin bildirilmesini karar altına 
...ı.......- • 

Kurultay ikinci umumi celsesini ya
rın saat 10 da yapacaktır. Dün ku-
rultayın açılışı ve müzakeresinin devamı 

İtalyan - Alman 
ittifakının 

yıldönümünde 

İtalyan, Alman gazeteleri 
biribirlerine iltif al ediyorlar 

Berlln, 23 a.a. - D.N .B. : Alman • ltal· 
yan lttltakının akdi yıldönUmU mUnasebe -
tiyle De\ıtsche Dlplomntlsehe und Polltl • 
ııche Korrespondcnz gazetesi şu satırJan 
yazıyor : 

"Nosyonnl - Sosyallzmle Faşizmin iki 
milletin lstlkl~l ve ehemlyetıeriyle mllte • 
n:uıip bir istikbale doğru olan yollan aynı 
şnrtırır altında çlzllıniştlr. Her iki millet 
de, dilnya servetlerini kendilerine mllnha • 
sır devnmlı bir imtiyaz olarak telfı.kkl e -
den devletlerin muhalefetleriyle karşılaş -
nıışlardır. ,, 

İtalyanın hilhnssn Habeş muharebesi sı
rasında plutokrruıllcr tarafından maruz 
kaldığı ıntlşkllldtı kaydeden gazete yazı • 
sını şöyle bitirmektedir : 

"Alman ve italynn miletıcri istikballe • 
rlne dotı-nı birlikte yUrUyorlar. Bu millet
ler yalnız bUylik devlet sıfatlyle olnn mev 
cudiyetıcrlni mildıüaa değil, dünya devleti 
sıtntiylc ilci'! yUrilyilşlerine hız vermeleri 
anının da gelmiş olduğunu biliyorlar. 

Almanya, mUcadeleslnc başlamıştır. Son 
S ay zarfında demokrasilerin muhtelif teh
lllt<>ll lruıavvur ve hesaplarını dcvll'mlş o
lan İtalya da cenııh1 tutmak için şeflerinin 
emrini takibe Amadedir . ., 

ltalyan gazetelerinde 
Roma, 23 n.a. D.N.B. : Alman - ltal· 

ynn paktının yıl dönUmU mllnnsebctlyle Gl
ornale d' İtalla vu satırları yazıyor : 

"Son tlnldlmyıı kntla.r italyan - alman 
tesanUdiinden şllphe edilmiş ve her ne ba
hasına olursa olsun bu tcs:ı.nUdUn giden • 
mcııi istenilmiştir. Bu suretle Roma ve Bcr 
lln amsıntla bir menfaat lhtllö.fına inan • 
dırmak istenmiş ve bu ayrılığın İtalyayı 
demokrnııllerle birleştireceği bildirilmiş • 
tir. Bu hayaller hnldkaten gUlilnçtilr. Ve 
İtalyanın hafızası fena olduğunu zannet • 
mek yanhş olur ... 

Yan rcsmt gazete ynzısını §U suretle bl· 
tlrlyor : 

"Çelik paktın ilk yıldlinllmll italyan mil· 
ı .. tı tar!mdan Almnnyayıı. temenniler gön
dererek ve Fiihrer için olnn hayranlığını 
bildirerek tesit edilmektedir.,. 

SPOR 

Birinci bisiklet 
balkan yadı 
dün başladı 

Bükreş, 23 a.a. - Anadolu ajansı
nın muhabirinden: 

Birinc•i bisiklet Balkanyadı bugün 
büyük merasimle açıldı. Saat 11 de 
Bulgar, Yunan, ""ürk ve Rumen bisik
letçilerinden müteşekkil kafile başla
rında federasyon reisleri Balkan gaze
tecileri olduğu halde Kral sarayına 

giderek defteri imzaladılar. Saat 11,30 
da spor nazırını ziyaret ettiler. Nazır 
kendilerine iltifatta bulundu. Saat 
12.30 da meçhul asker abidesine gidi
lerek ihtiram resmi ifa edildi. Dört 
Balkan devletinin bisikletçileri tara
fından çelenkler konuldu. Öğleden 
sonra bisikletçiler propaganda nazırı 
ve federasyonlar birliği reisi tarafın
dan kabul edildi. Akşam saat dokuz
da federasyonlar birliği tarafından el
li kişilik bir ziyafet verileli. 

Yugoslavya bisikletçileri son daki
kada gelemiyeceklerhi oıldirdiklerin
den Balkanyada iştir.ilk etmiyorlar. 

Bisikletçilerin caddelerden gidiş ve 
gelişleri iezahiirata vesiJe oldu. 

Bu haftaki maçlar 
Bölge Futbol ajanlığından : 
" Ankaraspor ., kupası maçlariyle, 

Milli küme maçlarına bu hafta 19 Ma
yıs Stadyomunda devam olunacaktır. 

25. 4. 940 cumartesi günü saat : 16,30 
Ankaragücü - Demirspor" Ankaraspor 
kup™lı maçı ,,. 

rahhaslar arasından kur'a ile seçilen Hakem : Necdet Özgiiç, yan hakem-
beş delegeden .mürekk.~ptir: ~~r~~ j leri : Celal Oskay ... N~ık Selkan. 
başkaniyle birlıkte Cumhurreısımızı 26. 4. 940 pazar gunu saat : 11. 
ziyaret edecek olan heyet, Naili Kü- Gençler Birliği - Muhafızgiicü "Mil-
çüka (Denizli), Tevfik Öğütler (Ma- li küme maçı ,,. 
latya), Vahap Tuncel (Bolu), Naci Hakem : Muzaffer Ertuğ, yan ha-
Ünler (Gaziantep) ve Sabri Gül (Sey- kemleri : Ömer Örel, Ziya Ozan. 
han ) dan mürekkeptir. 

Bugünkü hava tezahürleri 
Yedinci Hava Kurultayı üyeleri bu 

sabah saat 8.10 da Kurum merkez bi
nası önünde hazırlanan hususi vasıta
larla Etimesğut'a gidecek ve orada ya
pılacak olan hava şenlik ve tezahürle
rini takip edeceklerdir. 

Mahalli işlere ait köy defterleri 
Teşkllltı zayıf olan köylerde ekseriyetle 

tutulmıyan mahaııt t3lere alt defterlerin 
köy sandıklarına !Uzumsuz ve sehepsız 
külfetler tahmil ettiği görillmllştUr. Dahi
liye vektıletl, bUtUn köy işlerinin iki def -
terde birleştirilmesi lllzumunu alakalılara 
blldlrmtvtır. 

( RADYO ----TURKlf 
--< Radyo Dlfilzyon postal 
TÜRKİYE Radyosu - AN 
--- -l Dalga Uzuntuğll 
1648 m. 182 Kcs./120 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 
19.75 m. 15195 Kes./ 2~ 

CUMA: 24.5.194 sJ 
12.30 Program, ve memiek.et 
12.35 Ajans ve rneteoroloJI ~ 
12.SO M iızik: muhtchf şar;tı ı 
13.30/14.00 Müzik: karışık pro 
1800 Program, ve memleket 
18.05 Muzik: senfonik muıık 
18.30 Muzik: cazband (Pl.)C. 
19.10 Müz.!r. Çabnlar: . e 

Fahri Kopuz, İzzettırı 
yan: Semahat Özderıse5· 
1 - Mesut bey - bıC 
(Ey gulı nukhctfczayJ 
2 - Lemı • hicazkar 
aşkımı canlandıran). &J 
3 - Arif bey - hicaz 
den güne efzun oluyor) 
4 - Civan aı:a - hıcaz 
zuldu lanesi). 
5 - Sel. Pınar - hicaı 
ladım scvmiycceksın). 

19.35 Müzik: türküler (Okll 
fer :Fıratlı). J 

19.45 Memleket saat ayarı, 1 

tcoroloji haberleri. 
20.00 Muzik. Çalanlar: Fahir! 

cihe, Okuyan: Necmi .ı·1 

l - Dellal zade • ş 
(Etmedin bir lahza ib)ı 
2 - Dede • ljehnaz ş&l' 
canımın canı cfcndırn). 
3 - Selim III - aehn111 

nevcivana dil muptclidll' 
4 - Refik Fenan: tıın 
5 - Arif bey - hic~ 
(Gıildü açıldı gene gül 
6 - Lütfü bey - hıC 
Sana noldu gonul). 
7 - •..• - hicazkar tur 
içinde vurdular beni). 

20.30 Konu~ma (milli kahra 
bel eri). 

20.45 Muzik. Çalanlar: 
Fersan, Fahire Fcr631l
Mcfharet Sagnak. 

· 1 - Artaki Can • kiirc!1 

(Cismin gibi). 
2 - Tanburi Cemil· kil 
kı: (Defı nnles eyterlf!l 
3 - Latif ağa • mahOr 
tün gene bir şuhi siteınlı 
4 - •.•• - m-ıhür şarkı: 
h bülbülüm var). 

.21.00 M uzik: folklorumuzd'11 
(Sadi Yaver Ataman). 

21.10 Konuşma (biblıyografYa) 
21.30 Müzik: küçük orkestra l 

Kapclnuın). 
1 - Vilfred Kjacr: ser 
2 - Lindemann: VolP 
3 - 1 tnlo Azzoni : sa batı 
4 - W. Nicmaruı: zeııc• 
5 - Paul Lincke: yeni 

22.:30 Memleket ı;aat ayarı, !~ 
teri; ziraat, esham - t;ı:
biyo - nukut borsası (fı 

22.50 Müzik: cazband (Pi.). 
23.25/23.30 aYnnki program. < 
--{ FRANSIZ RADYOV 

FRANSIZ Radyosunun T'Ü 
yatı günde iki defa yapılmaııt• 
nn saat ve dalga uzunluk! 
bildlriyonı :ı:: 

l - TÜRKİYE saatıylo 111· 
dalga 41.44 M. 

2 - TÜRKİYE saatıylo 20 
- P.T.T. 253M. Rndlyo - ı.ıEV 
227 M. 

t__,,, ·---·~a.u ;1. v-ı;a--ı.;J 

----~ İNGİLİZ Radyo Şirketinin ( 
Broadcasting Corporatlon) ın 

oaguırırdva-ırrm>cııt'-'t>ıtıugu UlKUTr-"' ı~ ... 

de, yapılacak bu tezahüratın progra- J!I•••• Bugün 
mını kısaca aşağıya koyuyoruz: !erde haber nenrlyatı prograJlll 

1935 kurultayında biz Milli Şefi
mizin bütün vatandaşları ikaz eden 
işaretlerinden bugüne kadar geçen za
manda, dünya hadiselerinin aldığı 
manzara, milli havacılık meselelerine 
verilen ehemiyetin ne kadar yerinde 
olduğunu isbat etmiştir. Hava haki
miyetinin, yurt müdafaasında oynadı
ğı rolün ne olduğunu bugün bilmiyen 
kalmamıştır; kanaatındayım. Bir mü
dafaanın korunması, yahut bir taar
ruzun başarılması, her şeyden evel, 
hava hakimiyetini icap ettiriyor. 
Memleketin düşman tayyarelerine 
karşı müdafaasında gene tayyarenin 
yer müdafaasından ziyade tesirli ol
duğunu, son dünya vakayii isbat et
miş bulunuyor. Tayyareciliğimize ver
diğimiz emek ve vermeye çalıştığımız 
vüsat, bu noktadan çok yerindedir. 
Türk Tayyare Kurumunun elyevm 
sarfettiği emeğin bUyUk ve verimli 
olduğunu ve bunu iftiharla gördüğü
müzü huzurunuzda söylemekle sevinç 
duyarım. 

Kurumun yetiştirdiği yüzlerce genç 
ve gilrbüz tayyareci ve bunların ye
tişmesi için meydana getirdiği fenni 
tesisler ve hava ordumuza yaptığı yar
dımlar, bu iftihar ve sevincimizin bi
rer nilmuneleridir. 

Başvekilin sık, sık alkışlarla karşılanan 
liu nutkunu müteakip riyaset divanı inti
habı yapılmış ve kongre riyasetine Bıiyiik 
Millet M celisi reisi Abdi.ılhalik Renda, 
reis vckilliginc Parti Mcclıs grupu reis 
vekillerinden Hilmi Uran, ve katipliklere 
de Na!iid Hakkı Uluğ, Edhem Menderes, 
Kerami Kurtbny, ve Süreyya Ülger seçil

müddetince bir Türkku$U filosu kurulta- Saat dokuzda Etimesğut meydanın
ym toplanmıs bulunduğu halkcvi ve Dehir da bir tayyare uçacak bunu beş kız 
üzerinde devamlı uçuşlar yapmakta idi. 

ULUS Sinemasında 
Senenin en büyük 

Türkçe sözlü filmi 

Ankara 
Saatiyle 

TÜRKÇE 20.10 
İNGİLİZCE 8.15 

Bütün bunlar, Türk havacılığına 

her gün biraz daha fazla yardım et
mek, bir az daha fazla kuvet vermek 
için bizi teşvik ediyor. Ve Türk mil
letini de bu cepheden daha alakalı 
gormek istiyoruz. (Alkışlar). 

Aziz arkadaşlarım, 

mişlerdir. 

Riyaset divanının teşekkülü üzerine Ab
dülhalik Renda alkışlar arasında riyaset 
mevkiini almış ve aziz araadaşlanm, de
miştir: gostcnnck liıtfunda bulunduğunuz 
teveccüh ve itimattan dolayı gerek kendi 
ve gerekse arkadaşım Hilmi Uran namı
na minnet ve şükranlarımızı arzcdiyorum. 
Kabul buyurmanızı rica ederim. 

Reis Abdülhalik Renda sözlerine devam 
ederek kurultayı, ölünceye kadar Türk 
Hava kurumu fnhri bnşkanı sıfatiylc hima
yesi altına almış olan büy\ık Ebedi Şef A
tatürk'ün ruhunu tliziz için beş dakika a
yakta sükut etmcğc davet eylcmilitir. 

tayyarecinin filo uçuşu takip edecek-
Ôğleden •onra tir. Bundan sonra bir planörde bir ta-

Dilek ve Arzuhal Encümeniyle He- !ebenin nasıl yetiştiğini göstere~ mü
sap Encümeni öğlcc1en sonra Kurum vazene, rule, sıçrayış, düz süzülme ha
merkezinde kendilerine ayrılan oda • reketleri yapılacaktır. Saat 9,30 - 10 
larda çalışmışlardır. arasında üç tayyare akrobasi hareket-

Saat 17 de, Kurultay Uyeler.i Kurum ler yapacaktır; 1 veya 2 planör yelken 
başkanı B. Şükrü Koçak'la birlikte A- uçuşu yı\pacak bunu paraşütçülerin 
tatürk'ün muvakkat kabrini ziyaret et- gösterileri takip edecektir. İki tayyare 
miş ve kabre güzel bir çelenk koymuş- ile balon patlatmak, üç plfinörün akro
lardır. Bugün öğleden sonra da, Çan- basi hareketleri, modelcilik hareket -
kaya'ya gidilerek Milli Şefimiz İsmet leri gösterileri yapılacaktır. Son ola -
İnönü'ye yedinci hava Kurultayı tiye- rak filo halinde uçurulması mümkün 
lerinin minnet ve tazimleri arzoluna- olan bütün tayyareler birden uçacak

Beri Çavuş 
baş rolde: HANS ALBERS 
Şikagonun esrarengiz batak

haneleri. Tüyler Ürpertici cina
yet vakalan. lnaanr hayretlere 
düşürecek merak ve heyecan 
içinde bırakacak İspanyol ra
kıslan. Musiki zevk alemleri. 

Ayrıca Paramont filmi. 

.. 11.00 

.. 18.30 
" 15.15 
.. 1800 
.. 20.00 
" 23.45 

FRANSIZCA 14 15 
• 2300 

DİKKAT : I:.ondra RndyoSt' 
neşriyat s::uıtı dUndcn ltıbıı.re~ 
gösterlldlkl Uzcre dt'ğiştirUnıU 

----C İRAN) 
Tahran RadyosıJc..11 

Tahran Iıadyosu, kısa dAl.S"': 
saat 11,30 dan lf o krıdnr, 19 

ı uzunluğu llzertnden. 17.13 den 

1 dar 30 m 90 dalgn uzunluğU U•,1 
20.30 dan 23.30 a kndnr 48 rıı 1 

Dünya milletleri arasında biz de, 
göklerimizi kanatsız bırakmamak için 
gücümüzün yettiği bütün tedbirleri Bu ihtirim rasimesini mUtcakip kurumun caktır. Tazim heyeti, diln bütiln mu- tır. 

•l zunluğu üzerinden neşrcdeceıı:t 
~--••••••••••••~ (Yukarıdaki saat İran sıı.Btı 

Aralığından baktı. Maksi, holdeki hasır koltuğa o
turmuş, biraz öne doğru eğilmiş, hıçkırıyor ve yum
ruklariyle başına vuruyordu. Bir erkeğin böyle ağla
yıp çırpınması mümkün müydü? Neler oluyordu bu 
dünyada? Hayreti 

Ya bu Maria 1 Bu nasıl bir kadındı? Bunda histen 
eser yok muydu? 

Şimdi de gülerek soruyordu: 
- Viyana'da da bir metresin var değil mi Mak-

ıi? 

- Bunu nereden çıkarıyorsun? 
- Belki, onun için beni götürmek istemiyorsun. 
- Yanılıyorsun. Emin ol yanılıyorsun. 
Maria, soğuk bir sesle cevap veriyor: 
- Olabilir. O halde neden israr ediyorsun? Aşk

ıız ve kadınsız yaşıyamadıkları için erkeklere acıyor
sun. Ne güzel bir mantık? Ya kadınlar ne yapsınlar. 
Vücutlarını, ruhlarını keyfinize teslim etsinler, son
ra da bir kena,ra çekilip otursunlar, hiç bir hak iste
mesinler değil mi? Ne mükemmel bir düşünüş! Beni 
kandırdın ,gençliğimde!'l, tecrübesizliğimden istifade 
ettin. Nihayet metresin oldum. Kabahat bende mi? 
Zaaf duyduğun, bensiz yaşıyamıyacağını anladığın i· 
çin kızıyor ve benden intikam almağa kalkıyorsun 
öyle mi? Karının mevkii başka, ona hürmet ediyor, 
onunla insanların karşısına göğsünü, gere, gere çı

kıyorsun. Bana gelince; benden utanıyorsun, tanı· 

dıklarının beni görmelerini, sana ait bir kadın oldu· 
ğumu bilmelerini istemi yonun. Niçin? ÇünkU; ben 
senin nikahlı karın değil, sadece metresinim. Karın 
bu kadar kıymetli ise, beni bırak onun yanına dön ... 
Eğer benden ayrılamıyorsan, karını düşünme, bana 
layik olduğum, cemiyetin yüzüne açık alınla çıkaca
ğım mevkii ver. Sen, bir tek insandan, sevgili Şar· 

lot'undan korkuyorsun. Ya. bütün dünyadan kork· 
ması, gizlenmesi icap eden ben ne yapayım? Bu işin 
sonu neye varacak? Ben ne olacağım? Yüksek mezi. 
yetli Şarlot'un keyfini mi bekliyeceğim? Burada o
turup, senin sevgili karından, baıvekilinden, gazeten
den, Viyana'daki mühim işlerinden benim için tasar-

Yazan: Mihaly FOLDl Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKONEY -12-
ruf edeceğin bir iki saati gözlemekle ömriimU mU çll
rüteceğim? Söyle, benim günahım nedir? Hayatımı 
sana bağlamış olmaklığım mı? Beni, bir kenara kapa· 
tıp, kainattan gizliyecekleri yerde, nadide bir çiçek, 
kıymetli bir mücevher gibi göğüslerinde iftiharla ta· 
şıyacak erkeklerin de bulunduğunu, bulunabileceği
ni hiç düşünmedin mi? 

- Ne kadar değiştin Maria.H 
- Ben, sana beni koluna tak da Viyana caddele-

rjnde dolaş, rast geldiğine takdim mi et dedim? Su
varelere, balolara birlikte gitmeni mi teklif ettim? 
Olsa, olsa aynı vagonda seyahat edeceğiz. Viyana'da 
beni bir otele yerleştirirsin ... İstersen, orada bulun· 
duğumuz müddet zarfında hiç görüşmeyiz, biribiri
mizi tanımayız ... Daha ne söyliyeyim ? .. Buradan u
zaklaşmak, kııa bir müddet için olsun ayrılmak iı· 

ti yorum .... İerarım sebepsiz değildir 1 
- Bunu lSğrenebilir miyim? 
- Sonra anlatırım. 
Maria, erkeğin yanına oturdu. Kulağına bir şeyler 

fısıldadı. Maksi'nin yüzü gittikçe açılmağa başladı 

Şimdi gülüşüyorlardı. Maria'nın ne müthiş bir ira
desi vardı ! Hedefine kavuşmak için ne büyük bir ku
vet ve imanla mücadele ediyordu. Ne kadar güzel, ne 
kadar mantıklı konuşuyordu. Bir çok, tahsilli ve bin 
bir tecriibe görmüş insanlarda bile eşine nadir teaa
dilf edilir bir maharetle karı111ndakini iknaa muvaf
fak olu;v.or, arı:uıunu kabul ettirmesini biliyordu. Bu 

aklı, böyle konuşmağı nereden öğrenmişti? Hayret 1 
Her halde biribirlerini çok seviyorlardı. Mücadele e
dlyorlar, münakaşa ediyorlar, gizli ve günahkar mü
nasebetlerinden açıkça konuşuyorlar, nihayet anlaşı
yorlar. Ne güzel bir şeydi bu 1 Gizella, kapıdan çe
kildi. Yatağına oturdu. Gözlerini yumdu. 

Acaba, hayatta böyle güzel ve büyük bir aşktan 
benimde nasibim olacak mı? diye söylendi. Benim i
çin de, böyle ciddi, mevki sahibi, şık bir erkek ıstırap 
çekecek mi? Hayır! Buna imkan yoktur. Ben, Maria 
kadar güzel, zeki ve talili bir insan değilim. Galiba, 
erkeklerin yumuşamaları, mevkilerini, paralarını, şe· 
reflerini bir kadının ayakları altına atmaları için on
lara, sert, haşin, Qlerhametsiz ve fena muamele yap
mak lazım. Zavallı mösyö Maksi Ravberg 1 Nasıl ağ
lıyordu! ... Yalvarması ne kadar içli ve dokunaklıydı l .. ı 
Hele, karısından bahsederken, Gizella'nın kalbi par
ça, parça olmuştu. O, kendisini seven bir erkeğe karıı 
bu derece kalpsiz davranamazdı. Btsyle bir erkek, o
nun önünde diz çöküp ağlasa, dayanamaz. Onu tesel
li etmek, kederini dağıtmak için göz yaşlarını göz
yaşlarına karıştırır, her şeyini feda ederdi. Zavallı 

mösyö Maksi 1 O, ıstırap çekip inlerken, Maria gü
lüyordu. Mösyö Maksi, daha temiz ve samimi bir 
aşkla sevilmeğe layik bir insandı. Maria'yı, tanıma
dan evci, başka bir kadınla evlenmi ı olması bir kaba
hat •yılır mı? Şarlot'u terkedemiyoru., ne yapıın l 
Vicdan sahibi olmak ,.unah mı? Her halde &arlot da 

onu ıeviyordu. 
Gizella'nın, gözleri nemlendi. Mösyö Matcsl. 

cıyordu ... Ona yardım edemediği için milteessıC 
yordu. 

Dışarıda, gene sesler yükseldi. Maksi: UÇ 

- Öğleden sonra konuşuruz, diyordu. üç, 
çukta gelirim. Ama ,küçüğü evden uzaklaştı'• 
mu? 

Maria, ne cevap verdi. Bunu anlamağa irntcltl 
tu. Belki; hiç bir şey söylemedi. Belki de; gii1 

yerek başını salladı. Peki, diye işaret etti. ~ 
öğleden sonra onu buradan uzaklaştırmak isti~ 
dı. Gizella, isyan etti. Bu edepsizlikti 1 Evde 
§ı\ kalmak için onu bir bahane ile savacaklard1~ 
si'ye de kızdı. Bu adam her şeye müstehaktl· 
"Onunla bir oyuncak gibi oynuyordu. Gene de 

1 
Zavallı, tamamiyle hüviyetini kaybetmişti. Na61 

de onu bu vaziyetten kurtarmalıydı? 
Sessizlik var ... Ayak sesleri iştiliyor... ; 

yatağına girdi... Yorganı başına kadar çekti..· 
çıldı. Maria, baş ucunda durdu. Yüksek sele ,o 

- Uyuyor musun? 
1
• 

Maria, eğildi. Yorganı kaldırıp yüzüne ba]ct 

ha fazla tahammül edemedi. Gözlerini açtı. 

- Sen misin abla? . tıl' 
Maria'nın, dudaklarına mağrur, mtistehı 1 ~ 

bessüm yayıldı. Siyah, gUzel gözlerinde, sarı, 
levler parladı: 

- Viyana'ya gidiyorum. 
- Ne zaman, Maria? 
- Bir kaç giln sonra. Maksi ile beraber• 
- Memnun musun? 
Maria, omuzlarını silkti: 
- Tabii. 
Gizella'nın, ağzından kaçtı: 

- Beni burada mı bırakacaksın? ... 
- Elbet. Seni götürüp ne yapayım?ı 
- Hiç. Yalnız sordum. 
- Sahl, ten ne yapmak f ikrlndesin? 

(So"' 
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Beşinci kolona karşı 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ünk_ü umumi vaziyet 

1 Muharebe şidde.tle 
devam ediyor Yugoslavya 60.000 k·şil.k 

bir teşekkül ihdas e ti 

r~a , 
td a. nnı §imalinde ceTeyan 

leıı b' en harekat hakkında dün 
Ril, h•tçok haberler hem vazıh 
~ıed .. eın de hazan biribirini 
,. ..r rnah' 

ı ci...,a. ıyettedir. Hele Cam· 
hiç b~ındaki harplere dair, sa· 

ha.,ıı 1~ rtıalumnt almnk imka
flar-a, 

0 ~ınarnıştır. Dünkü tel· 
~llt ~orc vaziyeti üç kısma 
l ......_ ahildir: 

hri .. Şirtıalde Belrika'da Escaut 
ı.ı~tıi :r 

~. nde cereyan eden ta· 
~ ........ 
~ Cenupta Valenciennes'le, 

it •ra.anıd 
'itle a. a, ve Arras'la Ba-

3 ........ C''1nıdaki taarruz. 
~ do~11>te Abbeville'den §İ· 
"'"tı İn\f Boulogne ve Kale'ye 
~~ .. 1ta.f eden Man§ sahili 
~ ... 
ltnla.rd 
\ıaltlıl atı başka cephenin di-

1.tttı;: t lll'Jııda ve fransızlann 
\ de..., c.ıtt.u • A sn nehri ü-

lefelr.e farkta Montmedy'de u
b~lal' topçu düellosu olmuşsa 
~de h~ıtrekatın inkişaf tarzı 

ır tesir yapmamııtır. 

61de 

C, tlerı 
, Itri telgraftan 'ile tebliğ-

.t~ıı~ tatb~udu~tan ve harita ü-
~'ltıı~ İııfb ~Uıkten sonra edin

ta,r b ~ aglan her üç taattuz 
~· ~e; •rnından, ayn ayrı i
t-h; llelçika Çalı~a_lı_m: şimalde 
i llı~ ltı.ı...,eu ~razısınde alman 
ltr- \ıttefik hrı Escaut üzerinde
r- lda. ..... attrnı zorlamışlardır. 
l it "•Uttef'k k 

rcı llrt1 t"d 1 uvetler alman· 
, ~r_. AI 

1 
detle karşı koymu§-

lı "-'eıttıt'~nlar Audemade'da 

11
!l11.r-..._ l\§mak istemislerdir. ..,. ··q:tu • 
q)I 'llhi)) rı. gayesi herhalde, 
lıa0'!lle'a ~:ndc Abbeville'den 
ih ti:tle g dar çıkan alman 
d:~Peydene Man§ sahillerinde 
l'h. 1.ılı.ın a etmek ve bu mınta-

"<ICl.lt arı •· 
))1 olaa. muttefik kuvetleri 
~ "' Rerekt' B • lle . 0 elçika 1.r. ~ takdırde 

ha ti de i'-· aahıllerındeki ku-
:t td· ıı;ıye a 

'd it• ı)llıitt• Y~rtnak hedef İt· 
~tı\! alma ır. Dun Çörç)I Bclçi
)) e •itleri n :ırrhlı kuvetlerinin 

i ellıi•ı· n arkasın • d. w. • )et it :r ır. Bur a gır ıgını 
ar-ıoıkt ada da demek va-

hUpfa 
·~ 
} ltinci 

ır. 

it alınan 
'l'.t:ı a • F taarru:ıu, Belçi-

tr-1t rarııa h d d • ar C:tde V U U U cıvarm• ':t· .a•ırıda. alenciennes'le Ar-
. "'ı Yap 1 ' 1ii .. • alttıan 1 mıotır. Bunun 
• •ert. · teb)' w • d 1t-. il :rrııle ıgın e bildiril-

u a • Rene Kal • .k •• 
ll)q_ıı 1.ıretlc al e ıstı ametı-
ll.r- an 11'1" nıanlar, burada 
• Çl) Uttefik 
1r-. A a daha kuvetleri bir 

"':trı ayırrn k . . 
!Jıd ca A a ıstemışler-

a b· l"ras'I B • .<\J ır ta a apaume a-
eııtrj ~anıa.r ab:z daha yapılmış
qllaı-l'lı Rtçirnı ~adan zırhlı ku-
dbir-ı dr~. ~ütt e:.e ınuvaff ak ol
llu trı alrnrıl c ~ler müdafaa 
~· ttlınt k ar ır. 
at C a ad 

t..... aınb • a aarJ nıüh' h 
" 1elct ra.1 • ım a-

e ltadedir. Fr cıvarında cereyan 
d. ar ·ı ansızı c 

ır-ıe 1 er)ed'kl ?r. ambrai-
~-l r ... llı.ı §eh~ ~rını bildirmck
eltte~UttefikJ ır cıvarındaki ha-
ltı ır. F k ere müsait .. •· 

ır .o\ a at gorun-
iis\i~ lttıanla Yaziyet çok kan
itrıı se...,irnıe rın burada küçük 

"e ..... harek ti . 
e lt~ "•llltefik) • e en yap-

tı ltoyd\lktrın bu hareket. 
arını tahnıiıı .,1• 

istikametini gösterir harita 

tirecek emareler vardır. Arras 
müttefiklerin elindedir. Fakat va
%İyet bu mıntakada umumiyetle 
müphem bulunmaktadır. 

Garpfe 
M an§ denizi sahilinden şimale 

Boulogne'a kadar uzanan 
ve hedefi Kale olan harekata ge
lince, burada §iddetli bir harp 
hala devam etmektedir. Çörçil, 
bu muharebenin "vahim mahiyet· 
te neticeler doğurabileceği aşikiır
dır" demittir. Çünkü almanlar, 

dün Kale'yi ve Dunkerk'i de ağır 
surette bombardıman .etmiılerdir. 
Maksatları, Boulogne Üzerinden 
Kale'ye çıkmak, bu mmtakalarda 
hem Valencicnnes'den hem de Bel· 
çika'dan gelebilecek kuvetlerle 
irtibat peyda ederek sahili kapa· 
mak olsa gerektir. Harekatın U• 

mumi inkitafından anla§ıldığına 

göre, almanlar, bu mıntakada 
ıimdi, Polonya'da Kutno'da tatbik 
ettikleri uaule baı vurmuılardır. 
Bu usul, mukabil tarafı, münaka-

le ve muvasaladan mahrum hıra· 
k!lrak, küçük küçük parçalara a· 
yırmak, ve bu parçaları sarmak
tır. Bunda muvaffak olabilecekler 
mi? Muhakkak olan bir şey var
sa, o da müttefiklerin kuveimine
viyelerinden zerre kadar bir §ey 
feda etmeden mütecavize kar§ı 
§iddetle karşı koymalarıdır. 

D. N. B. nin tebliği 
M üttefiklerin kah.r~m~~c~.mÜ· 

dafaa ettiklerını dunku al· 
man tebliğinden de anlıyoruz. Al
man istihbarat bürosu diyor ki: 
"Düşman, yalnız adetçe, çok ku· 
vetli olmakla kalmamakta, aynı 
zamanda çok da iyi techiz edilmiı 
bulunmaktadır. Bundan çıkan 
mana, düımanın inhilal halinde 
olmadığı ve binnetice alman kıta· 
larmın önünde güç iıler bulundu
ğudur." Bu sözler, iki gün evel, 

müttefiklerin 9 uncu ordulannrn 
imha edildiği hakkında verilen al
man resmi tebliğinin sarih bir 
tekzibidir. Fakat D. N. B. mütte

fikleri avutmak için de böyle bir 
tebliğ neşredebilir. Ve yahut ha
kikaten bir yerde hezimet ihtima-

' li vardır da alman efkarıumumiye-
aini §İmdiden alıştıracaktır. Ve ya. 
hut ne bu, ne odur da kendisi, bir 
taarruza geçecektir ve bu tebliğle, 
o zaman yapacağı işin ne büyük 
olduğunu göstermek istemiştir. 
Turistlerle, ihanet tetkilatiyle ci
hangirlik sevdasına kapılan al
manlnrdan her şey beklenebilir. 
Onun için en iyisi, sağını solunu 
hesPp ettikten sonra D. N. B. nin 
her tebliği gibi bu tebliğine de 
inanmamak lazımdır. Netekim 
Çörçil de dün Avam Kamarasın
da yaptığı beyanatta bu tebliğle 
alakadar olmamıştır. 

Topyekun müdafaa 

S imdi vaziyeti hulasa edeUm: 
.... Fransa'nın §İmalinde cere

yan eden muharebeler herhalde 
çok çetindir. Ve hatta biraz da 
vahimdir. Fakat bu, harbin neti· 
cesine müessir olamaz. Müttefik

ler bu muharebeleri kaybetseler 

bile, harpten muzaffer çıkacakla
rma emindirler. Almanlar burada 
bütün kuvetleriyle, neleri var, ne
leri ıokıa heP.•İY,l• kozlarını o~· 

( Başı 1 hıci Sayfada ) 
topçu bombardımanları ile nlman piyııde 
hUcum arabalarının hUcumlnrından ibaret.
tir. 

sadiyle bütün müttefik 
giriştiği harekatı idare 
dir.,. 

ordularının 

eylemekte-

Valenciennes ve Cnmbral arasında son /ngiliz resmi tebliği 
derece ııiddetli yeni bUyUk bir muharebe 
başlıyor. Bu harp med ve cezir harckO.tı Londra, 23 a.a. - Resmi tebliğ: 1 
g6stermeMc ve dUnkU gtin zar!ındn mUtte· Almanlar. Escaut mevzilerine mu-~ 
tikler Cambral"nln ynkınlannıı kndar ara-

Konser vermek için silôhla Belgrad'a gelen 500 

Alma.n müzisyeni hudut haricine çıkarılacak 
zı istirdat eylemlıılerdir, vaffakiyetsizlikle neticelenen hücum-

Longuyion mıntııkn.sında Montmedy ve }ar yapmışlardır. Yalnız Audenarde 
Longwıı.y arasında, gece csnıunndn, nlmnn· d h · 1 1 d 
lnr şiddetli topçu hareldltı yapınııltln lktli'a civarın a ne rı zor amış ar ır . 

Belgrat; 23.•a.a. - Kıral naibinin tasdikine iktiran eden bire
mirname ile, Yugoslav ordusuna yeni bir teşekkül ilave edilmiştir. 

Bu yeni teşekkül, eski sırp komitedlerinden ve çetnik'lerden 
mürekkep 60.000 kişiyi ihtiva edecektir. 

etniııılcrdlr. Bu sabah da Rethcl ıınrltında Arras mıntakasında şiddetli çarpış· 
topçu harekAtı yapılmıştır. malar vukua gelmiştir. Mevzilerimizi 

Rethel'in garbında Neu!chntenu'de şld· l 
dctll bir faaliyet vukuıı. gclmig olduğu hak- müessir surette tutmağa muvaffak o • 
kında yabancı mcnbalardnn verilen ha • duk. 
herler, Paı1ste yalnnlnnmaktaclır. Ne, Alsne d d" 
üzerindeki Neufchntcau'dn ne de Brny'dakl Arras ile Bapauma arasın a uşman 
Neumchateau'dn hiç bir !lCY olmu., değildir. açtığı gedikten zırhlı unsurlar geçir -

lngiliz cephesi mukavemete meğe muvaffak olmuşlardır. Bu zırhlı 
devam ediyor unsurlar hemcivar mıntakaya varmış· 

L d D .. kı:ı.am Lond lardır. Bu müfrezelere karşı hayati 
on ra, 23 a.a. - una ~ • "d f · · db. ı 

• 1 A t "re ingilı' 1 noktalarn mu a aası ıçın te ır er a-ra ya gelen ma uma a go • z 1 
h . d'" b""t'" oktalarda kauda lınmıştır. cep esı un u un n J • __ ,. k' · d 'dd l' 

d • b. · t ermeden mukave- Fransa'nın şıuıaıışar ısın e, şı et ı eger ır zayıa v · 1. . 1 B" "k "k 
met etmişti.r. İngilizler Arras ile Do- hava faa ıyeh o muştur. uyu mı .• 
uai arasındaki bölgede mukabil hü- darda alm~n bombar.dıman ve keşıf 
cumda bulunmuşlarsa da netice he- tayyarelerı, hava dafı bataryaları v 

- ··~ ·1 · t• hafif otomatik silahlar tarafından d nuz ogrenı memış ır. 

Bel 'k l l h.. şürülmüştür. 
çı a ı arın ucumu . ·ı 

-ı Seyyar ufak müfrezelere ayrılacak 
1 olan bu teşekkül, vatanın enerjik ve 
tam müdafaasına yardım eyliyecektir. 
Vazifesinin esasını ( beşinci kol ) ile 
uğraşmak ve ayni zamanda düşman 
hatlarının arkasında tahribat yapmak 
teşkil edecektir. 

Şimali Yugoslavya'dan polisin faa
liyeti hakkında haberler gelmektedir. 
Birçok motosiklet müsadere edilmiı • 
tir. 

Belgrat'ta Arras'ın müttefikler ta
rafından istir.dadı büyük bir heyecan
la karşılanmıştır. 

B 1 ·ı· 1 1 s h ldt'i iki noktadah Rcuter aıanı:ına verı en 
Silôlılarla konser vcrmeğe 

gelenler! 
e çı .a ı ar c a l" t lngiliz istihbarat nazırı B. 

ge!(meğe muvaffak olan alman kıtala- ma uma Dull Cooper Belgrat; 23. a.a. - " Havas,. : 
rına mukabil hücumda bulunmüşlar- Londra; 23· a.a. - Setahiyettar Lon- Bundan üç gün evel burada bir kon· 
dır. Bu mukabil hücumlar muvaffa- dra mahfillerinden askeri vaziyet hak- ser verecek olan Bertin füarmonik or-
kiyetle neticelenmiştir. kında Royter'e öğleden sonra aşağıda- 8. Dulf (OOper dün kestrasının bu konserinden, müzisyen-

ç l • · · h u· ki malumat verilmiştir : ler Belgrat'a geldiği halde son daki· 
B. örçi vaz.ıyctı ıza e ' Londra'ya gelen haberler, Fransa'da 

L d 23 Royter bildiriyor kada vaz geçilmiqtir. Bunun hakiki se-
on ra, a.a. - : müttefik ordular arasındaki gedigin A 'k r h;ı ti' :ıı 

B. Çörçil, Avam kamarasında aske- halli mevcut olduğunu göstermektedir.' men a ya nap e 1 bebinin müzisye.nlerin ve b~ara re. -
• · h kk d b yanatta bul • 1 fa.kat eden. teknısycn, ga. z.et.ecı ve saı.r rı vazıyet a ın a e un- Maamafih vazi.,,·et çok karanlık bulun· 

d · t• kı" · J Lotıdra 23 a.a. _ Un"ıon London'da b·ır kımselerın ceman 500 kışılık bu kafı· muş ve emış ır · maktadır ve saatten saate olup biteni 
"- Alman zırhlı kuvetleri, Belçika- öğle ziyafetinde bir nutuk soyliycn inıiliz lenin bagajlarında silahlar bulunmuf 

kati surette ögry enmek maddeten im· 1 k.l · •• •· 1 kt·.:ı· da müttefik kuvetlerin arkasına gir- _ . . istıhbarat nazırı B. Duff Cooper Birleşik o ması teş ı ettıgı soy enme cuır. 
· d' kansızd.ır. Vazı .. yet va. hım olmakta .d.e- Amerı'ı.a efk-arıumumiycs nin harp hak- Müzisyenlerin b:ıgaJ·larında silah bu mişlerdir. Bu kuvetler şım ı, mütte· M f kl d k ~ 

· 1 bb vam edıyor. utte ı er arasın a ı ır· kındak'ı kanaatine istınat ederek, ou be· lunması üzerine bunlar ve refakatle -fiklerin münakalatını ışga e teşe üs d lmal 
tibat hata tehlike halin e sanı :tA· yanatta bulunmuştur: rindeki eşhas, derhal Yugoslavya'yı 

etmektedir. 
Abbeville, şimdi düşmanın elindedir 

ve Boulogne civarında ve Boulogne
de şiddetli bir çarpışma vukua gel
mektedir. Sahildeki bu çarpışmanın 

ne netice vereceğini söylemek ıçın 
vakit henüz erkendir. Fakat, bunun 
vahim mahiyette neticeler doğurabile
~eği aşikardır. 

Halen, başkumandanlığı deruhte et
miş olan general Weygand, kombine 
cephelerini yeniden tesis etmek mak-

nuyorlar. Bu bir kumardır. Bura· 
da bir bozgun, hakikaten Hitlel'.in 
söylediği' gibi Almnnya'nın 1000 
senelik hayatı üzerine müessir o
lacaktır. Buna kar§ı müttefikler 
bütün enerjilerini toplamıılardır. 

Bu enerjinin en birincisi, herkesin, 
dedikoduya kulak asmadan, i§iY· 
le gücüyle me§gul olması, ve is
tihsale, yardım etmesidir. Bu harp 
mademki topyekun bir harptir, 
topyekun seferberlik, topyekun 
müdafaa yapılacaktır. İngiltere· 
de kabul edilen milli korunma ka· 
nunu bunun bir ispatıdır. Herkes, 
maliyle, caniyle, sayiyle bu ener· 
jiye hız katacaktır. Kimse kendi
nin değildir. Herkes hüriyet sefer· 
berliğinin emrindedir. Kadın ço· 
cuk, genç, ihtiyar, herkes... Bü-

tün İngiliz vatandaşlan hüriyet, 
istiklal ve medeniyetin emrinde 
nefer olarak çalışacaklardır. Çün
kü herkes, neticeden emindir. De· 
mokrasiyi müdafaa edenler, onun 
uğrunda sade bütün mallarını ve 
el emeklerini vermeği değil, ölme· 
yi de bilirler. 

Birleıik Amerika' nm hududu 

y azımızı bitirmeden evel, bir 

nokta üzerinde ısrarla du
ralım: o da Birle§İk Amerika'da 
müttefikler lehine tezahür eden 
sempatidir. Hatta birçok amerika· 

lılar, yalnız sempatinin kafi gel
mediğini anlamağa baılamı§lar· 
dır. Nihayet, müttefiklerin davası, 
Amerika'nm da davasıdır. Okya· 
noslar, kıtaları ayınr, fak at fikir
leri ve hedefleri değil! Mademki 

demokrasi bir bütündür, onu Ok· 
yanosla tecrit etmeğe imkan yok· 
tur. Daha §İmdiden birçok amerİ· 
kan tayyareleri Atlantiği aıarak, 
müttefiklere doğru uça uça yol 
almağa başlamı§lardır. Fakat bu 
kafi değildir. Senato azasından 
James Bymes diyor ki: "Farzı· 
muhal §ayet bir gün, İngiliz do
nanması, teslim olmağa mecbur 
kalırsa, Hitler, Amerika'nın önü· 
ne, Birle§ik Amerika'nrn donan· 

masına faik bir donanma ile çı· 
kar." Bu, basiretli bir adamın ak· 
lıselime dayanan düşüncesidir. 
Yazımızı Baldvin'in bir söziyle 
bitirelim: Baldvin bir gün "lngil· 
tere'nin hududu Ren sahilleridir!" 
demişti. Bu doğru çıktı. Şimdi 
Birle§İk amerikaldar da §Unu bil
melidirler ki Birleşik Amerika'nm 
hududu Somme ve Aisne sahille· 
ridir. Çünkü bu sahiller, demokra· 
ainin, hüriyetin de hudududur. 

MümtrPı Faik FENiK 

dır. . 1 "- Medeni dunya işlerınde verecekle· terketmeğe davet olunmuştur. 
Alman motörlü kuvetleri, g-~dıkten ri kararın ne zaman verileceğini tekarriır 

feçmekte, telefon hatlarını kesmekte, 1 ettinncği, bu bilyük milletin evlatlarına 
merkezi noktaları tahrip etmektedir. terk ediyoruz. Tehlike im geldiği cihet· 
Çarpışma mıntakalarım terkeden bil· le, bugun korkunç bir tehlike h;i~e, bel· 
yük mikdarda muhncirlcr de vaziyeti ki uzun tarihi imtidadınca geçirmış old~
daha ziyade güçleştirmekte<lir. ğu en büyük tehlik~ içinde bulunan İng~~

tere'ye karşı amerıkan dostluğu tcısahur 
lngilizler mükemmel etmelidir. Fena havadisler aldıkça, ccsa • 

harbediyorlar retimiz k3t kat yükselmektedir. Millete, 
İngilizlerin dün yaptıkları mukabil tarihleri imtidndınca hiç maf!Qp olmıyan 

taar neticesinde elde edilen ilk milletlere karşı tam blr itimat ve ııü~ -
muv:~~akiyet sebebiyle fazla nikbin· netle milli nıhumuz tecelli edecek ve her 

türlü tehdidi yenecektir . ., 
likte bulunmak doğru değildir. Şu 
cihet tebarüz ettırilmektedir ki, bu 
umumi tablonun V;ijçük bir kısmıdır 
Mamafi, ingilizler çok mükemmel 
harbetmektedir. Şimdiye kadar bura
ya gelen haberlere göre, İngilizler 400 
alman e;ir ·almışlar ve 300 :ılman öl-

dürmüşlerdir. Bundan başka İngiliz· 
ler birçok da tank tahrip etmişlerdir. 

Alman motörlü cüzütamlarının var-' 
dığı noktalar hakkında sarih tafsiHit 
vermek imkansızdır. Bunlar bir şehre 
girmekte, bu şehri almış olduklarını 
bildirmekte fakat, biraz sonra bu ıeh
ri terkeylemektedir. 

Müttelik mukabil taarruzu yakın 
Londra'ya gelen haberler, büyük 

mikyasta bir mukabil taarruza daha 
ge!(ilmemiş olduğunu bildirmektedir. 
Mamafi bu büyük mukabil taarruz 
her dakika başlıyabilir. 

Manş limanlarının ağır bir bombar
dımana tabi oldukları muhakkaktır. 
Mamafi, bu limanlar istimal edilemi
yecek hale gelmiş değildir. 

Alman radyosu, general Gamelin'in 
intihar ettiği hakkında bazı haberler 
yaymıştır. Londra'daki setahiyetli 
fransız mahfilleri bu haberin tama
miyle asılsız olduğunu söylemektedir. 
Diğer taraftan ingiliz kuvetleri 

Başkumandanı general Gort'ın İngil
tereye dönmüş olduğu haberi de ya
lanlanmaktadır. 

Vaziyet hiç bir veçhile 
ümitsiz değil! 

Londra; 23. a.a. - " Royter ,, : 
SeJa.hiyettar ingiliz mahfillerinde 

vaziyetin vahim olduğu inktir edilme-

mektedir. Bununla beraber vaziyet hiç 
bir ve!(hile ümitsiz değildir .. 

Bulonya • Boulogne - ve civarında 
muharebeler cereyan ettiğine dair bu
gün Avam Kamarasında B. Çör!(il ta

rafın dan yapılan beyanat alınanların 

Manş limanlarına doğru ani ve seri bir 
savlette bulunduklarını göstermekte • 
dir. Bu hareket müttefiklerin muva -
sala hatları için ciddi bir tehdit ma • 
hiyetinde olmakla beraber şimdiki hal
de bu hatların tehlikede olmadığı be
yan edilmektedir. 

B. Dul/ Cooper'in beyanatı 
Londra, 23 a.a. - Duff CooPer beya

natta bulunarak dcmi~ir ki : 
"Almanlar oldukça ilerlemişlerdir ve 

liimdi kıtalarımu:ın muhalif pnslarla çar
pıştığı Boulogne - Bolonya - ya taar
ruz etmektedirler. Şimdı Calais bile teh· 
tikeye girebilir. Buna rağmen vaziyet hiç 
bir veçhile ümitsiz değildir. İngiliz ordu· 
su bütün kuvetini muhafaza etmektedir. 
Zayiat ağır değildir. 

Fransız ordusu ise, ılmanlann uğradı
ğı zayiatın yarısına hatta dörtte birine bi
le dliçar olmamıştır. Almanlar bir~ haf
• is.ins'iııı bil.Tfik ;bir safer .ıd• ~cmodUı:-

Maaş tahsis olunan dahiliye 
tekaut ve yetimleri 

Dahiliye Vekfileti mayıs ayı içinde a • 
pğıdaki mütekait, dul ve yetimlere maaıı 
tah~ı etmilitir: 

Balıkesir vilayeti hususi muhasebe tet
kik ve icmal şefi Cemal Gfiler, Çatalca 
ka.z&sı muhasebe tahsildarı Mehmet Şaba!i 
Toker, Turgutlu hususi muhasebe tahsil
darlığından mütekait ölü Osman Ünlüer, 
Hay kaymakamlığından miltekait ölil Meh· 
met Zihni, Şirnak kazası nüfus memuru Ö· 

lil Bekir Sıtkı, İstanbul vilayeti tabiiyet 
kalemi evrak memurluğundan mütel:ait Ö· 

!il Ahmet Kemalettin, Havsa hususi mu
hasebe tnhsildan Recep İlleten, Gaziantep 
hususi muhasebe süvari tahsildarı Reııit 
Yegen, üçüncü umumi müfettiş ölü Hasan 
Tahsin Uzer, Denizli valisi Ekrem En
gilr, Yumurtalık nahiyesi müdürü Hasan 
Şinıı.si Palabıyıkoğlu, İstimlak müdürlüğü 
dosYa memuru Mustafa Bedrettin Uluer, 
Kastamonu mektupçusu öhi İsmail Hakkı 
Tuncel, Yemen valiliğinden mütekait ölü 
Mahmut Nedim Akdilek, Yeşilova kayma
kamı Mehmet Ali Öncel, Üıküdar tahak
kuk Ş. tahakkuk memur muavini Ahmet 
Salahaddin Çam, Bürüşüm nahiyesi ı;abık 

katibi ve Bereketli nahiyesi eski müdür 
vekili Ahmet Selamoğlu, Oltu nüfus me -
murluğundan mütekait ölü Mustafa Do -
ğancı, Ladik kaymakamı ölü Mehmet Ne
şet Orhunlu, Konya valiliğinden mutekait 
ölü Mehmet Hüsniı Zndil, Araç nüfus ıra. 

tibi Mustafa Yetgin, Birinci umumi mu
f cttişlik istihbarat memuru Abdülgafur 
Özkan, Tahsil müdurliığu tahsildnrlığından 
mütekait Mehmet Edip Aktün, Uzunköprü 
hususi M. tahsildarlığından mütekait Arif 
Okan, mülga dnhiliye nezareti idarei U. 
dahiliye Mü. ölü Mehmet Lütfi Mostar. 

Yüksek sıhat §uraın azalığı 
Yüksek slhat şQrMı Azalığına Hnydıır • 

pB.§a NUmune hastanesi dllhlllye hastalık • 
la.rı mUtcha.ı;sıBl profe.!!ör Dr. General Tev
fik Snğlam tayin edilmiştir. 

teri takdirde harbi muhakkak surette kay
bedeceklerini bildikleri için biıtun kuvet· 
!eriyle tazyik icra etmektedirler. Halbuki 
biz bu muharebeyi kaybetsek bile İngil • 
tere adasının tamamiyetini, denizdeki ge· 
niş üstünlüğümüzu ve kendimizi korumnk 
için donanmamızı muhafaza edeceğimizi 
biliyoruz.,, 

Franaız akıam tebliği 

Pa.rls, 23 a.a. - Akııam tebliği : 
Şime.l mıntakasımn muhteHf noktalerın

da. bir çok muharebeler oımtl§tur. İleri 
kollarımız Amlens'ln varoşlcnna kadar gel 
mlşlerdlr. Sedan'ın cenubunda düşmanın 
ııtddetll bir topçu hazırlığını müteakip ynp 
tığı taarruz akim kalmıştır. 

Longvyon ile Moselle arasında topçu 
ateşi tenti edilmiştir. 
Bombardıman tay;>arclcrlmlz gece ve 

gündüz bUyUk bir faaliyet göstermektedır. 
22 Mayıs akşamı bombardıman ve avcı 
tayyarelrimiz muharebe cephemize pike 
suretiyle taarruz etmlye um-ll§an her biri 
yirmi kadar tayyareden mUrckkep dUDma
nın dört bombardıman gnıpunu rtoate mec 
bur etml§tlr. Vuku bulan muharebe esna· 
sında en qağı sekiz dU§man tayyaresi dil· 
§llrUlmUştür. 

BUUlıı t&yya.releml.1 UaleriD& avdet et -
~ 

Alman resmi 
tebliğine göre 

askeri vaziyet 
lkrliıı. Z3 e..a. - Almıı.n betkuınıw1 ' ı~ın tel.o 

liji: Flandru'da, Eıcaat uz.crıııden ~pı • elau11 ta• 
arruzıa. 4idddli dupııan ar.ıkanmdı ile brtılattıft 
için 71.nı ilerlemektedir. 

V ebnciennes cinrmd.a, çarpııınalar nkııa c•lıııdı· 
tediT. 

Velancieıınu'in "ıınbıı prlmiııde, fremız b"eıl•· 
riııin iltica eımiı oldulıluı Morıul ormanluı lemi&• 
lenmiıtir. 
Duı-u urhlı lııtalarmııı Caınbrei cepMıini yar• 

ıulı trıebbüsleri diiıı telırnrlanmıı, hlıat dıiımaıuı 
biiyük ı.ayiat nrdirrıı alman orduıı Ye han kuvtl• 
leri arasmdaki iıbiTliii İl• akim bırakılm..,trr. 

Arıoiı'nın carbinde cedicin açıhıııt olduin ıııalı.ıl· 
den kalkan alıııaıı kıtaları, Yalcncienneı • Calais i .. 
tikametine dofru ilerlemek! dır. 

Soınmcı'dan lıiease'e kadar butqn cephe imtidadın
ca, düımau mııkavrm~t a:o t rınelıtedır. 

Liqe ittihkimlarmda, ikiııci ıııoıknı i111ntı l<'tkil 
edtıı &ilice lıalui, ZO ıobey ve GOO .erdeıı •urelı· 
kep miidafileıiyle alınan kıtalamu tu!İııı olmııtlur. 
Nımur'ıın cemıbıındaki cepb,de duımın bili mutı· 
eddit kaleleri elinde bıtıulıtaılır. 

Hava ve deniz harekatı 
Alman lıan laıvetltrinin lıiicım:ları, her teYıle9 

eni, dqman cuileriııı!elıı m ultalita, rucal lıalindt· 
ki kollua ve Flandres'larda n Arloiı'daki uker ta• 
lıanüdlrrine tevcib olunm:ııtıır. 

MallJ aahilleri önunde faalıyelle bıılunıın orı!ıı '"" 
ıif tayyareleriniıı harekatı nelicesnıde, takriben 20 
bin lonilito mecmu hı.eminde bulunan 3 ntklı:re f't• 
miıi ile bir aarnıç a:emısı batırılmııtır. Bır tcrpıdo 
muhribi lı.sara ufratılııuı, Dııııkerk ve Doııneı h· 
irini inıutı ıııunffakiyeıle bombudımaıı edilmiıtir, 
Alman habriyeıine ait ıerı motorbotlar, torpilleır. lı 
ııırttiyle Diinkerk Ölıunde bir duıl'llAıı torpido mu!ı. 
ribini batrrnuılardır . 

Han knetleriııiıı faaliyeti, han ıeniıi dolayı· 
ıiyle iki lauftaıı da mahdut olarak cereyan etmiı· 
tir. Düımaıı 9 la17are lıa7be7lemiıtir. S alıuıı ıay. 
yarrsi lıııJ'IPtır. 

Narvilc civarmıla lıir ınahrebe kruvaıoriiııe ta• 
bomba wheti vaki olnıuıtıır. Bıından baılıe 300 tonl
~ıol.Dk bir nakliye r•mİIİ batırılmıı. bir diierİ de 
cıddı ııırette hasara a(ntılnuıtır. Birçolı mühimmat 
depolarında yanım çılıarılnuıtır. Duıııı=nm tahıye 
kolları daiıtılmıı ve batııryelara ve rılıtımlaro ma. 
nffakiretli Lucumlar 72pılmı hr, 

. Geç~ a:•ce duımaıı, cayrl esknf hedeflere karıı 
lıııcum!arma devam eımiıtir Hollanda'da NYJMq~• 
ve Waallıaven inıiliz 1 yyarelerinin L .. cumıına uft,'1· 
mııtır. Birçok ıivil olii nrdır, 

D. N. B. nin mütaleası 
Berlin, 23 a.a. - D. N. B. askeri 

vaziyet hakkındaki komanterlerinde 
şöyle demektedir: 

Vaziyetin bariz vasfı, düşmanın ha
la elinde bulunan harekat sahasının 
gittikçe daralmasıdır. Fakat, her ne 
olursa olsun, sıkıştırılan düşman, val
nız adetçe çok kuvetli olmakla kalma
makta fakat, aynı zamanda çok da ıyi 
teçhiz edilmiş bulunmaktadır. Bun -

~an çıkan mana düşmanın inhilal ha
lınde olmadığı ve binnetice alınan kı-
talarının önünde güç işler bulundu -
ğudur. 

Alman tebliği nikbin değil 
Zürich, 23. a.a. - Zürcher Zeitung 

gazetesinin Berlin muhabiri buglinkü 

alman gazetelerinde daha az bir şevk 
ve heyecan müşahede ve tesbit et· 
mektedir. 

Muhabir diyor ki: 

Son alman tebliği, müttefiklerin 
şiddetli mukabil taarruzlariyle cere

yan ettiği ve akibet taayyün etme
dikçe müttefikJer safında bir çökün
tüden bahsetmeğe imkan olmadıfına 
a;<Sıtcrmektcdlr. 
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Türk Hava Kurumu Kurultayında 
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Kurum ~ ka ı B. ükrü Kocak 
b · r ıl çahşmafar1 anlatiı 

ULU~ 

İnhisarlar Vekilimizin 
gazetemize beyanatı 

Vekil, bu sahı memleket 
meni aaflerine uygundur diyor 

~4 - 5. 

45 dakikalık müzakereden so 
dün Avam ve Lordlar kamarala 

( Bışı 1 incı Sayfada ) 1 ğe verilen büyük ebemi et ara .. k 1 . 
J .035 kurultayından soııra geçen be1 yıl rının fa:ıliyeti sayın diJe~eferiıtd\~t~!a- ~ıl) k~zasında halkın gümUş kuşaklarından 
çındekl çıılışmalarımızdan alınan netice d~? uzak kalmamış olduğu §Üp~esi:d\~: oyun arındakl altınlara, kilimlerinden a-

fe. ragat, ad.Jet, ıuür uyanıklıgı, do" ru .. e.' Tur''· H K b rab:ıla.rına kadar ellerinde ne varsa milli .. " "" ava urumu u mevzu üzerinde h ı ıı:. ı · z~~ ve yurda c.nndnn bağlılık gibi bütün de faaliyetini yıldan yıla arttırmaktadır. avacı ıı;ımız çın teberru etmeleri mem-

İnhisarlar idaresinin fransız rejisine 3.15 
milyon kilo ttıtıın satmak için bir muka • 
vele lmzıılandığı mıılQmdur. 

Fevkalôde sa ôhiye 1 
kanunu kabul olu d 

guzel vasıfları va ı · d l A k ı leketin -dört köaesintle heyecanlı akı"sler bı-.. . . . r ıgın a • top amış olan n ara ve ~m.ir paraşüt kulelerimiz yav- rakmı"tır. .. 
Turk mılletının buyük davayı nnlıyarak rularınıızı kuçuk ya§tuıt paraşıite alıştır- v 
kavramış oldufunun delilidir. Kuruma aza mağa çalışmaktadrr. 035 de tayyareden ve Sayın b~~vekilimlz Dr. Refik Saydam, 
::vaıılmıı olan vatandaşların sayısı bugün paraşüt kulelerinden atlıyanlar (169) iken turneden donen çocukları, Etimesğut mey
(5.00.036) ya ~armış olması, beş yıl evci, 939 dn (3.JH6) atlayış kaydedilmiııtir. danında karşılıyarak kendilerinden ileride 
mılU meşalemız İsmet İnönü'nlin altıncı Paraşutçiıhiğümüzü, yarının acil ihtiyaç. daha uzun seyahatler beklediklerini söyle
kurultaydaki tarihi nutuklariyle b~tün va- l~rını1 k~~ılıyabilecek bir ıeviyeye çıkara- mlşler ve genç havacılarımıza iltifat et
tandaşlara aşılamış oldukları hassasiyetin bılmeıı: ıçın lizım gelen tedbirleri almak- mek .. lütfunda bulunmuşlardır. 

Bu satııı hııltkında İstwıbul gazeteleri 
son günlerde tUtUnlerln ucuz fiyatla satıl~ 
dı~ı ve tutun ihracat tacirlerinin bu işten 
mütczarnr oldukları yolunda bazı yazılar 
yazdılar. 

Faıisf lideri Oswalt Mosley ve me 
yüzbaıı Ramsay dün levkif e ·ı 

canlılığını bugüne kadar muhafaza etmi~ tayız. Turkkuşu turnelerine, talim ve terbiye 
olduiunu gostermektedir. M d l gün~er~nden zaman nyırabildikçe, daha ku-

Dün bir muharrlrlmlz, GUmrUk ve İnhisar 
lnr veklllmlz D. Raif Karadenlz'l maka -
mında ziyaret ctmııı ve bu mesele hakkın -
da kendisinden beyanat rica etmlııtır. 

Muharririmizin suııllertyle Bııy Raif Ka
radenf z'ln keyfiyeti tenvir eden cevaplan (Başı 1 inci sayfada) mı için bu tedbir fevkallidc •d 
nı neıır'cdlyoruz : 

Mesele nedir? 
Gelir vaziyeti: o e cilik: vetlı fılolarla devam etmek ve Türk mil- tedir, 
Son ,Yıllarda beş milyon liraya kadar İlk ve orta okullarda tayyare modelleri letin~ kendi büy~k eserini yakından gös-

,.U~selmıı ~l~ kurum geliri, ı haziran 939 ~~erınde çalışmak, gençlerde küçilk yaştan terebılmek, emelımizdir. 
ta:ıhlnden ıtıbaren, istihsal maddelerinden ıtıbaren uçuculuk vasıflarının ve kanatlan- Tesislerimiz: 
yüzde iki Havı Kurumu aidatı alinmaması nıa sevgisinin yerleşmesine yaramaktadır. 
içi~ hükümetçe verileıl karardan ve 5.7.939 Model yaparak eli iıe ahşan genç modeli
tarıb, (3670) numaralı kanunla Hava Ku- ni .u~u~mak için bir takım havııcıİık bilgi
rumu piyangosunun Uiğvuıdan sonrn lerını ofrenmekte, bir takım fizik ve me
(1.536.408) liraya kadar inmiş ve celir teoroloji malClınatı edinmekte, açık havıı.
bynaklanmız teberruatla fitre, kurban, a- da spor yaparak araziyi tetkik etmekte 
za kaydı ve tutkallı makbuza munhasır kal- teknik sahada mlibıı.haııelerde bulunmakt~ 
mıştır. Bu vnziyet karşısında merkez teş- ve ha.~ta ihtira derecesine varan buluş
lıcilltiyle •ubelerin kadroları ııon haddine lnrla bıle karşılnomaktadır. Öğretmenlerin 
kadar darıltılarak bütçelerden azami tasar- derslerine göre, ıual ve meselelerini tay~ 
r:ıf yaprlmış ve milli müdafaa hava bütçe- yareden ve havacılıktan almaları da artık 
aıne yapılan para yardımlarının kesilmesi bir usul haline gelmiştir. Bu sıkı ihtima
ve k11nım gelirinin yalnız, ordu havacılı- mm yardımiyle 1nıiltere. Fransa ve Al
tmm gerisinde ihtiyat kuvet olarak uçan m.anya'da modelcilikle uğrae:ın gençlerin 
bir nesil hazırlamak gayesi yolunda har- mıihendislige, havacılığa ve makinistliğe 
canması kararlaştırılmıştır. Halkımızın a- intisap ettikleri daima görülmektedir. H:ı.
llka ve yardımı fazlalaştrkça bu sahadaki vacılıgın bir tayyare geriıirı.de on, on beş 
plıım.alırımızı o nisbette genişleteceği- uçucuya ihtiyaç gosterecek bir mahiyet ııJ. 

.Havacı ge~c;liği yetiştirmek için beş sene 
lc;ınde 1nonli nde, Ankara ve Etimesğut'ta 
kurduğumuz tesislerin kıymeti (1.000.000) 

- İnhisarlar idaresinin ve tUrk tUtUıı 
Jlmltet 61rkeUnln frıı.nsız rejisine satacak
ları Uç buçuk milyon kilo tütün hakkında 
gnzetclcrde bazı haberler tntıııar ctmiııtır. 
Bu mesele hakkında bizi tenvir eder mi • 
siniz ? 

kadrn vardır. İngiliz halk partisinin sek -
reteri John Becket de polisçe tevkif edll
miııti r. 

Dahiliye nazırının beyanatı 
Dahiliye nazırı Anderson'a avam knma

rasrnda komüniıt ve faşist te11ckküllerinin 
liğvine karar verilip verilmediği sorul
muştur. 

Bilhaasa kömlir mağdenleri 
gelince, hilklimet timdi fanJiYett 
mıyanlar da dahil olmak U.zere ı 
nin bütUn kömür mağden!erini 
getirmek tasa vvurundadırlar. 

lirayı. n.şm~ktadır. Et ıınesgut'ta yapılmnkta 
olan ıkıntı hangarla planor atölyesinin in
şnatı tamnmlıınmak Uzeredir. 

Türk. ~ava ~urumu, planörlerini ve tay
ynrelerının revızyonunu kendi atölyesinde 
yapmak prensipini takip etmektedir. Şim
dilik atölye haline konulmuş olan Akköp-
rü'deki marangoz fabrikasında son dört yıl 
i~inde ( 123) plllnor yeniden yapılmış, re
v~.zyon.dnn. g~en . ~ayyare, motör ve pla
norler üzerındeıcı tamiratın kıymeti 
(83.683) lirayı bulmuştur. 

Anderson bu meaelelerfo hükümetçe 
tetkik edildiiini fakat ııimdiki ahval ve 
şerait içinde, harbin sevk ve idaresi husu
sunda sarfedilc.n milli gayrete sekte vura
cak şahısların faaliyetine karşı alınacak 

tedbirlerin ifşası umumt menfaatlere mu. 
gayfr olacağı cevabını vermiştir. 

Fevkalade selahiyetler meselesi 

Hükümete müdo.fıı.a ihtiyııçl 
kanundan eve! ittihaz edilrniıı 0 

nl tedbirleri tadil veya ilga e 
hiyetleri de verilmiıtir. 

ltalyan gazetelerinin tel 

miz ıUphesizdir. ın:ısı_. harplerde ise bu ihtiyacın bir kaç 
Havacılık İ§leri: mıslı artması, geniş bir ihtiyat kütlesi ha-

İhtiyacımızı dahıı. geni;ı ölçüde temin e
decek' ol.an Etimestut atolycsi, ileride ya
pıla~k. ınşant iUiveleriyle hem M. M. ve
kaletının, hem de Devlet Hava yollarının 
istifadesine yarıyacak bir fabrika haline 
getirilebilecektir. 

- Du ynzılıı.rı ben de okudum. Bu ha • 
berlerin hakikate tevafuk etmlyen bir oe
klldo matbuata akscttltlni gördüm. Mese
le gudur: Frıınsız rejisi bundan bir müddet 
evci inhisarlar ldıırcmlze resmen müracaat 
ederek lnhlsıı.rlar idaremizden ve türk tü
tün llmltet şirltellnden tUtıın almak iste • 
diklerini ve bunun için hali harpte bulun
ınrunn seb<.'blyle l stanbula heyet göndere • 
mlyeceklerlnl ve blzzııt inhisarlar idaresi 
tarnfından işi konuşmaya selMılyettn.r bir 
heyetin Fr;ınsaya gönd rilmcslnl rica et • 
mişti. D•ınun Uzer lne biz de Frwısayn Uç 
kf~lllk b ir h yl't gönd rdlk. Heyetimiz o -
rada uzun mllıınkerelerdcn sonra kendilerly 
le bir mulc ıvele ııltd t ml§ bulunuyor. Mu -

Londra. 28 a.a. - Kıral dUn ak§am saat 
22 de fevkıılAde eeltıhiyeUer meselesini tet
kik etmek Uzere mecllsihassı toplantıya dll· 
vet etmiştir. 

Roma, 23 a.a. - 1nııliz hiikU 
fmdan alınan yeni tedbirleri ıt1 
eden İtalyan matbuatı bu tedbiri 
liz hUkUmetinde vaziyeti ne b 
nerji ile karşıl:ımıya azmetmiıı 
ğunu gösterdiğini kaydcyleme~. 
zcteler hükümete İngiltere ta · 
li ı;örülmcnılıı u.llilıiyetler verd' 
birlerin aüratle ittihaz ve tatbi1' 
ni tebarüz ettirmektedirler. 

Henilz beş yaşını doldurmuş olan kuru- zırlanmasına ııiddetle zaruret gösterdiğine 
mumuzun (Tilrkkuşu) mUesseseslni~ bu • göre, bir memleket gençliğinin, küçük yaş-

tan, havacılık bakımından tetkike tabi tu
cüne kadar aımıı oldutu merhale, sayın tulmnsı ve el altında bulundurulması çok 
kurultayın takdirlerine llyık olabilecek eherniyet almış ve bunun için modelcilik 
dehrdedir. Kurumun üzerinde çalıştığı her taralta, en tüyükler tarafından verilen 
havacılık mevıulan dört kola ayrılmak- hediyelerle müsabakaları teııvik edilen bey. 
tadır: nelmilel mahiyetli bir mevzu haline gir-

Ebedi Şefımiz Ölmez Atatürk'ün '\esini 
daima kulaklnrında duyan Türk çocukla
rıııın kanatlanmak için gösterdikleri co5-
kun ihtiras karşısında bu tesisat daha 
şimdiden ihtiyaca klifi gelmemekte v~ vata
nın mukadderatını ellerine teslim edeceği
miz havacı nesli yetiı:ıtirmek için lüzumlu 
bütün tedbirler vaktinde alınmaktadır. 
Türk milletinin gayreti ve ihtimamı devam 
ettikçe bu tedbirlerin alrnmasmda zorluk 
c;ekmiyeceğlmlze 1-.anliz. 

kavelenln es::ı.sları ı;udur : 
İnhls:ırlaı idaresi 1937, 1938, ve 1989 

muhsııHlnılen, 3.15 milyon ldlodan az ve 5 
milyon kllodwı fazla olmamak şıırtıyle 
Fransa rejisine her nevi lc;ln nl-"n ayrı ta
yin etlllen fiyatlar mukabilinde 1stanbulda 
fob teslim tiltUn satmıştır. Fiyatlar beher 
kilosu 83 kunıştnn baflamak üzere 105 ku
ruşa kadar çıkmaktadır. Bu tUtUnler lnhi 
Barların elinde bulunan stoklardwı verile • 

Kadın emeğini harbin devamınca ağır 
sıınııyle teıımil için bugUnkü teıımUIUıı mu
vakknten terki hakkmda blrleaml§ mühen
disler birliği lle iş veren mühendisler !e -
derasyonu arasında dün ak§am bir anla§· 
ma hasıl olmuştur. 

Popolo di Roma gazetesi, 45 
çinde demokratik sistemden biikll 
tatörlük sistemine geçllmiı oıdui 
maktadır. 

miştir. 
A) Plinörcülük, Türk Hava Kurumunun modelcilik me-
B) Motörlü tayyarecilik. ı;aisi ilk önce Gazi Terbiye enstitüsü re-
C) Parasütçülük, 
C) Modelcilik. sim • iş şubesi atölyelerinde modelcillk 

cektır. 

Tütünümüz ucuza satılmamıştır. 

F cvkaliıde seliıhiyetler kanunu 
kabul edildi Amerikan gazetelerİt1 

yazdık/an 

Pl~no""rcu··ıu"k.· dersleriyle inkişafa başlamış, talebenin 
u modelciliktcn imtihana tibi tutulması ka-

Yiı.z btnlerce liraya mal olan tayyareleri 
kendilerine emniyet edeceğimiz, vatan mü
dafaasında kendilerinden kahramanca hiz
metler bekliyeceiimiz havacıların seçimin
de pl4norcülük (motörsliz tayyarecilik) 
çok mühim rol oynrunaktadır. Planör, ha
Tacı olacak gencin kabiliyet ve enerjisini 
olçmeğe hizmet etmekte, havacının nefsi
ne itimadını arttırmakta ve pilot yetiştir
me masrafını azaltmaktadır. Plinbrle uç
mamış gençlerin motörlu tayyarelerle yal
nız uçabilmeleri için, öğretmenle birlikte 
en az (200) uçuı yapmaları llizım gelirken, 
planör üzerinde muvaffak olmu§ gençlerin 
motörlil tayyareyi kullanabilmeleri için öğ
retmenle (-40) uçuı yapmaları kifi gel -
mektedir. 

rarla5tınlmıı, Ankara sanat okulu öğret -
menleriyle -r.tajyerlerine ve talebeye hafta
da üç gün, ikişer saat modelcilik dersi 
verilmiş, Ankara ilk okul elişi öğretmenle
ri kurum merkezinde açılan kurslarda ye

Beynelmilel hava ledera•yonu: 
- Gazetelerde bu tütünlerin ucuz satıl

dığı yolunda haberler vardır, bu doğru 
mudur ! 

Lordlar kamarası ile avam kamarası 

her türlü ananevi usulü terkederek dün 
rekor teşkil eden bir zamanda milletin tıı. 
mamlyle seferber vaziyete getirilmesine 
muadil olan fevkallde salahiyetler proje
sini kabul etmiolerdir. Hükümetin bu ll1 -

retle hareket etmesine amele hareketinin 
siyasi ve sendikıı şubeleriyle müttefikan 
karar verilmiııtir. 

Nevyork, 28 a.n. - Fcvkıılıtde et 
ler kanunu, Amerika gazeteleri t . 
HIUerlnldne muadil bir nevi dl 
tedbiri olarak gösterilmekte olıtl 
raber matbuatın heyeti umumi>' 

Türk Hava Kurumunun (lnönü)nde kur
dufu plinör kampı, 10 temmuz 1936 da ça
lıtınaia bıılam.ııtır. 1lk yıl, 18 - as yaı-

lırındaki okur yazar her vatandaşın kamp
lara kıbulil düşiinUlmüş: ikinci yıl, orta 
okula devam artı konularak, yaş hududu 
daratılmııı: üçüncü yıl, orta okulun son 
amıfındı ve dördüncü yıl, lisenin doku
suncu 11nıfmda bulunmak, asgari tahsil 
haddi olarak tesblt edilınie, bir yandan da 
ııht muayene ıartlan ağırlaştırılarak kali
te, 7ava~ yavae yilkıcltilmiştir. Bu sıkı 
tahditlere rağmen alaka her sene biraz da
ha artmrş.ve bugün (1-4) vilayet merkezi
mizde Tilrkkuııu gençleri kanatlı neslin 
ilk çekirdeklerini te~kil etmiıtlr. 

(İnönü) plinör kampında her yaz üç ay 
~hıma.kta olan gençler, (A. B. C.) dere
celerinden ıeçmekte, (B) ve (C) dere
cuine çıkanlara bröve verilmektedir. 935 
den 938 e kadar pllnör pilot brövesi alan
ların nym (313) iken (730) a ve yüksek 
yelken uçuşu brövesi alanların sayısı (2.22) 
iken, bugiin bu rakam (489) a çıkmı5tır. 

(İnönü) pllnör kampında (226.000) lirn 
kıymetinde modern havacılık tesisleri ku
rulmuştur. 

Pllnörclilük &ahaımıdaki faaliyetimiz ge
Dlıledlkçe bu mesainin ihtiyaç gösterdiği 
malzemenin miktarı da o niiibctte artmak
tadır. 1035 de bir tek pllinörle İ!ie baıılan
dığı halde ılmdiye kadar, planörcillerimiz, 
muhtelif kıymette (263) motörsüz tayyare 
tizerinde çalıımışlardır. Bütiın bu müddet 
aarfmda kırım veya çok kullanılmak yu
zlinden hizmet dıısına çıkanlan planörlerin 
aaym ( 4-8) dir. 

PllnörcUlerimizln uçuşlarda elde ettik
leri muvaffak'iyet de çok kıymetlidir. Bu
süne kadar yapılan pUinör uçuşlarının sa
;yııı (80.882) ye varmıatır. Planör öııret
menlerimldn yiikıelı: kalitesinin bir ifa
desi olan milli rekorlarımız, beynelmilel 
ölçüde, vaaatl bir kıymetle dördünciı gel
mektedir. Havada kalma mllli rekorumuz, 
bir kitilik motoniız tayyarelerle (18) saat 
(35) dakika, daha miıhim olan iki kişilik
lerle (14) aaat (20) dakikadır. Uzun me
safe rekorumuz (175) kilometre, irtifa re· 
korumuz (3.200) metredir. · 

Motörlü tayyarecilik: 
Planör kampında yıiksck kabiliyet gös

terenler, bir ıene sonra (Etimesğut) takı 
motörlü tayyare kampına c;ai:rılma'ktadır. 
Etimesğut kampı, 937 de faaliyete başla
mıttır. Geçen yıla kadar bu kampta mu
vaffak olanlar (beynelmilel turizm pilotu 
ıahadetnamesini) kazanacak bir seviyeye 
çıkabilmekte idiler. Dünya buhranının his
ıettirdici zaruret ve lüzum üzerine geçen 
yıl uçuslar askeri tayyarecilige hazırlık 
sahasında ilerletilmlıtir. Etimesğut kam
pında 937 den 938 sonuna udu yet:şen pl
lotlırm sayısı (72) iken bu sene yekOr. 
(193) U bulmuştur. , 

Kurumumuzun tayyare mevcudu her ytl 
biraz daha artmaktadır. 938 başında (14) 
talim ve remork tayyaremiz varken bugün 
tayyare mevcudu (S2) ye yükselmiştir. 

ti&tirilmiştir. 
İstanbul sannt mektebinde, ilk öğretim 

müfettişleriyle clişi öıtretmenlerinin işti
rak ettikleri büylik" bir kurı açılmış, bu 
kursa gelenlere aerodinıımige, uçuş fenni
ne ait esaslı nazarlyelerle pervane, gövde, 
kanat, dümen yapılması, muhtelif motör
ler, montaj, tezyin, boya işleri ve model
lerin uçurulr.ıası öğretilmiştir. Gittikleri 
bölgelerde ayrıca \;urslar açmıı olan bu 
modelcilerin yetiştırdikleri öğretmenlerin 
sayısı (500) il bulmustur. 

Modelcilik sahsında kurumumuzdan hiç 
bir yardımı esirgemiyen sayın maarif ve
kilimh:in kıymetli muzaharetJcrlyJe bu se
ne kCklU csa:ıı ra d yıınım-"7""'\ bı ... __..,..-ı. 
ma devresi açılmak üzeredir. 

Modelciliği teşvik için miisnbakalar da 
yapılmakta ve kazananlara hediyeler vetil
mektcdir. İlk müsabaka 14.1.940 tarihinde 
İstanbul' da yapılmış ve (74) model iştirik 
etmiştir. Başka vilfiyetlerde de yapıt11cak 
müsabakalarda kazananlar arasında Anka
ra'da umumi bir konkur hazırlnnmaııı pro· 
gramımıza konulmu5tur. 

Merkez modelcilik laborııtuvarı ile An
kara'da~ Yeniıehir'de açılan modelcilik 
mağazası hevesli bütlin gençleri gerek u
cuz malzeme tedariki, gerek tedriı bakı -
mından tatmine çahımaktadır. 

Hava ordum kadromna 
yardım: 

On beş yıllık hayatı içinde, 72 milyon 
gelirinin (54) milyon lirasını hava ordusu 
biıtçesine hediye etmiş otan Tilrk Havı 
Kurumu, tesiı ettiği Türkkuşu müessesesi
le hava ordumuz kadroıunu takviye gaye
sini de ön planda tutmuştur. Bunun için 
mesai programını ordu ihtiyacına göre tan
zim etmiş ve Türkkuşu'nda çalışan genç
lere bazı muafiyetler temin eylemiştir. 

Türk Hava Kurumunun havacılık kamp
larına iştirak eden okul talebeleri, asker
lik kampında çalr~ma mükellefiyetlerini ö
demi5 sayılırlar. InönU plinôr kampından 
{C) brövesi alan bir genç, lise mezunu iııe, 
hazırlık kıtnlarrnda iki ay çalışmak mec· 
buriyetine tlibi olmadan doğrudıı.n dofru
ya yedek subay okuluna girebilir. Arzu e
denler Harp okuluna da imtihansız kabul 
edillrlh. (C) brövesi alanlardan orta okul 
mezunları da askeri bava gedikli okuluna 
imtihansız alınırlar. 

Gedikli hazırlama yuva•ı: 
Avrupa harbinin bütün dlinyayı sarmak 

istidadını göstermesi tehlikesi karıımnda 
havacı gençliğin milli müdafaa bakımın
dan daha müessir bir kuvet olarak yetiııti
rilmesini zaruri gören Türle hava kurumu, 
calışmalarına yeni bir veche verrniıı ve ge
çen yıl, gedikli hıızırlama yuvasını kur
muştur. 

Gedikli bazırlıunnı yuvasına girebilmek 
ıçin orta okul mezunu olmak, 16 - 18 yaş
Jannda bulunmak ve muayene neticesinde 
sılıati uçup elveri:ıli olmak kll.fldir. On 
sekizle yirmi yaş arııı;;ındıı bulunıınlar ye
dek olarak kaydedilmektedir. Yedekler ma
kini&t, atıcı, bombıırdımancı, telsizci, mu
habereci, fotoğrafcı, silihcı olarak ihtisas 
sınıflarına ayrılmaktadır. 

Gedikli hazırlama yuvasının ilk devresini 
bitiren gençleri, genel kurmay başkanımız 
sayın Mareşal Fevzi Çakmak, 27 mart 940 
günü teftiıı buyurmu$1ar ve "Gedikli Ha
zırlama yu•asının ·verdiği ve vereceği ha
sıla, bizim memleketin hava müdafnasında 
kuvetli bir dmlndır." ıözleriyle bu tecrü
beden nılisbet ve fnydllı bir netice elde e
dilmiş olduğunu teyit buyurmu5lartlır. 

Gedikli yuvası bu sene bir kaç 111isli ge
niı:ı bir kadro ile c;alrşmalarına devam et
mektedir, 

Harbiye okulunun birinci ve ikinci 11-

nıflarından havacılığa ayrılanlara da ayrı
ca, kamplarımızda pHinörcülük dersleri ve
rilmektedir. 

Memleket turneleri: 

Türk Hava Kurumunun da azası bulun
duğu beynelmilel hava federasyonunun her 
seneki toplantılarında kurumumuz temsil 
edilmektedir. 938 içtimaında, delegemiz, 
federasyonun Türk milletine karşı besledi
ği sempatinin bir eseri olarak münhal bu· 
l~nan reis vekilliklerinden birine scçilmiı
tı~. 

Federasyonun 939 toplantısı, harp vazi
yeti dolayısiyle ynpılamamı:itır. 

T eltiı iıleri: 
Son beş yıl içinde müfettiılerimi~ tara

fından (l.246) teftiş yapılmııı ve şubeleri
n:ıizin işleri ve çalııımaları tanzim cdilmiı:ı
tır, 

Maliye veklileti teıkillit ve vazifelerine 
dair kanunun (5) inci maddesindeki ııaUl
h}yete ve Bü)'Qk Millet Meclisince göste-

lirı arzu.YJ\ binaen menafii wnumiyeye 
ıt ım cemıyetJCr a n , IItillilumuz 

merkez muamelStiyle mülga piyango ge
nel direktörluğiıninı i~ler.i ve hesapları 
938 • gs9 senelerinde maliye müfetti11lerı 
tarafından teftiş edilmi§, umumiyet itiba
riyle hesap işlerinin muntazam olduğu ve 
teftiş neticesinin iyi görüldüğü tesbit edil
miııtir. 

• Ne§riyat iıleri: 
Gayelerimizi halk~ dahn iyi anlatmak 

havacılık 5evgisini gençlik yığınlarına da: 
ha kuvetll n:ıılamak için havacılık haftal0r 
rmda, bayramlarda ve münasip fırsatlarda 
halka konferll.ll5lar vererek, tayyarelerle 
vecizeler attırarak, mekteplere parasız o
larak dağıtılan kitaplar neşrederek, sine
malarda filmler göstererek, radyodan ve 
duvar afi11lerinden de istifade ederek tel-
kin ve tenvir va.zifelerimizi bilyük bir itina 
ile yapınıya çalışıyoruz. Bir yandan da 
havacı gcnçliti teknik bilgilerle teçhiz i· 
çln bir seri kitap neorediyorw:. 
Şimdiye kadar planör, tayyarecilik ve 

hava seyrüseferi mevzularından ve hava 
e~eb.iyatından bahseden ( 115) eser neşredil
mıııtır. 

(Havacılık ve Spor) mecmunslyle (köy. 
!ün.ün gazetesi) de her sayıda daha faydalı 
ve daha olgun birer organ haline ıelmek
tedirler. 

Büyük kurultayın &ziz üyeleri, 
Milletlerin göklerine hAkim olmaları za

rureti Avrupa harbi inkiıaf ettikçe, daha 
sert göze çarpmaktadır. Yeni nesilleri çe
kirdekten havacı olarak yeti3tirmeyi ar
tık bir fantezi aayan tek bir kiei kalma. 
mıştır, Toprağa attığımız her umran te
melinin yanıbaşında bir genç kanatlar fi
losu da hazırlamak, yurdun, günün birinde 
bir harabeye dönmemesi için, alınacak en 
mübrem tedbirdir. Bu hakikati fertlerin 
şuCirunıı bir iman halinde sindirmek için, 
o~. beş Ytldanbcri bütün enerjisiyle çalışan 
Turk Hava Kurumu, mesaisinin ilk meyve
lerini toplamakla en ııerefli hazzı duymak
tadır. Verimi büyük ölçüde arttırmak ve 
Türk göklerinin ihtiyacına tam cevap ve
rebllmek için güvendiğimiz kuvet yüksek 
heyetinizin kıymetli itimat ve di;ektifleri 
olacaktır. 

Muhterem Milli Şefimizin, beş yıl evel 
altıncı kurultayımıula ıöyledikleri ribi. 
"Yarın kalktığımız zaman teneffüs ed~ 

ceğlmiz havanın emin olup olmadığına da
ir yüreğimizde bir ıliphe uyanıyorsa bunu 
temin edecek vasıta ne ise ona içtiğimiz 
ıu ve yediğimiz ekmek gibi bir pay ayır
manın çaresini bulacağız." 

Heyetinizin çalr5m1.larında muvaffak ol
ması, en samimi dileğimizdir. 

Sirkeci gümrük müdürlüğü 
Sirkeci gümrük mUdUrlüğüne Gümrük 

ve inhisarlar vekAletı UçUncU sınıf mlltet
tııılerinden Cezmi Şahin Kıray terfian ta,. 
yin edllmiotır. 

Temyiz i(tihaf 1 an 
lctilıad adat K.rvı 

450 IO Medeni bmına ait temyia b-

350 
rarları 

70 Borçlar ltamfnııııa ait lemrh 
ltarerları 

- Ucuz satılmnmıotır. Diliyorsunuz kf 
fnhisıı.rlıırın tasnifine göre tUtUnlertmfzl~ 
k!11Uelcri bea nevie ayrılmaktadır. Satılan 
tütünler, bu tasnife nazaran aşağı neviler 
sayılması l~ım gelen dördllncU ve beıı lncl 
nevllerdcn mürekkep partilerdir. Bu partt 
!erin fiyatları ise gazetelerde okuduğu . 
nuz gıbl hiç bir zamıuı 130-140 kuruııa çık· 
mıı.mıııtır. İnhlsa.rlıı.r idaresi bu satıştan 
kAr etmcktcdır ve bu kı'ır bugünkü tütün 
piyasasına göre iyi ve ncırmıil bir kdrdır. 
Gnzetelerde bahsedilen 130·140 kuru§hık 
!!yatlar yUkaek nevtlcrln flyntlan olsa ge
rektir. 

Tütünleri kim satacak? 
- Bu satırJtnn tUccarlıı.ra da hisse ayrıl

dığı söylenmektedir. Böyle bir aey var mı
dır 1 

İki cihetten esaslı endüstri ile llika en
düstrisini şimdi taınamiyle murakabe e -
den hükümet ameleyi de istediği gibi iıte
diği yerde çalrıtıracaktır. İhracatın deva-

BÜYÜK MiLLET MECLiSi --
6 Memur evi 

yaptırılacak 

tından iyi k&r§ılıuımıı;ıtır. 
Nevyork Taymis gazetcsl diyor 
"İngiltere, hUrlyctlnl muhıı! 

bir kıılemde bu kıymetli hUrtyctl 
zuslyle vıız geçmı,ur. Almanlar t 
knzanılmııı olan hiç bir zater. I< 
sında büyük demoknuılnln bu Jl1 
zaferi ile ltazandığı .zater kııdaı' 11 
ğlldlr. 

misyonu reisliğine makbu• ııı 
linde vermeleri Hlzımdır. 

.Postada olacak geciktneıer 
edilmez. (2389) 

Yol silindiri almac~ - Böyle bir ııey yoktur. TeahhUdUmU • 
zU bizzat biz YCglflıtf Ur ce ı~Jilakla 
TmUzaıw cı werın ye"'~:--.--1-= s- :::-r~ il 
rlne dotrrudan doğruya zUradan mUbaya.a. urıuye uyun----n1ı Jet Mllın t Nafıa VrlıSlrtinılrn : 

l· --:ı:ı. HU a:ıu ıunü aul rs de "nu 
VeU!eti lıiııuı içinde ıııaluıııe ııı!idiirl~ 
topl&ll4a maluıııe eluiltıııe lıoaıiıyonuııdl 
ıiliı lirası mıılıaııımea bedelli İıtaııbııl''
artiyle 15 adet diul motlirü 12 ter 
liııdirinin kapalı ıarf ııauliylc eksiltıııeıİ 

suretiyle tütün ıılıp stoklarımıza llAve e _ dare Amirleri Heyetinden: 
deceğiz. Züradan yapacağımız mübayııalar 
bunu temin etmediği ve !Uzum gördüğü • 
mUz takdirde tilccarlardnp dn mUbayaa C· 
debtleceğlz. 

- I<~rruısızlıı.rın Türklycden tUtUn mUba
yıı.a etmeleri mukruTcr bulunduğuna göre 
daha yüksek bir fiyatla satmak ve frıı.nsız 
rejisinin bu teklifini kabul etıniyerek ôn
lıı.rı tUcco.rlarınıızdan milbıı.yaaya. sevket • 
mek ınUmkUn değil miydi ? 

- TUrldye ile .Fransa arasındaki ıon o.n
laıımıı. I<~rıı.naıının memleketimizden mnh • 
dut ve muayyen bir mlktıırda tUtUn alma • 
ııına müsait bulunmaktadır. Bizim satı§ı
mız lıe bu miktarın Uç dört misli fevkin
dedir. 

Diğer tarattruı, fransız rejisini tUccnr -
lardan mUbayııııyn sevketmek elimizde ol
mıyan bir 1.vtır. MalOmunuz olduğu Uzere 
hariç memleketlere tütün satıaı serbesttir. 
Serbest rekabet sahwıında inhisarlar lda • 
resi ve türk tUtUn llmltct §lrkeU :faaliyet 
göstermektedir. Muayyen bir J'llllşteri kim
den tütUn ıılmak lster.r• ona müracaat et
tiği zaman bu müracaatım başka tarata 
tevcih etmesini istemek ekseriya nıUn1 -
kUıı olmaz. Bahusus frıı.nsız rejisinin iste
diği bu nevi partileri hıılcn tUccarlarıını
zın elinde bulmak ve bllh:ıssa 1937 ve 1938 
mahsullerini piyasadan tedarik etmek ka -
bil olaınıyacuktır. Yapılan mukavele mem
leketin nıUhlnı bir mlktıu· m.aheulllntl ha • 
rlce satmayı temin eltni§ ve bu satış mem
leketimizin menfaatlerine uygun bulunmuş 
tur. Bu meyanda lnhlsarlnr idaresi ıılmdl
yc kadar cihan plynsruıınea tıı.nınmarnııı o
lan bazı mıntaka tüttlnlcrlmlzin de tanı • 
tılmn.sına vcsUe olmuııtur. 

1- Çankaya'da inşa ettirilecek altı 
adet memur evinin inşası kapalı zarf 
usOlü ile eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 31. V. 1940 cuma günü 
saat on beşte Bilyilk Millet Meclisi İ
dare Amirliği heyeti odasında yapıla
caktır. 

3- Fennt ve hususi prtnameler ile 
planlar her giln Büyük Millet Meclisi 
Daire Müdürlüğünden alınabilir. 

4- Tahmin edilen bedel ( otuz altı 
bin üç yüz on sekiz lira altmış) kuruş
tur. 

5- Muvakkat teminat (2723 lira 90) 
kuruştur. ( Banka teminat mektubu 
olacaktır. ) 

6 - Kapalı zarfları ihale günü saat 
on dörde kadar İdare Amirliği heyeti
ne makbuz mukabilinde tevdi edilmiş 
bulunacaktır. 

7- Talipler 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartname 
de yazılı vesikaları birlikte getirecek-
lerdir( (2273) 12300 

NAFIA VEKALETi 

Eluiltme tarlaamesi •• teferruatı SSO 
lı malume miidürlüiiihdeıı ılıııalıilir. , 
Maukkıt temiııat elııilıme cüniindt~ 

rinden Türk parasına talın! ec!ilmiı olar~ 
yılı kanunun 16 mcı ıııaddeaine söre lı• 
nrilccektir. 1 

latclılileria teklif ıııddııplarııır aıa ... tı. .. 
n ıartnameıiade yazılı n11ik ile lıirli1'l' 
saat 14 dı kadar ıııezlılir lıomiıyona ııııalı 
linde ftnMleri lbnııdır. (Z401) 

Buz, gazoz ve soda satıJ 
• 

Ankara inhisarlar Batl1' 
ğünden : 

İnhisarlar Bira Fabrikası 
tından buz, gazoz ve soda satıfl 
ne müddetle talibine verilece~ 

Şartnamesini görmek '/C ı;,, 
istiyenler her gün İnhisarla.! 
dürlüğü satış şubemize milr• 
bilirler. t' 

İstanbul gazetelerinde Ticaret veki
limize matuf beyanatta llmltet §lrketfnln 
teslimini teıı.hhUt ctUğl tütünlerden bir Yap 1 Ve İ m a r İ C 1 e rl· 1" I a"' n 1 
kısmının tüccarlara taksim edileceği yo • :t 

İş görmeğe talip. olanJarıll ·~ 
rini nihayet ı Haziran 940 tıır1 ~ 
dar Başmüdürlüğümüze yaı1 1 

dirmeleri lfizımdır. ·f 
Taliplc:,rin verecekleri telci~ 

kalarında ne gibi teminat g 
!unda izahat vardır, bu do~ mudur T 

- Böyle bir tııkelm yapılmıo olsaydı 
daha evcı bizim haberimiz olmak lflzım -
gelirdi. Ticaret vekili arkadaşımla gör1l3-
tUm. Bana, bu yolda beyanatta bulunma
dığını ve gazetecilerin bu hususta kendi -
sinden mUltıkat talep etmediğini söyledi. 
Anlnşılıyor ki bunda bir ywılıalık olmut -
tur. 

Tüccarlarımız bu iı ten zarar 
görmemi§tir 

- Son bir sual dnhu: Tüccarlarımız bu 
işten znrnr görmUııler midir '! 

- Türk tUtUn tUccarlnnnın piyasada 
muvaffak olmaları ve çalııımıılan bizim 
arzu ettiğimiz l'JCYlcrdendlr. Ancak, lnhl -
sar idaresi gibi rnUhlm miktarda tütün iş
leriyle mC§gU) olan bir müessesemizin ha
rice tütün sntıııı işi ile me§gul olmaması bu 
mahsulllmUzUn gerl'.'k dahil ve gerek hıı.rlc 
piyasalarda bazıı.n zUra aleyhine olarak mat 
lQp sürtlmUnU temin edemenıcst endişesini 
doğ\Jrnbllfr. Nitekim on senedenberl !ran
sız rejisi Tllrlrlye tle, bugUnkll mukavele 
icabı kendilerine teslimini teahhUt ettiği • 
mlz hacimde tütün iııl yapmıımıııtır. İnhi
sar ld:ı.rcst frıınsız rejisi tarafından vuku
bulan bu talebi kabııl etmemlı olsaydı 
nıemlekeUmlzden bu miktar tUtıınUn satıl
mruıı belki de müıııkUn olamıyacaktı. Biz, 
lnhlıı,arlll,I' idaresi bııkıınından tllccarları • 
mız tarafından yapılacak memleketimizin 
menfa.atine uygun her muameleye karışma
mayı, ve hattA onlara yardım etmeyi pren
sip olarak muhafaza ve bu prensibi taldp 
etmekteyiz. 

Nafıa Vekaletinden: 

1. Eksiltmeye konulan i§: Ankara 
huk'uk fakültesi kalörifcr, mutfak, 
çamaşırhane, elektrik ve sıhi tesisa
tıdır. 

Keşif bedeli 210000 liradır. 
2. Eksiltme 6.6.1940 perşembe günü 

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

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
tef erri evrak 10 lira 50 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reisli
ğinden alınabilir. 

!erini de yazacaklardır. ·ııı 
En müsait teklif yapan Ull1• 

remizce satış hakkı verilecc:~' ı 
lunur. (2348) ~ 

Boş şişe ahnoc0 

Ankara lnhiııarlnr 
ğünden: i 

1 - Ankara inhisarlar ra1'
1

9 
nesi ihtiyacı için ı hazira11.o' 
hinden 31/mayıs/941 tarii11 , 

bir sene içinde idaremize t 1 
teslim edilmek ve her ay ~~:e 
evelinden bildirilmek sureti~ 
ve 50 santilitrelik haciınterÔ~ 
bir milyon beş yüz bin adet t 

• • • .:af 
şışcsının satın alınması " , 
veçhiyle pazarlığa konuırnuş'~ı 

2 - Şişelerin yıkanmış, ıcttıl 
olması lazımdır. ıl 

3 - Pazarlık ve ihale ı1I tfı 
27 /5/940 tarihinde saat 15 cıe ıı1 
dürlüğümüzde toplanacak "

0 

da icra edilecektir. e~ 

Türk ıençlerinin tayyarecilikte beynel
milel ölçü ile. normalin çok üstünde bir 
kabiliyet göstermekte olduğunu sayın he
yetinizin takdirine bilhassa arzetmek iste
riz. Modelciliktcn planöre ve plinôrden 
motörlü tayyareye geçmek sistemi en üs
tün istidatların seçilmesinde çok isabetli 
bir rol oynamaktadır. Bu prensipin yardı
miyle Tilrk Hava Kurumu, bütün milletler 
arasında ilk defa olarak (16) yaşında mo
törlU tayyare pilotları yctiııtlrmek mazha
riyetini kazanmıştır. Tayyareciliğin hız al
dığı her memlekette beynelmilel bir nizam 
ma~.yetindeki bir teamülle motörlü tay
yare pilottan ic;in (17) YB6 asgari had o
larak kabul edildiği halde, gedikli hazır
lama yuvamızın ilk devresine iştirak ede..'1-
lerden ilk olarak uçmağa muvaffak olan 
sene; (16) yaıımd3 k:ıhraızio.n bir Türk ço
cutudur. 
Paraıüt~ülük: 
lon yı]larm harplerinde paraıslit~lii· 

Türk Hava kurumu filoları, fırsat bul
dukça, yurdun uçuşa müsait mıntakaların
da tumeler yapmakta ve halk tarafından 
kuvetli bir sempati ile knr11ılanmaktadırlar. 
938 sonuna kadar yapılan muhtelif turne
lerde (6.800) kilometrelik bir mesafe a~ıl
mııtır. Bu turnelerin en mühimi, 939 hazi
ranında yapılmıştır. Bu seyahate on bir 
tayyare i:;tirlik etmiı;, turne iki hafta ıür
mliş ve (4.000) kilometre uçulmuştur. Bu 
seyahatte, yurdun her tarafında gösterilen 
te~ahürler çok samimi olmu&, filonun lı
mır'dcn Konya'ya ıeçerkeo us;radıiı (Çiv-

730 IO Ticaret, icra, 111111111 baımla
ra ait lrnıyiı kararları 

80 Hıılnık ıısıılii mubkeııııtlari 
kanununa ait temyiz kararları 

Ye Yaıife, 1aliJıiyd, lıuııısiret. merasimi mütekac!di· 
me. IDİİraruu&aa, delil üzerinde toplamalar. 

Çıkaran Aııkara fer• Reiı ıııııuiııi Velıbi Tetik 
Satıı yeri, Haıet kütliplıa~ıl •a Ankara Saaarf 
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İnhisarlar idaresinin tek gayesi memle
ket mahsulünün züra menfaatine uygun 
bir ııekllde hariç piyasalarda sOrUmUnün 
temin edilmesidir. Bunu inhisarlar idare
si değil, tüccarlarımız yaparsa, ııüphesiz 
daha çok memnun olacağız. Ancak onların 
yapamadığı iıılert memleketin menfaati ba
kımından ele ıılmayı ve bu lolerl bizzat yU
rUtmeyi lUzumlu ve zarurı görmekteyiz. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 11750 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve nafıa vekaletinden 
bu işe girebileceklerine dair alınmış 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazım
d~;· Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
gunden en az sekiz gün evcl istekli
lerin bir istida ile nafıa vekaletine 
müracaatları ve dilekçelerine en az 
bir kalemde 50000 liralık bu işe ben· 
zer bir i§ yaptıklarına dair işi yaptı
ran i~ar~lerden alınmış vesika raptet
melen muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

5. İatekliler teklif mektuplarını i
hale gilnU olan 6.6.1940 perşembe gU
nU ıaat on d8rde kadar eksOtme ko -

4 - Pazarlığa iştirak ettr1 t ı 
yenler teklif edecekleri fi}'\ 
nın yüzde yedi buçuğu hesatı', 
vakkat teminatını nakden "'~et 
teminat mektubu olarak ver' 
dir. 1,, 

5 - Bu işe ait şartn~' 
şubemizden istiyene her guıı j 
olarak verilir. (24°25) 
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ı. 1 lanklar1 yapltnlacak 
..._ Ve1c·ı 

b .. ...1.. • eti Satın Alma Ko-
·ı - .. il: 

!>edeli 125 9 
1 l!ıt1atı k · 64 lira olan benzin 
aa~· J!!lı:ıııt';:al! zarfla eksiltmeye 
'kıı t 11 dld' isı 6/ 6/ 940 perıembe 
i;ııt olup kr· 1~· teminatı: 7.548 li-

1,0rııftıı al eıı ve Projesi 630 kuru
. ~r llıt !~ır. Taliplerin muayyen 
36G · S.. .\l eline kadar zarflarını 

) • Ko. da vermeleri. 
n...... 12387 
"'la okuluna talebe 

ıc alınıyor 
0ıı,. a&k 
dı 011~ .erf orta okulunun her üç 

lı1a~ ~~deki eyHHün birinci ıü
'ıır. • 941 ders yılı için talebe 
lıte1ı:ıı 

lı:h.,... taleben. U 
-...ıııiııUı ın t rk ırkından ol -
lllıibi oı ve a.ilesinin kötü hal ve 
ÇıJı:ıııa1 lllaınası sıht muayenede 

dt L._ r ve Ya l 
-..ılııın Pı acak soçme sına -

llir 1 &ar •arttır. 
.. erıe talı ·ı· llt •e:ra 1rii s.ı ı terkedenler, ya,ını 

bl'ııırıı •rıııı çültmüı olanlar, kendi 
11tilıı1- ICÇme sınavlarında ipka 

a· """t'1e k cır1ı1cı.... alanlar, yaıılarr, boyla-
._ ·• taı· «1r lalı ınıattakl )ıadlere uyıun 
laıelıliı er~ olcuUnra alınamazlar. 

t.L erın · . 
-SilJeri • ıırndı okudukları okul-, 1, ~~ devam etmekle beraber 

••L ıttba b ... ıı;erlilı: ren ulundukları yer -
krtı.riyJe •u?.elerinden diğer kaydü

•e bıına ın~racaat yollarını öğren
eıı ıeç 

3 
lore de kaydükabul ki -

O/temmuz/940 tarihine ka
rı 0Inıaıan lazımdır. (2445) 

ildi t 12448 
rha, hazırlama orta 

' ıc. talebe alınıyor 
heri'd G 

Oltıııu e edikli Erbae hazırla-
e'de SrıUn I., II., ili. sınıflarına, 
Oftuıu ;rıat Gedikli Erba, hazırla-

' haıırıı e Ankara' da Musiki Gedik
llııt Öııij •nıı Orta okulunun yalnız I, 

: 941 :iizdeki eylQlde başlıyacak 
erı :vıh için talebe alma -

tltaL.• 
~ ·~ı taleı, 
llıdiaUı· eterin tUrlc ırkından ol-
"hibi : ve ailesinin lı:!Stü hal ve 

Jı:.!~lllaaı :anıaaı, ııhl muayenede 
r..~ e Yapılacak ıeçme sına -
Ce.111ı1ı ~ larttır. 
ı.ı,~ıır1anıa orta olcullanna a

Yaı haddi: 

.. .. 
Sınıf 

1 
II 

ili 

Yat 
14 : 17 
15 : 18 
16 : 19 

'. olmak. "ılıeıer~ıt bo7 ve ağırlık hadleri as-
ı.Jirıı.ırıdeki askeri liseler ve orta o,, ~ııı 71. maddeai özlerine 
iter il rrndır. 
ilet : 0lıuıun I. sınıfına istekli o
~ 111.ıflr ilk okulu biti mı it ol • 
~· Orta II. ve 111. ıınıflara ci
S1 • ' bu ırnıfJara terfi ettiklerine 
~ ~ ve,. tehadetname sö• 

1"ı. "-ta iıtekll olursa olaun iki 
~~li terketmit olanlar n .. 
~en aılı:erl olrulardan çı

t.~. lar. 
~lltı de Gedilı:li Erbaı Hazırla • 

!..,_t o:r1. her üç sınıfı ile Kmk -
' '1ııın. dıltJi Hazırlama orta oku
Q"liltıı :• lı:öylU istekli, Ankara 
ııa...ılti zırlama orta okulunun I. 
~ >'• hneali tehirli lıtekliler 

~~ tanlan haiz iıtelı:Uler 
1'1Jıe.in:ba~etı bulunduktan yerin 
bıaJ krtı ~ürıcaat ederek diler 
'ti l1lıı ~7le müracaat yollarını 
~ 1 Olunur. (2446) 12441l 

· -· 1' •'41~~fil alınacak 
: tı Satnı Alma Komis70 -

ı ... "'11. it 
ıı":_V tar11ı e •lltmeye konularak 17 
,~~ ~ bıd.e ihale edlleceii illn 

SOo birıtaıne 15 kurut fiyat tıh
~ lıteifı llletre &az idrofile ek-

7 "-zır 1 buiunmadıtmdan iıbu 
'-tııı ';ı 1140 Pazartesi &ilnü pa -

1. bede~ IJU\caiında.n isteklilerin 
"-lılt ita ;1aıı ~5 kuruı üzerinden 
"'- •e t tenıınatlariyle birlikte 
(llttı. ıtC:-•tinde Anbrada M. M. 
~l) ·da buluıunalan. 
ola 12476 

•• ~ lh .. 1_! 
: · 1' e.1:~neai alınacak 

•Satın Alma IComiıyo-

~ lil'l~ edilen fiyatı iki bin ıl-
"-111 94() ora altı tane Raıolı ma

lı\Jt da lıt. " Pazartesi &Unü saat 11 
lir'1r latrıı al· \'. •atın alma Ko. da "'k k&tt t 

1~t•iından isteklilerin 
1't. •e llat~rıatlariyle birlikte pa 

· (2447) Ulıde nıezkQr Ko. da bu-

'1. 12487 

· V. DtNIZ LEVAZIM 

-· "'-ç •e .a__ • '>o • l>ea;a L°1ır alınacak 
-r"""'1ı0 : •traaım Satın Alma 

~~il ecı·ı 
>ı it ç:f: •~t:' bedeli (20600) lira 

119'40 llç ve ~eaıan 51500 kilo 
'-•t ı tarıh· dovnıe çubuk demir 
b lt•tı \de Pı~1 kiıtlıyan cumartesi ft liirı Ctrıirııtı 3~ a .alınacaktır. •r. korrris 90 lıra olup ıırtnı-
1 v laıeaııı >'Ondan Parasız olarak 
k '-ılı. lerfrı 2490 

~
•aıltb.~~rı. birl'k •anır kanununda 
rı. ~·da bu1ı te belli ıün ve aa-
}'l .. ,4) Unan komiıtona mil-
~ - -•lı . 2456 

.. ~ S.... e::-• alınacak 

._.. li <f'I.._, ._.. r~~ : 
lılıa..~ 2-.st) ı·"--.ı •cilıiııce ta-.ı 
~ ~~~~ • .ı.. (13) ıı.ı •• -·· 
~~ ... , 15 4.'' MO tarilıiııe rast-

' ,~ ..... -- ~ ....... da khı-
ilıı .. ~ ~"1ıtır -..., ...... kapalı 
• "-ti (~ , 'l_~ ~~ ) lira .ı., 1&rtıuı-ı 
ı ~ ~,..:_ ~lıaraı Mdal ..Jıa. 
~~ 24eİ •·-•ilir • ~~· ._ t.ı.ı;!:~--· larifatı .. . 

.... -..r r .... seç .. . 

.. LL - lıa•r ..... --
(~ı··•w. ...._i. 
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ASKERlFABRIKALAR 

Muhtelif sebze ahnacak 
1500 Kilo Taze biber 

10000 Kilo Taze fasulya 
18000 Kilo Taze kabak 
1000 Kilo Bamya 

12000 Kilo patlıcan 
2000 Kilo Domatea 

11000 Kilo Patates 
lroO Kilo kuru soğan 
8000 Kilo Taze bakla 

Askeri Fabrikalar Kırıkkale 
Grup Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (8850) lira olan 
clruJ ve miktarı yukarıda yazılı 9 kalem 
sebze Aaker1 Fabrikalar Kırıkkale gurup 
müdUrllljil binasında müteşekkil satın al
ma komisyonunca S-6-1940 pazartesi gU -
nü saat 115 te kapalı zarfla ihale edilecek
tir. Sebzeler defaten alınmayıp lklncltq
rln 1940 ıonuna kadar ve şartnamesine gÖ· 
re alınacaktır. Şartname parasız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (498) lira (701 kUl"\llU havl 
teklif mektuplarını mezkfıı' ıcUnde saat 14 
de kadar komisyona vermeleri ve kendile
rinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve S. 
maddelerindeki vesalkle mezkQr gün ve sa
atte komisyona müracaatları. 

(2303) 12346 

Unu idarece verilmek ıartiyle 
195.000 kilo ekmek 

piJirlileceklir 
Aıkeri Fabrikalar Kırıkkale 

Grup Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonundan : 

Unu idarece verilmek şartıyle 195.000 
kilo ekmek plflrme işi Kırıkkale gurup 
mlldUrlUgU binasında mllte,şckkil satın al
ma komisyonunca 3-6-1940 pazartesi gllnU 
saat" 14.30 da açık eksiltme suretiyle ihale 
edilecektir. Tahmin edilen bedeli c 39001 
liradır. Şartname parasız olarak komisyon 
dan verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (292Wlira (00 l kıınış ve 2490 ııa~·ılı 
kanunun 1' ve 3. maddelerindeki veııaikle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müraca -
atlan. (23411 123~ 

Müteahhit nam ve hesabına 418 
kalem muhtelif eıe vesaire 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 

M t1rkez Satrn Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (11.609) lira olan 

418 kalem muhtelif ege vesaire müteahhit 
nam ve hesabrna askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez satın alma komiıyonun
ca 29/5/ 1940 çarşamba günU snat 11 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa. 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple· 
rin muvakkat teminat olan (131l5) lira (68) 
kuru$ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu itle alikadar tüccardan ol
duklarına dair ticaret odaaı veaikasiylc: 
mezkQr pn ve ıaatte komisyona müraca· 
atlan. (2360) 12422 

Müteahhit nam ve heaabma 18 
ton F erro Krom almacak. 

Askeri Fabrikalar Umum Mildürlülü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 
18 ton ferro krom mUteahhit nam ve he
sabına askeri fabrikalar umum müdllrllitti 
merkez satın alına komisyonunca 29/ ma
yıı/11l40 çar,amba &ilnil saat 14 te pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komiıyondan verilir. Taliplerin mu
vakkat teminat olan (1350) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesalkle komisyoncu olmadıklarını ve bu 
isle ,.1ikadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odau vesika1iyle mezkQr gün ve 
saatte komlııyoııa müracaatları. (2361) 

12-423 

Müteahhit nam ve heubına 50 
ton Avrupa Linten pamuğu 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

il er kez Satın Alma Komiıyonuadan : 
Tahmin edilen bedeli (22.500) lira olan 

SO ton Avrupa lintera pamuğu müteahhit 
nam ve heaabına askeri fabrikalar umum 
mii.dürlüiü merkez ıatm alma komisyo • 
nunca 29/5/940 çarpmba &ilnil sa.at 15,30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Ta -
tiplerin muvakkat teminat oln (1687) lira 
(50) kurue ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol
~adıklanna ve bu İ•le alikadar tüccardan 
olduklarını dair ticaret odaır naikaaiyle 
mezkQr gün ve aaatte komisyona mUraca-
atlan. (2362) 12424 

Müteahhit .nam ve heeabına 250 
ton elektrolit bakır alınacak 

Askeri Fabrilı:alar Umum Müdürlülü 
il erkez Satıa Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (1 ?,5.000). lira olan 
250 ton elektrolit ~kır muteahhıt ~~ '!e 
hesabına askeri fabnkalar umum mUdurlil
iü merkez satın alma komisyonunca 29/5/ 
1940 çarşamba &ilnli saat 115 te p~zarlıldı 
ihale edilecektir. Şartname (8) iıra (_7~) 
kuruı mukabilinde ko~lsyondan verılır. 
Taliplerin muvakkat temınat olan (10.000) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyo~cu olma -
dıklarını ve bu iıle alakadar tucca~dan. ol· 
duklarına dair ticaret odaıı veaıkuıyle 
mezkQr gün ve ıa.atte komisyona mUrıcaat-
ları. (2363) 12425 

Müteahhit nim ve hM&bına 10 
adet Hassas küçük toma tezıihı 

alınacak 
Aıbrl Fabrikalar Umum Jlüdllrlülü 

Jtl eri.ez Satın Alma Komisyoauaduı : 
Tahmin edilen bedeli (15.700) lira olan 

10 adet hasaaı küçük torna tesıilu müteah
hit nam ve hesabına askeri fabrikalar U• 

mum müdürlüğü merkez satın alma komis
yonunca 29/ 5/ 1940 çarşamba Jlinü saat 16 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komiıyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (1177) lira 
(50) kuruı ve 2490 numaralı kınunwı 2 ve 
3 maddelerindeki vesaikle komlıyoncu ol
~ıklarına ve bu lele allkıdar tüccardan 
oldukla.nna dair ticaret odası veslkulyle 
mezkGr gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2364) 12426 

Müteahhit nam ve hesabına 100 
ton Elektrolit tutya alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülü 
Meri.ez Satın Alma KomisyonWJdaa : 

Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 
100 ton elektrolit tutya müteahhit nam ve 
hesabına ukert fabrikalar umam müclllrll· 
il mertru aatm alma komiıyonunca 29/5/ 
1940 ~- sW .... , 11 t• puarbkla 

ULUS -7-

ihale edilecektir. Şa.rtıwmı paraaız olarak 
komlıyondan •erilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1725) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaaiklc: 
komisyoncu olmadıklarını ve bu iıle ali
lı:adar tilccardan olduklarına dair ticaret 
odası vcsikaaiyle mozkür ve ıaatte ko -
misyona müracaatları. (2365) 12427 

1500 ton Nitrat dösut alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erlı:ez S4tın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (255.00Q) lira olıın 

1500 ton nitrat dösut aıı.keri fabrikalar U· 
mum müdürlliğü merkez satın alma komla
yonunca 29/ 5/ 940 çarşamba günü n.at 16,30 
da pazarlıkla ihnle edilecektir. Şartname: 
(12) lira (75) kuruı mukabilinde komis -
yondan vcrilri. Taliplerin muvakkat te -
minat olan (13.950) lira ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki veaalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle ali
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkQr gün ve saatte 
komisyona müracaatları. (2379) 12428 

Müteahhit nam ve hesabına 
1 adet marangoz kalınlık (Ren
de) tezgahı, 1 adet marangoz te· 

rit tes.tere tezgahı 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erku Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan 

yukarda yazılr iki adet marangoz tezgibı 
müteahhit nam ve hesabına Askeri Fabri
kalar umum müdürlüğü merkez utın alma 
komisyonunca 28-5-94-0 salı günü saat 14 de 
paazrlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (112) lira (50) 
kurue ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu iıle alakadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesika.siyle 
mezkGr gün ve saatte komisyona müraca-
atları. (2448) 12442 

Memur alınacak 
Aslı:eri Fabrikalar Telı:aüt Sandılındın: 

Askeri fabrikalar tekailt sandıgına 60 li
ra ücretle iki memur alınacaktır. 
Bunların süratle daktilo yazmasını bil

mesi şarttır. Talip!erin veıikal.a~ı ile bir
likte en geç 3 hazırın 940 tarıhıne kadar 
sandrk müdürlüğüne müracaatları. 

(2487)' 12485 

Satılık masa ve sandalyalar 
Askeri Fabrikalır Td:aut Sandılından: 
Kırıkkale'de Askeri fabrikalar teke.üt 

sandığına ait ve ınahalli istimalleri olmı
yan üstleri lineleomlu yemek masası ile 
130 kadar yerli hezaran yemek sandalyesi 
müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 6 ha
ziran perşembe günü Kırıkkalede müteşek
kil heyete müracaatları. (2488) 12486 

15 ton 0,3 Mm. kalınlığında 
galvanizli teneke alınacak 

Askeri Fabri-kalar Umum Müdürliliü 
Merkez Satrn Alma Komisyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (i500 ı lira olan l~ 
ton O,S mm. kalınlığında galveı_ılzll teneke 
Aakrl Fabrikalar umum mlldUrh\ğü merkez 
satın alma komisyonunca 28 - Mayıs - 1940 
salı gtıııü saat 14.30 da pazarlıkla ihale e
dJlecekUr. Şartname parasız olarak komia
yondau verilir. Taliplerin muvakkat temı -
nat olan (562) lira (:iO) kuruş ve 2490 nu -
maralı kanunun 2 ve 3. madde! rlndekl ve
salkle komisyoncu olmadıklarına ve bu tı
le alMuı.dar tUccardo.n olduklarına dair ti -
caret odası vı!slkaıılyle mezkQr gt1ıı ve ııa
atte komlsy9na mllracaatıarı. 

(}496) 12491 

Müteahhit nam ve heubma 
45 ton f eTrC> ıilisyom alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MUdUrlU Mer-

kez Satın Alma Komlıyonundan : ... 
Tahmin edilen bedeli <5850) lira olan <&5 

ton Ferro Slllsyum mllteahhlt nam ve he
sabına askerl fabrlltalar umum mUdUrlUğü 
merkez satın alma komisyonunca 28-5-1940 
salı günü saat 15 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname paruız olarak komiıyon
dau verilir. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (488) Ura (75) kuruı ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve a. maddelerindeki veaalkle 
komiıtyoncu olmadıklarına ve bu tııle ala
kadar tüccrdan olduklarına dair ticaret o -
dası vulkulyle meskOr ırtın ve 1&tte ko • 
mlıyona mUracaatıarı. 

(2497) 12<&92 

13 kalem çelik alınacak 
Askert Fabrikalar Umum Mlldürlü Mer

kez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (1428~) lira olan 

13 kalemm çelik Askeri fabrikalar umum 
mUdürlUğü merkez sa.tın alma komll)'O -
nunca 28-5-1940 salı günü saat ıı.so da pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa • 
raaız olarak k6mlıyondan verilir. Taliple -
rln muvakkat teminat olan (1071) lira (881 
kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve S. 
maddelerindeki veealkle komlıyoncu ol -
madıklarına ve bu tıle allkadar tUccar • 
dan olduklarına dair ticaret oduı veıika -
siyle mezkOr gün ve aaatte komfl)'on& mü
racaatları. 

(2<&98) 12493 
Muhtelif civata ve IOIDUnlarla 
çarık ve kapak ze!lcirlerinden 
ibaret olmak üzere 14 kalem 

malzeme alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum MiıdUrlU Mer

kez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (5922) Ura (50) 

kunıı olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
çarık ve kapak zincirlerinden ibaret olmak 
üzere 14 kalem malzeme aaker1 fabrika • 
!ar umum mlldilrlllıttl merkez satın alma 
komisyonunca 28 - Mayıs - 1940 salı gllnü 
saat 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan ve -
rtllr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(444) lira ve (19) kuruı ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve S. maddelerindeki veaaikle 
komlıyoncu olmadıklarına ve bu tıle alt.
kadar tüccardan olduklarına dair ticaret o
da.eı veatkastyle mezkQr ırUn ve uatte ko
misyona müracaatları. 

(2499) 12"94 

ViLAYETLER 

Harta yaphrılacak 
Çanakkale Belediyesinden: 
1 - Çanakkale kasabasının meakan 

ve gayri meskQn 225 hektarlık uhuı
nın hali hazır haritasiylc bunu çcvre
liyen 40 hektarla 265 hektara varan sa
hanın 1/4000 mikyaslı münhanili tekao 
metrelik haritasının yeniden alımı iti 
bir ay müddetle ve kapalı zarf usu
liylc eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2 - İşin maktu bedeli 5500 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 412 lira 50 

kuruştur. 

4 - Eksiltme 6. 6. 940 perşembe gü
nü saat 15 de Çanakkale belediye bi
nasında mütcıckkil eksiltme komi• 
yonu tarafından yapılacaktır. 

S - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
belediyeler imar heyetinden i§tirak ve 
sikası almaları ve bunu teklif mektup
larına koymaları lizımdır. Şartname

ler Çanakkale belediyesinden ve An
kara belediyeler imar heyeti fen ıcfli
ğinden parasız alınabilir. Teklif mek
tuplarının tayin edilen günde saat 14 
de kadar Çanakkale belediye reisliği
ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa
atten evci gönderilmit bulunmaaı li-
zımdır. 

(3807/2215) 12231 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. Umumiliğinden: 

Afyon ceza evinin 1 Haziran 940 ta
rihinden Mayıs 941 sonuna kadar şart
name mucibince bir senelik ekmek ih
tiyacı için beher çifti 960 gram itiba
riyle günde 600 adet fabrikada öğü
tülmüş ikinci nevi safi Anadolu buğ
day unundan imal edilmiş ekmek, ka
palı zarf usulü ile eksiltmcğc konul -
muştur. Teminatı muvakkatc 900 lira
dır. Eksiltmesi C. M. U. Iiğinde müte
şekkil komisyonda 15 Haziran 940 ta
rihine müsadif cumartesi günü saat 10 
da yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
istiycnlcrin komisyona müracaatları 
ilan olunur. (2253) 12258 

Ekmek ahnacak 
Sinop Cümhuriyet Müddeiumumi

liğinden: 

Sinop umumi cczaevindeki mahkum 
ve mevkufların 940 mali yılı içinde ve
rilecek 255000 ila 365000 adet ekmek 
17. 5. 940 gününden itibaren on bet gün 
müddetle ve kapalı zarf ua<ilil ile ek
siltmeye çıkarılmııtır. 

Yevmiye 700 ili 1000 ekmek verile
cektir. 

Bedeli muhammen 33306 lira olup 
teminatı muvakkate 2500 liradır. İhale 
3. 6. 940 pazartesi gllnil saa\ 14 de Si
nop C. Müddeiumumiliği daireainde 
yapılacaktır. 
Şartname tatil gUnlerinden ımada 

her glln Sinop C. Milddeiumumiliği 
kaleminde görülebileceği illn olunur. 

(2264) 12262 

Köprü inşaatl 
Balıkesir Valiliiindenı 

1- Balıkesir • Kcpsüt yolunun 25+ 
000 cı kilometrelerindeki Simav - Kep
•üt köprüsünün intaatı kapalı zarf u 
aOlU ile eksiltmeye çıkarılmııtır. 

2- Keıif bedeli 19487 lira 3 kuruı
tur. Muvakkat teminatı da 1471 lira 53 
kuruştur. 

3- Bu işe ait bilumum evrak her 
gün Balıkesir nafia müdürlüfündc ıö
rülebilir. 

4- Eksiltme 30 M.ayıa 940 pcrıembe 
günü saat 16 da Balıkcair nafia mü -
dilrlüğündc müteşekkil komiayonda 
yapılacaktır. latekliler zarflarını iha
le •aatindcn bir saat evci mezkur ko
miıyona vcrmit olacaklardır. 

S-- Muvakkat teminatlarını Balıkc· 
air mal sandığına yatırdıklarına dair 
makbuz veya bu mikdar şayanı kabul 
banka mektubu ve ihale tarihinden se
kiz gün evet vilayete müracaatla ala
cakları ehliyet ve ticaret odası vcsika
larile teklif mektuplarını ihtiva eden 
zarfa koyarak mezkur zarfları 2490 aa
yılı kanunun . hükümleri daireainde 
tanzim ve imza etmiı olarak yukarıda 
bildirrilcn gün ve aaattc ekailtmc ko
miayonuna müracaat edeceklerdir. 

6- Postada vukubulaca:k gecikme -
lcr kabul edilmez. (3808/2!16) 12280 

Bina inşaatı 
latanbul Defterdarhimdan ı 
İstanbul - Beyoğlunda Bcdrcttin 

mahallcainin Ycniyol Evliya Çelebi 

' 

Afyon satacakların 
nazarı dikkatine 

Toprak mahsulleri ofisinden : 
Petin para ile Ofia tarafmdan mübayaa edileceği evvelce 

ilin edilen afyonlarc:lan bizzat veya bilvekale lstanbuldaki 
afyon deposuna malmı teslim edemiyecek olanların, mal
larını a,aiıdaki p.rtlarla muhitlerindeki T. C. Ziraat Ban
kası ıube ve sandıklan vurtasiyle teslim edebilecekleri ilin 
olunur: 

1. - Afyonlar aahipleri tarafından sandıklanmıt olduğu 
halde kendileri1'e en yakın bulduklan T. C. Ziraat Banka
sı tube ve ajanslarrna teslim edilecektir. Bu sa~dıklan_n üze
rine (Toprak Mahsulleri Ofiıi lttatıbul Şubesme teslım e
dilmek üzere T. C. Ziraat Bankası lstanbul Şubesine) ad
resi yazılacak ve maim mahreciyle beraber teslim edenin 
intihap edeceği bir marka da sandıklar üzerine vurulacak
tır. Aynı mahreçten bir ıahsa aid müteaddit sandıklar bu
lunduğu takdirde, bu Mndıklar aynı markayı hamil olaca
ğı gibi sahipleri muhtelif olan •andıklarm biribirine benzi· 
yen markayı tatrmamalarma da dikkat edilecektir. 

2. - Derununda afyon olduğu bevaniyle, sahibi tarafın
dan Ziraat Bankası sube ve aandıklarma teslim edilen bu 
sandıklar tahta11 delinerek gedTilmek suretiyle çaprazla
ma tellenecek ve telin iki ucu Ziraat Bankaıiyle sahibi ta
r8fmda11 mühürlenecektir. 

3. - Bu SUTetle mühürlenmiı sandıklar T. C. Ziraat Ban
kası '1Jbe ve sandıkları tarafmdan İstanbul şubelerine se-r 
k~dilecek ve Bankanm lstanbul şubesi marifetiyle Ofiıin 
afvon de1>0auna teılim edilecektir. Te.limde maim mevri
divle mal Aahibinin iımi de lıtanbul '1Jbeaine bildirilmiı 
olacaktır. Sandrklann lstanbul~da Ofis deposunda teslimin
de miihürleri bozulmu, veya teli kopmuş olduğu takdirde 
bu cihet banka memunı huzurunda müstereken imza edile
c•k bir z"1nt varakaıivle t~bit edilecektir. 

4 - Afyonların sahihi elinden itibaren İstanbul' da katt 
tesellümü yapılm bedell~ri tahakkuk ettirilincİye kadar ya
pılaolk he,. türlü aınhalii, naklive. sigorta, hammaliye, pul 
ve saire gibi masraflar mal sahibine aid olacağından Ofis 
h1r bir ma~raf tesvivel'ine mecbur tutulnuyacaktıT. 

5. - Ofisin İstanbul' daki afyon deposunda iptidai tesel
lümde Ofis eksp~rleri tarafından yapılacak hikemi muaye
n,. neticesinde zuhur edecek ma~uf, hileJ.i ve katkılı afyon
lar Ofil'r.e mübavaa edilmiyecektir. Bu gibi afyonlar, mu
raf1 'Ahibjne aid olmak üzere T. C. Ziraat Bankuı eliyle 
•hibine iade edilebilecektir. 

6. - Ofia ektperleri tarafmdan yapılacak hikemi mua
yene ile tahlilltı ticariye laboratuvarmda yapılacak kimye
yf tahlilin verecefi neticeyi mal sahibinin Petinen kabul 
ettiğini ve bu yUzden ileride 1rerek T. C. Ziraat Bankasına 
ve gerekae Ofise kaJ'lı hic bir hak ve mutalebede bulumm
yaca~ı ve afvonlann T. C. Ziraat Bankasına teslimi anın
dan itibaren Ofisçe kati tesellümü ve bedellerinin tahakku
ku yapılmcıva kadar geçecek zaman zarfında afyonlara 
inz olac&k fire ve eair nakiseden dol•YJ Toprak MahtUl
leri Ofisinin ve T. C. Ziraat Bankası Sube Ye sandıklarmm 
hiç bir mesuliyet kabt11 etmiyecefi bidayeten mal sahibine 
Banka bı.nt.fmdan kabul ettirilecektir. 

7. - Bu muameleden dolayı yapılacalC 1ier türlü hakiki 
masraflar mal sahibine aid olacağı gibi T. C. Ziraat Ban
kasmm tahakkuk edecek mal bedeli üzerinden alacağı y(b
de bir nisbetindeki tahsil ve tavassut komisyonu da mal sa
hibine aid olacak Ye T. C. Ziraat Banlcaaı bundan ı..a 
mal sahibine hiç bir masraf Ye komiayon tahmil etmiye
cektir. 

8. - 31. Mayn. 1940 tarihine kadar T. C. Ziraat Bankası 
şube ve sandıklarına teslim edilmiş afyonlar miadında la
tanbul' d" OP" deposuna teılim edil~•~ ad ve itibar oluna-
caktır. (2236) 11243 

" 

gün cvel alınmıt ch~iyct ve 94~ yılınaıaikası almaları ve 940 yılına ait Ticaret 
ait ticaret odaaı vcaıkasını, havı kapalı odası vesikası göstermeleri şarttır. 
zarflarını 10 Haziran 940 pazartesi sa-1 5- İsteklilerin teklif mektuplarını 
at on dörde kadar İstanbul defterdar- 2 inci maddede yazılı saatten bir saat 
lığı Milli Emlak Müdürlüğü odasında cveline kadar komisyon reisliğine mak 
toplanacak komisyon reisliğine sıra buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 
numaralı makbuz mukabilinde verme- Postada olan g~cikmeler kabul edil: 
lefi lizımdır. mez. (4086/ 2398) 12394 

Teklif mektupları; eksiltmenin açıl
ma aaatından bir saat evetine kadar ye
tiımek üzere iadeli tcahhiltlU mektup 
teklinde gönderilebilir. Bu takdirde 
dıı zarfın mühür mumu ile iyice ka -
patılmıı olması ve talibin isimile açık 
adresinin ve teklif mektubunun hangi 
işe ait olduğunun yazılması iktiza e
der. Postada olacak gecikmeler kabul 
edilmez. (3859/ 2240) 12345 

Kapah zarf usulile eksiltme ilanı 

Muhtelif mtaat münakasası 
Balıkesir Belediye Reislilinden : 

1 - Balı-kesir.de yeniden inşa edilecek 
mezbaha binası, ahır; sakatat, ıaraj, tecrit 
ahırları ve mecra tesisatı inşaatmrn yapı
lan kapalı zarf ilinında talıp çıkmadığın
dan 18/ 5 940 tanhinden itibaren bir a1 
müddetle pazarlığa bırakılmıştrr. 

2 - Muhamen bedeli 2S226 lıra elli ku-
nıştur. 

3 - Teminatı muvakkate 2117 liradır. 
4 - Taliplerin ve faı:la nıe.lümat almak 

istiyenlerin her &Un belediye re'sligine 
müracaatları ilin olunur. (2484) 12433 

Yol timir ettirilecek 
/;r.ma lkf.di~aİ.JH : 

=============== caddesindeki. arsa üzerinde yeniden 

Tekirdağ Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Eksiltmeye konulan İl : Şarköy 
Gölcük yolunun " 10+300 .. kilomet
releri arasında• " 10+300 " metrelik 
kıamının ıose esaalı tamiratı ile ima
lltı aınaiye ve bir adet küçük tip ekip 
binuı inpatı. 

lııöai cadftsiııiı 187 uydı aouk •izlBdH Zil 
uyılı aoulı IİZIDa lıadar llUJH 10600 -lrl •• 

ralıMı dö.... lııamı sölrii~nlı ISOO metre -ra"
MI lınm yeni ırenit taılariyle ff ZOCO metre -
nlıMı ıı.... k 1oldaı çılıacalı pakd taılarıyle •
ualı 1:9.m Ye ıene •JIU 1oldan çlbc lı kesme laf• 
farın ııletilerrlı Hat.ar caclclcsiyle 137 .UJ'l I solıak 
~fc~sinin tamiri, fen iılerı mud~rlıı uadn yu 
)'lrau bet lıuraı ıaalıabilinde tcdarılı edı ealı lıe if 
.,. ıartnaıeesi Ycçlıile kapalı zarfla rlısıltmeyc ko
ınıl-ıtar. luleıi 7. 1. 940 cam1 cunu uat 17 de· 
clir. Ketif lwdeli 49.100 lira •ımılılıat tcmiııab 3UZ 
l~a 50 lıarıııt•r. 2490 aıı1ılı lıaaıınıa ter fab deki· 
lıade lıuırı....ı teklif -ktapları ıule ıu u azaıııl 
uat 16 r• kadar ucu-• riyautiae nrılir • 

JANDARMA 

Bez ahnacak 
Jandarma Genel Komutanhtı An· 

kara Satm Alma Komisyonundan: 
1 - Bir metarcsine yirmi dört ku

ruş baha biçilen örneğine uygun elli 
bin metre ambalajlı bez 25. 5. 940 cu· 
martC9i gUnU aat 10 da kapalı zarf 
eksiltme uaulil ile aatın alınacaktır. 

1 - Şartname ve CSrneği parasız o
larak komisyondan alınabilecek bu ek 
siltıncyc girmek istiyenlcrin (900) 
liralık ilk teminat makbuz ve prtna
mcde yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç eksiltme gUnil 
saat dokuza kadar komiayona vermiş 
ohnaları. (2197) 12185 

yapılacak olan 81533 lira 5 kuruı ke • 
tifli Beyoğlu Malmüdürlüfil ve Mali- Kqif bedeli : .. 94481 " lira 19 ku-
yc ıubesi binasının inşaat ve tesisatı ruıtur. 
kapalı zarf usulü ile ckailtıneye ko _ 2- Eksiltme S. 6. 940 tarihine rast
nulmuştur. Ekailtme ıo Haziran 940 lıyan çarşamba günü saat ıs te Tckir
pazartesi saat ıs de Milli Emlak Mü- dağ Nafia müdürlüğünde ckailtmc ko
dUrlüğü odasında toplanacak olan ko- misyonu odasında kapalı zarf usulü ile 
miayonda açılacaktır. Mukavele, ek - yapılacaktır. 
siltme, bayındırlık işleri umumi ve S- Eksiltme şartnamesi ve buna mü
huaust ve fcnnt prtnameleri proje k:e- tcferri diğer evrak 475 kurut bedel 
tif hülasasiyle buna mütcferriğ evrak mukabilinde Nafia müdürlüğünden a-
4 lira 8 kurut mukabilinde Milli Em- lınabilir. 
lak Müdürlüğünden alınabilir. Muvak- 4- Eksiltmeye &irmek iniç talip-
kat teminat 5327 liradır. lcrin en aıafı 50 bin liralık bu gibi IO-

İateklilcrin, teklif mektuplan ve bu se itleri yapmıt olmaları ve 5974 lira 
iıc benzer 60.000 liralık it yaptıkları- 41 kuruşluk muvakkat teminat vcrmcai 
na dair idarelerinden almıı oldukları ve ihale gününden en u 8 gUn cvel 
veaikalara istinaden İstanbul vilayeti- Tekirdağ valiliğine milracaatla lbru 
ne mllracutla eblkı;ne tslblnden 8 edecekleri belplere ,an Khliyet ""' 

(1585 2485) 12414 

Satılık mazot tenekeleri 
Çan.i:ıu Belediyesinden : 
Beherinin muhammen bedeli (l ı) ku -

rut olan (5000) adet boş mazot tenekesi 
on bt1 cun muddetle açık eksiltmeye kon.. 
mllftur. 

İhalesi 31. 5. 940 tarihine musadif per
şembe &ünü saat 15 te Çankırı beledıye 

dairesinde icra lı:rlınacakur. Taliplerin 
muktr IÜD n saatte hazır bulwunaları 
illa olanw. 12491 
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Taş ihraç ve nakli 
Türkiye Demir ve Çelik· Fabrikaları müessesesi 

müdürlüğünden : 
Bartın deresi boğazında Boğazköy yakmmda müessesece 

imtiyazı almmı§ olan mıntakadan 5000 ton Dolomit ta§mm ih
racı ve Karabük'te müessesemiz sahasma nakli iti bir müteah
hide ihale edilecektir. Şartnamelerle yapılacak mukavelename 
sureti 1stanbul'dn Sümer Bank İstanbul §Ubesinden, Ankara Sü
mer Bnnk Umumi Müdürlüğü ticaret §Ubesinden ve Karabük'te 
müessese müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Talip olan
larm en geç 31.5.1940 tarihinde saat 12 ye kadar müessese mü-
dürlüğüne tekliflerini vt;rmeleri ilan olunur. l 983 

LOKANTA İCARI ===" 
Çiftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplerin pi

y~ada tanınmıt ve bu tipte bir lokantayı muvaffakiyetle 
işletmiş olmaları lazımdır. 10-6-1940 tarihine kadar mü-
düriyetimize müracaat edilmesi. Orman Çiftliği 

Toprak Mahsulleri Ofisinden memur aranıyor 
1- Münhal olan 170 ve 140 lira aylıklı iki Kontrölörlüğümüze, 

yüksek veya lise tahsilini bitirip de mali müesseselerde muhasebe 
ve kontröl işlerinde bulunmuş veya hububat işlerile meşgul olmuş 
olanlar alınacaktır. Taliplerin tercümeihal evrakı ve aşağıda yazılı 
vesikalarla 31 Mayıs cumartesi gününe kadar umum müdürlüğe mü
racaatları. 

2- Ankara'da 100 ve İstanbul şubemizde 85 ve 75 lira aylıklı üç 
memuriyete müsabaka ile Yüksek İktisat ve Ticaret ve. Lise mezun
ları alınacaktır. Müsabaka 29. 5. 940 saat 14 de Ankara'da Umum 
Müdürlük, lstanbuJ'da Liman Hanında Şube binalarında yapılacak
tır. İsteklilerin aşağıdaki vesikalarla imtihan günü saat ona kadar 
Umum Müdürlüğe veya İstanbul şubesine müracaatları 

1- Nüfus hüviyet cüzdanı 
2- Askerlik terhis tezkeresi ( askerliğini yapmıyanlar alınamaz) 
3- Hüsnühal varakası 
4- Sıhat raporu 
5- Mektep şehadetnamesi 
6- Varsa hizmet vesikalan. (2502) 12496 -

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblannı 
kökünden temiz.temek için HELMOBLÔ kullanınız 

Böbrklerin çalışmak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 

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

İdrarda kumların, msanede taşların teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLO idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Sıhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

..1ıııııııııııııııııııııııııııııı11111111Lo.° - -: Mağden kömürü alınacak : 
: Ankara Eleketrik. ve Havagazı T.S 

Kiralık iki dükkôn 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riya-

ANKARA DEFTERDARLICI 

Kiralık gazino 
Ankara Defı,,JarlıJırıdH ı 
Açılı artırmaya komılaa iı ı 
) - Çabak barajı fUmo Te mİlflemilitmfıı bila• 

mum dmıirlıaı aualuiyle birlikte 3 H11• aıliddetlı 
İura nrilmeıi iti açık artırmaya koımlmııthır. 

2 - lı..tı 17 llaziraıı 940 pazıırlesl ıünii ıaat 14 
de Defterdarlıkta loplaucak lıomiıyonda yapıbcak· 
tır. 

3 - Tahmin edilen senelik icar kdeli 1200 lira· 
dır. 

4 - Artrrıwya cirtbilıııek için i&telcliltrin 270 1;. 
rahk mıınkkat teminat •ermeıi, ticaret öduı ftlİ• 
kası ibraz e~ıi n artırmam yapılacaft ründnı ea 
az 8 111n eni ellerinde bıılllDlln buıün nıikılariyle 
birlikte lıir İıtidı ile •iliyet defıerdarlrima müracaat 
tderelı lı11 iıe nalııuı olmak unre nıika ılm•lın Te 
bu TUİkayı ibraz tlmderi farltır. 

Bu muddet içiııde nıika talebinde bulunmıyanlar 
arlrrmaya iıtirilı edemezler. 

S - lıteklilcrin bu iıı lıa:ıırlaıımtf olan zmıkuel• 
H tartname projelerini •ili.yel defterdarlıir milli 
emlak mudürlıiiüne müracaatla cörebilirler, 

(2«9) 12 .. 79 

Bir memur aranıyor 
Ankara Defterdarlığından : 

Defterdarlık muhakcmııt rnüdürlüşünde 
120 lira ücretli bir memuriyet münhaldir. 
Hukuk mezunu taliplerin nihayet 28/ ma
yıs/940 akşamına kadar rnuhakcmat mil -
dtlrlüğüne müracaatları. (2478) 12481 

A. LEVAZIM AMIRLIGI 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirlı'li Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 20.000 ton Ankara şehir dahili nak

liyntı kapalı zarfla eksiltmesi 10/ 6 940 sa. 
at ıs de Ankara Lv. imirliği satın nlma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli S0.000 lira ilk te
minatı 37SO liradır. Şartnamesi 2SO kuruş 
muknbilinde komisyondan alınır. İçinde 
kanuni ve bu işle meşgul olduğuna dair 
vesikalıır da bulunan teklif mektupları sa. 
at 14 de kadar kabul olunur. (2'41S) 1247S 

Sadeyağı alrnacak 
Ankara Levazım Amirliti Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 115 ton sııde yağın kapalı zarfla ek

siltmesi 14. 6. 940 saat ıs te Ankara Lv. 
fi.mirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 149SOO lira ilk 
teminatı 872S liradır. Şartnamesi 748 ku
ruş mukabllinıle komisyondan alınabilir. 

1ı;inde kanuni, ticaret odası ve bu işle meş
gul olup ve bu mikdar taahhüt yaptığına 

dair vesika bulunan kanuna uygun teklif 
mektupları saat 14 c katlar kabul olunur. 

(2442) 12477 

Haşerat ilacı ve yem alınacak 
Ankara [,evazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
1 - 650 kilo sinek ve emsali has.arah 

öldürücü mayi ile 400 kutu v!m pazarlığı 
2S. S. !>40 !aat 11 de Ankara Lv. Amirliği 
satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli haşerat mayii 
için 6G4 lira SO kuruş kati teminatı 41 li
rad:r. Vim için muhammen bedel 120 lira 
'ka r cm nat s·-m·ııaır. 

(2494) 12490 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Müddet temdidi. 
D. D. Yolları Sarrn Alma Komisyonun

dan: 
20 mayıı 1940 tarihine ka.ıfar teklif ve

rilmesi ilan olunan İngiltcrc'dcn ve İngiliz 
kredisiyle mubayaa olunacak İngiliz loko
motof yedeklerine ait teklif verme müd· 
det! 17 haziran 1940 tarihine kadar temdit 
edilmiştir. (2414) 12474 

TAPU VE KADASTRO 
: A. Şirketinden : 
- Şirketimizin 1.6.1940 tarihinden : 
: 31.S.1941 tarihine kadar ihtiyacı olan : 
: takriben yirmi bin ton yıkanmıı 0/10 : 
- boyda Zonguldak mağden komurü, : 
: aylık partilerle ve &artnamcde yazılı E 
: ahkima tamamen riayet etmek earti- : = le satın alınac:ıktır. : 
- Şartnamenin şirket müdüriyetinden : 
: alınması ve tekliflerin 10/haziran/940 : 
: tarihine kadar müduriyctimizc veril- : 

setinden : ----------------

mesi ilan olunur. 2003 = 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııılr"' 

ZAYILER 

Zayi - Tosya kazası askerlik şubesin
den aldıgım terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hıikm.ı ol
madığı ılan olunur. Tosya kazası Çatma 
mahalles ndcn 321 doğumlu Muharrem oğ-
lu Murat Durmuıı 2014 

Zayi - Ankara belediyesinden aldığım 
SO lirayı muhtevi S. S. 934 T. ve 1S44a 
No. lu teminat depozito makbuzunu kay -
betttm. Yenisini alacağımdan hukmü ol
madıgım ilan ederim. Yeni Hal ıs No. da 
&akatı;ı Hüscyın Demir 2018 

Zayi - Pulumur kazası nüfus memur
luturıdan aldığım nıifus tezkeremi kaybet
tim. Y cnis'nı alacağımdan eskisinin hük
mü yoktur. Pulumer kazası Karadcrbent 
koyiındcn Ali oğlu Aliı;an Doğan 324 

201S 

Zayi - İstanbul ithııliit ıtiımrüğüniın 
28423 sayılı 21. 3. 940 tarihli beyanname· 
ıinc alt 140806 sayılı Sl.S7 liralık makbu
zunu zayi ettim. Yenisini çıkaarcağımdan 
eskisinin hükmü yoktur. Mehmet Bekir 
Kara. Fener çeltik fabrikaar sahibi 6150 

Bir Mürebbiye aranıyor 
S yasında bir kız çocuğu iı;in Almanca 

bilen bir murcbbiyeye ihtlya~ vardır. Gö
rüşmek iı;in Yenışehir İsmctpasa caddesi 
10 numaraya muracaat. 

Postane caddesinde ticaret ve sanayi o -
dası binası altındaki iki dükkan ı. 6. 940 
tarihinden itibaren kiraya verilecektir. 
Talip olanların ~eraiti anlamak üzere oda 
umumi kStipliğinc müracaatları ilan olu -
nur. Telefon 1610 2017 

~· Saym halkımıza müjde '': - -- Bankalar caddesindeki IŞIK oyun- : 
: cak mağazası bu defa Anafartalarda : 
- MODA pazarmda zencin çeşitlerini : 
: sayın muştcrilerine arzcdcr. 1999 : - -..,11111111111111111111111111111111111111~ 

.:! ....... K i R E Ç ....... ~ 
: Kııt•by• namiyle mıınıl piyasada etı yok· : 
:ıur. En yülnrlc nndımıın •erdifini. 6c aenedir : 
:her inıaat yapın anlıınıftır Ankın ıcantuı : 
:·ııanin Orak Telefoa 2078 1175 : -.,,, ••••••••••• 1111111111111111111111111~ 

_. 1 DAKTİLO KURSU ıL. - --= 1l üael devresini de•% 50 ten- : 
: sıHitla açmış ve kayıtlara başla· -
: mıstu Belediye sırası Hanef : = A f.)drt. !\Jo. 4 Tel: 3714 1827 : - -
':iıııııııııııııııtıııııııııııııııııııııır:' 

NEON 
Çul>ııklarlyle tenvirat ve reklam 

tesisatı 

en ucuz ıeraitle yapılır. 1 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALiH ÇENE 

Ankara Anafartalar Cad. 
No. 10 Ti: 1287 

Alakadarlara 
Ankara Kadastro Müdurlülünden 

8. 11. 939 tarih ve 6563 No. lu Ulus ga
zetesinde kadastrosuna başlarıdı&ı ilan o -
lunan şimali Çubuk barajı yolu ~arkı 

golf sahası cenubu Atıfbey mahallesi gar
bı Keçiören yolu ve Çubuk barajı yolu ile 
mahdut Babııharmaru nam mcvkiin bir ka
dastrosu yapılmıştı. Burıı.d.a bulunan bazı 
gayrimenkuller telsiz irsal istasyonu ara
zisine bitişiktir ve bunların bir kısım yer
leri istimlake dibi tutulduğu gibi telsiz is
tasyonu içerisinde bulunan bazı tarlalar da 
tamamen istimlake tabi tutulmuştur. Ba
zılarını istimlak muamelesi tapuya tescil 
ettirilmemiştir. Bu gibilerine ait muamele 
komisyonumuz tarnfından resen ikmal o
lunarak telsiz istasyonu 1.000.<JOO murabba 
metreden ibaret olarak hazine adına ve 
digcr mahallerde kadastro idaresindeki di
vanhaneye talik olunan cetvellerde isimle
ri yazılı bulunıın kimseler adına kaydedil
miştir. Bu yerlerin şekillerini gösterir 
paftalarla tahakkuk ettirilen harç mikdar
ları aynı mahalle asılmış bulurunaktadır. 

Alakadarların iki ay içinde bunları tetkik 
ile bir itirazları varsa veya herhangi bir 
kimsenin bu yerler üzerinde bir ayni hak
kı varsa kadastro komisyonuna müracaat-
ları illin olunur. (2486) 12497 
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Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Baıtabipliğindenl 

CİNSİ 

Tavuk 
Piliç 
Yumurta 
Zeytinyağı 

PWivhk pirinç 
Çorbalık .. 
Kuru Uzlim 

,. Kaysı 

Nohut 
Mercimek 
Kuru fasulye 
Sabun 
Kuru bamya 

(adet) 

" .. 

Tereyağı birinci nevi 

Tuz 
Patates 
Kuru soğan 
Soda 

Makarna 
Şehriye 
Pirinç unu 
Nişasta 

Un 

K. Gr. 

2500 
200 

15000 
700 

'15000 
7000 

1200 
1000 
1500 

500 
2500 
9000 

250 
450 

38000 
20000 

4000 
5000 

2000 
700 

1000 
700 

1200 

L. K. 

1750 
Tutarı 

80 
300 
420 

3900 
1750 

360 
1100 
240 

90 
500 

3600 
275 
675 

2470 
1600 
320 
600 

600 
210 
350 
245 
156 

'L. K. 

131 25 
Muvakkat teminat 

6 00 
22 50 
31 50 

292 50 
131 25 

27 00) 
82 50) 
18 00) 

6 75) 
37 50) 

270 00) 
20 63) 
50 63) 

185 
120 
24 
45 

25) 
00)

0 

00) 
00) 

45 00) 
15 75) 
26 25) 
18 38) 
11 70) 

Patlıcan 5000 650 48 75) 
Kabak 4000 400 30 00) 
Taze fasulya 3500 490 36 75) 
İspanak 8000 800 60 00) 

Taze domates 3000 300 22 50) 
Taze bakla 1500 150 11 25) 
Pırasa 5000 350 26 25) 
Semizotu 2500 375 28 13) 
Taze bamya 1500 330 24 75) 
Tomates salçası 500 100 7 50) 
Limon (adet) 18000 630 47 25) 

Şekli 

Açık 

.. 
,, 
,, 

" .. 

" 

.. 

lf 

İhale 
Tarihi 

7-6-1940 

" ,, 

" 

cuıııa 
,, 
" 

10-6-1940 paıa(. 

" 
,, 

,, ,, 

ll-6-1940 satı 

" 
,, 

12-6-1940 :ca 

1- Ankara Nümune hastahanesinin 1940 mali yılı erzak ihtiyacı için eksiltmeye konulan yukarıda ~ 
kalem erzak açık eksiltmeye konulmu~tur. İsteklilerin yeni yıl ticaret odası vesikasile, ilk teminat mektu 
makbuzlarile birlikte, belli gün ve s<Dtte, hastahanede müteşekkil komisyona müracaatları. 

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

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Nümune Hastanesi Battabipliğinden: 

CİNSİ K.Gr. 
Tutarı 
L. K. 

Muvakkat teminat 
L. K. Şekli 

İhale 
Tarihi Giln 

Ekmek 75000 7875 00 590 63 Kapalı zarf 5-6-1940 
Fırancala 3000 427 50 32 06 ,, ,. ,, 
Karaman K. eti 46000 23000 00 1725 00 ,. " " 
Kuzu eti 2000 860 00 64 50 ,, ,, ,, 
İnek sütil 50000 8750 00 656 25 ,, 6-6-1940 Per§em~ 
Yoğurt 32000 8000 00 600 00 •• ,, ,, 
Sadeyağı 5000 6750 00 506 25 ,. 7-6-1940 Cuma 
Toz kcr 20000 7600 00 SiO 00 ,, 8-6-1940 Cumartesi 
Kesme şeker ZOOO 40 00 63 O ,. ,, ,, 

1- Ankara Nümune hastahanesinin 1940 mali yılına ait yukarıda yazılı dokuz kalem erzak kapalı :ıa~ 
ile eksiltmeye konulmuştur; İsteklilerin yeni yıl tlcaret odası vesikasile ilk teminat mektubu veya makb ;J 
ticarethane namına harekt edenlerin noterlikten tasdikli vekaletnamelerile birlikte, 2490 sayılı kanunufl ~ 
dairesinde hazırlayacakları mühürlü teklif mektuplarını belli günlerde yazılı saattan bir saat evetine 1<11 

mune hastahanesinde müteşekkil komisyona vermeleri. 
2- Şartnameleri görmek istiyenlerin hastahane idaresine müracaat etmeleri ilan olunur. (2323) 

J zartesl g{lnU sa.at 13.30 da Tophanede İs -ı 
Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. j tanbul LV. O.mirliği satın ıılma komlsyo -

K 
•• d ·ı h · k A nunda pazarlıkla alınacaktır. Katı temine- ___________ _. 

o. na gon erı en arıç as erı tı 4229 lira 25 kuruştur. NUmuneleri ko - A k A r B. . i 
kıtaat ilanları mfsyonctıı görlllUr. tsteklllı:ırin belll saatte n ara s ıye ırınc 

Muhtelif sebze alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satrn Alma 

Komisyonundan : 
Miktarı 24.300- kilo çalı fıısulyası 52.300 

kilo ayı;c kadın fasulyası 86.500 kilo bar
bunya fasulyası 98.000 kilo taze kabak 
26.000 adet hıyar. 
Yukarıda yazılı beş kalem sebzenin pa

zarlıkla eksiltmesi 27/S/ 940 pazartesi gli. 
nü sııat 14 de Tophanede İstanbul Lv. l· 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Hepsinin tahmin bedeli 17174 lira 
50 kuruştur. Rumeli cihetine ait sebzenin 
ilk teminatı 884 lira 6 kuruş ve Anadolu 
cihetine ait sebzenin ilk teminatı 404 lira 
2 kuruştur. Şartnamesi komisyonda görü
lür. İsteklilerin kanuni vesikalariyle belli 
saatte komisyona ıtelmeleri. (2480) 12482 

Kışlık elbiselik alınacak 
İstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

J{omlııyonundnn : 
l - 15000 nıetre kışlık elbiselik kumaş 

alınacaktır. Eksiltmesi 25·5·1940 cumartesi 
gUnU saat 11 de Tophanede İstanbul LV. 
l\mlrllğl satın alma komisyonunda yapı • 
ıacnktır. 

2 - Tnhmln bedeli 442JO lira katı teml· 
nalı 6637 lira 50 kunıııtur. Evsafı komla -
yonda görUIUr. İsteklilerin belli saatte ko
mlsyouıı gelmeleri. 

(2491) 12487 

Çizme, yemeni, kundura 
alınacak 

komisyona gelmeleri. Mahkemesinden: . ..J 
(2492) 124 s ~ 

Hacmıu11 malı llrsinde mektrp ç ,pli 
Çuval alınacak ğmd~, Ali hanninde Tralıla•J1 

Çorlu Kor. Satın Alma Komı'.~yonun- Haııt a 
dan: Karınız Ankara' ılı tukaddem ına~, 

Kor birlikleri iı;in 20000 adet un ve d:ız sek k 38 No.lu evde m;:kim Ha~~ 
.. . tarııfmdan 29. 1. 940 tarihinde al•J ...ıı 

20000 &det yem çuvalı uç gun zarfında divau açmıt ikam ıcilıınızm m«!çlıulıı· 
teslim prtiylc ve pazarlık suretiyle alına- j ba lıaptn di.n arzulıalının bir sur.ıı .-: 
caktrr. İhalesi 2S. 5. 940 cumartesi giınü lrmedifi ııbi darıııma cunii olarak . ~ 
saat 10 da yapılacaktır. İsteklilerin Çorlu 6. 6. 940 pe11em~e ıut 9 için da~e:: 
Kor satın alma komisyonuna gelmeleri zulıalmın H.U.&1.K. 183 n 142 ne• 1 ıi" ' · fikan ve on gan muddetlı ilinen teb 1 ~ 

{2493) 12489 rildiıinden bermucıbi k1rar mezkur ıiill; 

Su tesisatı 
Çubuk Belediyesindeıf : 

1- Açık eksiltme ile su tesisatının 
ikmali, 

2- Keşif bedeli bin yüz lira elli ku
ruştur. 

3- Muvakkat teminatı 82 lira elli 
kuruştur. 

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

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

ıaatte Aakara aslire birinci hukuk 
bulunmanız nya maıaddak bir ..,kıl l -
lbımdrr. Aksi takdirde H.U.M K. ıiO •dl 
m:1dd lerinia tatbik olunacaiı AnJıırl 
Ulus cazcıcıiyle ilin olunur, 

. 
Ankara Asliye Birine• 

Mahkemesinden: 
Ankara'nın Ko)'llnpazarı Kır1cJ1j~ 
No. da hanede Kanf Ali oılıı ıJ' 

Ankara"nm Kuılcaıar koyünden M•1 

cer Yıldırım t ra(mdan aleyhiniıe lll'~ıf 
çılan caıplık davası arzulıalı ıerrk ~ ,~1 
mdcllıınıza n ıcrekıe ıon adretı!llJ ff'.J 
Curaba haılancsi baı lıekimliiindeıı .,, ~ · 
katta adrrı Te ikaınrtcilımızıu trsbıt;5' 
dııınılan Lizzarıır H.U.M.K. ı•z .,. ti 
!erine tnfikan Ankara'da çıkan t:tııı ~ 

~ 111111111111111111111111111111 il il il il L sıkaa Cumhuriyet cueteleriyle •• o~tl 
: ilicen 6.6.940 ptrftmbe ıut 9 için 

1 
- Lllian Harvcy - Louis . Jouvct ne karar nrildiıindca bermacibi lı•:~ 

İstanbul Levazım Amirliği satın ıılmıı - 1' k r •• r ... 
komisyonundan : : S E R E N il D : ~:m~:i:ı"~:ı:::nı:ı0 ::~ a.:.,:!:dı!Ak ~ 

Çift 5000 yemeni çi1't 1000 çizme çift : /"\. : drrmrniz lazımdır. Alcıi takdirde H:ıJ jli• 
1499 A tipi kundura. : - ıniıleallik mevadının tatbik edilecrfı 1 

Ynknnda yazılı nyakkaplnr 27.6.1940 pa- '111111111111111111111111111111111111111;:' 

YENİ Si NEMA 
Bu gece saat tam 21 d~ 

RAŞİD RIZA - E. SADİ TEK -
HALİDE PİŞKiN n arka.dıılan 

.5. ind temsil 
GAİP ARAlYOR 
Kemedl 4 perde 

Loca: 400 - O. K: ıoo - Balkon: 7S 
Koltuk: 7S - Duhuliye: 50 
Temsil müddetince sinema 

saatleri: 14 - Hi - 18 
ZÜÖÜRT MİLYONER 

Jcancttc Gaynor - Duglas. F. Jr. 

HALK SINEMASI 
Bugün Bu ı:ecc 

Haksızlığa karşı isyan edenlerin 
başlarına relen fecaat 

SEVİMLİ HAYDUT 
Mevsimin ıcçme filmlerinden 

tamamen RENKLİ 
TİRON POWER - HENRİ FONDA 

- N. KELLY 
Seanslarr 

Saat: 14.30 - 16.30 - 18.30. 21 de 
Saat: 12,lS te ucuz matine 

MahkOmlar Kalesi 

sus 
Bu gün bu gece ,J 

Kahramanlık ve macera lt~ 1 
H iND Avcı AL• 

Baıı Rollerde: ffP 
PATRİC KNOWLES - Jd~lı~ 

CROMWELL - Rocııtı: 
HUDSON 

Sc~ns sattlcri dl 
Saat: 14 - 16 • 18 • 20.30 

1 
Saat: 12 de ucuz rrıatıı:ı 

FARGO KAMYONLARIMIZIN ıeldiiini v• derlial tealime amade olduklarmı sayıı ile bildiririz. C H R Y S L E R .. AN KARA Telefon ~s 


