
lUMA 
3} 

MAYıs 
1940 

ULU.5 Baarmeri J 
Çankm Caddesi, Ankara 

Telgraf: Ulua Ankara 

TELEFON 

Blışmuharrırllk 1371 
Y~ı İşlert MUdUrtl 1061 
MUessese MUdllrU 1144 • 

Yalova kaplıcalannda 
TERMAL ve Küçük oteller 1 Haııran 

1940 d:ın itibaren kimilen açılmıştır. 

("4450/2587) 12594 '--..... l\lJRuş Yuı İ§lert 1062 
t d a r e 1064 ADiMi% . ANCIMl'ZCI~ 

Flandres mıntakasının ekseri noktalarında, ve 
1111111 ••1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~11111111111111 

ser' de Alman ilerleyişi durduru du 
. Somme cephesinin büyük bir kısmında 
t11üttefiklere müsait muharebeler devam ediyor 

ğır ıayial veren Alman kıtaları 
orgunluk alameti gösteriyorlar 

Almanlar şimdiye kadar 2000 · 
tank ve 2000 tayyare kaybettiler 

11 sonra 
~'t,,~ Falih Rıfkı ATAY 
t~~ ':!~ •ahahı Paris'e vardık. 
''l'ı fr't'rni bir gün geçti. Büyük 
~ '1 ha~~&ız ve İngiliz toprakla· 
i , t,ltiı> l\ .a.ıker arasında adım 

1lltilıağtttık. Bu üç haftanın ta· 
~.'11 llı\la'tl\rtnı belki yarından iti
Q· l\ neıretmeğe baıhyaca· 
I)'~·· 
~ ~el'te~:a: ihtimaline karşı mÜl· 
• "'-11ıd urınay zabitleriyle ka· 
t~dded a tedbir konuımayı da
' e ti~Cek kadar bitaraflıklan 

-..' ~il Y~n iki memleket daha 
'"Qı:t ınııti Al d 1 la '--hin .r. man or u arı 
dıq11 toı>r krı~~ ulaıtılar. Burada
,, il ltah a dılımi üstünde İngiliz 
d 1 ltıta} t'a:rrıanca döğüşüyor. Bu 
' ll:tı.ı 11 ar- alınan hamlesi karıı· 

'l' >eııi 8 zaman tutunamasalar 
htıd• aıkuınandnn General 

11 ~'itti~ ~edbirlerini tamamla· 
""et} azıuıdınnak için düı· 

. " erin· 1>. 'ıifel . 1 Yormak ve yıprat-
y ..,., erıne devam edecekler • 
·qı b· 

cııııı it' "·· , 'lratı " Reçinneğe tahammÜ· 
~ d,ha Yhhut müttefiklerin bir 

endahta hazırlanırken 

Parla, 30 La. - Reem.! mahfillerde dün 
akşam, &İmal ordusu için bu kadar tehli -
keli olan vaziyetin aon derecede müşkül 
ahval ve ııerait altında alınan tedbirler ve 
çarpı&mıılcta olan fransrz ve ingiliz kttala
rmın dikkate pyan kahnımanlrğı sayesinde 
kısmen kurtarılacağı ümidi izhar edilmek
te idi. 

Muhakkak olan bir &C'Y varsa o da, al
man bularının ağır :zayiata utra.drJc.lan 
ve açrkça yorgunluk allnıetleri gösterdik
leridir. Kıral Leopold'un teslim olına.aı no
ticesinde f{maJ onfulannm istinat ettik.. 
leri limanlardan tiçte ikl&inin timdi diil
manm elinde bulwı.maaı dolayısiyle müba
lagalr bir nikbinliğe kapılmak doğru ol
mamakla beraber emin bir mcnbad.an alı

nan haberlere göre, alman bava kuvctleri
nin &imdiye kadar 2000 tayyare kaybettik
lerini kaydetmek llzmıdır. Bu mikdar har· 
bin bidayetinde Almanyada mevcut illı: hat 
tayyarelerinin takriben yansını teşkil et· 
mektedir. 

Almanlarm ellerindeki 5000 tanlrta.n 

( Sona 5 inci sayfada ) 

Sovyetlerle Litvanya 
arasında vahim neticeler 
doğurabilecek bir hôdise 

Sovyetler bau Sovyel askerlerinin ka(111ldığına ve 
bunun bir tahrik telakki edileceğini bildirdiler 

Moskova, 80 a.a. - Sovyetıer blrllğl ha· 
rlclye halk komiserliği &§ağıda.ki tebliğ 
neşretmiştir : 

Sovyet - Lltvanya ka.reıhklı yardım pak 
tı Mucibince Lltvanya cUmhurlyetl arazi 
sinde yerleşUrllmi&ı sovyet gs.rnl:ı:onların 
dan bir çok ruıkerlerln ka.ybolma.ları vaka 
Jarı kaydedilmiştir. Hariciye halk komi 
serllğlnln elindeki mevzuat, bu kaybolma 
ların Litvanya hUkUmetl organlarının hl 
mayesl altında bulunan bazı eşhruı taraf'ın 
dan organize edllmi§ olduğunu göstermek 
tedlr. 

Kaçırılan bir asker 
Bir tank llvnsında şoför olan Kızılordıı 

eri Şmnvgonets, 18 mayısta cUzUtamından 
kaybolmuş ve 26 mayısta dönmUştUr. Şmav 
goneta'in kumandanlığa verdiği ifadeler< 
göre, kendisi ıs mayısta yakalanarak vt> 
meçhul bir eve götUrUlerek orada yedi gUn 
bir mahxene konmuştur. Bir kaç gUn ken· 
dlslne ne ekmek ne de su verilmiştir. Şmav 
gonets'i kaldıranlar, ölüm tehdidi altınd:ı 
kendisinden. tank liva.sının vaziyeti ve si 
!Ahları hakkında maHlmat a.ımıya tegıeb 
bUs etmişlerdir. 
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itfaiye yangını söndürmeğe uğra§ıyor 

• Dün Akköprüde bir 
kereste deposu yandı 
Binanın sigorlah olduğu anlaııhyor 

İtfaiyemiz yangını söndürmek için 
başla çalışmıştır cidden canla 

Dün öğleden 

sonra saat 13,30 da 
Akköprü cadde-
5İn e M:ıhmut A 
laiyeli'ye ait olan 
ve Ahmet Faik Şa-
hin tarafından ki· 
ralanmıı bulunan 
kereste deposunda 
yangın çıkmıştır. 

Kereste deposu 
Türkku§U atölye
lerinin işgal ettiği 
binanın tam karşı
sında ve münferit 
bir halde bulun
makta idi. Ankara 
itfaiyesi yangın 

haberini alır almaz 
derhal Akköprüye 
gitmi§, bir taraf-
tan ateşi söndür- Ankara Valiıi ve Belediye Reiıi B. Nevzat 
mcğe çalışırken di- Tandoğan yangın sahcuında emirler veriyor 

Romanya' da 

Mühim 
emniyet 
tedbir eri 

Bukreş, 30 a.a. - Dün intişar eden bfr 
polis nizamnamesi, yalan haberler yayaıı 

veya Romanya harici politikası hakkında 

kastc mıistcnit tefsiratta bulunan veya 
Romanya tarafından ittihaz olunan polıtılr 
veya askeri tcdabir hakkında muahazede 
bulunmakla itham edılcn her şahsı bır ay
dan iki seneye kadar varabilen hapis ccza
sma mahkiim tutmaktadır. 

Yeni nizamname bugllnden itibaren yü.. 
rürluğe girmdttedir. Hılifına hareket e. 
decck olanlar aS'kert mahkeme huzuruna 
sevkedileceklerdir. 

Petrol mıntnkalarında alındığı dün sa
bah bildirilen emniyet tedbirlennin tatbi
katın.dan olarak, yarından itibaren bu mın· 
takalarda bulunan şupheli evlerde polısçe 
taharriyat yapılacafı bildirilmektedir. Go
ne aynı mıntakalardan geçen butiın tren
lerle demiryolu istasyonları da polis no
uret.i altında bulundurulacaktır. 

Otomobil ile seyahat edcnlerın hususi 
bir miısaadenamelen olacak, bu mıntaka• 
larda ikamet ede:ı butun yabancılar, ika
met tezkerelerini tecdit cdeceklerdır. S 
hazirana. kadar tecditleri ret olun:ın ecne
biler memleketi terkedeceklerdir. Terk 
etmedikleri takdirde tahanüt 1cunpla.rına 
na.kledileceklerdir. 

Varna'ya Alman 
turisHeri gelecek 

Sofye., 80 a.o.. - Almanya, bulgar hU -
kümeUnden, bu ) az Karadeniz · Uzcrlnde 
Varnaya bir çok turist göndermrk için 
mUsaade istemiş ve bulgar hUklimetl de 
bunu kabul ctmlşttr. Bu turistlerin bir kaı; 
bin yaralı asker olacağı tahmin edilmekte
dir. 

~arki Ürdün milli bayramı ve 
Milli Şet'in telgraftan 

Şarki :Ordün'ün milli bayramı mü
nasebetiyle, reisicümhurumuz feha -
metlu emir Aptullah hazretlerine teb
riklerini telgraflamışlardır. Emir haz• 
retleri de teşekkür ve tehassüslerini 
reisicümhurumuza telgrafla bildirmit-
tir. (a.a.) 

ğer taraftan henüz tutuşmıyan keres-
telerin kurtnnımasına ve aepoy' biti- r . . . . I B k 
şik ~ulunan kümes ve sair barakaların ı Resım sergısı Beledıye er an ası 
tahlıye ve yıkılmasına başlamıştır. 

Tamamen çam olan kuru keresteler altındaki• salonda dün açıldı 
yüzünden yangın çabuk genişlemiş ve 
alevler yüz metre yükseğe kadar çık-

( Sonu 4. tlııciı sayfada ) 

Sovyet - İngiliz 
münasebab 
Ve Tass ajansının 

neşrettiği bir tebliğ 
Moskova, 30 a.a. - B. Cripps'in 

Moskova'ya muvasalatı hakkında in
giliz gazetelerinde bir çok yanlış ve 

olduğundan, Tass ajansı, aşağıdaki 
Sergiden bir köte "d, it İıteın· az1tlanmaaına fırsat 

ltl1ı11 ltati b~Yen Hitler'in bu ba
~11tı1ı 'caiırı ır- talih tecrübesinde 

'' 1ı t,1~\ı. C 
1 

tahmin edenler çok 

25 Mayıs gecesi, Şlmavgonets, gözleri 
bağlı oldutu halde, şehir civarına. getlri1 

mlş ve salıverilmiştir. 
l 
biribirini nakzeden havadisler çıkmış 

• beyanatta bulunmağa salahiyettar-
; j dır: 

. . 1 Muhtelif birlik ve teşekküllere mensup 
"""i ı sanatldirlanmızın resim sergisi, diın gii:ti-

] 1 ıı~ · eçen k ·· d 
~İt , ırılerd lf sutunlarımız a 

el 'tıı lıJt. 1 en birkaç defa bah· 
t·'ll ıı. '•haa1tl1 

?lüldenberi aranan 
it c;t,. ·ı ~•-an k d"l" •. \· · ~: ı k h ·•• ya en ı ıgın • 

.,
1
t dıı. •ı •erı ~ftalar İyi geçmemiş-

~~leti:~e İçin eh~~?en yalnız böyle 
ı ~>,t· 1 'eferb tun vasıta ve faali· 
lltı>I ıfj • er d 
~ , , ttı eli d e en ve taarruz 
~~-:tıi "e ~ e tutan Almanyanın 
bq ft,

11 
~İillı.k .~rku~ç bir hamlesini 

, 1 ~lırıt1~
1:t Bal\~: mu, değil mi, yok

ft-lı hil ."e Yahu ınandanlığı bot mu 
t 'rı•ı:t tt\ıYor\lz ~Yanlış mı hareket 

11~İlıi ~İllj fe·ı~ erhalde 15 mayıs 
t~dllttıo '1ıt1ttu ~?.tlerinden birinin 

l tı'te.. iib·1 h~: nukfunet 1914 te 
'L 't!l U .. k ·~~ . "-tıına. r bir idare zafı 

·~,h~~k anlan değiftirmek
( ıSollQ J •bul etmiıtir. 

• tlncü •ariada ) 

Diğer bir vaka 
Aynı tank llva.sında §oför Kı:z:ılordu eri 

Plsareev, 24 mayıs gUnU knybolmuı ve 27 
mayısta cUzUtamına dönmliştUr. Plsareev'· 
in blldirdımne göre, 24 mayıs a.k§a.mı, bir 
Lltvanya piyade nlo.yı koğuelarının da bu· ı 
ıunduğu kamyon parkında, 6 kişi tara • 
tından Uzcrlne hUcum erlllmlştlr. HUcum 
edenler, Pisareev'ln ağzını tıkamışlar, ba
şım bir çuvala sokmuşlar ve kendisini meç 
hu! bir semte götürerek bir mahzene koy
muşlardır. Burada Uç gUn susuz ve ekmek
siz kalmıştır. 

Plsarcev'I kaldıranlar, kendisini tehdit 
altında truık livası hakkında isticvap et • 
mlşler ve bilha.sııa livanın gideceği yer lle 
alAkadar olmuşlardır. Plsoreev, bir ııu yo
lu tarikiyle kıı.çmı:ra muvaffak olmut-tur. 

FevkalAde yorgun ve bitkin olan bu iki 
Kızılordu erinin hali, maruz kaldıkları a 
(:'ır yokınızlukları s:!Sstermektedlr. 

Bir intihar hadisesi 
Bundan başka ıu vaka da olmuıtur : 
Buta.ev isminde rUtbelt bir kızılordu men 

( Soıuı J. liDcl.I HTf aM ) 

~--.ı----ıı.----... ·----' B. Cripps'i Moskova'ya fevkalade 
;:,ovyetler Bırlığının, l..ıtvanyanu. vv dıter hususi murahhas sıfatiyle göndermek 
Baltık dev/etlerinin vaziyetini gosterir hakkında İngiliz hükümetinin tekli· 

bari ta 

İtalya Naz1rlar 
Meclisinde 

Roma, 30 a.a. - Gelecek salı günil 
toplanacak olan nazırlar meclisine 
Musolini riyaset edecektir. Gazeteler 
bu içtimaın aktedilmesine mayıs baş· 
langıcında yapılan nazırlar meclisi 
toplantısında karar verilmiş olduğunu 
yarmakta ve ruznamcde mühim me
seleler bulunduğunu ilive etmekte-

( Sonrı 1. üııctl •ay/ada ) 
' 

fine cevap olarak, hariciye haJk ko-
miseri, Maiski'yi, şu ciheti İngiliz hü
kümetinin ıttılaına koymağa memur 
etmiştir ki, sovyet hükümeti, ne B. 
Cripps'i ne de her hangi başka bir 
§ahsı fevkaHide veyahut hususi mu
rahhas sıfatiyle kabul edemez. Eğer 
ingiliz hükümeti, hakikaten, İngiltere 
ile Sovyetler birliği münasebetlerin
de mevcut olmıyan bir değişme hak
kında müzakereler yapmak arzusunu 
görüyor ise, bunu, Moskova'daki bil· 
yük elçisi B. Seeds ve yahut da eğer 
B. Seeds değiştirilecekse onun yerine 
Moskova bliyük elçiliğine tayin olu
nacak bafka bir şahıı vaa.ıtasiyle ya
pabilir. 

Amerika Hariciye Nırırı B. Hull tayyare 
teslimatı icin mütteiilclere Jcolaylıklar Y•· 
pılacıfını bildirmiıtir. (Hıbırlerimiz S İıl· 
~İ Hpadadır.) 

1 

de d!ivetlilerin huzurunda törenle açıl
mıştır. Açılış toteninde Riyaseticumhur 
umumi katibi B. Kemal Gedeleç, mebus
lar, "zel sanatlar umum mudüriı Suut 
Kemal Yetkin, hariciye mensuplan bulun
muvlardır. 

Sergide, müstakil ressamlar birliğuw:, 
D grupuna dahil olan sanatkarlarla hiç bir 
teşekküle girmemi& bulunan ressamların 
70 eseri bulunmakta.dır. Sergiye Ankarada 
bulunan ı 7 ressam iştirak etmiştir. Sanat 
eserleri arasındıı çok gıize!leri ve orijinal
leri bulunmaktadır. 

Eıref Üren'in sergıye sekiz res:mıe iş
tirak etmesi, giızel empresyonist renkler· 
le ince, .zarif ve daygulu resimler meyda· 
na ıetirmiıtir. Bilhassa bahar, Maltepe<le 
kar manzaralan pek muvaffak olır.:ış eser
lerdi. 

İhsan Cemal Karaburçak ile Kerım Bı
çakç.ı'nm Me.rlerlnde de giizel renkler ve 

( Sonıı J. ü:ıcfi sayfada ) 
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İhtiyatlı ve basiretli tedbirler .. / Büyük Millet Meclisinde /Askeri makale 
H. SAMI 
Urfa Mebusu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi, cümhuriyet hükümeti, istikbalimizi 
dünkü içtimaında, tarihi bir karar perçinlemiı olacaktır. Maliye Veld
ittihaz etti. İkinci cihan harbinin limizin kürsüden söylediği gibi bun· 
kanlı meydan muharebeleri devam ların zarar görmemeleri için her 
ederken; milli mevcudiyetimizi ko· ı fedakarlığa baı vuracağız. 
ruyacak ihtiyati mühim bir tedbir Elimizin altında, muhtelif ve ku-
aldı. vetli vasıta ve imkanlar mevcuttur: 

On beı milyon lsterlin değerinde _ Hükümet, halk yığınlarının it· 
bir altın stoku mukabilinde Cümhu- tirakini temin edebilecek tarzda 
riyet Merkez Bankasından, harbin milli suskripsiyonlar tertip edebilir. 
•onuna kadar, 250 milyon liralık is· _ Dahili iııtikrazlarımızm ve bil· 
tikraz akdi iç.in hükümete aelahiyet haaaa kısa vadeli milli müdafaa bo· 
verdi. nolarımızın icabında derhal nakde 

Harbin tevlit edebileceği cini va- çevrilebilmeleri için azami kredi 
:Ayetleri kar§ılıyabilmek üzere, dev· kolaylıkları temin edebilir. 
Jeti, günün icaplarına uygun mali _ Direkt vergiler üzerinde daha 
bir selahiyetle techiz etti. Tarih, fazla durabilir. 
meclisin bu durendi§liğini ve hassa· 
aiyetini layık olduğu veçhile tebarüz 
ettirecektir. Vatan sevgisi, memle • 
ket duygusu bakımından hiç bir di· 
yardan, hiç bir milletten ders alma· 
ğa ihtiyacı olmıyan türk milleti bu 
kararın, bu ihtiyat tedbirinin hakiki 
ehemiyetini sezecektir. 

Cümhuriyetin mali tarihi, çetin 
mücadelelerle fakat aynı zamanda 
büyÜk muvaffakiyetlerle geçmittir. 
Bu zorlu didiımelerin hatıralarına 
hayalimizde bir "resmigeçit" yap· 
bnraak, profesyonel spekülatörler· 
den tutunuz da, ihtiraslarının hudu· 
du olmıyan aarraf azmanı unsurla· 
rm nice entrikalan gozumuzun Ö· 

nünde canlanır. Fakat turaaını iyice 
kavramalıdır ki, artık herhangi bir 
oyuna gelemeyiz. Bugün, bahis mev· 
zuu olan, milli mevcudiyet ve İştİk· 
lôlimizclir. Mülevves kazançlar için 
en ufak teıebbüs ve tahrike taham
mülümüz yoktur. 

Halkımız, mali tekniğin müfreda
bna, inceliklerine vakıf olsun olma· 
•m, sağduygusiyle en doğru hükmü 
•erecektir. Cümhuriyet hükümeti, 
yıllardanberi, yalnız onun mümey· 
yizliğine, hakemliğine kıymet ver
miıtir. Şimdi, biz, bu muhterem ve 
temiz kütle önünde açıkça mevzuu
muzu görüıebiliriz: bu kanunla, 
derhal, piya11aya 25fl milyonluk ye
ni tediye vantcuı mı "''llıf olacağı:ıı? 
Böyle bir iddiayı ,..., ... "k suyniyet sa
hibi olanlar tasavvur edebilirler. 
Harbin aonuna l--'1ar, ani zaruret
lerin ölçüsüne g; "' tedricen kulla· 
nılmaaı muhtemel bulunan bir sela· 
lıiyeti bu manada tefsir etmeğe im
kan var mıdır? Devletlerin, altın 
mukabili emisyon bankalarından a
vans elde ~tmeleri ise en ziyade tav· 
•İye edilegelmif olan bir usuldür. 

Mesela Fransa'da, Poincare'nin 
nakdi ıslahat hazırlıklarını yaptığı 

bir sırada parlamentodan çıkarttığı 
7 ağu.to11 1927 tarihli kanunun met
nini, bugünkü kanunumuzla kartı· 
laıtırmak entereaan olur. Para me• 
selelerinde, nakdi ortodokslufun 
mümeaaili bulunan mütehassıs muh
terem Mösyö Ch. Riat ise 1915 aene
ainde kaleme aldığı ( "mali kay· 
naklarımız" adlı eserinde sayfa 12) 
kanaatini ıu tarzda ifade. etmekte
dir: 

"Altm aaklamak" itiyadı mantık
sız ve münasebetsiz bir harekettir. 
Eğer Bank dö Frans bu saklanmıı 
altınlardan mahrum olmasa, bunla
rın kıymetinin iki veya üç misli hü· 
kümete avans verebilir." 

Bu kanunun derpi§ ettiği istikraz 
ıc' ·.hiyetinin mutlaka 250 milyon
luk bir emisyona sebebiyet vereceği 
de iddia olunabilir mi? Ciddiyetini 
muhafaza etmek ıartiyle, denilebi· 
lir mi ki, hükümet artık vergi sis
teminde, harbin aonuna kadar, hiç 
bir tadil yapamaz, eli kolu bağlıdır, 
yeni yeni (matrahlar = matiere im
poıable) in taazzuv ve inkitaf etti· 
iini görürse; bu gayritabii kazanç· 
)ardan hazineyi faydalandıramaz 7 

- Nakden tediyeleri asgari hac· 
me indirmek maksadiyle çek ve vir
man usullerinin taammümünü mec· 
buri kılar: 

- Bütün devlet daire, müessese 
ve iıletmelerinin nakit disponİ· 
bilitelerini daha mütemerkiz bir U• 

aule tabi tutarak Merkez Bankasın· 
daki türk lirası mevduatını yüksel· 
tebilir. 

- Zirai ve sınai iatihsalatımızın 
te%ayüt imkanları geniıtir. 

Bu maksatla: Merkez Bankasının 
kredi müzaharetini esaslı bir ıekilde 
tanzim edebilir. 

- Hayati ve %aruri maddelerden 
baılıyarak istihl&katı adilane bir 
tar%cla, muhtelif yollardan, tahdide 
tabi tutabilir. Kısa bir ifade ile dev· 
let veznelerinden piyasaya çıkacak 
türk liralarının muhtelif yollardan, 
kanallardan tekrar devlet vezneleri· 
ne avdetini mühim bir ni11pette te -
min edebilir. 

Kanaatimce: mali bünyemiz mat
lup olan bu elastikiyeti gösterecek 
ve imtihanı kazanacaktır. 

Vazife millidir. Müıterektir. Mü11-
takil bir vatan içinde meaut YCl§a • 
mak için fedakarlık i11ter. 
Yaıadığımız bu tarihi günlerde: 

vazife, ve fedakarlık kelimelerine 
hususi bir kıymet ve mana atfetme
ğe mecburuz. 

İhracat vaziyeti 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Avrupadakl 

harp vaziyetinin çok flddetll bir ıekll al • 
masına rağmen ihracatımız çok memnu • 
niyet verici bir şekildedir. Bugün de muh
telif memlekeUere 13•.000 liralık ihracat 
yapılmııtır. 

Yüksek Ziraat Enstitüsü 
talebeleri İzmirde 

İzmir, 80 a.a. - Yurt içinde seyahate çı
kan yüksek ziraat enslltUaü talebelerinden 
mürekkep bir grup dUD 1tece ıehrimlze gel
rnlılerdlr. 
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Balıkesir ve Nazillide 
sıcaklık 30 derece 

Dün şehrimizde hava bulutlu geçmi:s, 
rüzglr garp istikametinden saniyede en 
çok 5 metre hızla esmi&tir.' Günün en yük. 
sek sıcaklığı 24 derece olarak kaydedil
miştir. Yurtta hava, Karadeniz kıyılariyle 
doğu Anadoluda yağışlı, diğer yerlerde 
bulutlu geçmiştir. Rlizgirlar, Karadeniz 
kıyılarında ıimal, diğer yerlerde ekseri
yetle garp istikametlerinden saniyede en 
çok 5 metre bı~lt esmlı,tir. Dlin sabaha 
kadar yağan yafmurların mette murabba
ma bıraktıktan su mlkdarlan Trakya'da 
4-6, Marmara havzasında 1, orta Anadolu
da 1-20, Akdeniz kıyılarında l, Karadeniz 
kıyılarında 1-8 kilogram arasındadır. Sa
at 14 te yapılan rasatlarda tesbit edilen 
gündüz ııcakhkları Karsta 15, Elizığda 
17, Samsun.da 18, Uluktşlada 20, Malatya. 
da 22, Çorluda 24, Antalyada 25, Diyarba
kırda 27, Buruda 28, Balıkesir ve Nazil
lide 30 derecedir. 

Fevkalade tahsisat ve avans . 

kanunları kabul edildi 
B. M. Meclisi dün reis vekili B. Refet ısının ithali iç.in teati olunan notaların 

Canıtez'in reisliğinde toplanmıştır. Ordu ta.edikine, Tüıiriyo - İngiltere ticaret ve 
mebusu İsmail Çamıı.ıı'a izin verilmesi hak- klhing anlaımasına merbut listeye kitap 
kındaki riyaset tezkeresi, 1940 mali yılı ve aıevkuteler için her ilç ayda bir 6000 
muvazenciumumiyesine dahil bazı dairele- lir&!tk bir kontenjan ilavesine, İngiliz 

rin bütçelerine 109.922.000 lira fevkalade menşeli mallar bedellerinin suretitesviye
tahsisat verilmesine dair olan kanun pro- si ve ithal edilcmiyen ingiliz menşclı mal
jesi, Mo.latya mebu11u B. Nasuhi Baydar'- ların ithalini tenıinen nota teatisi aurctly. 
m, Muğla mebusu Yunus Nadi'nin, Samsun le yapılan anlaşmanın tasdik.ine, Tilrkiye
mcbusu Naeit Fırnt'm teşrii masuniyetle- İngiltere ticaret ve ıeyrisefain muahedesi
rinin kaldırılması hakkındaki tekliflerin nin tadiline müteallik anlaşmanın tasdiki
devre sonuna tlilikine, Türkiye - İsveç ti- ne, Türkiye • Yugoslavya ham afyon sa
caret ve kliring anlaşmasiyle merbutları- trşı anla:şmasırun üç ay müddetle uzatıl. 
nın bir ay müddetle uzatrlmaıına, Türki - ma.sın.a, Türkiye • Fransa ticaret ve aey
ye • İtalya ticaret anlaşmasına zeyl olarak risefain mukavelenamcslne müzeyyel an -
imza edilmiı olan proto'kolün tasdikine, taşma lle Tediye anlasması ve tetlimmatı. 
Tlirltiye - İtalya ticaret anl9.1masına bağlı nm tasdikine, Türkiye • İngiltere arasın-
2 sayılı listede tadillt icruı için teati olu- da milnakiıt 27 mayıı 1938 tarihli mlizeyyel 
nan notaların tasdiki ve Türkiye - Leton- ticaret ve kliring anla5masınrn türkçe 
ya ticaret anlaşması.na batlı A ve B kon- metninde ıörülen imll farklar;iyle tabı ha
tenjan listelerinin İptali ile yeniden tan- talan ve tercüme farklannm tashihi için 
zim olunan listelerin bunların yerine ka • teati edilen notalar ile merbutu olan mu
im olması için teati olunan notaların tas- aahhah anlaşmanın tasdikine, T!irkiye-ln
diki ve Türkiye - Romanya araaşnda aıkte- giltere ticaret vo tediye anlaşmaslyle mel
dilen ticaret ve tediye anlaşmalarının tas- fuflarıntn tasdikine dair olan kanun 1§.yl -
dikine, Tilrkiye ile İngiltere arasında 2 haları ile Eretll kömür havzasındaki ocak
eyüliıl 193fi tarihinde imza edilen Türk - larm birleştirilmesi hakkında kanun lA)'i
İngiliz ticaret ve kliring anlaşmasının tas- hası, Cümhuriyet Merkez Banka.sınca ha
dikfne, Türkiye • İngiltere mlizeyyel tica- zineye 250.000.000 liralık fevkalfi.de avans 
ret ve kliring anlaşmasiyle tadil edilmlı itasına dair kanun layihası, inhisarlar u
bulunan 2 eylill 1936 tarihli ticaret ve kli- mwn müdürlüğünün 1940 mali yılı bütçesi, 
ring anlaşmasına bağlı 4 sayılı listeye çJ- Ankara hukuk fak!iltcainin Maarif Veki
çek soğanlarının iUi.vesine, Türkiye - İn- !etine devri hakkındaki kanun liyihaları 
giltere ticaret ve klirlng anlaşmasına bat- müzakere ve kabul olunmuı, beynelmilel 
h ve husust takasa mevzu teşkil eden sıht mukavelenamenln tasdiki hakkındaki 
türık mallan listesine, bedelleri Commo - kanuna müzeyyel 3722 sayılı kanuna ek 
dlties Limited şirketine ödenecek ctYa kanun llyiha.smm birinci mUzakeresi ya
mlistesna olmak lizere, bütün türk emtia- prlmıştrr. Meclis bugün topl~caktır. 

Bingölde 
zelzele 

38 ev yıklldı 

• 

Şehrimize gelen malfımata göre e
velki gün saat 17,25 de Bingöl vilAye
ti ve kazalarında on saniye süren şid
detli bir zelzele olmuştur. Vilayetin 
Sancak nahiyesine bağlı Mezracık 
köyünün 20 evi tamamen, 15 evi kıs
men, Bek köyünün 18 evi tamamen yı
kılmıştır. 

Zelır.elenln vulnıq anında halk tar
lasında olduğundan nüfusça bir zayi
at olmamıştır. Yalnız bir kız çocuğu
nun yıkılan enkazdan eli kopmuştur. 
Köylti geceyi dışarıda geçirmişlerdir. 
Bingöl valisi felaketzedelerle bizzat 
alakadar olmaktadır. Halk bugün yı
kılmıyan evlerde ve civar köylerde is
kAn edilmiştir. 

Ankara nahiye müdürleri arasın
da yapılan değİ!iklikler 

Yoklamıya gelmiyen ihtiyatlar 
İ(İn cezai müeyyideler 

konuluyor 
Askerlik mükellefiyeti kanununda 

askerlik çağına girenlerden ilk ve son 
yoklamalarını yaptırmıyanlar hakkın
da cezai mUeyyideler bulunduğu hal
de ihtiyat askerlerin yoklamaları hak
kında bir hüküm bulunmamaktadır. 
Milli Müdafaa vekaleti ihtiyat asker
lerin yoklamaları hakkında da cezai 
müeyyideler tatbik edilmesi için bir 
kanun projesi hazırlamıştır. Projeye 
göre ilk ve son yoklama zamanında 
yapılan ilan Uzeriile yoklama memur
larına veya askerlik şubelerine ve el
çtılk ve kônaoloaluklara bizzat müra-
caat ile ve yahut yazı ile veya başka 
birisi vasıtasiyle hüviyet cüzdanını 

göndererek kanunt yoklamasını yap
tırmıyan ruhsatlı ve ihtiyat askerler
den 15 lira para cezası alınacaktır. 

Yeni kunılan ihracatçı birlikleri 
Faaliyet sahası bUtun memlekete ııaınll 

olmak Uzere Türkiye bağırsak lhracaatçı • 
lan birliği tle taaliyet llahaııı Trakya., Ka
radeniz ve :Marmara denizi havzalarına 
ııamll olmak Uz.ere bir yumurta ihro.caatçı
ları birliği kurulması İcra Vekfllerf Heye
tince kabul edllmı,ur. Her iki birliğin mer
kezi İstanbulda ola.ca.ktır. 

Türkiye - İsvi~re ticaret 
ınlaıması imzalandı 

Türkiye • lsviçre ticaret ve tediye an
laşması, diln Hariciye Veklletinde, umu
mi kS.tip bliyiik elçi Numan Menemenci
oğlu ile İlv.i~re elçisi ekıellns Lardy ta
rafından imza edilmiştir. 

Saym halkm nazarı dikkatine 
A·nkara Bcnediyesinden: 

Son askerlik durum~ 
nasıl inkişaf edece<? 

Evel ve ahar söylediğimiz tahakkuk ri anlaşılıyor. Böylece, a1:na11 

ediyor. Belçika'daki müttefik orduları şimalde, ( Majino ) hattını ta 
cenuba çekilemediler. Bu kuvetler, her ve takribi olarak Monmedi _ J 
halde şim<li denizden, İngiltere'ye ve mali, Amien - Abbevil nolct 
Fransa'ya alınmaktadır. Fakat ne ka geçen bir umumi hattı tuttn~f 
dar ~üç ve ne kadar zayi.at verdirici bir lardır. Belçika ile, İngiltere 
hareket yapıyorlar. Cihan askerlik ta- dan tehdit eden bütün :MSJlf 
rihi böyle geniş ölçüde bir ordunun, alınanların eline geçmiş bul~ 
yakın ve en tesirli silahlar karşısında Şimdi bu makalemizi, kısa 
ve büyük bir düşman ordusunun gece al ile bit:irebiliriz : Bundatı 
ve gündüz artan, kuduran saldırışları kerlik durumu nasıl inkiş~( ~ 
önünde deniz kıyısına gelerek gemi • Birinci ihtdmal, henüz bU!.

1 
lere binmesine ve düşmandan sıyrılma- keri kuvet olan Fransa'ya ili"' 
sına henüz şahit olmamıştır. İkinci ihtimal, bulunulaSI 

Bu kuvetlerin arasında, en mühim Fransaya karşı müdafaada :ıcal 
ve kuvetlisi olan Belçika ordusu, boz- giltereyc saldırmak. 
guncu bir kıralın arkasına takılarak si- Bu iki ihtimali burada, bu 

UJ..-ı•• 
lfilılarını teslim eyledikten sonra ordu- hacmi içfode incelemeğe sı 
nun sol cenahı tamamiyle düşmana a- İleride, böyle incelemelere 
çık kalmıştı. Dünkü son alman tebliği- mümkündür. . 

11 ne göre, şimdi almanlar, solda bclçika- Fakat sözlerimi kısaca şöY 
lıların yerine geçen ingiliz kuvctlerini bilirim : 
Armcnticre-Dunkerque hattına kadar Şimdiye kadar yapılan ha 
geriye sürmüşlerdir. Yani, daha doğ - rinci cihan harbinde sabit oıaııt 
rusu, ingiliz ardcı örtme kuvetleri fiyeti yeniden tamamiyle ıeyl 
(Annentier - Dunkerque) hattına ka- müdafaa müthiştir ve taart~~ 
dar çekilmişlerdir. Fakat bir tarafta da eder. On he§ gündenberi ( V11> 
( Ypres ) in şimalinde ( lzer ) kanalı Arras) mıntakasında, milyoııtl 
Uzerinde de ümitsizcesine kafa tut - man ordusunun taarruzu ye . 
makta devam ettiği alman tebliğinde mıstır. Fransız ve ingiliz ıns 
bildirilen kuvetlerin dahi, İngiliz ardcı felt!erı milyonlarca almanı te 
ardcıları olduğu anlaşılıyor. Doğrusu, sevkeyledi. Fransız ve ingilİI 
asker olarak, insan olarak ben bu ingi- yatı ye inadı şimdiye kadar 
liz ve fransız kumandanlarını çok tak- diselerle hiç sarsılmamıştır. 1 
dir ediyorwn. On be~ gündenberi her zamanda İngiltere'nin havad~ • 
taraftan sarılmış oldukları halde ve a- lük elde etmesi ve bununla ~ 
na vatandan kendilerine yardım için larak ingiliz deniz kuvetıerı 
hiçbir teşebbüse geçilmemiş olmasına tinanın her tarafta müthiş t 

rağmen, hiçbir şey yokmuş gibi, yarım göstermeleri muhtemeldir. A 
daire teşkil eden cepheleri üzerinde harbı bu yıl sona erdirmek 1ı 
müdafaa ettiler. Hiçbir şaşkınlık ve te- ihtiyaçları ne kadar zaruri ol 
!aş göstermediler. Ve iddia edilebilir, sun, bundan sonra harbın ııe 
ki alman ordusunun saldırış elAnını inkişaf edebileceğini, müdaf 
söndürdüler ve hafiflettiler. Derken muhafaza eylemekte olduğu il 
yarım milyonluk Belçika ordusu on - düşünerek mütalea eylemek 
lara ihanet etti. Silah arkadaşlığı, müş- Askerlik bakımından, bun~ 
terek iddia ve şeref mefhumlarını çiğ- ki alman teşebbilaUntin parıl 
niyerek ~ günlUk dilnya ikbal ve ra- metinde inkişafı beklenir. 1~ 
hatı için gecenin karanlıkları içinde halde yeni fransız baş kwnaJl 
kılıcını düşmana teslim eden k.adınlat· gand, ilk harekat ile çok yı~ 
mış bir kıralın hareketi yilzünden bu eksilmiş olan alman zırhlı sıl 
kuvetlerin yandan fazlası müdafaa hat yeni bir delmesine kaırşı ko 
tarından ayrılıp çıktı. Bu, Belçika'da- defi malzemesinden müre.ldteP 
ki i.ngiüs - franaıs kuY9i:lerinin ma- harrik ihtiyaçlarını ha.zır 
neviyatın.a yıldırım tesiri yapması la- müttefikler bu defa tonga>" 
zımgelen bir hadisedir. Buna rağmen, caklardır. 
sanki hiçbir §CY olmamıı gibl franaız 
ve ingiliz kuvetleri kudretli ve a.zim
kar müdafaalarına devam eylemekte ve 
metodik bir çekiliş yapmaktadırlar. 
Onlar, cephelerıinden saldıran alınan
ların saldırış hızlarını çok zayıflatmıt
lardır. Bu, açık görünüyor, alınanlar, 
aaıcak zırhlı silahlarının bol bulundu
ğu deniz kıyısı mıntakasından saldıra
rak bu ordunun denizdeki bindirme is
kelelerini elde etmeğe çalışıyorlar. 
Tabii, her iki tarafın hava silahları, bu 
bindirme ameliyesini bozmak ve yahut 
sağlamak için bu son günlerde kıyası
ya vuruşmaktadırlar. Fakat, müttefik 
orduların, bugün hata kendi ellerinde 
bulundurmakta oldukları üstende· 
Calais sahil kısmından istifade ederek 
bu ordunun mühim kısmını gemilere, 
sallara, kayıklara, hasılı ellerine ne ge
çerse bindirerek geriye alacaı<larına i
nanmak mümkündür. Zira, ingiliz ve 
fransız ardcıları şeref ve namuslarını 
çok yükselten müdafaalarla vuifelc -
rini yapmaktadırlar. 

Vaktinde harbe hazırlanmamak, yan
lış silahlanmaık yahut noksan silahlan
mak yüzünden demokrasi cephesi Nor 
veç'ten sonra ve fakat ondan çok ağır 
bir ikinci imtihan geçirmektedir. Bir
kaç gün sonra, çok ve yahut az zayiat 

Ankaraspor kupaSI 
"Anka.raspor" kupası maçıarıoJ 

yaz.ıh tarihlerde 19 Mayıs st.adYoıı' 
vam olunacaktır : 

1·6·1940 CUMARTESİ : s"-'l 
Beyoğluapor • AnkaragUcU. eri 

Hakem: Fevzi Çat. Yan hakeınl 
Özgüç, Refik GUven. 

2-6-1040 PAZAR : ~ 
Beyoğluspor • Demlrspor. S ~ 

kem: Namık Selkan, Yan )ıak.e 
Ozan, Ferih Esin. 

Salma paralan haczedi 
Temyiz mahkemeal umumi he~ 

suretiyle köylüden alınarak k!S>'diı 
nnda biriken paraların haciz e ;i' 
ğine tevhidi içtihat suretiyle 1' 
mlıttlr. 

Polatlı belediye t, 
geniıletiliyor 

Polatlı kasabasının her gUn ~ 
lnklıatı dolayıaiyle bugUnkU b!~ı• 
melleri mevcut eııkilO.Ua gUçlll"" 
maktadır. Bu sebeple Polatl_~..1 
kadrosunun gentılettlmesi karıoo
tır. 

lzmir fuarına gelecek y• 
ra parasız vize veril 

20 ağustostan 20 eylUle kadşr 
decek olan onuncu İzmir entCJ'Il""t-..,_,,_., 

Pazarcık nahiye mildilrü BB. Orhan 
KUrkçUer Cebeci nahiyesi müdürlüğüne, 
Cebeci nahiyesi müdürü Nihat Alp Çandır 
nahiyesi mildürlliğüne, Dahiliye Veklleti 
momurlarından Fikret Tokat Dikmen na
hiyesi müdürlüğüne, kUçlik Yozgat nahiye 
müdürü Valll Kurdiz Kmkale nahiyesi 
mütlilrlUğilne, Yenice nahiyesi mild!irll 
Kadri Taın Gölba.şı nahiyeai müdürlüğü .. 
ne, Gölbaşı nahiyesi mlidürü Emin Soy 
Yenice nahiyesi mildür!üğüne, İkizce na
hiyesi müdürü Cevat Atameroğlu Maaabaj 
nahiyesi müdlirlüğ!ine, Masabaj nahiy~i 
müdürü Tevfik Alparslıı.n Karakeçili na
hiyesi mlidürlüğüne, Karakeçili nahiyesi 
müdürü Hüsnü Baysal İkizce nahiyesi mU
dürlüğline, Bağlum nahiyesi müdürü Fa· 
ruk Erçevik Delice ıuıbiyesi müdürlüğüne, 
Delice nahiyesi mlidürü Mahmut Berke 
Bağlum nahiyesi müdürlliğüne, Çeltikçi 
mlldlirli Memdut Taşpolaç Güdül nahiye
sine, Güdül mlidürli Hakkı Yıldırım Çel
tikçi'ye, Erzincanın Ardudıın nahiyesi mü
dlirü Hl.mi Tekyürek Panlı nahiyesi mü
dürlı.iğüne tayin edilmiolerdir. 

Hasta nakliye otomobiline 
ihtiyaç hasıl olduğu zaman der
hal 1521 veya 1522 numarala· 
ra telefon edilmesi sayın Anka· 
ra halkından rica olunur. 12601 

ı vererek Belçika'daki müttefik kuvet
~---••••••••••"' )erin sahneden tamamiyle çekilccekle-ileri sürülebilir mi ki: hükümet, 

halkın her yıl artan milli tasarrufu· 
na en aygun ve müsait tartlar göste· 
rerek, müracaat edemez. Türkiyede 
milli ve dahili iatikrazların, milli 
müdafaa, milli teslihat bonolarının 
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Arına yabancı mcmlekctlrrd n ıı 
ziyaret makaadlyle gelecek k~0 
nn açılma tarihinden on beş l!i'Oıı 
lamak ve kapanma tarihinden et' 
sonraya kadar devam etmek U~ 
hakkı bah§edllecek eekllde ın t~ 
verilmesi İcra Vekilleri Heye 

plasmanına imkan yoktur? 
"Hükümetin harici istikraz akte· 

debilmek imkanlan harbin sonuna 
kadar artık kapanmııtır" tarzında 
bir mütalea dermeyan olunabilir 
mi? 

"Mali hodgamlık" artık hiç bir 
mana ifade edememektedir. Vaktiy
le maddi hodgi.mhl<larının esiri ola
rak servetlerini men~ei ne olursa ol· 
aun korumak endişesiyle göçebe çin
geneler haline girmit olanların bu
günkü hali olsa olsa bir vodvil mev· 
zuudur. 

Gelirden, kazançtan, servetten 
ancalf milli istiklalin yarattığı temiz 
hava teneffüs edilmek ıartiyle isti· 
fade edilebileceği katiyetle le· 
beyyün etmiı bulunuyor. Milletimi
zin mutlak bir ekseriyeti, esasen, hiç 
bir zaman bu kanaatten ıaımamıt· 
tır. Şaımadığı içindir ki dün olduğu 
gibi bugün de, yarın da aldanmıya- ı 

cakt:r. Memleketin "mukadderatın" 
inanmıt olan tasarruf sahiplerini ko
rumak, hatta onları kazandırmakla, l 

Zincir ! 
1 DeğUdlr ıtr • der zencire töhmet aczi 

ak damı. 
Hicab etsin tabiat yerde kalmıo 

kablllyyetten. 

Mareşal Göring'in esir edilmiş o
lan bütün Fransız tayyarecilerirıi zin· 
cire vurmak hususunda emir verdi
ğini, hem de alman istihbarat büro
sunun bir tebliğinden, öğrendiğim 
zaman Namık Kemal'ın yukarıki 

beytini hatırladım. Yalnız bu yeni 
vaziyette " hicap ., etmek tabiata de
ğil, medeniyet ve beşeriyete dü§mek 
gerektir. 

Ayni tebliğde şu cUmle de var : 
" Esir edilen tayyareciler için 

şimdiye kadar mer'i olan ilicenaba
ne emirler ilga edilmiıtir . ., 

En eçtin muharebelerin yarı bu
çuk insani kalmı!j tarafları esirlere, 
yaralılara, sivillere, kadın ve çocuk· 
/ara iyi muamele edilmesi idı. Rayş
tag reisi bu kadarcık .. alicenap • 

· ıığı .. da fazla görmekte, bir emirna
me ile ortadan kaldırmaktadır. 

Son Nazi taarru.zu ba!jladığı zaman 

verilen bir emir ve yahut söylenen 
bir nutukta Almanya'nın 1000 sene
lik tarihinden bahsedilmişti. 

Bunu, benim gibi, bir çok/arınız 
da, muhakkak, 1940 tan 2940 sene -
sine kadar olan devre diye anlamıı
tınız. 

Şimdi, esirlerin zincire vurulması, 
haklarında alicenap davranılmaması, 
hatta kısım kısım kurşuna dizilme
leri hakkında verilen emri görünce 
insanın soracağı geliyor : 

- Acaba bu bin senelik tarihle 
geriye doğru 1000 yıl mı kastedili
yordu ? 

Yoksa Ortaçağları bile bbyle şey
lerden tenzih mi etmeliyiz ? 

Ayşeye mektup! 

Edip dostumuz Nurullah Ataç, 
bütün edeb1 fikir ve mütalealarını 
Haber gazetesi vasıtısiylc Keziban'a 
Klinderdiği mektuplarda yazar: du-

rurdu. Eve/ki günkü Haber'de dos
tumun mektubunu adres değiştirmiş 
buldum. 

Bundan bir ay kadar önce muhar
rir Osman Cemal de Keziban'a bir 
mektup yazmıştı. Acaba, bu adres 
değiştirmekte bunun dahli oldu mu? 
diye düşündüm. Fakat yok. 

Çünkü Nurullah Ataç, bu yeni 
mektubunda : 

KA.§kl sevdiğimi sevse bUtUn kalkı 
cihan ! 

mısrağınz beğene beğene tekrar -
Jıyordu. 

Vakti bol olanlar ne yapar? 

Yeryüzünde bizim gibi yapacak 
i§i çok, buna mukabil bunları sığdı
racak vakti az olanlar bulunduğu gi
bi iıi az, parası ve vakti bol olanlar 
da var. Size Amerika'dan bir iki mi
sal ıöstereyim isterseniz: 

Adamın birine orta boyda kaç 
damla su bulunabileceği merak ol
muş. En küçük boydan incecik bir 
göz damlalığı almış ve uzun uzadı
ya uğraşarak bunu hesaplamıf. bul
duğu neticeyi de bir fen akaclcmisi
ne bildirmiştir. 

Fakat bundan daha sunturlıısıı da 
var: Eskimolara buz do!abı satma
ğa giden bir başka amerikalı, lt1is
ter Moran da büyük bir kuru ot yı
ğını içine atılan bir iğnenin bulun
ması kaç saat süreceğini merak et
miş ve iğneyi atarak aramıya ko
yulmuş. 1 ğne, seksen iki saat, otuz 
beş dakikada bulunmuştur. 

Mister Moran sonra bu iğneyi de, 
birer birer aradığı otları da bir bal
ya yaparak Nevyork fen enstitüsü
ne göndermiştir. 

Bu çalışmanın boşa gittiğini san
mayınız: Bu araştırmada seyirci bu
lunanlar, ot saplarını birer ysdigir 
olarak saklamak için satın almışlar, 
Moran da bu alış verişten 12 İngi
liz lirası kazanmıştır. 

Ne dersiniz? 
r. ı. 

olunmuıtur. 

. 'kÔ~ Mesut bir nı 
" Cebeci aaker1 hastanesi bd~ı 

hastalıkları mlltehnssıeı, kıyın~ 
rlmizden Dr. Şevket Hllıınll J{ 8,,ı 
yan Meral Ortaç'ın nlkllli tö!.ı~ 
Ankara belediyesinde bir çok ıı~. 
111erln huzurunda icra kıtınnıışUl' 
illere uzun saadetler dileriz. 

Çağrı 
;' 

x İktisat Encümeni bu~Un 
toplanacaktır. ol 

x Divanı Muhasebat EncUırıe 
da toplanacaktır. ~t 

x Nafıa Encllmenl bugllll 
~oplanacaktır .• 

Açık teıekkii1 1 
Hareketlarz mıntakıısındnld J' 

Zlffi kereste temini için Sl\•sSIIl d 
kazasındaki durmadruı ça.JııW b ,, 
man işletmesine 1500 .M. murll s 4' 
arsa tebcrruundan dolayı bflŞll\oJ 
sine, kıymetli Koyulhisar tıııll<ı:l 
hassa değerli kaymakam J<~ey 1 ıahsım namına ıı.çık te;,c!d<llritıJll~ 
buna Ulua gazetesinin tavıı..'!B'\11,ır:-. 
derim. Ko>"' JS 

tıı1etrıı~ 
Nt'f~ 
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1 sonra .. . .. ·-:·~ 

1 (l?a~, ı . 
1 ll'ıa)'ıa b· · '.n~i sayfada) 
( 1 l>elt d ~r ıkı gün fransız mil
• ltııı·n erı?"den sarstı. Fransız 

ll'h. Reçılıne ld w •• k 

Almanların İngiltereye 
asker çıkarmaları 
ihtimali de vardır! 

~'f ol z o uguna ıtı at 
). ı. lngj~n 

1 
halk hayal sukutuna 

herabı:ı e~ dahn az telaşlı ol
lığ1 i ·er hır rnüddct muamma 1 
~İ)'a Çttnde kaldılar. Fransa 

•nı " le ta)• guratle toplamışbr. 
nıa. !are ile Saint - Nazaire 

d ınd·~· · e iıç· •gırnız vakit rıhtım 
. 

çlik ~ 'Ve hamal takımından 
. ..rup 

lngilfere hükumeti buna karıı tedbirlerini almııhr 
l&afir· un konu~masına ku-
ller ,.

1 
olduk: - Evet orada Londra; 30. a.a. - İstihbarat nezaretinin parlamento sekreteri Nicholson, 

dün akşam imparatorluğa hitaben radyoda bir mesaj neşretmiştir. .. eçr ' 
haklar 1

• Hıyanete uğradık, 
il! ınd n 1 w• ' Nicholson demiştir ki : a.;.1 Ü .. gc ecegı7.. 
~İYatı ~ nu Marsilya'da halk 
lçlilın· kdeniz'in bu tarafın-
'! •Yecek k d d h • . • 

" Alm.ınların, Flandre'lerde bir netice istihsal etmeleri ihtimalini göz 
önünde bulundurmalıyız. Fakat, herşeyden evel bu neticenin kati bir netice 
olmadığı hatırdan çıkarılmamalıdır. Haberler fenadır. Gelecek günlerde da· 
ha fena haberlerle karşılaşmamız ihtimali de vardır. Bundan evelki harp . 
lerde mevcut olmıyan usullerle almanların lngiltere'ye birkaç bin asker çı
karmaları da ihtimal dahilindedir. Fakat, 5 milyon insanın merdane ve eğil
mez cesareti bunların lngiltere'de çok kalmaları imkanını vermez. Esasen 
filolarımızın ezici kuveti karşısında almanlar uzun müddet barınamazlar. 

1 tere a ar a a ıyı ı-

ll)'n.nın tam rnnğnasiyle geçen 
lıtııın l§hr denilebilir. Avam 

I bir la ~n kararlarından bah-
11iiltervıçre gazetesi muharip 
arı te~b~arafından daha şim· 
f olan l ırlerdcn birçoğunun 
b gv• 
İre.~ ıçre tarafından 1 ey-

~tadır '0ra alınmış olduğunu 
fık ıne~ı Yle görünüyor ki iki 
e ke.d ekctte son taarnız a-
ddere.t ar Almanya'nın bütün 
ab· •nı b" l b. h ılece ~. oy e ır amleye 
l'UJt v ghıne ihtimal verenle
h·L e aa llıı:iın l aaa yalı:azası ve ba-
t 'dala: tnanuştır. Büyük Bri· 
1~ l' chı~1 ~aynar bir halde 
h1ı ka ıkenın azametini kav· 
hııdutYnayışta tam bir zafer 

"e au'I. b" k fevkı· . ır mukııvcrnet a· 
· A.lına 1 bır rnücadele iradesi 

l:ilf nya sulh, İngiltere ve 
A r • • 
~"ru lghyor: .. _ Alman 
· O 'l.~a ltıtasının esareti de -
ltııı1ta:'cıan ~lman tnhakkü • 

~·' değil er akıbetlerinden bi
lh~i d h! Hitler'in en yakın 
•
1 

olın .... 1 kurtulamaz. Böyle 
1 ler • ·ıacaktır" 
ıı ede • 

11 de ın nıuharebeyi ne za· 

lr, ?oie k ekanla tahdit eden 
O\t •ta ·· ·· • lle d Ustunde daha ağır 

iltı, b e ad lara doğnı hava 
~ın, r"~ada tasrih etmek İs· 
1 tinıll~ nt akla gelebilecek 
1trı1ıd ~r kar§ısında dahi bu 

ııt "I' ıgını .. • w. 
Q,. gormıyeccgız. 

tıı.... il l!eld•w• 
''lll: b' ıgırnizdenberi tanı· 
) ı:ı:e • 

Otolar ıtalyan muamması· 
1dır? it. ~caba bu bir muam· 
~ll.Pl)0l'll Ya vazifesini sada • 
İltıııil k,· Alınan ordularının 
e d· r41 F ıı ôğlj ransa yaralı tek 

't hııduııtrnektedir. Öbür kolu 
U ~·dll. ve ~rında nöbet tutuyor. 
ı\' e ..... e'l.ııyir'de Mısır'da 

~ '"llltef• ' 1 

i)l llktad •k ordular vazife-

t
~ \o e A.kd ır .. Oönü~te Afrika sa-

l alt· enı:ı d 1 w "l'ı ıt, ta. a n arına ugradı-
'İıı• ~e kıt Yra~eleriyle her nevi 
te

1
!
1
1tnj h~ arıyle müttefik ku· 

'" .. ır h" h h llatü ucuma azırlıın • 
l'le 'l.ayia~~e. bulduk. 
1tıı 11en, h· hır milyonu buldu

li~ )heden ınlerce tayyare ve 
'\\ı korkUn alnıan orduları 21 
~ eyhlld ç rnuharebelerden 

, ) "ıtaıte, orduları Üzerine sal
İt~lli bir Ve kuvete malik mi· 

~? ~llnJa ~aarruzu yalnız mı, 
11.~ 11 lıi; a beraber mi yapa· 

'~111 ;ıar, Yo~ulh teklifinde mi 
~lit. ll~ak aa d~racaklar mı? 
~lir llclk· harbı kaybetmek 
1 • n· 1 deh 1 11 tt ır l'tıiidd am e devam e-

• ı.ı:ı ... ~eçir.. ..et daha heyecan· 
''I k "ce . 1 ~·ı \lv"t] gız. ki taraf or • 

, ç k• " e .• 
l.ı:ı td ılltıe rını bilenlerden 

)' 'ıne~ gelecek hadiseleri 
1 .. h ... 
J >e.~ Utiin t' bır \tt l\.lnı A'Vrupa Almanya 
Q'>, lc11.11a anya hiç olmaz!" 
~ ..... t rn at 7o •1 "ilan ernat t . nu yonun bü • 
ç,lj,. tlliica.d alıhini ortaya at· 

'~ .. " ele .. h . 11.10 ,
1 

e arn §up esız, bü· 
d,~i ~ltla, b anaı'I. olur. Ya iki 

~l biti İitii11 e~a~er Avrupa kı· 
tlr rnı1J1 h ... 

ÇıJt ~'il ' Yahut h .. urıyetler ni-
' 11.t- ~alt i t' ur milletler ni
~~t htt 8 

•Yen dava muzaf· 

~ lt)de ~İirı eair 
dı '°aı:i \l ha.kik ~lan bitaraflar 
~I 111'llıt~et haık:tı .~n!~nıı~ olsa

•aı ~l'ıtıd Yanar da t_ur~u olurdu. 
ı- tltıii 'n ak g lavı Pompei 
. '~ lld arken f d' .. 
ı h t-_h ııJt1 k e en ısının 

'lırı 4 ccii., 
11 1 Para kesesini 

llt1 enıi§ 1 
Yorları 0 an zavallı 

lı FQl"h 
11oııa ~ılkı ATAY 

' nda \' 
k~·~ı.elerj . ~ Bef (ika' da ki 

rLlcj}' rnılln Vaz"ıyet" • • 
"'lk· t "elt 1 iYi 
t ı t(i filet' 
ııı~,~lt. taıt~ li_ollanda ve Bel

&lc · ~ ı · eaı hakk tı tı }' Çın icabe ında ma-
d t kad:l>tnıştır T den bütün te-

~ ! 'İltJ· r hiç b.' alebemize dair 
"t ır :a ır fen h 

t11 •tıııa~ elçik d a aber gel-
ltt~ış o;n llltıhte~i: kal.anların 

't, ite ltta1rı dtıkları §ehırlerine 
'ltr ~tir, ltlat alınır anlaşılanların 

;-ttı n~i alınmaz neş-
rı trc , llıe11b•d 
tr •tib an ger 

t İtıti ilr Cdilrni ıree gelsin 
~ar ol Yerek resmi 

unınası lazımdır. 
(a.a.) 

Fransa'nın büyük orduları şimdi başlıca harp mıntakasının cenubundaki 
müdafaa hattında toplanmakta ve Veyr,and kumandası altında almanların, 
kazanmak istediği tam muzafferiyeti hiçe indirmeğe hazırlanmaktadırlar. 

Nicholson şu sözleri ilave etmiştir : 
" Almanlara karşı nihai zaferi kazanacağımıza şüphe yoktuı. Bız onları 

bir kere yendik, bir kere daha yeneceğiz. ,. 

Leopold'ün ihaneti 
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Önceden dü~ ··nü!müş ve 
organize edilmişti. .. 

... fakat son dakikaya kadar, orduyu 
teslim edeceğini kimseye belli etmedi 

Paris, 30 a.a. - Havas bildiriyor: 
Şimdiye kadar düşiinülebilenin ak

sine olarak, kıra! Leopold'ün ihaneti, 
yalnız askeri bakımdan görülmemeli
dir. Çünkü evelce düşünülmüş ve or
ganize edilmiş bir hiyanet karşısında 
bulunulmaktadır. 

Anlaşıldığına göre, kıral, seneler
denberi, iğfal ettiği nazırları vasıta

siyle sarih surette şahsi bir siyaset ta
kip ediyordu. Harbın bidayetinde, 
kırat, her türlü temasa mani olmak i
çin, nazırlara Belçika arazisinden çık
mağı ve Fransa'ya gitmeği meneyle • 
mişti. Mütecavizi takbih için radyoda 
nutuk söylemekten istinkaf etmiş ve 
Belçika hükümetinin fransız makam
ları ile anlaşmalar akdine ve tahliye
yi hazırlamağa matuf her türlü siyase
tin aleyhinde bulunmuştur. Kıral ile 
nazırları arasında şiddetli sahneler 
cereyan etmiş ve nazırlar, kıralı ez • 
cümle başkumandan general Wey
gand'ın tavsiyelerini takip etmemesin· 
den dolayı tahtie eylemişler ve kırala 
mesuliyetlerini bildirmişlerdir. Kıral, 
bu kararından döndürmek üzere Pier
lot'nun ya}>tığı son teşebbüse de kati 
surette hayır cevabı vermiştir. Kıral, 
kabineyi değiştirmek ve yeni bir hü
kümet kurmak niyetinde idi. Görülü
yor ki bu, en büyük bir ihanetle uzun 
zamandanberi teammüd edilmiş bir 

hareketti. 
"Menfur ihanet" 

Paris, 30 a.a. - Belçika umumi me
sai konfederasyonu ile Belçika hıris
tiyan sendikaları konfederasyonu, Bel 
çika sendikaları teşkilatına hitap eden 
bir mesajlarında ezcümle şöyle de -
mektedirler: 

Memleketi istila eden alınanlardan 
kaçan milyonlarca belçikalının hissi
yatına terceman ve Belçika'da kalan
ların düşüncelerini aksettirmekte ol· 
duğumuza kani olarak üçüncü Leo • 
pold'ün memleketine ihanet etmiş ol
duğunu beyan ederiz. 

Hilriyetin, hakkın ve §erefin mu · 
zaffer olması için hükümete bütün ku
vetimizle müzaharet edeceğiz. 
Diğer taraftan fransız umumi me

sai konfederasyonu, Belçika amelesi
ne hitap eden bir beyannamesinde ez
cümle şöyle demektedir: 

Fransız arkadaşlarınız. üçüncü Leo
pold'ün menfur ihanetine sizlerin iş
tirak etmemiş olduğunuzu bi)iyorlar. 
Ve nihai zafere kadar hak, şeref ve 
hüriyetin müdafaası için kendi yan
larında bulunacağınızdan emindirler. 

Son defa Belçika kır.alı ile 
görü§en bir zabit anlatıyor 

Londrn, 30 a.n. - T:imes gazetesi Bel
çika orduıunuh tetıliminden evel kıra! Lc
opold ile görüşen ve müttefiklere mülaki 
olmağa muvaffak olan yüksek rütbeli bir 
Belçika zabitinin beytnatını neşretmekte
dir. Bu zabit şöyle demiştir: 

"- Kıralın tavır ve hareketinden ve 
kıtaatın vaziyetinden ordunun teslim ola· 
cağını anlamak mümkün değildi. Pazar 
akşamı kıralı gördüğüm zaman milletin 
ıstırabından müteessir olduğu yüzünden 
anlaşılmakta idi. Fakat, söylediği sözler
den Belçika ordusunu tcellm olınaia icbar 

edeceğini anlamak mümkün değildi. Ben 
de, diğer Belçika zabitleri gibi, ertesi &'Ü· 
nü bu haber etrafa yayıldığı zaman inan -
mnk istemedim ... 

Zabit uunları iUlve etmi&tir: 
"- Ü~ hafta evcl Belçika ordusunun 

mevcudu 750.000 ki~i Jdi. Bunların 400 bi· 
nini ilk hatta ~arpışan muh!lripler teşkil 
ediyordu. Son muharebe neticesinde ilk 
hat efradından cepheye gönderilebilecek 
olanların mikde.rı 200 bine inmişti.,. 

Sofya'Jaki Belçikalıların 
vaziyeti 

Sofya, 30 a.ıı. - Buradaki Belç.ika ko
lonisi, başlarında Belçika elçisi olduğu 
halde Plerlot hUkümeti yanında yer alm115-
tır. 

Belgrat'taki sefirin vaziyeti 
Belgrad, 30 a.a. - Pierlot hUkUmctinln 

talimatını takip etmeyi kararla,ştırmıııı olan 
Belı,;lka elçisi, bu kararından, yugoslav 
hUkUmctlnl haberdar etmlşUr. 

Romanya bitaraf bir nazarla 
bakıyor 

BUkreş. 30 a.a. - Besmı Romanya mah
filleri, Belc;lkadald hAdlseler kat§ısında, 
tam bir bltaraflılc muhafaza etmekte ve ga
zeteler, ajans hnbcrlerlnJ ne§!r ne lktlta 
eylemektedir. 

Unlversul gazetesi diyor ki: 
"Bizim lı,;ln kırıı.1 Lcopol'Un kararını tef· 

sır etmenin hcnUz zamanı değildir. Vakıa
ların kendi mll.nıı.ları vardır, ve kelimeler 
buna bir şey 1111.ve etmez.,. 

Lübnan' da hayret 
Bc)TUt, 30 a.a. - LUbnanhlar, Belçika 

kıralının teslim oluşunu, ha)Telle öğren • 
mlşler ve hiddetle lmrşılamışlardır. Halk 
mutte!lklerln mUcadeleye Alme.nye.nın e • 
zllmeslne kadar devam hnltkında sarsıımcu: 
azimlerine ltlmndını izhar eylemiştir. Ga• 
zeteler, lurnhn hareketi knrşı~ınd:ı herke· 
ııln nefretine tercllınan olmakta ve Belçika 
hUkllmetınln kıralın hareketini Uzcrlnc al· 
mıyarak zafere kadar ınUcadelcye devam 
arzusunu izhar eylemeslndekl snmlmt ha -
reketlnl memnuniyetle tebarüz ettirmek • 
tedlr. 
J(ıral icrayı hükümet cclemiyecek 

Fransada bir mahal, 30 a.a. ;- Bu 
akşam konsey halinde toplanan Belçi
ka nazırları aşağıdaki kararnameyi ka
bul etmişlerdir : 

"Belçika milleti adına, kanunesnsi· 
nin 82 inci maddesi mucibince. kon
sey halinde içtima eden nazırlar, kı
ralın müstevlinin idaresi altında oldu
ğu için icrayı hükümet imkanından 

mahrum olduğunu müşahade ve tespit 
eylemişlerdir.,, 

B. Reynaud'nun dün 
yaptığı temaslar 

Faris, 30 a.a. - Başvekil, Paul Rey
naud, bu sabah devlet nazırı !marne
garay ve İngiltere sefiri Campbell'i 
kabul etmiştir. Başvekil bundan son
ra Mareşal Petain, General Weygand 
ve Amiral Darlan ile uzun bir müla
kat yapmıştır. Bilahare Daladier, Ey
nac ve general Vuiilemin de konuş· 
malara iştirak etmişlerdir. 

Başvekil bundan sonra Belçika baş
vekili Pierlot'yu da kabul etmiştir. 

Poltava' da mamut iskeleleri 
Moskova, 30 a.a. - Öğrenildiğine 

göre Poltava civarında yapılan hafri
yat esnasında beş mabut iskeleti mey
dana çıkarılmııtır. 

Hasf al arın ve 

bombardımanı 

sivil halkın 

karıısmda 

İngiltere hükumeti 

mukabele elmiye e 
Londra : 30. a. a. - Hastahane ge

milerinin bombardımanına hiikumetin 
mukabele bilmisil yapmayı derpiş e
dip etmediği sorulan B. Attlee şu be
yanatta bulunmuştur : 

" - Hastahane gemilerinin, Fran
sada seyyar hastahanelerin bomb:ırdı
manları, ve alman tayyarelerinin 
Fransa ve Belçika yollarında mülteci
lere kasden hücumları, alman hüku
metinin kendine has olan dehşet usul· 
!eri olarak telakki edilebilir. 

1ngiliz hükfımeti münasip göreceği 
şu veya lm tedbir i alm !·ta 1 t r 
olmakla beraber, kadın ve çoculdar -
dan öç almalı: niyetin-le cl ı.-iilclir . .. 

Kur§una dizilen kim? 
Paris, 30 a .a. - lstihbarat nezare

tinin tebliği: 
Alman ajansı, bir taraftan, yere in· 

meğe mecbur kalan biri teğmen biri 
küçük subay iki alman tayyarecisinin 
kurşuna dizilmiş olduğunu, diğer ta· 
raftan, esir alman subaylannın müt
tefikler tarafından rütbelerine Hiyik 
olmıyan bir tarzda muamele gördük
lerini ileri sürmektedir. 1stihbarat ne
zareti, bu iki iddiayı da kati surette 
tekzip eder. 1stihbarat nezareti şura
sını bildirmeğe salahiyettardır ki bu 
sözde barbarlık hareketleri münase -
betiyle mukabelebilmisil hareketleri
ne geçildiği Fransa'da öğrenilirse, ay
nı tarzda hareket olunmakta tereddüt 
edilmiyecektir. 

Sovyellerle Lilvanya 
arasında bir hadise 

(Başı 1 inci sayfada) 
subu, f\lbntta kaybolmuıtur. Butacv'in aro.
nılması hakkında sovyet kumandanlığının 
talebine cevaben, VUno'dnkl Litvn.nya ma
kamlan, Butaev'ln 12 mayısta yakalanmak 
üzere bulunduğu bir sırada intihar eyledi· 
ğlnJ blldirmlıılerdlr. Bu mUnnscbetle Llt· 
vanya mnluımlan, l!!Umlln nğza sıkılan bir 
tabanca ile vukua geldiğini de söylemi§ -
lcrdlr. Fakat cesedin muayenesi yaranın 
kalp nahlxeslnde olduğunu lsbat etmiştir. 
Rcsmt Lltvruıya makam arının diğer be -
yanalı da tezat halinde tecelli ctmlotlr. 

Bunlardan başka Lltvanyada lkl aovyet 
askeri daha kaybolmuutur. 

2:S mayısta. ho.rlclye halk komiseri Mo -
lotot, Lltvanya climhuriyctlnln Moskova 
elçtst :Mntkevlclus vasıta.siyle, sovyet hli • 
kUmetl namına Lltve.nya hUkUmeUne bir 
dekllrasyon yapmıııtır. Molotof, bu dckltı
rruıyonda kaydetmlştlr ki sovyet hUkUme
U, lltvanynlıların böyle tarzı hareketini, 
sovyetıer lılrllğine kat§!, vahim nctleelerle 
dolu bir tahrik olarak telCıJtkl eylemekte
dir. Sovyet hllkUıneU, I,!tvanya hllkUme • 
tinden, bu tahrik vaknlarına bir nihayet 
vermek lc;ln derhal tedbirler alınmasını ve 
kaybolan sovyet aııkerlert hakkında derhnl 
araştırmalarda bulunmMını talep eyle -
mlııtır. Sovyet hUkUmcU §U Umldl izhar 
etmlotlr ki Utvanya hUkUmetl, sovyet hU
kUmetlnln bu tckllClerinl kabul eyllyccek 
ve sovyet hUkllmctlnl bn.şka tedbirlere bıış
vurmıya mecbur bırakmıyacutır. 
Sovyetler Birliğinden dönecek 

Litvanyalılar 
Kaıınas, 30 n.n. - Sovyet hükümeti 10 

teşrinievelden sonra sovyet topraklarında 
kalan litvanyalıların memleketlerine dön. 
melerinc muvafakat etmiştir. Bu suretle 
Litvanya'ya girecek olanların mikdarı 50 

bin olarak tahmin edilmektedir. 
Litvanya'da endişe 

Kaunas, 30 a.a. - Reuter a· 
jansı, sovyet protestosunun Lit· 
vanya'da endi§e tevlit etiğini bil
dinnektedir. 

Litvanya hükümeti, bu protes
toya verdiği cevapta bu iş için 
hususi bir tahkikat komisyonu 
te~kil edildiğini ve mesullerin şid 
detle tecziye edileceğini bildir • 
mi~tir. 

. 
llalyan Nazırlar 

Meclisinde 
(Başı 1 inci sayfada) 

dirler. 
Almanya ticaret nazırı 6 haziranda 

Romada beklenmektedir. Resmi mah
fillerde beyan edildiğine göre alman 
nazırının bu seyahati Alman - İtalyan 
teşriki mesai çerçevesine dahildir. 

Muıolini düşünüyor 
Paris, 30 a.a. - Bazı diplomatik 

muharrirler, ezcümle Epoque gazete
sinde Kerillis ve Oeuvre gazetesinde 
Tabouis, B. Musolininin halen vaziye
ti düşünmekte olduğuna ve düşünce
lerinin neticesini avdetinde, muhak
kak bu cumartesi ve yahut pazar gü
nil bir .nutukla bildireceğine işaret et
mektedir. 

Malta'da bir günlük bir ihtiyat 
tedbiri 

Malta, 30 a.a. - Vali vekili general 
Dobbie dün akşam radyo ile· Malta a
halisine yarın ı.adece bir ihtiyat ted
biri olarak mekteplerin kapalı bulu
nacağını blldirml~tlr. 

ISTA 
Cumhuriyet 
Her memlekette be§inci kol 

YUNUS NADi. bu baılık alıuıcl& dıyor ki: 
"Bu harbin iuılarmdan olan bqiııc:i kol ıim

dilıi balde doirııdaa dofruya Almanya ltbine ol
mua bile hu halde mıılldılder alryhine muit• 
nccih propacaada faaliyclıne Uet olmut gıbi
dir. Her m mlrlıetİD J'apması lbını ıelcıı propa
ıandad& alınaıılarm çok aiıtmıli bir çalııma ile 
ileri citıikleri mııbakkakıır. Nornç'te Alm:ınya ile 
mutabık milli ve mahalli bır hıılımııet t ıkiline ,... 
rıncnya kadar 'le Hollandada Alııı:ınya Ilı.ine ça. 
lııualı milli elcııı&ıılar bıılııncaya lıadar. Haııa biJ. 
miycr k bu cereyam kapılu:alıları eh ~"ıiııci Jıo. 
IDJ1 tesirleri ve tcferrııalı arasına koyabiliriz 

Hidiselerin ihrd alınacak alıııı unrine dikkat 
nazarları ç lı n mulııırrir. Yıııoılnyada alman 
fe,lıalide tedbirler halıkmda bir mutahL"dcyi de 
L:ayd ti kıra aonra, ıiizıi propacanclanm hedefine 
ı:rlircnlı c!iy r ki: 

' Oıııın ı:ırlıi ııııııkutları içinde bilhaua bozcnn• 
ca bir nılı yaratıDlk htınnı btJ1Jcn r•J• ı:ibidir. 
Hiç lir m•ml hti iJIİına veya aHelmiytc<lı dere· 
c-dr l llu bir frlikeı olan ıiııul ki harp 'karıı· 
ımda but n mnııl k tlerin loptan ıiif ktm. taıılıtan 
Ycı tayyar d n evci daima dlerinde ıaı.cakları ca· 
1.et kuallı bir ı ' l.ih nrdır : bozrııncıılı:ktan kı· 
lıycn " k k 1 n bir rııh lıunti. Topu. tııfcii. 
lıınl,ı YC UJYUtJİ tedarik edec k ~e kullanacak 
oba e~aa ıi ih budur da o:ınn için. .. 

~"!'lı~eyi Y•nm lı için 1 1ı çarenin oıııın mahi· 
y~lını hilm ktr.n ılıard o1ılufunu ıöyliycn aıııhar· 
rır ıozu T rkıyeye cttireuk diyor ki: 

"Turki~ede. b ıinci luıl nr mıdır, bilmiyoruz. 
Fakat kesıf bır ırlıilde deiil u mikbrda olaa ela 
nrdır diye kıbııl ederek uyanık dımıı.slı clolrtı• 
dur.,, 

Balkanlara yakla111calı bir lıarp lehlikrsiai ba· 
Lis mcnau edtıı mı;lıarrir mal.aleıinin ıon lmmıo
da diyor ki: 

" B lbnlara n Tıirkiyeye harp crlir mi? Niba. 
yct ccleceii una cdir. Bizim dnctimizle deiil, 
kenıli kendine. Fal.at releceii nua côreceii de 
vardrr. Biı Balkanlılar harp bu lararlara cele· 
bilirmiı diye paçalarım ulınruelı İnıanlar de
iiliz, olmayız, n olmıyacafız ıabu. Biz bo111n· 
larnu bıçafa uuı.a lıoyıııılar driiliz. Ba buit 
ı:ıahalımımıize lıarıı cebin de bqinci kol bi.im 
çtlik ıinirlcrimiıi bonun bakalım. Bozcnncıı nıh 
kadar inuıılıi• ıul teılıil edecek bir nıiyd ola
-z. Vaı.ncbı!arıuuzm uzcrine bu ıilldiıı lıattl 
faraziye n ihıim.al blinde Irk urrnini dahi kon· 
dımııalı fikri bizden ebediyen uzaktır." 

İtalya ve lngiltere 

uzlaşabilecekler mi? 

İf alyan teklifleri 

bir anlaımaya 

e 
Yeni Sabah 

Harp niçin Balkanlara 
sirayet edemez 

• 

lmzanz bıtınalı.alede, 'bıı haılılı altında denill· 
yor ki: 

"BıııiiD harp uph~ini yakıp yılı.an harp lfeti· 
aia Balkanlara da sirayet edip elmiyecefi aylar· 
da11bui zilıinleri yoran bir mueledir. Bu busaıta 
hadisata habrık ileri ıüriilen &&JUi& ııwuleıılarm 
eknrlyeti urbin erccç Balkanlara ela uri bir 
haatılık ıibi ccçcuii ıclıliııde idi. Fakıı lı.idısat 

lnı ıelıilde tecelli etmedi ... Birçok kimseler lıarlıin 
kııııtıjı ve barckit ufhaırııa cirdiii ilkbalaarda 
felaketin Balkıııları ıarmaıııu belılerkea böyle ol
madı. Hııti fulı Emide kapılmam:ıklı beraber 
denilebilir ki bıııun lıarbiıı Balkanlara ıirayct et• 
mni ihıimali birkaç &J enline ııisbetla yıın ya. 
rıya az:alwt demektir.,. 
. l\1ııharrir, Balkaıılara ıelue.k bir taarrıı:nuı fD ia
lı~alnctludeıı muhtemel uyarılı tetkik ctmelıt .. 
dır: 

"1 - Almanyadııı, 

Z - İtalyadaıı, 
3 - So•yd Rusyaclan, 

4 - Bıı de.,Jeılcrin lıt'pıiaden lıirdtıı_ 

Mıılıarrir. lııı nziyet kar111nıda Ballwılarm mU. 
clalu labiyelrrini ıoyle izah eıliyor: 

_"Mıııtrr • Ballıaa ordularının talıiyeıi, düımana 
mWnkun mertebe zarar Yermek ıııretiyle mucLıfaa 
haltını darıltmak için muayyen bir haıı. kacbr 
ceri çekilmek olacaktır. Bıı ımıayyeıı haı. iki la· 
raftan denize iaıinal edecefindcn duımıın tarafın
dan umamiyle ccçilme:ı bir malüyd alacaktır. Ro· 
men pelrollui ile birlikle Baku petrolleri im!ıı 
edilcceğiııden, Liicam edecek iıll'lctlerüı uzyilı miid· 
d~ıleri fevkılide luaa olmalı unırdindedir. Ufak 
bır bn,pla Cl"DllpUD yardıma edecek ı::ıullrfılı 
kuvetlerw de lınap eduıelı, muıurrız lıııntler 
lıarıılarmda bq aıilrondan fazlı cöfıımu bnclalı
laıı ukınmıyan çetia 'le ycnilmeı bir ordıı bula. 
caklardır. Deniz hlkimiyeıi aı fazla ablulıa altı. 
na ılmacalı, hılyıyı bitap lıale cetirecek Te ai. 
lıal ufer ıaııbakkak turelte Balkanlılarda blac lı· 
lır. $uplıL" Jcık ki ba luıkikıllcri Balhnldara ta• 
arnıı nıyetinde olanlar da ~iiıliniiyorlar Ye ıonı
yorlardır. llunıın için clt Balkanlar ıimclilik ralı&t
lır. ancak nnutı:uuıı.ıık liıımdır lıi diitmaıı. Bal· 
ka.ıılılar ancak yckdii~rleriyle sımsıkı lıaılı ilıaı 
t~rnız. e~em z: Balkanlarda - Allah ıöstermo
ım - infıral 11yueti baflaclığı ıwı. hucaıı ycnıl
mcz olan cL"plıe o uman kll'lttli taarruzlar lıarıı· 
sında maalescl birer lıirer {obıefa mabküıı:dur .,. 

Benzin fiyahna 
yapllan 

1 • 

vergısı z m 1 
Ticaret Vekliletinden : 

1 b
ı ı k Yeni istihlak vergileri dolayısiyle esas o a 1 ece benzin fiyatlarına yapılan zamların 

1 

hesabında bazı yanlışlıklara düş~-
Lond~~ : ~· a: a .• - Avam kamara - ğü anlaşıldığından vaziyetin aşağl'da 

sında mu~t~kıl ışçı mebusu Wedg- yazılı olduğu veçhile tavzihine lüzum 
vood, harıcıye müsteşarından lngilte- görülmüştür. 
renin İtalya ile olan münasebetleri 
hakkında yapılacak her hangi bir be
yanatı olup olmadığını sormuştur. 

B. Butler, bu suale aşağıdaki tahriri 
cevabı vermiştir : 

"Evet, harp kaçağı kontrolü hak
kında İngiliz hükumetinin italyan hü
kumeti ile halen girişmiş bulunduğu 
görüşmeler hakkında söz söylemek 
fırsatını memnuniyetle karşılıyo

rum. Gazetelerde evvelce yazılmış ol
duğu gibi, İngiliz delegesi, bu mese
leyi italyan hükumeti ile görüşmek 
selfilıiyetini haiz olarak 22 mayısta 
Romaya gitmiştir. 1ngiliz delegesi, 
İtalyan tekliflerini hamilen Romaya 
dönmüş bulunuyor. Bu teklifler bir 
anlaşma için şayanı memnuniyet bir 
esas olarak telakki edilmektedir. İn
giliz ve İtalyan delegeleri halen Ro
ma'da teferrüatı tesbit Ue meşguldür
ler. Bay Wengvood her halde kabul 
eder ki, bu görüşmeler yapılmakta 

iken, daha uzun tafsilat veremem . ., 

Ma kum edilen 

casu lar 
Parle, 30 a.a. - AekC'rl mahkeme bugUn 
~mıluk da\'ası netlceelnde verilen hU • 
kuml C'rl bildirmektedir. 

Bal'on von Elnem ismindeki kadın gı • 
yaben ldamn, Arnour Ue'de kezn idama 
mahktlm edilmişlerdir. ı:cnebl bir devletin 
ajanları ile alı\knları olduğunu hUldlmete 
haber vermlyen Hlrsch ve Perrl!ux on ve 
beıı sene hapse mnhkOm olmuşlardır. 

İngiltere' nin 
Madrid Büyük Elçisi 

Llzbon, 80 a.a. - :Madrld yeni lnglllz ee
!irl Slr Snmuel Hoare Londradnn tayyare 
ile ı;-elmlştır. Sefir Lizbonda kaldığı mUd • 
detçe lngillz sefirinin mlsatlrl olacaktır. 
Bir kaç günden sonra Madrld'e giderek 
haziran iptlda!OJ'lnda ltlmatnameslnl tak
dim edecektir. 

Bir denizalh bir Arjantin 

vapurunu bahrdı 
Mndrld, 80 a.a. - Mndrlde gelen haber • 

lcre göre (Uruguay) isminde hububat )'1lk
IU bir Arjantin vapuru pazartesi gecesi bir 
tahtelbahir tarafından bntırılmıştır. Vapu
run mürettebatından bir kısmı Corunna 11-
mnnına bRClı bir bnlıkc;ı gemle! tarafından 
kurtarılmı§tır. Bir tııpnnyol sahil muhafa
za gemlei kaybolan tahlisiye ııandalların • 
dnn birini anımaktadır. 

Mevcut benzinlerin beher kilosuna 
yalnız beş kuruş istihlak vergisine 
zamn:ıedilmiştir. Bunun bir litre fiya
tına ısabet eden miktarı üç kuruş alt
mış beş santimden ibaret bulunmakta
dır. 

Binaenaleyh, 21 nisandanberi cart 
olan benzin fiyatlarına, istihlak res
mi tediyesinden dolayı yapılabilece 
zam. li!re başına üç . kuruş altmış beş 
santız;ıı ~e mecmuu yirmi beş kilo 0 _ 

lan bır çıft teneke için yüz.yirmi beş 
kuruşu geçemez • 

Bil\tmum vilayetler bu yolda tenvir 
ve malfımattar edilmişlerdir. (a.a.) 

Resim serg'si 

dün auldı 
..> 

(Başı 1. inci say/ada) 

kompczisyonlar a.llka topluyordu. Refik 
İpckman'ın (Şef'in tesellisi) tablosu zel
zele felaketini gayet canlı bir surette ifa
de ediyordu. Gerek renklerde ve gerek 
kompozis\ronda topluluğa dikkat ve ehc
miyet verilmiş bir tablo olarak muvaffak 
olmuş bir eserdir. (Hatay) manzarası da 
ince ve aydınlık renklerin imtizacını çok 
güzel izah eden muvaffak bir eserdi. Ma. 
lik Akscl bu sefer de Anknra'nın mahalli 
tiplerini tebarüz ettirmişti. Ankaralı kız 
köylü kızlar, çıplak kadın ve bayramda~ 
sonra tablolan seyirciler lizcrlnde guzel 
intiba bırakmıştır. Atelye ismindeki re
sim. kompozisyon itibariyle mühim husu
siyetleri ve rcnkler:i ihtiva etmektedir. 

Nurettin Ergilvcn'in İzmir, Çatalkaya 
ve Panorama tabloları insana ferahlık ve 
i~ ~çıklığı veriyor ve her zaman olduğu 
gıbi bu ıefcr de çok kuvetli renklerle gö
ze çarpıyordu. Nusret Karaca ve Refet 
Başokçu'nıın ince hisli ve zevkli resimle
ri, Sami Karabatı'nın manzarası guzeldi. 
Seyfi Torny'm Ankara'da kış, cnterıyor, 
eski Ankara evleri, kır çiçekleri, kırmızı 
atkılı kadın ve sünbülli serginin degerli 
yatlı boya eserlcrıindcndi. Saip Tuna'nın 

ince çalışılmış çıplak kadın resimleri, Şe
rif Renkgörür'ün çiçekleri, manzara.lan 
ve Sadık Koktutan'ın gavaj ile yapılmı$ 
hisli çiçekleri zevkle seyrediliyordu. 

Şinasi Barutçu'rıun autu boya manzara. 
lan yapıhş ve çahşıhş itibariyle buyuk 
hususiyetleri ihtivn ediyordu. Turgut Za
im bu sergide de kendi orijinalitcsini mu
hafaza ediyordu. Bilhassa (Yurukler) is
mindeki bilyük tablosu eski türk minya. 
tUı"lerln:i andınYordu. 



_,._ 
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Yanan kereıte deponınun alevler içindeki hali 

Dün Akköprüde bir 
kereste deposu yandı 
Binanın sigorlah olduğu anlaııhyor 

itfaiye yangını söndürmeğe çalıııyo• 

(Ba~ı ı. inci sayfada) j tevlit ettiği hararet yüzünden tehli-.. .. . . . ı keli bir vaziyete girmiş ve fabrika a
ma~a. başl~mıştı:. Butun ıtfaıye ekıp- melesinin kovalarla taşıdığı su ancak 
lerının muteaddıt kollardan su sıkma· fabrika içerisindeki kerestenin ıalan
larına rağmen keresteler. yanmakta masına kafi gelmiştir. Sebat fabrika· 
d.~v~ et~iştir. İtfaiyenın yang~n~ sının yangından tarafa olan cep~es.i· 
sondurmesınde tamamen serbest ha e nin de ıslatılması hususunda valımız 

emir vermiş, ve itfaiye bir taraftan 

Şimali Afrika'da 

beşinci kol 
Yohanesburg, 30 a.n - Şimıııt Afrlkada 

faallyetlc bc§lncl kola mensup kimseler a -
ranmaktadır. Znnncdlldlğlne göre, son gün· 
ler zarfında bilhassa yanlarında silah bu -
Iunduğu ihbar <'dilen 200 den fazla 11Uphell 
ııahıs tevkif edllmi~Ur. 

Kano'da da tevkif 
olunan faşistler 

Montreal, 30 a.a. - Kanada faşist 
teşkilatı olan National Unity partisi
nin beş azası yapılan bir araştırma ne
ticesinde bazı vesikalar bulunması Ü· 
zerine tevkif edilmişlerdir. 

Polis bu teşkitatın reisi ile iki mu
avinini aramaktadır. 

Fiyat artışına karşı 
İstanbul, 30 (Telefonla.) - ZUccaclye 

eşyası, cam ve deri fiyatlarında son gtlnlcr
de sebepsiz yUkscll~ler kaydedildiğinden 
a1tlkah makamlar mllll korunma kanununa 
istinaden bunlar hakkında tahkikata bQf • 
lamı17!11.rdır. 

inhisarlar umum müdürü 
geliyor 

İstanbul, 30 (Telefonla) - İnhisarlar 
umum mUd!lrU Bay Halet Tıışpınar vaki 
olan dlvet Uzerlne Anka.raya gitmiştir. 

Merkez Bankası müdür muavini 
,ehrimize döndü 

lstanbul, 30 (TcıernnlaJ - Bt"'r :ortıcıact· 
tenberl Avrupada bulunnn Cllmhuriyct Mer 
kez Bankası umum mUdtlr muavini S:ılt 
Erda İstnnbuln gelml~ ve .Anknraya git • 
mlşUr. • ket edebilmesi için deponun civarı 

kordon altına alınmıştır. Diğer taraf· 
tan, getirilen temizlik ve yol amelesi 
henüz tutuşmıyan keresteleri yangın
dan kurtarmak için 50-60 dereceyi bu-

yangını söndürmcğe çalışırken, diğer 
1 

Mah Al 
1 

la Ah 
· k er mut anya ı r namına met 

taraftan da bu fabrıkaya su sı mış- ~ h" f d G" s· ş· 
Y · ·· ·· 1 d k :ıı'a ın tara ın an uven ıgorta ır -

tır. angının sırayet onu a ın ı tan . . 
•tf · · kt k d ketıne sıgortalı bulunmaktadır. 

lan hararetin altında canla başla ça
lışmışlar ve keresteleri deponun ya
nından geçmekte olan Bentderesi mec 
rasına taşımışlardır. Ankara vali ve 
belediye reisi B. Nevzat Tandoğan, 
Ankara emniyet müdürü, belediye re
is muavinleri ve belediye erkanı yan
gın mahalline gelerek lüzumlu emir
leri vermişlerdir. 

sonra ı aıyemız geç va e a ar yan· . 
gını söndürmekle meşgul olmuştur. Bır yangın daha 

Kereste çleposundan 20-30 metre ile
ride bulunan Alaiyeli Mahmut beye 
ait ve Mehmet Çetinkayanın isticarın 
da bulunan Sebat fabrikası yangının 

Yangının nereden ve nasıl çıktığı 

etrafında tahkikata başlanılmıştır. Ha

ber verildiğine göre, Sebat fabrikası 
müstecirinin hizmetçisi kereste depo
suna bitişik bulun.an kümesteki tavuk 
bitlerini öldürmek için kümesin için
de talaş yakmıştır; birdenbire parlı -
yan talaşlar kümesi sarmı~ ve oradan 
da rüzgarın tesiriyle depoda bulunan 
çıraları tutuşturmuştur. 

Kereste deposu ve içindeki kereste-

Başvekilin sosyetesi, gazetesinin istikbali, Viyana'· 
daki kibar muhiti böyle bir izdivacın yapılmasına ma· 
ni olur. her biri aşılmaz bir kale dıvarı gibi karıımı · 

za dikilirdi. O, beni ne zaman alır. biliyor musun? 
Gizella'nın, sırtına yavaşça vurdu. Yüzüne şeytanı 

bir tebeasüm yayıldı: 

Ankara İtfaiyesi efradı sabahki yan-
gının yorgunluğunu gidermeğe vakıt 

bulamadan gece yeni bir yangın daha 
söndürmek mecburiyetinde kalmıştır. 
Altındağ mahallesinde Polis kara 

kolu yanında Hasan Çavuş'a ait olan 
evden, henüz bilinmiyen bir sebepten 
dolayı yangın çıkmıştır. Derhal yeti
şen İtfaiye, ateşi binayı yıkmak sure
tiyle söndürmüştür. 
Yangının sebepleri hakkında polisce 

tahkikat yapılmaktadır. 

Narvik mınlakasında 
harekatın inki~af ı 

Stokholm, 30 a.a. - İsveç seHihiyet
tar mahafili, müttefik kıtaat tarafın
dan Narvik ve hinterlandının alınma

Rulenya' da ki halk 
Sovyeller birliğine 

n kledilecek 
sını pek ehemiyetli olarak telakki et· Buda.peşte, 30 a.a. _ Buraya gelen ha
mektedir. Evela madenlerin nakline berlcre göre, Ruten halkının Sovyetler Bir 
yarıyan Narvik ile İsveç hududu ara- liğine nakli projesi hakkında macar ve 
sındaki demiryolu, muharebe esnasın- sovyet hıikumetleri arasında müzakerelere 
daki tahribat tamir edilir edilmez is- j' b:ı'ilanması muhtemeldir. Alakadar mah
timal edilebilecektir. fillerde hukıim suren kanaate gbre ihtıya-

Saniyen, Norveçin bütün şimal kıs· ri olan bu nakil keyfiyeti 450.000 Ruten'
mı, Narvik cephesiyle muhafaza edil- 1 in .hi~ o_lmazsa üç-te biri tarafından kabul 

1 miş bulunmaktadır. Bu cephenin aynı odılmıştır. 

1 

zamanda cenuba doğru yapılacak ha· 
rekat için bir üs de teşkil edecektir. Bel(ika mebus ve ayan 
Bu ameliyat ise, şimdiye kadar hava
nın müsaadesizliği yüzünden şimdiye 
kadar gayri kabili icra bulunmakta 
idi. 

İsveç hududunda, Narvikin istirda
dı dolayısiyle geri çekilmeğe mecbur 
kalan almanların, grup grup gelmele
ri beklenmektedir. Narviki muhafaza 
etmek azminde bulunan alınanlar, ge
çen haftalar zarfında, batırılan veya 
müsadere edilen gemiler ve paraşüt
çüler vasıtasiyle takviye kıtaatı gön
dermişlerdi. Ancak müracaat edebile
cekleri paraşüt vasıtasiyle takviye 
göndererek mukabil taarruzda bulun
mak üzere müfrezeler teşkil etmeleri 
muhtemel ise de, müttefikler Narvik
te pek sağlam bir surette yerleşmiş ol
dukları cihetle, alman teşebbüslerinin 
akamete mahkum olacağı tabiidir. 

Narvik nasıl geri alındı? 
Londra: 30. a.a. - Narvik'in istir -

dadı hakkında henüz fazla tafsilat a
lınmamıştır. Maamafih, şehrin bir 
fransız generalı kumandasında bulu -
nan müttefik ordusu tarafından, ma -
hirane bir manevra neticesi istirdat 
edildiği anlaşılmaktadır. 

Müttefikler birkaç yüz esir almış
lar ve bir kısım efrat da !sveç'e doğru 
kaçmışlardır. Bunların İsveç budu -
dundan girip girmedikleri malUm de
ğildir. 

Almanların hava taarruzuna uğrı -
yan iki ingiliz hastahane gemisinin 
Dippe limanında battığı anlaşılıyor. 

Her iki gemi de mutat olan yeşil - be· 
yaz salipahmer renklerine bariz suret· 
te boyanmış bulunduğundan, yanlış • 
lık olmasına imkan bulunmamakta idi. 

l
····::····: ........................................ l 
KU(UK Dl$ HABERLER 
...... .... .:. ....................................... i 

X Londra - Kıra! George'un kuzeni 
Fredrick Cambridge'in cephede öldüğü bu 
ıt{lii Londıa"da haber alınmıştır. 

x Ottava - Kanada mcbusan meclisi, 
Kanadanın 700 milyon dolarlık harp. büt • 
çesini tasvip etmiştir. 

X Vaşington - Kısa bir müdet için A
merikaya dönmüş olan Birleşik Devletle
rin Moskova bilyük elçisi Steinhart, Cor
dell Hu11 ile dün kısa bir görüşmede bu
lunmuştur. Steinhart, cµma günü yeniden 
Huh tarafından kabul edilecektir. 

x Ottıava - 1929 kanwlU&anisinde na. 
ziler tarafından öldürülen Avusturya baş
vekili Dolfuss'un dul kansı, iki çocuğu 
ile Kanadaya muhaceret etmek talebinde 
bulunmuş ve muhaceret bürosu buna mü. 
saade etmi5tir. 

x Madrit - 1 hazirandan itibaren 
biltün İspanyol gazeteleri iki sayfa ola
rak çıkacakur. 

x Helsinki - Fin - Danimarka tediyat 
itilifnamesi fin hariciye nazırı ile Dani
marka'nm Hel&inki elçisi arasında imza 
edilmiştir. 

azalannm toplantısı 
Paris: 30. a.a. - Dün öğleden sonra 

toplanan 25 Belçika mebusu ve ayan 
azası, önümüzdeki cuma günü yapıla
cak parlamento toplantıları şeraiti ü
zerinde görüşmeler ve ileride yapıla
cak diğer bir toplantıya Fransa ve İn
gitcre'deki bütün Belçika mebus ve 
ayan azasının da çağırılması arzusunu 
izhar eylemişlerdir. 

B. Pierlot, son on günün tarihçesi
ni yapmış ve Belç~ka hükümetinin 
müttefikan ve kırahn diplomatik ve 
askeri düşüncelerini red mecburiye -
tinde kaldığı şeraiti anlatmıştır. 
Toplantıda, kırat Leopold'un hiya -

netinin kanunuesasi bakımından neti
celeri görüşülmüştür. 

Sovyet - Yugoslavya 

münasebetleri 
Belgrat, 30 a.a. - Sovyetler Birlitinin 

Sof ya elçisi La vrentiev ve elçilik miıstc
şarı Kirov, Moskovada imzalaııan Sovyet· 
Yugoslav ticaret anlaşmalarının musad
dak nüshalarının teatisi iç.in bugün oğle. 
den sonra Belgrada geleceklerdir. Bu iki 
diplomata Tnss ajansının bir muhabiri de 
refakat eylemektedir. Bu muhabir, Yu. 
goslavyaya gelen ilk sovyet gazetecisidir. 

Gazeteciler heyeti geldi 
İstanbul, 30 (Telefonla) - Londraya 

gitmiş olan mebus ve gazetecilerden mü· 
rekkep on beş kişilik kafile, bu sabah 1&· 

at 9,SO da konvansiyonel treniyle Atinndan 
İstanbula gelmiştir. Heyet basından ba • 
zdnrı bu sabahki trenle Ankaraya ıritmiı· 

!erdir. 

Amerikaya sipariş edilen 
Zirai aletler geldi 

lstanbul, 30 (Telefonla) - Hükiimeti· 
miz tarafından Amerika'ya sipari$ edilmi~ 
olnn zirai ilat 1stanbul'a getirilmiştir. 
BuirÜn trenle Ankaraya ıevkolunmuştur. 

Bugün 
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Çift film 
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girdim). 
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I - Okuyan: Necnıl Y. 
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kı: (Daim seni ben 1 
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(İstedin de ıön1ilmıi • 
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ı - Salahattin Pınar· 
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2 - Rofik Fersan • 
(Yskdı cihanı ateşin)· 
3 - Sadettin ~ynak • 
(Dalda bir ishak). 
4 - Mustafa Çıı.vus • 
(Fırsat bulsam yare: -' 

20.30 Konuşma (milli kabr 
kibeleri). ıı' 

20.45 Miizik: Oyun ve ıe'/ 

21.10 ~~~:i~~u(~~~~~~oğrııf~ 
21.30 Müzik: kuçuk orkestr• 

Aşkın). 

1 - Ziehrer: 11 C• 
Luna operetinden vals. 
2 - Tschaıko ... ski: ser 
No. 2 ·den: vals. 
3 - Bucalossi: Cirib 
lozza'nın meşhur ıark(~ 
4 - Calu.dı: Romanı 
kC9tra için). .Jt 
5 - Jac Grit: Ç>içeklll'" 
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6 - Micheli: ikinci Jı 

22.30 Memleket saat ayart, 
ri; ıirat, esham • taJI 
yo • nukut borsası (fı1 

22.50 M iızik: ca.ıband (Pi.)•-' 
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--( FRANSIZ RADYOV'~ 
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1 - TÜRKİYE saatiyle 
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2 - TÜRKİYE saatiyle 
- P.T.T. 253.M.. Radlyo -
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için, ben de az istırap çekmedim. 
Birden yüzil değifti. Kaşları çatıldı : 
- Ama, bizler bunu yapamayız. Şandor sıt 

kızları istedikleri adamla evlenemezler. Kör oııtJ: 
rasızlık . • . Ah, zengin olmak ne büyük bir lı:\J 
Hüriyet, aşk, herşey onlar için .•• 
Yumruklarını sıktı. Başını asabiyetle dikti : - Onu, benimle evlenmeğe mecbur etmek için ne 

yapmalı, biliyor musun? ~vela kontla evlenmeli. İş· 
te, o zaman mesele kalmaz. Bir kontesle evlenmekten 
gurur duyar. Sosyetesi, bir kontesi hürmetle kabul 
eder. Menfaatleri ve pozisyonu tehlikeye düşmez. 

Sen, daha Maksi'yi tanı1'azsın. Sen, henüz erkekleri 
bilmezsin 1 

)'azan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMKUNEY -16-

- Hayır ! .. Biz de zengin olacağız. Lbt~...ı' 
lekli arabalarda gezmek, villalarda yaşamak ~~ 
hakkımızdır. Bana itimat et Gizella. Seni. '?":• 
yatroya götüreceğim. İcap edenlerle tanıştır' 
Ah, bir kere sahneye çıkabilsen, ondan öteıi 
Sahneye, çıkan bir kadının kıymeti derhal a~ . 
keklerin gözünde büyür, erişilmesi güç bir rnr Coşarak devam etti: 

- Burada dizlerime kapanır. Aşkından bahseder. 
Gözyaşları döker.. Bütün bunların hepsi yalandır. 

Hiç birine inanmağa gelmez. Arzusunu tatmin edin
ceye kadar dünyayı gözü görmez. İstediğini aldık· 
tan, ihtirasını söndürdükten sonra, aramızda hiç bir 
fCY olmamış gibi sükunetle çıkıp, gider. İkinci bir 
randevu gününe kadar beni düşı.inmez bile. Beni ilk 
defa kandırıp, bu eve getirdiği günü hayatımın so
nıına kadar unutamıyacağım .O zaman, bu ev, bugün 
gördüğün gibi değildi. İçinde eşya namına, bir kar
yoladan ve bir iki sandalyeden başka bir şey yoktu. 
Bir oğleden sonra buraya geldik. Bir an kendimi kay
bettim ve onun oldum. Aklım başıma geldiği dakika· 
da bir çılgına döndüm. Göz yaşlarımı, hıçkırıklarımı 
tutamıyordum. Mahvolmuştum. O, hiç oralı değildi. 
Giyindi. saçlarımı okşadı, kulağıma fısıldadı: 

- Haydi, küçük sevgilim. Şimdi güzel, güzel evi· 
mize gidelim.. Hayretle yüzüne baktım. Benim. evi
me gidecek halim kalmış mıydı ? Fakat, götürdü. 
Lambayı üfledi, karanlıkta beni sürükl~di, dışarıya 

çıkardı Kapuyu kilitledi, anahtarı cebine attı. Kısık 

bir sesle ihtar etti : 
- Yürü, güzelim ! 
Kolunu vermedi, elimi bile tutmadı. Benden bir an 

evel uzaklqmak istediğini hissediyordum. Yanında 

gittiiimi. onwıla beraber oldulumu k:imMnln ı&me-

sini istemiyordu. Benden utanıyordu. Öyle ya, büyük 
bir gazete sahibi, yüksek sosyetenin tanınmış politi
kacısı, sivri siyah sakallı, kibar tavırlı, şık Maksi, ba
sit bir kapıcı kıziyle beraber nasıl yürürdü ? Gören· 
ler ne derdi ? Sokakta durdum. Başıma gelen felaketi 
düşündüm. Ayaklarım bir türlü ileri gitmiyordu. Ar· 
tık, temiz aile ocağımızda yerim kalmadığını anlı -
yordum. Geri dönmek. buraya gelmek istiyordum. 
Sanki; burada, bu karanlık odada, ayrılmama imkan 
olmıyan pek kıymetli bir şeyimi unutmuştum? •.••• 
Gizella, sen henüz kız mısın ? 

Gizella, dehşetle ablasının yüzüne baktı : 
- Kız mıyım, anlıyamadım ? 
- Yani, şimdiye kadar kimseyle sevişmedin mi ? 
- Hayır 1 •• Hiç kimseyle 1 ••• 
- O halde, bunun ne demek olduğunu anlıyamaz· 

sın. Aradan seneler geçmiJ olmasına rağmen, o günü 
hatırladıkça ha.la ağlarım. Evet, bir gün gelip bu ha· 
disenin hayatta her genç kızın başına geelceğini bili· 
yorum • . • Fakat, bu daha güzel • . Daha tatlı hatı
ralar bırakarak olabilir. Coşkun bir aşk, bu neticeye 
varabilir .•. Ama, bizim maceramıza aşk ismi verile 
mez .. Bir erkeğin, dizlerimize kapanıp, sevgiden 
bahsetmesi .. Güzelliğimizin karşısında bir an ken · 
dinden geçip, dünyayı inkara kalkışması .• Gözleri· 
ınUin içine dalıp, dudaklarının titremesi •• Heyecan
d.n aarumuı 8fk değil<lir . . Bu, ta.dece bir arzu, bir 
i.btir9MU •• , 1nm.n KVditini ktinattan pzlemes • ı. 

Sevdiği bir kadının varlığından utanmaz. Seven, sev
diğiyle iftihar eder. Ben, böyle düşünüyor.ım. Hal • 
buki; Maksi, benimle birlikte sokağa çıkmamak, umu· 
mi yerlerde görünmemek için çırpınıyor. Onun, aş

kına nasıl inanabilirim ? Birlikte, bir tiyatroya, bit 
baloya gidebilmek için adeta harp ediyorum. Kaüı -
nın mücadele etmesi Hizım. Bu doğru . . Fakat, senin 
düşündüğün gibi değil. Kadın, bir erkek gibi çalışa· 
maz. Çalışsa da bundan bir netice ~ıkmaz. Herkes 
kendi silahiyle mücadele eder. Güzelsin, gençsin ... 
Gözlerinin teshir edici bir kudreti var. Saçların 

ipe.k gibi, parlak ve yumuşak. Biçimli dudaklarının 
arasından, inci gibi muntazam dişlerin parlıyor. Sah· 
ne hayatında büyük muvaffakiyetler kazanabilirsin. 
Teşebbüs etmeli, uğraşmalı. Belki: sesin de elverişli
dir. Kendini, ağır ve yorucu işlerle yıpratacaksın, ya 
zık değil mi ? Bir gün aevebileceğin, hoşuna giden 
bir erkekle karşılaşır, evlenirsin. Hayatta herşey müm 
kün. Ben de evleneceğim. Benim gayem de budur. Bak 
aklıma geldi. Sen, Vilmoş Loşonsi'yi hiç gördün mü ~ 

- Hayır, görmedim. 
- Çok genç, henüz çocuk denecek yaşta, fakat öyle 

aşık ki; insan bayılıyor. Bir gün Maksi'nin karşısına 
geçip : 

- Teşekkür ederim, artık kafi. Ben evleniyorum. 
Vilmoı Loıonsi'nin karısı oluyorum, desem ne yapar? 

Bir kahkaha attı : 
- Çılduv. aklını kaybeder. Vanın çıldırsın. Onuıı 

bi görünür. Çünkiı; onlar, bir kadın hakkında 1ı 
verirken kendi gözlerinden ziyade başkaların; 
atlerine ehemiyet verirler. Şimdi anladın rnı 
kıymetini ? • • Orada aşk, servet, koca, her~~ 
nın ayağına gelir. Dinle beni. Ben senin iyilii1 

yorum. Göreceksin bak. İkimizde meşhur .. u"'I. 
servete kavuşacağız. Ben, yalnız kendimi dU~ Jel" 
yorum, seni de bugünkü hayat seviyenden yıı ~ 
karmak emelindeyim. Kadın olduğunu ve erle~ 
güzel kadınlar uğruna hiçbir fedakarlıktan y:,e~ 
diklerini unutma. Bir insanın hoşa gittiğin1• 
ğini bilmesi kadar güzel birşey tasavvur otıı. 
Akıllı, kudretli bir erkeğin sararıp, titrediğil11 

d 
mek, keskin bakışlı, zeki gözlerinin bnlutl•flıııl 
fa11ketmek ne büyük bir zevk ve saadettir. ~~ıl 
çin istemiyorsun ? Hem, sen çok daha kolaY ti 

fak olacaksın 1 Bana yardım eden, yol göstereel 
tu. Herşeyi kendim öğrendim. Burada oturuP• . .,, 

• - dıı. kızgın maşa saatlerce saçlarımı kıvıracagıı.. dıS 

raştım. Dünyada, tuvalet salonlarının buturı. " 
ve oralardan yalnız zengin kadınların değil. b~;, 
bilerinin de istifade etmek hakları olduğunu 0 ~ 
ciye kadar neler çektim. Şimdi, bunları }latırl, 
ka:hkahalarla ıüfüyorum. Makai'ye karJı ol-" ttll 

(SoDI 



ü umumi vaziyet 

İin ask • 
l:tı~h. erı harekatta, hiç de 

u ıın • k. 
llıiıtir. B ~n ııaf kaydedile-
'1ıetind elçıka kırnlının mühiı 
Çe llıü ~~. sonra vaziyetleri git

tiınJi U~leıen müttefik ordu
lıııı l> Şırnalde, ntnğı yukan 
it, tah~nk~rquc limnnı vasıta
cburj,. ıy.e 11Ierine devam etmek 
!' JChnd k J 1Yenin e a mıılardır. Bu 
lraı1 te kadar müıkül ıart

,l~ılln:ı n a Yapıldığını aöyleme-
fıkleri ~Yoktur. Almanlar, müt-
11ttefik ~ç .. taraftan sarmışlardır. 
bu Çenb:'?darlan, ve iki cena
. 11.~ta tın daralmamasına ça
llİ kot "e hu suretle ricnt iı
bıı.ıtaa:laıt:nnaktndır. Flan-

ıı.rı ileri a!~gı ova olduğundan 
k için ~ışın.i bir müddet oya

. nlı Yü 1 ıç hır tabii miini yok-
ıı k, .. d.1:tden müttefiklerin ade
~ .. ı e . 
lııtnd rıne çok Faik bir kuvet 

llıe ha~·~aptıkları bu geri çe • 
raL .. 1 aten tehlikelidir. Buk 6ft'l,..n d·· 

thra Utndarlar ve cenah-
İlerıeın~~ca harbederck al-

t Yı§ın · •· I w lldtrı ı on emege çalış-

tıı.yesi ~· M~ttefiklerin yega
~ek ' endıleri asgari zayiat 
t ' "e 1 "trd· il hlanlara azami za-

it, •rerek çekilebilmeği te· 

'ı>h tnirı d•w 
dU ıger kısnnlannda 

i h~'f~r:°sk rnüh!m bir hareket 
lıth~ 0ınrne da ynpılan bir 
• -.u llle •• 1>'etind vzu ufak taarruzlar 
~da. d ~kalmıştır. Dünkü ya

hbu hi: .k~Yd.?tiğimiz gibi, za-
11.reket 

1
b 1 C'Un içinde mühim 

lllehr1·n· eklememelidir. Som
ırı •. 

e lcad uzerindcn Dunker-
lıı.rl\f'r:; olan kısmm müttefik-

d..t e.lına an tahliyesi bitinciye 
'teçeıw{ nlar, cenupta bir taar

l'i ~ 1tendj~=1~: Bundan aonra da 
lt;Yetinded·rını toparlamak mec
b~ olduk ırler. Ancak §İmalde 
, 

1 tn, btan sonra planlarının 
l lle ol b ~flıyacaklardrr. Bu 
• '"da h~ nır? Evelce de bu ıü-

• ır k 
•ı tib·Ço defalar tahmin et-

•ıı ceııh• . alınanların §İmdi 
liu~8e~ıni biraz ihmal ede
etind rıtanya adaları isti-

e b· 
'q '" ıü h ır taarruza geçmele-

't'iıı : e edilemez. Çünkü' 
(t iar l'ansa'dan ziyade lngil

'-Öiitiitı ~1 \Tardır. Şimdiye ka
~11 da d h~reketler, Norveç is
l't tı-tte ın~· ıl olmak üzere, In-
·~ıltıa 

1
Uteveccih bulun~akta

t'! dl\r n ar Bcrgen'den Calaiı-
• 

1 le't't)j~.anan saha dahilinde 
11hl\'1rı ır kavis içine almak i-

' ıılardır. 

ılıehl•d 
'Ç eki tahminler 

'tıi h· 
~ t~1 

1

~ taarruzun Büyük Bri-
'lt.... a ııtika • d . k" f 
11 

·•ıı e\> 
1 

• metm e ın ı§a e-
~~-~t ~ kı gün İngiliz istihba

l>e't'd:w~arnına mebus Nicol-
' ~~ 'fıiicot beyanattan da anlı· 

l 'dl\'t' ,_ •on, alınanların §imdi-
l\..: llUIJ 1 -ı ''l'le b anı mıyıın harp va-

'd,b~~" '
50 

clki Büyük Britanya 

~ıu•le~kle~ .kadar asker ihraç 
tt, .\.tedbir· ını ve buna kar~ı her 

1 ~ .. ') h-rc., 1~ alındığnu bildirmiı-
. ıı,ı e İtar;ıa rn~n radyoları, lngil-

'il\h~ct.~rnı Y~nı gizli silahlar kul
tııııı~"ın 25 SOylernektedirler. Bu 
~t lll\tı 

1
• 30 tonluk küçük hü-

ı. t.l· o ac w h • . "'•,r "ıt. " agı tn mın cdıl-
~ "'d ou h·· .._ ... v " ilt· ucumbotlarının iki 
t», e bu b~t~aYn bulunmakta-
"ct, tele.- • ~r tıpkı pike yapan 
~ı~, doir-t.1ıhı, hedef istikame
}cll':tl\dır)hlakta ve maynlerini 
"' ·•ı.ı l\ı- D .. r:- ı-»İrı • hı.ı h • un sabah alman 
'L - hır b Ususta amiral Rae-
t~t b eyan • • 
ti .. :4-'~ elkj d atını neşretmıştır. 
tıııtit .. b içitı e bu, İngilizleri ıa
~ ııııj tiki dUYdurulmuı bir ter
i ,1er }'cl\at e:· gene paraşütçüle-
l~'rı b .. "Rilter ılecektir. Fakat bu 
lb.. 'ijt" e g f·ı -~ lltı t n ı avlanmamak 
·~ 'kta.dı't'.edbirlerini almıı bu-

anya .. 
t\ Sovyetlerbirliği 
(J ijıı1t .. 
~· ıc. " hadia ı . 
'et~ ce ı;aı e erı hulasa etme• 

>tı· ' \i 1fırk ;.. 'llt. ~erj en, çok mühim bir 
cı 1 • L nde d 
•· 1, "tı hl\• d· unnadan geçmi-
'<l" • li ıa S ~, · ~ l"a"" e, ovyetler Birli-
'" ~ .. ya ~ 'iıı, ~ler , • arasında çıkmıı· 
e~ı td • .o...ıtv , • d tt" 'buı nnya dakı aske· 
'~ 1nj.. Unan b 'I t, '' ita azı şoyyet as-
~d tık ı· ı;ıı-ıld -

) 1 tl ı"as h ıgını ve bunlar· 
~ d,._ lltı 'bi1d

1
• akkında malümat 

01~ İ~aı. 1
l"rnekte ve Lltvan· ~:'l Of L llat • 

~,l Q\l h • d. ıatemektedirler. 
,., .J l\ ıae • • "Oi nın çok vahım 

llrab 'ıl- x.: • M 1 -~e51nı soy e-

. 
miıtir. Bu, baltık denizine sirayet 
edebilecek yeni bir meselenin baı
langıcı mıdır? Eğer böyle bir ha
diııe olmuıııa, kaçırılan aovyet as
kerlerinden hakikaten Litvanya
hlar mı malUmat istemişlerdir? 
Şimdiye kadar bu hususta elimiz· 
de Taııs ajansının bir tebliğinden 
başka bir §ey yoktur. Eğer Lltvan
yalılar, Molotof'u tatmin edecek 
bir cevap teminine muvaffak ola
mazlarsa, Sovyetler Birliği Baltık 
sahilindeki üsleri haricinde yeni 
bir sahil mi kazanacaktır? Dedi
ğimiz gibi, bu hususta mütalea yü
rütmek için henüz zaman çok er
kendir. 

Bir fa~ih~e 
S imdi yalnız Sovyetler ve Lit

- vanya münasebetlerinin son 
sene zarfında geçirdiği ıekle bir 
göz atalan: alman - aovyet ademi· 
tecavüz paktı yapıldıktan ve Po· 
lonya - Almanya harbi baıladık
tan ııonra 17 eylül 1939 da Molo
tof, Sovyet ordularının şarki Po
lonya'ya girdiklerini bildirmişti. 

Bundan hemen 15 gün 50nra ya
ni 3 birinci teşrin 1939 da Litvan
ya Hariciye Nazırı Urbsys Sovyet 
hükümetinin daveti üzerine tay
yare ile Moskova'ya gitti ve der
hal müzakerelere başlandı. Bu mü
zakereler bir Soyyet - Litvanya 
karıılıkh yardım paktı aktedilme
ai ile neticelendi. Buna mukabil 
Lltvanyalılar Sovyetlere iki aske
ri hava üssü terkediyorlardı. Ay
rıca Sovyetler Vilno'yu Litvanya
lılara vereceklerdi. Bu anlaşma
nın tatbikına ba§landı. O zaman 
Sovyetlerin Litvanya'yı, alman hu
dudu boyunca tahkimat yapmağa 
mecbur tuttuklarına dair bir f&• 

yia çıktıysa da sonradan bu he.her 
hiç bir taraftan teyit olunmadı. 
İtte Sovyetlerle, Litvanya ara
aındaki münasebetlerin aon dev
reye ait tarihçesi budur. Bakalnn 
bundan sonra nasıl inki,af edecek
tir? 

İf alya'nın vaziyeti 
• J talya'nın vaziyeti sakindir. f. 

talyan nazırlar meclisi salı 
günü toplanacaktır. İtalyanların 
müttefikler aleyhine yaptıkları 
nümayişler bir durgunluk safhası 
geçirmektedir. Yalnı~ dün, bazı 
fransız gazeteleri Musolini'nin ya
rın mühim bir nutuk söyliyeceğini 
haber vermektedirler. Bu haberle, 
Malta adası valisinin mekepleri 
bir ihtiyat tedbiri olarak bugün 
tatil etmeğe karar vermesi arasm
da bir münasebet görmek kabil 
midir? Mıııır'daki ihtiyat tedbir
lerinin arttırılması da bununla a
lakadar mıdır? bilmiyoruz. lngil
tere ile ltalya araıımdaki deniz 
kontrolü meselesinin Roma'da tek
nik bir hal suretine bağlanmıı ol· 
mast, zahiri örtmenin bir §ekli mi
dir? Bu hususta bir mütalea yü
rütmek henüz erkendir. İtalya
nın eğer niyetleri malum olsa idi, 
zaten Fransa, Alp hudutlarında 
bir buçuk milyona yakın asker bu
lundurmazdı ! 

Mümtaz Faik FENiK 

Metaksas'ın 

gençliğe 

bir hitabı 
Atına, 80 a.a. - Gençlik konferansının 

kapanıııı münasebetiyle Başvekil Metaksas, 
bir nutuk Irat ederek. bilhassa demlııtir ki: 

- Hepiniz eyaletlerlnize döndilğUnUz 
zaman her ihtimali bUtUn kalbinizle. haki • 
kik! yunan kalblerimlzle kıırıııladığımızı, 
daha kuvetll olarak gelecek seneleri, sulh 
senelerini idrak edeceğimizi katlyetle söy
llyeblllrslnlz. Bu sulh senelerinde Yunanl~· 
tanın bUy{iklllğU ve şanı lc;ln sarfettlğlmız 
gayretlere devam edeceksiniz. BlitUn Yu
nnnlstanı temsil ediyorsunuz. Eplr'den GI· 
rldln son tepelerine kadar ve Korfo sahil -
!erine kadar bizim, birbirimize bir tek kalp, 
bir tek nıh, bir tek zeka., bir tek heyecan 
ve bir tek sadakııt ile bağlı bulundu~mu • 
zu gördilnUz ... 

İsvi(re' de sivil halkı 

tahliye f edbirleri 
Bem, 30 a.a. - Ordu başkumandanlıfı, 

tahliyesinin hazırlanması icap e<len bazı 
yerleri ve büyük şehirlerin bazı mahalle
lerini tayin eylemiştir.Mamafih başkuman 
danlık, şeraite göre tahliye edip etmemek 
kararını vermek 1118.hiyeıtini kendisin.de 
al.akoymaktndır. Zira, muhaceret esnasın

da düşman hücumlarına mtnu bulunmak
tan ise halkın oldufu yerde kalmuı belki 
de pyamterclh sörlllebllecektir. 

ULUS 

Yser'de Alman 
ilerleyişi durduruldu 

(Başı ı. incz' &aylada) 1 Fran•ız akşam tebliği 
iki binini kaybettikleri anlaşılmaktadır. Parla, 80 a.a. - 30 Mayııı ak§tun tebll -
İngiliz ve franıu: kıtalan n!zik olan vazi. ğl : 
yctlerlne rağmen general Blanchard ku. Şlmal kıtalan kumnndanhk tarafından 
rnandast altmd t kdire lSyrk bir ıekilde karıırlaştınlan harekAtın icrasına faaılA.lız 

a a · ı muharebeler ortaaında ve tam bir intizam 
çarpışmaktadırlar. Bu kıtalar vaziyetı içinde devam etmektedirler. 
kurtarmak için büyük bir gayret ıöstcr- Somme cephesinin bUytlk bir laamı Uze
mişlerdir. Asker! bakımdan Leopold'un rinde müsait muharebeler cere:ran etmek • 
·1aıııa t ket · · · hiç bir seb tedlr. 111 nnı _.er. mcsı .. ıçın ep Alsne Uzerlnde doğu cepheııtnde vazı. 

mevcut de~ıldı. Bu ıtıbarla bu kıtaların yet değişmemiştir. 
bu vaziyete düşmesi bir kat daha teessüfe Çavuş Gulllet'nln kumanduındald bir 
şayandır. Çilnkü belç!kalılarm sol cenahı fransız piyade grupu evellıl gün mitral • 
fransız kttalarına ist!ru1t etmekte idi ve yözle bir Helnkt'l, dUn de bir Junkers tay-

b h d nned ·ı b"l "" ib. f yaresl dilşUrmtLı;ıtUr. u cena a za ı e ı eceısı g ı zayı • • 
değildi. Saat 24 tekı vazıyet 

l l . . Porls, SO a.a. - HavM Ajansı askeı1 ve.-
Müttefikler alman Ö Ü erı üzerın- zlyet hakkında Mat 24 de aşağıdaki ma!Q· 

den geçerek ricat ediyorlar matı vermiştir : 
Fransız - İngiliz kıtaları Flan

dre'da bütün Y•er cephesinde al
cümle bütün Y ser cephesinde al
man ileri hareketini durdunnu§· 
tur. 

Paris, 30 a.a. - Havas ajansı, öıin ge
ce yansından sonra, askeri vaziyet hak
kında aşağıdaki tefsirleri neşrctmi$tlr: 

Belçika ordularının teslim oluşu, şimal. 
deki müttefik orduları grupunu, umumi 
mikdarının yarısından mahrum etmiştir. 
Fransız ve İngiliz kıtalannın mevzileri, bu 
~uretle açılan gediklerden almanlarm iler
leyiıi. Calais'ye ve Kernel dağlarma te
veccüh etmiştir. Çok kalabnlık şehirler 

mıntnkası olan Lille • Roubaix - Tour
coing mıntakası, büylik tehlike altındadır. 
Fransız kıtalarının bir kısmı, alman kıta. 
tarı arasından denize doğru zorlukla ken
dilerine yol ac;maktndır. Fransız kuman
danı general Blanchard ve İngiliz kuman
danı general Gort, bazı noktnlarda ricati 
temin için muhali yapmakta ve diğer bazı 
noktalarda alman ölülerinin üstünden go
çllmektedir. Dunkergue müstahkem ordu
glhı, ııağlam surette organize edilmiştir. 
Dün akşama doğnı, fransız ve İngiliz cU
zütamları Calaiı ıehrlnln bir kısmında hll-
11 kahramanca mukavemet eylemekte jdi. 
!er. 

Fransız •abah tebliği 
Paris, 30 a.a. - 30 mayıs tarihli fran. 

sız tebliği: 
Dün akıamki tebliğde bildirilen muh -

telif harek!i.t, gece devam eylemiştir. Yser 
üzerinde ve Cassol mıntakasında şiddetli 
muharebeler vukua gelmiştir. 

Somme üzerinde ve cephenin geri kalan 
kısmında yeni hadiseler olmamıştır. 

A•keri harekatın inki§afı 
Pariı, 30 a.a. - Havas ajansı askeri 

harekatın inkişafı hakkında ou tafsilatı 
vermektedir: 

40 fırka yani yanın milyondan fazla 
insan, ve alınanların zırhlı fırkalarırun he
men kiffesl, işte a!manlann Flandrea'ler
de Uçüncü Leopold'un teslimi ile mevcu
diyetinin yarısını kaybetmis olan mütte. 
fik ordulara karşı ortaya atuğı kuvet işte 
budur. 

Buna rağmen müttefik kıtcat, müdafna 
etmekte Ye adet no"nnmı cephesini da· 
raltmakla t;llii etmeğe çalışmaktadır. 

BuııünkU vaziyet, Lille civarında Dun. 
kergue'e kadar imtidat eden bir umumi 
mihverin her iki tarafından tam bir hare
ket halinde bulunmasıdır. Dunkergue li -
manı, sağlam bir surette tutulmu~ ve do· 
nanmanın büyük çaplı toplarınm ate!iiyle 
takviye edilmi,, müstahkem ordugahiyle, 
deniz üstilnde bir nevi kapı, ~enup ve ol
maliprkt cidarlarında mhuarebeler ecre -
yan eden bir koridor te&kil etmektedir. 

Bir ~ilt duvar gibi .•• 
Müttefik ordular adctA çifte duvar va· 

zlfesl görmektedir. Bu duvarlar bir taraf • 
tan Yser ve Nleuport • Ypreıı lmtıdadınca, 
diğer taraftan da Gravellnes'den Casııel 
civarına uzanmaktadır. 

Almanlar tarafından hedef ittihaz edl • 
len ve Flandres tepelerini lflgal etmek su
retiyle ikiye ayırmak için ~alışan bu iki 
mUstnhkeın mevki, başlıca lnglllz Jntıuı.U 
tııra!ındtın müdafaa edilmektedir. MezltC1r 
tepeler.Cnusse dağlan ismini taşıyan 100 
metre kadnr lrtifaında tepeclklerdt:'n iba
rettir ki, civann dUmdüz mıntakalnrıncla 
ve bUyUk Flarnıınd ovnsında kuvetli mev· 
zller teşkil etmektedirler. Bu tepelerin iş· 
gali, almanlarıı., Lllle bölgeıılyle deniz ara • 
sındakl geçidi sıkıca kapamak lmkl'ulını 
bahseder. 

Almanlar müttefikleri bir defa 
daha ikiye ayırmağa çalı§ıyorlar 

Parla, 30 a.a. - Havas, saat 13.lfi de 
tebliğ ediyor : 

Alnıanlar bilhassa Flandrcs'lardn mUtte· 
1'lk orduları ikiye ayırmıya çalıarnakta • 
dırlar. Bunun için de Casscl ile Ypres a· 
rasından geçerek L1lle mıntnkasını Dun • 
kcrquc'e bıığlıynn meşhur dnl;lar hattını 
ele geçirmlye uğra.şmaktadırlar. 1918 sene· 
si ilkbaharında bu nnntakada bilhassa Ri· 
mel tepesinde kanlı muharebeler olmuştu. 
Almanlar o znman da Calais ve Dun • 
kerque'i geçmlye uğr~mışlarclı. Almnn kı· 
taları cenubu garblde ve ıılmall şarkide 
bilhassa lngllizlcrden mUrekk<'P olnn müt
tefik kıt.alarm anudane mukavemetiyle kar
şılB§maktadırlar. 

Muharebe gece gündüz devam 
ediyor 

Yser mıntakasındıı. dlıııman hiç bir mu • 
vaffaklyct elde edememlı ise de söylendi· 
ğlne göre cenupta Flnndres tepelerinin ilki 
olan Cassel tepesine ayak baımııya mu -
vaffak olmuştur. 

Çıkıntının nihayetinde Genernl Prioux ku 
manda.qındnkl frnnsız ordusu bu mıntaka • 
ya girmlye muvaffalt olan alınanları dur
durmuştur. Prloux ordusu şiddetli dUmdar 
ve canlbdnr muharebeleri yaparak şlnıal ve 
l:'arp lstıkrunetlude geri çekilmektedir. 
Gittikçe ıılddetlenen muharebeler gece 
gllndUz devam etmektedir. İngiliz tıonan • 
maaı ve hava kuvetıerl hareklıta mlleBBlr 
ırurette ıııtlrak etmektedirler. Diğer cephe· 
!erde tam bir süktlnet hükUm sürmekte • 
dlr. 

Somme'da evclce almanların işgali al· 
tında bulunan köprü başı katl surette fran· 
sızların eline geçmiştlr. 

Hiç bir lran•ız kıtası teslim 
olmuf değildir 

Paris, 30 a.a. - Saat 14.10 Havruı, as • 
kert vaziyet haklanda ııu maltlmatı veri • 
yor : 

Dün ~ alınanlar, çarpışarak sahile 
doğru çekilen mUttefiklerln rtoat hattı • 
nın yanlarını himaye edeu lngutıı:, tranaı:1 
mevzllerlnt ellerine geçhı!memlıılerdlr. H1Q 
bir tranns kıtaaı teslim olmamııtır. 

Başka yerlerde bu kıtalar her adımda 
muharebe ederek yavaş yavll§ çekilmiştir. 
E.zcUmle tepelerde böyle olmuştur. llura
lıırda almanlar CBBscl tepcıılni aldıktan 
ııonra General Prlou.x'nun kumandasındaki 
ordunun denize doğru ricaUnl kesmek i · 
çln diğer tepeleri zapta teşebbüs etmek • 
tedlrler. Lllle mıntakMmı tcrkeden bir or
du çetin muharebeler bııhtuıına yavaş ya
v111 Dunkerque müstahkem kampı istika
metinde yükselmektedir. Kampın batı, ce
nup • bntı ve ıılmnl batı yüzleri boyunca 
sevkedllen suların tevlit ettiği teyezanlar 
ı;imdi çok müessir olmaktndır. 

Dunkl'rque'e karşı yapılan hava tn.nrruz. 
lnn alman tayyarelerine çok pahalıya mal 
olmuş ve karaya yerleştirilen donanma 
datl toplan ile 1'ransız ve lngillz avcı tay
yareleri almanll\l' için hakiki bir felA.ket 
tevlit etmişlerdir. 

Resmt miktar henilz malOm olmnmakla 
beraber, almanlann bir tek glln zartındald 
havn zayiatının ~ den çok fazla olduğu ld· 
dla edileblllr. Buna mukabil Dunkerque 
açıklarında alman tayyarelerinin inglllr. ve 
1'ransız vapurlnnna verdirdikleri zayiat. ha 
rektıta l§tlrnk eden \'apur adedine nlsbeUe 
laşey kabilindendir. 

Bir İngiliz zabitinin anlattıkları 
Londrn, 30 a.a. - Royter bildiriyor : 
İnglllz bahriyesine mensup yllksek rUt

Lell bir zabit, Frnnsanın §imalinde ecre • 
yan etmekte oltın anudanc muharebeler 
hakkında radyoda ı;unlnrı s!lylemlşUr : 

''- Şimal ordusu ile Somme ve Aisne 
üzerindeki transız orduları arasında açıl
mış olan gediğe alman motorize ve zırhlı 
kollan girmiş ve bu suretle mllnnkallıtı· 
mız lnkıtan uğramış, cenah vo gerileri -
mlzde hücuma maruz kalmış bulunmakta
dır. Solda Belçika ordusu, sn.ğda da mut • 
tefiklerimlz kuvctıe mukavemet etmekte 
idi. Fakat, denizle olruı lrtlbntımızı muha
faza etmek için cveııı. cenuba doğru, l!onra 
garbe doğru yeni cepheler te3kil ederek 
bizi çembere almakla tehdit eden dzlm ku· 
vctlerl kıırşılnmak lCı.zım geliyordu. İngi
liz kuvetıeri, çetin bir ııurette harp ediyor· 
!ardı. HattA Arrruı civarında bir mukabil 
taarruza bile ı;eçllmlştl. Fakat, biz! çem· 
berliyen dnlreyt delmek için zırhlı teşck
kUllerimlz gayrı kMi bulunmakta ve yapı
labilecek yeg!lnc §ey, bulunduğumuz arazı. 
yi tutarak d~manın bizim haUarınıızı yar
masına m!Lnl olmaktı. Çember içinde bu • 
lunmaktn olan kıtaatın harekAtı do. fazla 
miktarda olan muhacirlerin mevcudiyeti 
ile sekteye uğramakta bulunuyordu.,, 

Kahramanca harp devam ediyor 
Londra, 30 a.a. - Flandres'larda cere

yan eden vahşiyane muharebenin devam 
ettiti, Londra'nın alakadar mahfillerinde 
beyan edilmektedir. Müttefik orduların 

nerelerde bulunduklarma ve fransız kıta -
lariyle İngiliz ııeferl kuvetlerinin cephe. 
nin hangi kısımlarını tuttuklarına dair 
her saat malumat almak mümkün değildir. 
İngiliz seferi kuvctlerinin başlıca üsleri -
nin Manş denizinde bulunma.dığı ve bina
~aleyh İngiliz kuvetlerinin oldukça mü
him mikdarda malzeme kaybetmiı olma -
lanna rağmen başlıca depolarının düşma
nın eline geçmediği kaydedilmektedir. 

F!andres'larda, İngiliz ve fransız kıta· 
lan yan yana kahramanca çarpı!jmata de
vam etmektedirler. 

Cephenin diğer kısımlarında müttefik· 
lerin nisbeten ehemiyetsiz bazı temizlik 
hareketleri yaptıkları ve herhnngi bir ta. 
Taftan mühim bir taarruza teşebbüs edil· 
diğine dair bir haber alınmadığı beyan e
dilmektedir. 

Almanlar Bclçikadaki malzeme
den i•tilaJe edemiyecekler 

Londra, 30 a.a. - Reuterın bildirdiğ-i • 
ne göre, Almanya, Belçika'nın teslimin-
den malzeme bakımından büyük bir men
faat elde edemiyecektir. Belçika'da petrol 
stokları hemen yok gibidir. Fransızlar, 

ezcumle yilksek fınnlar ve çelik imalfi.t. 
haneleri, çekilirıken müttefikler tarafından 
sistematik bir surette tahrip edilmiştir. 

Kömür ocaklarının büyuk bir kısmı da is· 
tifade edilemez bir hale konmuştur. Bel· 
çika kendi kendisine yeten bir memlekot 
olmadığı için, Almanya'nın, Belçika halkı
nı iaşe mecburiyetinde kalacağı bile ihti
mal dahilinde görülmektedir. 

Muharabe sahilde cereyan 
ediyor 

Londra, 30 a.a. - Reuter ajansı saat 
20 de bildirmiştir: 

Resmen bildirildiğine göre ~imaldeki 
ingiliz ve fransız kuvetleri şimal ve ce
nup cenahlan üzerinde artan tazyik sebe
biyle sahile doğru çekilmeğe mecbur kal· 
mışlardır. Muharebe simdi sahil bölgesi
nde cereyan etmektedir. Bu harekit bu
yük bir "cesaret ve maharetle yapılmıştır. 
Muharebeye filen iştirik etmiş kıtaat in
giliz donanmasmın yardımiyle vapurlara 
blndirilmi~lr. Bu harekit muvaffakiyetle 
devam etmekte ve bir kısım krtaat İngil. 
tereye muvasalit etmiş bu!Wtmaktadır. 

Gerek ricat ve gerek tahliye harekatı· 
nın setir vazifealnl diismanla mutemadi 
surette çarpışan İngiliz tayyareleri gôr
mUslerdir. Dün bu cephede 70 ten fazla 
düşman tayyaresi tahrip edilmiı ve diğer 
birçok tayyareler de hasara ufratılmıstır. 
Yeni defiant avcılarından mürekkep bir 
filo iki çıkıfta bir tele bile zayiat verme -
dea 3S dilfman tayyaresi tahrip etmiştir. 

Som • 8omme • an cenubundaki lXnre-
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Amerika har'ekete . 
geçıyor mu? 
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Müttefiklere toyy 
süratle veri b · 
için mühim bir 

• 
mesı 

ar r 
Vaşington, 30 a.a. - MUttefiklere 

fazla miktarda ve süratle tayyare tes
limi maksadiyle Hull, tayyarelerin 
Kanada memurlarına teslimi şekline 
müteallik olan nizamnameyi tadil et
miştir. Bundan böyle tayyareciler hu
duda kadar tayyareleri sevk ve idare 
etmek hakkına malik olacaklardır. 
Müteakiben tayyar~ler, Kanada arazi
sine sevkolunacaktır. Bundan sonra 
amerikah tayyareciler, hududu geçe
cekler ve tayyareleri Avrupa'ya gö
tür.;,ek üzere gemilere irkap edile -
cekleri limanlara kadar götürecekler -
dir. 

Maamafih amerikalı tayyarecilerin 
tayyareleri Avrupa'ya götürmeğe hak
ları yoktur. 

1000 amerikan tayyare•İnin 
pilotlariyle beraber gönderilmesi 

isteniyor 
Nevyork; 30. a.a. - Geçen umumi 

harpte Amerika ordusunu 27 inci fır· 
kasına kumanda eden general Oryan 
1000 Amerikan tayyaresinin pilotları 
ile birlikte müttefiklerin yardımına 

gönderilmesini teklif etmiştir. 

General Oryan hukukudüvel bakı -
mından bu hareketin Almanya'ya ila
nı harp etmeğe muadil olduğunu ve 
fakat bunun mildafaa noktasından bu 
miktar tayyareyi 6 ay içinde üç dört 
defada göndermekten daha ziyade A
merika'nın menfaatlerine uygun oldu
ğunu beyan etmiştir. 

lngiltere kıralı Amerika •efirini 
kabul etti 

Londra; 30. a.a. - Londra'daki A -
merika sefiri B. Kennedy bugün, Bu
kingham sarayında İngiltere kıralı ta· 
rafından kabul editmiştir. 

Harp malzemen derhal 
verilmelidir 

Boston, 30. a.a. - Harvard Univer
siteııl rektörü James Conant, birleşik 
Amerika'dan müttefiklere derhal 
muhtaç oldukları harp malzemesini 

Mısır'ın müdafaası 

iıin tedbirler 
Kahire, 30 a.a. - H ükümet, memle

ketin pasif müdafaasını temin için ha
zırlıklarına devam etmektedir. Neş
redilmek üzere olan iki kararname gü
neşin batmasından fecre kadar başlı
ca barajlardan geçilmesini ve gece 
esnasında Nil nehrinin bazı mıntaka· 
larında vapurların geçmesini menet -
mektedir. 
Kadın, erkek binlerce genç öğret

men, intizam ve asayişi muhafaza hu
susunda zabıta kuvetleri ile mesai bir
liğinde bulunmak üzere gönüllü kay
dedilmişlerdir. 

Belçika alt.nları 
Paris, 30 a.a. - Belçika milli ban

kasının altın mevcudunun Fransa'ya 
nakledilerek Belçika hükümetinin em
rine verileceği bildirilmektedir. 

de bulunan İngiliz kıtaatı fransır kuvetlc
riyle birlikte harekata iştirak etmektedir. 

Harbe devam eden Belçika 
kuvetleri 

Londra 30 a.a. - Bazı Bel(:lka kuveUe
rlnln Flander'de mUtt.etlk kıtaatın yanı ba· 
fındn muharebeye devam ettikleri resmen 
bildirilmektedir. 

Yüksek rUtbell bazı Belçika ırubaylan, 
Kırnl Leopold'Un emriyle teslim olmaktan 
imtina etmişlerdir. 

8. Dul/ Cooper'in beyanatı 
Londra. 30 a.a. - İstihbarat nazın Bay 

Duff Cooper yabancı matbunt mümessil
lerini kabul ederek harbin neticesinden 
kat! surette emin olduğunu blldirmlgtır : 

''Belçika ordusunun bir kısmı, leh ve çek 
kıtaı:ıtı ve Avusturya lejlyonu ile birlikte 
haltı bizim safımızda muharebe etmekte • 
dir,. demlııtir. 

Londra, 30 a.a. - Bahriye nezaretinden 
tebliğ edllmlgtlr : 

Kırallyet donanması, düşmanın ağır taz. 
ylkl altında transız ve Belçika sahlllerl el· 
varında harek!'ıttn bulunan ingillz ve fran
sız kara kııvetıerlne mtlmkUn olan bUtUn 
yardımı ve mfü:nharetı yapmaktadır. 
KıtaU ateşiyle setrctmekte ve dUşmıı.nın 

hnrckfltına mı\nl olmakta harp gemileri i
leri alman kuvetlcrlne çok büyük zayiat 
verdirmektedir. 

Yaralılar ve diğer kıtalardan bir çok· 
lan şimdiden tahliye edilmiş ve halen em· 
niyet altında bulunnıalttadır. BllhMsn dllş· 
man tayyarelerinin ş-lddetll muhnle!eU kar
ııısında cereyan eden bu harekılt gece ve 
gUndUz fasılAsız bir surette, soğuk kıı.nh • 
lıkla ve aalmle yapılmaktadır. 

Alman başkumandanlığı, deniz kuveUeri
mlze ve bu kuvetlerin himaye ettiği nak • 
Jlye vapurlarına çok ağır zayiat verdirdi • 
~irıl iddia ediyor. 'Mutad olduğU veçhlle 
bu iddialar hakiknta ruıl(l uygun değıldlr. 
Hakikat şudur kl, bu kadar mllhlm ve ge
nls harekAt hiç zayiat vermeden yapılmı
yaea.J;'lndan, Fratton, Grenade ve Walkeful 
destroyerleriyle az miktarda muavin kay
bedilmiştir. NaRllye vapurlarından yalnız 
689 tonluk kllçUk Abuklr vapuru batmıştır. 

Bütün bu harekAta iştirak edenlerin 
kuvel maneviyeleri her tUrlll ıı1taytşin t1a -
tUndedlr. 

Harek!t devam etmektedir. 

vermek suretiyle yardımda bulunma• 
sını istemi~tir. 

B. Conant, Almanya'nın Fransa ve 
lngiltere'ye tamamiyle galip gelmesi
nin Hitlcr'in bütün dünyaya hakim 
olmağa teşebbüs etmesi için bir mu
kaddeme olacağı mütaleasını serdet· 
miştir. 

Birleşik Amerika'nın harbe girmesi 
zaruri veya makul görülmemektedir. 
Zira, şimdiki halde gayri muharip sı
fatiylc yapacağımız yardımın muha -
rip olarak yapacağımız yardımdan da
ha müessir olacağına kaniiz. Harp ha
ricinde yapacağımız hareketler, acil 
ve müessir olacak olursa kafidir. 

Fakat tereddütle hareket edecek o
lursak, yardımımızın pek geç kalması 
muhtemeldir. O zaman pek gayri mil
sait şartlar dahilinde harp etmek mec
buriyetinde kalmamız ihtimali vardır. 

Müttefiklere tayyare ve harp mal
zemesi verebileceğimize, amerikahla
rın müttefik ordulara kaydolunma!a
rına mani olan kanunu ilga edebilece
ğimize, Amerika mallarının Alman • 
ya'ya gitmesine mani olmak ve mütte
fiklere yardım etmek maksadiyle ih
racatı kontrol edebileceğimi~. malze
me ve mühimmat sevkiyatını tacil e
debileceğimize kaniim. 

Ruzvclt'in nutku 
Vaşington, 30 a.a. - Amerika ka -

nunuesasisinin imzasını göıteren bir 
tablonun teşhiri ~ünasebctiyle bir 
nutuk söylemiş olan Ruzvelt, bilhas
sa şöyle demiştir: 

Tebcil etmekte olduğumuz vesikada 
güzel bir surette tarif edilmiş olan ha
yata, beşer tarihinde misli mes uk ol
mıyan bir kuvetle tecavüz edilmiştir. 
Bugünkü merasim, memleketimizde 
hüriyet meselesinin asla sönmemesi 
kararını almamıza bir vesiledır. 

Kanadalı tayyareciler 
Londra; 30. a.a. - Kana~alı tayya

recilerden mürekkep yen.i bir kafile 
bir İngiliz limanına gelmi~, derhal 
Londra'ya hareket etmiştir. 

Alman tebliğine 

göre vaziyet 
Berlin, 30 a.L - Alman umumi karar. 

ga.hı, Flandres'larda ve Artols'de cereyan 
eden büyük muharebenin bu havallde ç.ar
pışan ingillz ve :fransız ordularının tama
mlyle tmha.ııı suretiyle neticelenmek Uzere 
bulunduğunu bildirmektedir. İngiliz scfer1 
kuvelleri dUndenberi, tam bir lnhll~ ha -
llndedlr ve harp malzemesini terkederck 
denize doğru kaçmaktadır. Bu malzeme -
nln ehemlyetl hakkındn. ıılmdlden bir tah
minde bulunmak mUmkUn değildir. DUş -
man, gerek yüzmek suretiyle, gerek8e u -
fak sandalarla limanda bulunan lnglllz ge
milerine çıkmıya uğra{lmaktadır. Alman 
hava kuvetleri ingillz gemilerini bombar -
dımnnn devam etmektedir. Bunlardan, 60 
dan fazlMına mermiler isabet etmiştir. Bu 
meyanda. 3 hıırp gemisi ile 16 nakliye ge
misi bntırılmı§tır. 10 harp gemisi ile 21 
vapurda yangın çıknııııtır. Hava bntarya -
lannın ateglyle de bir vapur batınlmış, ~ 
vapur ve 5 motör has?ll'a um-atılmı tır. Al· 
man tayyareleri bu gemilere :rapılan t(lar -
ruz esnMında düşmanın 60 t'l.yyareslni dil· 
şUrmllştUr. 

Ctuısel - Poperinghe hattını:ı cenub\ında. 
gıırpten, şarktan ve cenuptan tanrnız ("dı n 
alman orduları blrleııer<'k dağınık bir tıalde 
bulunan bir çok dllşman gruplarını n uha
sara etmişlerdir. 

Cenup cephtı!'lnde, dU17manın zırhlı l)to • 
moblllertnin aşağı Somme'da yaptığı bir ~ 
arruz tıırdedllmlı;ıtlr. 

Amlenıı'in cenubunda ve cenubu ı:arbl • 
sinde tahqşüt etmekte olan dtlıın an ku -
vetıerlne ormanlarda bombalarlıı tanrrus 
edilmiştir. DUemnn dün 49 tayyare, alınan
lar 15 tayyare kaybetmlşlerdir. 

Nnrvlk clvanndn muharebe ııtddeUe ee
t('yan etmektedir. Alman kıtalan ı:ıehrlc 
clvanndakl dağlarda bazı mevziler işgal 
etmişlerdir. Alman tayyareleri blr dll mruı 
hava meyd:ı.nına taarnız ederek btr kaç tay 
yare tahrip etmlı;ıtir. Trondhelm'den şlrn&
le doğru. 1'ıuıllyette bulunan alman kıta • 
lan Bodge'nln garbinde kAln Fauske';)1 IJ· 
gal etmlı;ılerdir. 

Bir alman tahtelbahir! ceman 38.500 
tonluk yedi dll§man vapuru batırdığım 
bildirmektedir. 

Almanlar bir generalle bazı 
•ubayları esir etmiıler 

Berlin, 30 a.a. - D. N. B. ajansı, diln
kü çarşamba günil birinci fransız ordusu 
kumandanı general Prioux ile diğer bir
çok ytiksek rütbeli subaylarm frnnsız 

Flandres'larmdakı Casselin doğusunda 
Steenvoorde yakınındıı esir edild.klerini 
bildirmektedırler. 

Mahkum edilen komüni tler 
Paris, 30 a.a. - Askeri temyiz mahke

mesi 30 maznunun nakz taleplerim tetkık 
etmiş ve bunlardan 27 komüniste ait olup 
26 eylül 1939 tarihli kararname hilafına o. 
!arak milli müdafaaya mazarratlı hare':it 
ve askerleri itaatsizliğe telivık cumıiı i!e 
itham edilerek mahl-ilm olan!arınkini rd
detmiştir Retldedilen talepler meyar.•·· :!a 
başlıca Paris belediye meclisi hasır ·- n 
B. Frout ile B. Legall'in ve Montrcail 
Sous Boiı belediye reisi B. Sougue ve 
Malson Sur Fort belediye reisi B. Ros.
urt'm talepleri mevcut bulunınalı:ta idi. 



-8-

Havai hat sigorta 
teferrüatı 

elemanı 
al nacak 

ve 

Ankara Elekt ik T. A. Şirketinden : 
2000 Adet 500 volt tesmiye tevettürü tahtında 6 ila 60 ampere ka

dar mütehammil, düz veya deveboynu izolatör demirin 
monte edilebilir, izabe teli kabili tebdil havai hat si
gorta elemanı. 

2000 Adet Yukarıdaki sigortalar için 10 amperlik izabe teli, 
1000 Adet Ayni sigortalar igin 6 amperlik izabe teH, 
Yukarıda yazılı elektrik malzemesine ihtiyaç vardır. Taliplerin 

sif Haydarpaşa teslim şartiyle 25 haziran 1940 salı günü en geç saat 
15 e kadar teklif mektuplarını şirketimize tevdi etmeleri ilan olu-
nur. 2132 
~ ........... _. .. ._ .. !8!1:! .. ••--ma .. , 
..::!.111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!!:. -------------------

Maliye tahsil şubelerine her ay verilmekte olan 

HİZMET ERBAB! bordroları 
Gayet iyi kağıda basılmıştır. Beheri 3 kuruştan ULUS 

Müessesesinde satılmaktadır. 

----------
--
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MAHKEMELER 

Ankara birinci sulh hukuk ha
kimliğinden: 

Sa. Al. 
askeri 

Ankara Lv. Amirliği 

Ko. na gönderilen hariç 

kıtaat ilanları 

Saman alınacak 

ULUS 

Kiralık ; 
Kiralık 5 odalı daire - Polis En s

titüsü civarında vekaletler e be§ da
kika mesafede NAZLI apartmanın· 
dn bütün konforu haiz be§ odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te-
lefonla müracaat. 2040 

Kiralık daireler - l§Iklarda Nafiz bey 
apartmıırıındıı 4 oda kalorifer su çnm~ır
hk ve bodrumda bir sandık odası 70 T.L 
Görmek için ltapıcıya Telefon: 2452 Ahmet 

1910 

Kiralık dükkinlar - Çıkrıkçılar yoku • 
şunda 8 numaralı Ap. altında mağaza ve de
poya elverişli iki dükkli.n ayrı ayn veya be-
raher kiralıktır. Tel: 1283. 1958 

Kiralık köşk - !ran Sefaretanesl yuka
rısında Küçük Esat'ta otobtis durağında 4 
oda. büyük salon mUkemmel çiçek Meyva 
bahçeli tam konforlu. İlk 6 aylığı peşin. 

Telefon: 1092 . 1960 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadaş için el· 
verişli 3 oda 1 hol, kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Bakanlıklar karşısı Belçika sefare· 
ti arka bahçesine bitişik Fırat partımam 

Tel: 3592 veya kapıcıya. 1969 

Kiralık - Aile nezdinde banyolu, ha
vagazılı, kaloriferli iki oda kiralıktır. Ye· 
nişehlr Kutlu arkasında Menekşe apartı· 

man No. 18/6 müracaat. 2024 

Kiralık kat - Dikmenin en gllzel asfıı.1-
ta yakın merkezi yerinde, İbrahim Soyka
nın kdrglr evi. Üç oda, elektrik, su ı:ıalre. 
Tel: 6ri9S e mUracaat. 2137 

Kiralık - Kaloriferli 4 odalı bir daire 
ve acele satılık aalon ve yatak odası takı
mı. Apartıman möble ve möblesiz olarak 
temmuzdan eylülün sonuna kadar da verile
bilir. 44 Selanik caddesi orta kat. 

K!nıhk daire - Yenişehir Bakanlıklar 

Akay Cad. Fethi B. köşkü llerisinde İnce· 
su Kavaklıdere yolunda 3 oda 1 hol Tel. 
1452. Kaplan. 2127 

Satı l ık : 
Satılık - 938 modeli Avrupa karoser

li az kullanılmış Ford kamyoneti acele. 
Görmek için Başvekalet karşısında Ham· 
di usta gaarjına pazarlık için Tel. 1477 
müracat. 2036 

Acele satılık ev - Y enlşehir'de İsmet 
İnönü caddesi köşe başı Bahçeli 4 odalı. 
Tel: 2406 1961 

Satılık apartıman - Yenişehirin en mu
tena yerinde 8 daireli 400 lira icarlı yüzde 
kırk borçlu Tel: 2406 1962 

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

Eıki poıla mcmıularmdan ol11p halcıı Çıkrıkçılar 
)'okııı1111da ankat Mustafa Kmıol nudinde Hikmet. 

Poıta telcrııf iıhrui Ydtili ankat Saim Dora la· 
n fmdu aleyhinize mahkmıemiıe açılu 31 lira 79 
hnı alacak duumın yapılmakta olan daraımuın· 
da adruiniz meçhul oldafmıd2n ilinen yapılan da. 
•etiy~ye icabet dmediğiniıd(D rene aıalan 141 inci 
maddeıi macibince n yirmi rün müddetle cıyap ka· 
rarı teblifine kırar nrilmiı Ye duruıma da 2.7.940 
aalı ıünü ıaal 9.5 fa bırakılmıı oldııiandan mrzkiir 
rüııde bizzat mahkemede lıazır bıılmımadıfınız nya 
lıir nkil göndermccijiiniz l•kdirde mahkemeye cıyı
bmızdı lıakılacafı tcblii m kamına kainı olm•k üzere 

Satılık hisse - Yapılmakta olan küçük 
evlerden '"F" tipi hisse satılıktır. İnkılap 

Elazığ Tumcn Sat1n Alma Komısyonun- Kiralık - Konforlu; ':nlorlferll ve mo • 
bllyalı bir oda kiralıktır. Saat 10-12 ye ka· mahallesi Sür sokak No. 7 daire 4 de Ali 

Ota olıın11r. ZIZ4 

Dr. 
birinci 
sınıf 

FIRAT 
Hsatalıkları 
mütehassısı 

dan : 
1 - Tümenin Elazığ birlikleri hayvana

tının senelik 1.150.000 kilo samanı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8/haziran/940 cumartesi 
günü saat 10 da tumen binasında satın al· 
ma komisyon dairesinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 17250 lira ve mu· 
vakkat teminatı 1293 lira 75 kuruştur. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler ko
misyona müracaatla her ı:ün görebilirler. 

5 - İsteklilerin belli günde eksiltme sa
atından bir saat evci kanunun tarifleri dıı
hilinde doldurup kapadıkları zarfları ko· 
misyona vermeleri lazımdır (2460) 12457 

Buğday kırdırılacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın Alma 

Komisyonundan : 
6300 ton bu day kırdırılac:ıktır Pazar-

htanbul Haydarpaşa hastaneıl aabık hkla eksiltmesi S-6-ı~o pazartesi gllnü sa-
göz mütehassısı ve Gülhanc huta· at 14 de Tophancxle Lv. amirligi satın al-
neai sabık göz baş muavini Mu~ye· ma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin be-
ne: sabah: 9 dan 19a kadar. Beledi· d_eli 57774 lira 88 kuru, ilk :emina.tı 413S 

T T 1. 3 hnı 74 kuruştur. Şartnamesı komısyonda 
ye sırası alas Ap kat: ı e . 592 

1 

.... 1.. ı kl"l · k • "k la · 1 
~ gonı ur. ste ı erın anunı vesı a rıy e 

~--·••••••••••mı.- belli saatte komisyona gelmeleri. (2561) 
12571 

Muhtelif yiyecek ve yakacak ahnacak 
Mersin Askeri Satın Al. Ko. dan: 

Clnsl 

Un 
Odun 
Sığır, veya koyun 

Muhammen 
Mikdan bedeli 

Kilo Lr. Kr. 
240.000 30240 00 

1140.000 14820 00 

İlk teminatı İHAJ,E ....•. 
Vr. Kr. GUn Snat Şekli 

2268 00 13. 6. 40 perş 10 K zarf 
1111 50 13. 6. fO pcr§. 11 K. zarf 
2160 00 13. 6. 40 pe.ro. 15 K. Zart 

veya keçi eti 144.000 28800 00 (2537) 12542 

ı - Askeri ihtiyaç içtn yukarıda mut redatı yazılı Uç kalem yiyecek ve yakacak 
maddesi satın alınacaktır. 

2 - Eksiltme Mersin askerlik ıubesln in Ust katındaki askeri satın alma komlB-
)'On\I tarafından yapılncaktır. . 

8 - Zıı.rtlnr aynı günde lhıı.le saaUnden blr saat evetine kadar kabul edilir. İstek· 
Ulerln muayyen gtlnde teminat ve lüzumlu veslknlnrlyle mUracaatıarı. 

4 - Daha faz.la bilgi edinmek tstıycn lcrln İstanbul, Ankara, Konya Lv. 0.mir
llkle~nde, Adana tUm satın ıı.lmıı komlsy onunda, Mııraş ve IslAhlye askert satın al-
ma komisyon'larındakt mevcut ıartnnmelerl her zaman görebilirler. (2537) 12542 

T. İ ~ BANKA SI 
1940 Küçük 

Cari Hesapla ... 

İKRAMİYE PLANI 

1940 iKRAMi YELERi: 

1 B<!et 2000 liralık - 2000.- Ura 
s " ıooo 3000.- .. 
6 .. 500 .. 3000.- .. 

12 .. 2ı>O H 8000.- .. 
40 

" 
100 .. 4000.- .. 

75 " 
M 

" 
8750.- .. 

210 25 .. ri2r>O.- .. 
Ke§ideler: 1 ıubat, 1 mayıs, 

1 a tustos, 1 ikinciteırin t arih· 
lerinde yapılır. 

dar Tel: 6687 ye müracaat. 2026 Riza'ya mektupla müracaat. 1965 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evleri 
No. 31 de iki oda bir hol ve balkonlu müs
takil bir ev kiralıktrr. İçindekilerine mü· 
racaat. 2028 

Kiralık oda - Aile yanında, Bakanlık
lara üç dakika. konforlu ve manzaralı. Ye. 
nişehir Meşrutiyet caddesi Özenli snkak 
(Abat) Ap. 6 No. 2029 

Kiralık - 1 veya iki oda 1 bayan veya 
2 bayan için aile de olabilir. Kiralıktır. 

Müracaat: 5-7 Yenişehir, Selanik caddesi, 
Türe Sok. No. 5. Daire No. 1. 2034 

Kiralık - Maltepe Onur sokak Sakar
ya apartımanmda aile yanında yarı müsta
kil iki oda 1 hol elektrik su havagazı mut
fak mUşterek daire 2 ye müracaat. 2035 

Kiralık daireler - jandarma okulu ö
nünde Saltık apartımanınrla 3 oda 1 hol 
banyo mutfak ve konforlu 4 daire. İçinde-
kilere müracaat edilmesi. 2037 

Kiralık oda - Parka nazır, sakin, her 
türlü istirahat. 35 lira. Müheııdisler birli
ği yanında Mengü apartıman No. 11 

2038 

Kiralık daire - Uç oda bir hol tren 
köprlisü yanın.da Telgaza ıiderken İlkiz 
sokak No. 20 Mahir Esen apartımana mli-
racaa~ 2041 

Devren kiralık daire - 2 oda. 1 hol tam 
konfor. Yenlııehlr YUksel cadrlest Özenli 
sokak No: r> Ok Ap. ikinci kat. 2058 

Kiralık oda - Yüksek Ziraat Enstitüsü 
mahallesinde konforlu, müstakil bir oda ve 
mutbah müracaat Enstitü ayqiyatmda 
Hayri. 

Kiralık - Yenişehir İs Bankası arkası 
Selli.nik caddesinde No. 5 kat 1 de aile ya
nında mobilyalı, mobilyasız bir oda kira-
lıktır. 2061 

Kiralık 2 küçük daire - Maltepe'de ima
lli.tı harbiye evleri yanında 2 oda, 1 hol ve 
1 oda, 1 hollü, daire - Maltepe'de bakkal 
Abdullah'a fiyat için Tel: 6440, 6215. 

Ucuz satılık arsa - lmar vaziyeti te
miz 1297 ada 6 parseli 2963 M. bir cephe 
yol bir cephesi yeşillik müracaat. Sanayi 
cad. No. 82 Tl. 1953 2021l 

Satılık ev - Doğanbey mtıhellcsinde i
ki oda bir bodrum ve bir mutfaklı ev sa
tılıktır. Hal kar,ısında Hanef Ap. No 
(7) ye müracaat. 2021 

Satılık apartıman - Ön cebecide orta 
mektebin arkası Batıllar sokağı Ali Kunı 
cu apartımanı 8 dairedir kat 4. Birinci ka-
ta 1 numaraya müracaat. 2022 

. 

. 

Satılık mobilye - Oda, yatak ve yemek 
odası takımları, ve saireden miırekkep eş 
ya satılıktır. Saat 11-13, 17-19 arası Ka 
ranfil sokak No. 8 e müracaat. 2025 

Acele satılık ev - Yenişehirde Sıhiye 

arkasında Maarif Cemiyeti lisesi civarın

da 3 oda 1 hollli bahçeli ve konforlu eh -
ven bedelle Tel. 24-06 2027 

-
-

Satılık ev eşyası - Möble, mutfa.k, sa 
lon takımı yemek oeağı, soba marangoz 5. 
lli.tı ve saire. İtfaiye meydanı İhsan B. Ap 
k~2N~5 ~« 

S..tdı\c • .._ - Pranaız aefaretl yanında 

asfalt üzerinde 85 metre cepheli uygwı fi -
yat. Tel : 3337. 2059 

. 
-

Satılık - Yapılmakta olan küçük bahçe 
1i evlerin "B" tipi nakli memuriyet dola 
yuiyle acele satılıktır. Yenişehir Zeyre k 
r.ad.desl 4 No. aprt. daire 7. 2063 

k Satılık otomobil - 936 açık Ford ço 
mükemmel mühendis, müteahhit, tnşra içi 
fevkalide elveriııll Telf: 2414 Sarıkışla ka 

n 
r 

ıısmda Hyv. HsL Bnb. Şahin. 2064 

, Satılık arsa - E t lik, Küçük Eğlence'dc 
3 dönüm arsa satılıktır. Müracaat Bahkpa 
zan Aydın sokak Eskiııehirli 1. Hakkı Ap 

-
No. 4. 2067 

-
-
-
4 

Satılık 38 modeli taksi Fort - Azimet 
dolayısiyle satılacaktır. Takside çalışmak 
tadır. Kaloriferli, hergün Hamamönü Sa 
kalar ıokağı No. 25 Kemal Erdem'e mek 
tupla veya bizzat müracaat edilmesi. 207 

2062 -Satılık - Yenişehir :Maltepede Uç daire 
Kiralık _ 2 odalı küçük daire 30 lira 11 acele satılık apartman. Tel: 1255 207 r> 

5 Meşrutiyet caddesi 38 No. Yenişehir oto • Satılık - Demlrtepede dört daireli %3 
büs son durağında aile için. 2065 borçlu acele satılık apartman Ba>Tıun cad 

Kiralık - Keçiören'de polis karakolu 
ka~ısmda 4 oda, salon ve tam konforlu 
veznedar lrfan'ın evi kiralıktır. İçindeki -
lcre müracaat. 2066 

Kiralık - Yenişehir Dikmen caddesi 
köprüden eve! her türlü konforu havi üs • 
tünde odalariyle iki büyük dük11.n birlikte 
veya nyn ayrı derhal kiralıktır. Yanrndaki 
bakkaldan BOrulması. 2068 

Kiralık - Aile nezdinde iki oda mobil· 
yeslyle beraber kiralıktır. !stlyenlerin 
Kurtuluıı apartımanı 6 numaraya mUraca· 
atları. 2098 

Kiralık mobllyell oda - Bir bayan ve
ya bay için gUzel bir odn kiralıktır. Yeni
§ehlr lnönü caddesi Emciler sokak No. 71 

2100 

Kiralık oda - Adliye sarayı k.s.r§ısı 
Ankııra pasta sıı.lonu Uzerlnde Çulhaznde 
Ap. ikinci kat No. 2 2103 

Kiralık dalro - 3 oda 1 hol. Yenı11ehlr 
tren köprUsü yanı tclgaza giderken llklz 
sokak No. 20 Mahir Esen Ap. nına mUra • 
caat. 2146 

Kiralık oda - Bir veya iki bay için möb
le konforlu, sıcak soğuk suyu vardır. Ye
nlaehlr AtatUrk bulvarı Kutlunun içinde 
bulunduğu apartman No: 8 ı928 

Kiralık odR - Aile nezdinde ~el man
zaralı bir oda bir bay için kiralıktır. Çı -
kınkçılar yoku§U İlyea :r.B<!e Ap. No: 39 
kat 2 2148 

KJrahk dnlro ve bl.r oda - Zemin kat iki 
oda büyUk hol mutfak kUçük daire ile Ust 
kat nlle yanında banyolu eşyalı eı.ıyasız bü
yUk oda bayan veya karı kocaya Maltepe 
Onur sokak No. ıs 2143 

. 
desi No. l Tel: ı255 207 6 

ç Satılık - Hacıbayrnm mahallesinde ü 
daireli %!50 borçlu acele satılık ev Tel : 
1255 207 7 

Satılık - Cebecide tmarca parsellenml 
taksllll ucuz arsıı.lıır. Bayram caddesi No. 
Tel: 12ri5 207 

fi 
1 
8 

1 Sııtıhk - Cebecide Mlllklye mekteb 
yanında 2.3.5. daireli ev ve apartman Bny 
ram caddesi No. 1 Tel: 12ri5 207 

-
g 

Satılık buz dolabı - 938 model kelvt -
natör marki\. anahtarlı. Telefon 5031 de n 
21~ 2099 

lr Satılık frijider - Az kullanılırtl b 
buz dolabı aatıhktır. Tl: 2105 e mtlr-acaa 

2101 
t. 

7 Acele aatıhk - Yenlşehlrde 4 katlı ı 
odalı kaloriferli parkedö&ıell köue bso 
bahçeli apartıman. Bayram caddesi No. 

1 
1 

Tl. 12!55 2102 

e . 
t 
4 

Satılık - Bisiklet (Adler 3 vitesli) v 
bir bayan bisikleti iyi bir dUrbUn, fotoğ 
rat makinesi mtiS&it fiyatla. Me§rutiye 
Cad. No: 40 saat ıs - 20 müracaat. 210 

--
Satılık - 38 model Şevrole kamyon. İs 

met paşa. mahallesi DlbekönU sokak No. 3 
5 bakkal HUııntlye mUracaat. 214 7 

-. Satılık - İsmet pSfa mahallesinde r> da 
!reli %80 borçlu ve iratlı acele satılık a 
partman. Bayram caddesi N o. ı Tel: 12ri 

2lı>O 
r> 

r Satılık buz dolabı - İyi halde Flrtjlde 
marka. Bahçeli evlerde birinci otobUs du 
rıığı No. 72 ye mUracaat. 214 

. 
!l 

z Satılık otomobil - Az kullanılmııı seki 
slllndlrll hususi Fort marka tatslltı.t içi 
Tel: 2f06. 213 

n 
9 

le verenler : 
Bir Bnyıına klrnlık oda - Geniş, btlyUk, '!I 

-
-

manzaralı, iki kişilik aile nezdinde bir oda 
kiralıktır. Yenl!J.ohlr, İlkiz sokak 26 Kaya- Aranıyor - Bir ressam aranıyor. Mcş 
pınıır Apartmanı daire 6. 2141 rutiyet caddeıi Özenli ıokak No. 6 ya mi.ı 

Kiralık oda - Mutfak ve banyodan ta • racaat edilmesi. 1964 
tlfade edllebUlr. Yenlgehlr kızılay karoısı 
PB.§akay Ap. Kapıcıya mUracaat. 2140 

Ktralık iki oda - Aile nezdinde ehven 
vo acele, Yenişehir Tuna ctıddest, Elmadag 
sokak N o. ' de 2188 

e 
. 
-

Aranıyor - Şehir hartası mesaha v 
terslınatta çalııtırılacak ıençler alınacak 
tır. Şimdiye kadar bu işlerde çahımıı; o 
lanl&rla lise tahaill ıörenl.rln kendi el a.-

ulaıiyle talep edecekleri aagarl ücret ve 
yapabilecekleri iş hakkında mufassal mek
tupla Ankarada Fulurya mağazasına mü-
hendis rumuzuna müracaatları. 2030 

Aranıyor - Kadın veya erkek iyi 
fransızca bilen bir ı;antral memuru alına
caktır. Başka lisan da bilenler tereib edi
lir. Cihan Palasa müracaat. Tel. 3430 

2033 
Kasiyer tezgfilıtnr ve garson aranıyor -

Akşam sekizden on ikiye kııdar ı;ahşacak 
tecrübeli kasiyer, çevik temiz ganıon ve 
tezgahtar aranıyor. Meram Atatürk bulvarı 
31/33 Ycni~hir. 2060 

ll 
Aranıyor - Knsycr bayana orta tahsil· 
çalışkan satıcılık öğrenmek tstlyen Batl

ı yardımcısına ihtiyaç var. Tahriren 188 c 
Galip posta kutusuna mUrncaat. 2072 

i ş arayanlar : 

İş arıyor - Fransızca, ingilizce ve al
ma.nen bilen bir ecnebi bayan müsait fiyat
a almanca dersler vermektedir. Ankara 1 
Posta kutusu 466 ya müracaat. 2012 

& 

İş nnyor - Orta tahsilli mükeffel bir 
enç miıessese veya ticarethanede katiplik 
akip mcmulrluğu ve tezglihdarlık gıbi bir 
ş arıyor. Posta Caıl. No: 26 kireççı Fazlı 

t 
i 
y a müracant. ?039 

h 
İş arıyor - Muayyen sııatlarda ticaret -

anclcrdc çalışmak üzere bir ınuhnslp iş n
ıyor. Postane caddesi Hanef kardeşler Ap. r 

No. 7 Bay Müııtaka mUracaat edilmesi. 
2142 

1 
İş arıyor - Ders veriyor: ikmale ka • 

an talebelere şimdi veya temmuzda, riya. 
iye, almanca, fizik dersleri verilir. Fiyat
ar ehven, evlerinize de gelebilir. Çağatay 

z 
1 
sok. No. 9. D. 2. 2144 

Dans dersleri - Diplomalı profesör bir 
ayan dııns. kUltUr fizik dereleri vermek -
edir. Ankara P K. 1046 ya mUracaat. 2145 

b 
t 

Aranıyor : 
Devren kiralık arıınıyor - Yenişehir, 

v 

o 
1 

Demirtepe, Maltepe ve civarında ağustos 
eya eylül 940 nihayetine kadar devrer. 3 
dalı bir daıre aranıyor. Selanik caddesi 
12 No. lu apartımwıdıı 8 No. ya bildiri!· 

n ıesi. 2042 

Aranıyor - Yenişehir semtinde 8 oda· 
ı kaloriferli ve garajlı bir kö~k kiralar.. 

mak isteniyor. Tel. 6744 B. Barclier. mü-
1 

racaat. 2045 

Aranıyor - Yenişehir veye Demlrtepe 
taratlıırınde bir hazirandan itibaren kalo
rifC'rll veya kalorifersiz Uç odalı kiralık 
bir d:ılre aranmaktadır. Maltepe Uludağ 
sokak ı numn.rnya mektupla ve 6428 nu • 
maraya telefonla mUracaatlnn. Aptullah 

2071 
Aranıyor - Bahçeli evlerden sa.tılılt bir 

ev aranıyor. Satmnk isUyenlcrln ıınrtıan· 
nı Ulus, kUçUk llft.nlnr (EJ rumuzuna mek· 
tupla bildirmeleri. 2105 

Kayıp aranıyor - Mcrzitonun Gnzl Mah
lıup mahallesinden b:ıbnm Kethüda oğulla
rından Mehmet otlu Ahmet Nuri bundan 
15 sene evel memleketi tcrketmlı,;tir. Hayat 
ve m<'mntı hakkınd:ı malOmntı olanların 
lnımnlyet nrunın ll§ntıdııld ıı.drcıılmlze ma
lOmat vermelerini ricn ederim. 

Merzifon Sofular mahnlleslndcn Ahmet 
Nuri o~lu Kemıı.1 Bağdaş. 2186 

KAZALAR 

Çankaya kazası bekçilerine 
Çankaya Kaymskamlıtından : 
Kazamız çarşı ve ma.hallat beltçller1nln 

!J40 yılına alt tanzim edilen ücret listeleri 
22-5-1940 tarihinden ltlbnren 15 gün mUd
detle her mmtaknnın polis karakollarınıı 
ve aynca dn kavmakamhk bina.sındakl 119.n 
tahtasına asılmıştır. 

Bu ücr ti re itiraz edenlerin bu müddet 
içinde şifahen ve yahut mektupla kayma -
kamlığa mllracnatınrı 110.n olunur. 

(2511) ı2510 

Çankaya Tapu Sicilli Muhalizlıfrndan: 
Dikme:ı yokuşu baıımda şarira.n milli 

emlak şimalcn taşçı İlya garben bağ yolu 
cenuben kısınen Cemal ve kısmen ebe 
Fatma bağlariyle çevrili takriben 20 dö
nüm mikdarındaki Baraj oğlu Rum Ayı 
Murattan metrlik bağın hazine namına tes
cili istenilmektedir. 

Tapuda kaydı bulunmıyan bu bağın 
25. 6. 94-0 günü mahallinde tahkikatına Cİ· 
dileceğindcn bu yerde aynt bir hak iddia
sında bulunanlar varsa ellerindeki belge
lerle muhafızlığa ve yahut tahkik günü 
mahallinde bulunacak memurumuza müra
caat etmeleri lüzumu ilan olunur. 2125 

Harita yaptırılacak 
Vezirköprü Belcdıye Riyasetinden: 
(80) hektar meskı1n (30) hektar gayri

mes.kun vüsatinde. tahmin edilen kasaba
mız halihazır hartası alımı ıs. 5. 940 tari
hinden itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

Muhammen keşif bedeli (2360) liradır. 
Muvakkat teminat (177) liradır. 

Bu işe ait liartnameler parasız olarak 
verilir. 1htısası musaddak taliplerin gÜ· 

nünden evci ihaleyi yapacak olan Vezir
köprü belediyesi encümenine müracaatla-
rL 12600 

MAARiF VEKALETi 

Nazarı dikkate 
Maarif Vckilliğındcn : 

Maarif vekilliğince Ankarada Sana..vt cad
desinde vekillik ne,.'ll"iyatını satmak üzere 
açılml§ bulunan ynyınevlnln 1 haziran 1940 
tarihinden !Ubnrcn perakende satışlara da 
başlamış olduğu 1111.n olunur. 
Mağaza, 9 llt'ı. 12, 13 - 19 a kadar açıktır 

(2607) 12599 

Hissedarların nazarı dikkatine 
Umumi Mı/tazalar Türk Anonim Şir

ketinden: 

Esas mukavelenamcmizin 10 uncu 
maddesi mucibince şirket sermayesinin 
% 25 inin hissedarlardan talebine idare 
meclisinin 28. 5. 940 tarihli 9 uncu içtima
ında karar verilmiıı olduğundan sayın rus
sedarların hisselerine isabet eden mikdarı 
bir ay zarfında Girkctimizln, iş bankası 

Ankara şubesi nezdindcki hesabı carislne 
tevdi etmeleri lüzumu il1n olunur. 

Mütehassıs 

şefleri 

Etibanktan : 
Bankamızın i ktrneıer 

kontrol servisi için mUtehas 
kabe şeflerine ihtiyaç vardıfŞ·· 
ARANILAN ŞARTLAR 

DIR: 
ı - Muhasebenin nazar 

1 
tatbikatına kuvetle vakıf 0 

muhasebe ihtis:ısı olmak şa 
cihtir). . 

2 - Asgari lise derecesııı 
malik bulunmak, 

3 - Fransızca, ingilizCC 
lisanlarından hiç olmazsa !J! 
mek. ·r. 

Taliplerin haziran'ın be§ 
ne kadar bankamızın 1stan 
Postahane karşısında Val~et 
ki bürosuna, mezkur tartbb 
da Ankara'daki merkezine t 

sikalarını hamilen, mUraca3 
(2548) 

ESKi 
Tekaüt, dul ve yetim JJlll~ 

Tevkifat Cetvellr 
Yazan : Yusuf Kcnıu> ıı 

Divanı Muhasebatta ı1I 
Son kanunla vertlen d: 25 !l , 

ı ve 3 ayrık m~larının ıta1 miktarlarını gösterir. Neşredl 
dlr. !'iO ~ 

Takriben 200 sayfa fiyatı • ~ 
Not : Muhasibin kitabı • 4. 

cU tabını satın alanlar için ~ 
ri son tndllAUn beraber neşre 

Ankara P. kutusu 866 yn rıı 

~ 1 

Umumi heyet toplantısıll 
Ticaret Vekaleti Tcşkilfıt/ıod11 
Müdürlüğünden : 

Ankara Memurlar Ev Koort 
mukavclenameslnln 52 el mad l 
sının 4 ilncü bf'ndl mucibince U 
rlhlne mtlsndif cumarte 1 trllll 
dn Halkevl salonunda fevko.l !\fi 
aktcd"c gind n bütün ortald 
topln.ntıva iştirak etm lerl il~ 

RUZNAME: 
1 ) Ortakların koopcrntlf bıı# 

leklerlnln görUşUlmesl. ~ 

2) Esas mukavelcnam nln 2)1 
desine göre idare meclisi ınti 

3) Mllralmbe hevetl intlbnb 
(2501) ~ 

DEVLET DEMlRYOV 
~ ,, ~ 

Gaz boruları alıpı ._ 
D. D. Yolları Satın Alma/{ 1 dan: ~ 

Muhammen bedeli 507110 lirıt 
kalem demir ve ga.lvnnize gnı11 940 salı gUnil saat 15 de kapıı ı 
ıle Ankarııda idare binasınd3 si 
caktır. <' 

Bu işe girmek istiyenlerİ!l 
ralık muvakkat teminat ile lc~ııı 
ettiği vesikalan ve teldınerı 
saat 14 e kadar komisyon reı 
meleri lhımdır. ı ı 

Şartnameler (254) iki yilı ~e 
nışa Ankara ve Haydarpaşa 
satılma.ktadır. (2463) 

Tahmil ve tahliye ıniifl 
0 

D. D. Yolları Sstrn Alm3 1' 
dan: . el 

Derince limanının 11 aınel~ 
olan ve 32907 lira 90 kuruş ın ef'. 
delli ve 226404 ton muh:ıınn'I 
yon tonajlı tahmil ve taııll:Ye , 
müddetle ve kapalı zarf ustıl ~fi 
saya konmuştur. Her ameli:Y~ f 
nu ıkaçar kuruşa yapılabilcce ~!il' 
merbut fio.t listesinde göste~ e 

Münakasa 21/6/ 940 taribdi11 
cuma günü saat 11 de Hıı:Y a 
binası dahilinde birinci işletn'I~ 
tarafından yapılacaktır. Tal"P1

1 e 
ra 9 kuruş muvakkat teminııt e 
saat 10 a kadıır komisyon kal(lıf 
mektuplarını vennelerl ıa.zın'I 
ait şartnameler Anıkarada 2 . c 
müdürlüğünden, lzmirde 8; ı 
müdürlliğünden, Haydarpaşa d1' 
müfettişliğinden parnsız otarıı ./ 

("4345/2523) ~ 

Teşekkü r 
Erzincan felaketinden saı 1~ za karşı hükümetlcümhuriycJll ~ 

diği şefkat kaybettiğimiz ıaıı 
min acısını unutturacak kad"'~ 

O anda imda.dımıza yetise
1
r 

rına basan Milli Şef İı;met 11 

:timler. t 

Zalim fellketin istıraplaı:ııı1 

tabiata karşı milcadele ederel> 
lu istasyonuna kavuşturan ve t 

seri demiryollar idaresinin in~ 
rekten sevgilerimizi sunarak 
vuştuğumuz tarihten itibaren rJ 
Salim Günday'ın ittihaz bufU 
lerle Eloğlunda bize şefkat .,e 

1 ı;an güzel Marae'ımıza nnsıl rJ 
ve burad:ı kaldıfımız dör: . •ııı' 
ııirin beldemizde çok sevgıh 

11 
deşlerimizden, vazif cdar rrıc1t1 t• 
yet ve teşekkilllcrin her husuS 
ği ııllkayı tarif edecek kclirrıe 
ruL ~ 

Bu iyiliklere karşı ne k' t ~ 
·ııııe etsek gene azdır. Aleni nı ı 

borcumuzun ibUlı:ına gaıeteıı1 
tunu rica ederiz. t' 

Maraşta Erzincan fe1ak'~a. 
Erzincan Nafıa başkatibi J{o 

ma.11 Özden, Keçeci mah Jle5 
p 

1 
Öner, esnaftan Süleyman sıı:ııı ı 

• ·ı:ıcı ; 
Zayi - Beypazarı bır1. ıoıfl 

dan mezun oldum. Okul dıP 
ki yurdundan aldığım dipl~ 1 
gın.da yanmıştır. Yenisini 11 

ederim. Fatma Muazzez ıı:rdC 

d 5111 1 
Za.yl - Karaman idıı 1 s 

d"kn • • • yeıı 
tas ı ame~ı za.y1 ettınl· o)'tııt 
ğmıdan esluslnin lıukmu Y 



o~ VILA YEnER 
)'ol t ~ . 

8.ı.ı;h .lllnır ettirilecek 
Clddtı l<ııdtn : • 
~ Ilı )87 1 

'tıııı.ı b laJı ı ıokak afzmdan Zl8 
"-. lıı el., uzayan 10~00 metre ma
t'-i ıııı •Oku 1 lı s~ b l•ınit ere .>00 metre ınura • 

LQ 701~ taılariyle ve zo:ıo met~o ma· 
~' l•ne n çıkacak paket taılarırle •· 

•l ltıta'Jrıı Joldan çıkacak ktsme tıı· 

1 hııı 1~ 1
1 ~·d~~ıiylo 137 Hyılı ıokak 

lııı~1 111 ı.'ıı ı~le rı müdıirlüfünden yÜı 
~ ••çL~I ılıklınde tedarik edilecek keti! 
~ 1 ıi 7 '6 •palı zarfla duiltmeye ko· 

li 49 loÖ 9.to cuma ıüoıi ıaat 17 de· 
lıır z' 

0 
lırı muvakkat teminatı 3682 

1 L itki l UJrlı kıııunuo larifatı dahi· 
<.ıdır t ınelıtııpl.uı iluıle ıunü azami 

Üsa •n riyaaetİM Yerilir. 
E s 2485) 124s.c 

c krtıek alınacak 
l l Odd•i-- ·ı · . 

"'ti, •• -· ... nıı ıııııden • .... 940 • 
'tıııe'tj la~ıhinden mıJis 941 sonuıu 

l ~ 11 tıahlıumluma Y&HIİ ıande 350 
tt L,~ 8!11h1nııacn bedeli 10858 lira 75 
ilıinci 11 ~CO ırımdın yerli baidaJID 

it Lir llt"1 ekmek cezaniııc teslim •· 
•1 muddetle eksiltmeye koaal· 

~~bıı.aıı r . •...,.t le • Zar usulıylc yapılacaktır. 
rı, llııaaı miktarı 814 lira 41 ka-
'-'ıUıııı. 
~ Je iıı· ·ı. ıılıi ı,, ıra edecekler teklif mektup· 

940 dın .~lılıııtl~re rirebileceklerine dair 
tlııı.ı r•kluı nsik.Lırla birlikte 14 

• C. ı.u ~~~.u ıaat 14 de kadar mkbu 
dt ,; •tuıe levdie mecburdur. 

4ıdııı ~Lala 14 huiraa 940 cuma ıiinii 
ıı'da &1.U. lifi daiminde toplanacak 
:"lı,IJ. Y•pıl.ııcalıtır. 

r llıa•t • 
f.zta ' "!Yt aittir. 

1 ,\ luınat almalı n ıartname:ri 
rdnı C.M.U. liiiııe miiracaatları 

1 (2504) 1ZS07 

rııaat M·· k 11., una asası 
~~ ı ~•dıırlaiiind~n : 

a.L1'ti kıt &4 .luırııı bedeli lıeıifli memleket 
·~k liı llıı lfttaatı 16. 5. 940 larilıind• 
1~ İıt d,"' kapalı urf ıısuliyle ekıiltme· 
ı~' ktn, ~tcııt taliplerin teklif mektap· 

1 ~IQ 1~Je d•iresinde imli etmedikle· 
a.~.llrlı;, k. s. 940 tarihinden itibaren bir 
~ IJt •it onulıııuıtur. 
ı,~i ~lif tvrılı ıunlardır ı 

1 lq· 
ıliı· lı 
~~ CtbeJj 
Iıı .'ııııi ıartııame 

•l •ı~ri ı · ı · r l. Ctııe Ye yapı ıı erı 940 en· 
•t '1ıt 

tıı.._ "ille Projesi 
'(ı~~ rtıı.ııııesi 

~t lt~İrebihııelı: için iıtaklilcr Z82S 
1,rı İlı l Yermeıi Ye bundu baıka ap· 

'-th 
1 
~•z etmeıi lizmıdır. 

~İ?tt lttbilınclı için ııafıı müdurliiiün· 
t~ııı. . '••ikan 
t •ıt f • 'lllidd,r •cıret oduı nıilıan 

da,1,1~ce iı Laııadı diplomalı bir fen 
•rıııa dair tuhbütııaıııe nrile· 

(4209 / 2435) 12454 

l\öp ... 
11Qf ru ınşaatı 

~)l. "° a: • ., .. l.Q • 
~ •i(i '. lllP.ıf~rı : 
il ' olaQ)~ı dahilinde C.1 .. n lıuumda 

lf lııı..r1 laerlıan köpruıli saf aalıili talı· 
t4'~1İ)le 0,.._a. (2448'1) I ·~ (58) Luraıla 
ı. lııı. l, 6 sıl•ıııcyc lıuııulmaıtur. 
~it St i.!'40 tarihine mündif aıma ıli· 

1 ' • Nafıa daires-nde yapılacak-
~~·... . . 

lçııı St ~t aıt keıifnamıı YC ıaır nra· 
'ııt1tı;ı 1 Nafıa miidürlııiıine miiracut 

' tl;. ''ııı (18 411J'tt • 36) lira ıı:unlıkat lemİııal 
~llıı -:eblan alabilmeleri için enle• 

t ''İne L il aldılılıırı unlu müsbite· 
~ıı ltk.1tla.ıııatı suretiyle ikinci madde· 
~ • 

11 ruıı nel Yiliyelc müracaat el· 

1 t.~r~cetı t klifl • d f ülı- 1 •dl' o'4tlJı t erın ıı nr ı m ur t 1 llıtı lır. Poıtada olacak ıecikmıı· 

hinden itibaren 10-6-940 tarihine kadar 
münakasaya çıkarılmıştır. 

Ekmeğin beher kilosu tahmini bedeli on 
kuruş olup yüzde yedi buçuk kuruş nlsbe • 
tinde muvakkat teminat akçesi olarak 1576 
lira 80 kuruş verilmesi llizımdır. 

Eksiltme 10/ 6/ 940 tarihine tesadilf eden 
pazartesi günü saat on altıda Bursa C. 
Müddeiumumiliği binasında icra kılınaca
ğından taliplerin o gün ihaleden bir saat c-
veline kadar teminat mektuplan ile teklif 
mektuplarını mahalli mezkfırda müteşekkil 
komisyona tevdi etmeleri ilin olunur. 

(4175/ 2434) 12434 

ASKERlfABRlKALAR 

5 kalem ve ceman 3900 adet 
ispit ile 2900 adet başlık 

alınacak 

Aslıeri fobrilıalor Umıım Madürlaiil Mrrlıu Sa
lın Alma Komuyoııandarı : 

Tahmin edilen bedeli (7440) lira olan muhtelif 
ebatta lıeı lıal•m ve ceman 3900 add İspit ile 2900 
adet batlık A,keri Fabrikalar Umum Müdürliiiıi mer• 
ku salıa alm.a komisyonunca 13. 6. 940 perıembe 
ıünü saat IS de kapalı zarfla ihale edilecrktir. Şart· 
name parasız olarak komiıyondaa terilir. Taliplerin 
munk.kat te .. inal olan 558 liuyı hni trklif mok· 
tuplarını mt1ıkür ıüade nal 14 de kadar komisyona 
nrmrlui n kendilerinin de 2490 numııralı kıınunan 
Z Ye 3. auddelerindeki nsailıle komisyonca olmadık· 
larma ve lıa iıle alakadar tucurclan olduklarına dair 
Ticaret Odası Yetikasi1le mezk&r ılin n ıaatte ko· 
misyona müracaatları. (2549) 12553 

Beher topa ZO mtlre murabbaı satlııada Te 38-40 
kilo afırlıimda 600 top Roberoit ile Lelıer san· 
dıktı 2 teıttke olmalı üzere ambalajlı "'5000 ki
lo Roberoit macanu alınacak. 

Aılırri fabrilıalor Umımı Miidiirliiiii Mrrlıu Satın 
Alına Komiıyoııandan : 

Tahmin ediltn bedeli (13.ZOO) lira olan yukarıda 
yuılı 600 top Rolıeroit ile 5000 kilo Roberoit .... 
cunıı Aıkeri Fabrikalar Umum müdıirluiii aserku 1&• 

tın alma komisyonunca 14. 6. 940 cama ıünü ıu 
15 de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parı· 
uz olarak komiıyondan Yerilir. Tal iplerin mankkat 
teminat olan (990) lirayı lıni teklif mektuplarını 
meıkar ründe saat 14 de 'kadar komisyona Yerme 
leri Ye kendilerinin de 2490 sayılı kanunun 2 Ye 3 
maddrlerindeki naaikle komiıyonca olmadıklarmı n 
ha qle ali.kadar tüccardan olduklarını dair ticare 
odası nsikuiyle mezkiır cün n natte komisyona 

t 

. 

l 

müracaatları, (2550) 12554 

M. M. V. DENlZ LEVAZIM 

inşaat münakasası 
Deniz Levazım Satm Alma Ko· 

misyonundan: 

1 - Mevcut keşif, plln, eartname ve hu
susi, fenni şartnameleri mucibince tahmin 
olunan bedeli (126.386,70) lira olan Hey • 
beliada'daki deniı harp okulu ve liıcsi ye
mekhane ve yatakhane binası inşasının 3 -
haziran - 194-0 pazartesi ıünU aaat 11 de 
Kasımpa5a'da Deniz levazım satın alma 
komisyonunda kapalı zarfla münakasaııı ya
pılacktır. 

2 - Muvakkat teminat miktarı 7569 lira 
33 kuruştur. 

1 3 - Mevcut keşif plan ve şartnames' 

her gün 632 kuruş bedel mukabilinde mez-
kQr komisyondan alınabilir. 

4 - İsteklilerin 2490 sayılı kanwıun ta 
rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapa! 
teklif mektuplarını belli gün ve aaatten bir 
saat eveline kadar Kasımpaııa'da bulurum 
komisyon başkanlığına makbuz mukabilin 
de vermeleri. (3937) (2251) 12298 

. 
ı 

-
t~ (4174/2433) 12453 

~ C, ~ ek alınacak Zayi - 1327 - 1328 dena yılında Yanya 
t r.ıddc · >t tıa '°'' .'uınumilitinden : vilayeti idadiıindcn aldıiım tasdiknamey 

~tt Olac ınuı 1940 mali senesi için- kaybettim. Yenisini çrkaracafımdan eski 
ııaq tailt bulunan 219000 kilo ek- sinin hükmü yoktur. Anılan oğlu Abdüll1 

i 

--il rf tısuliyle 22-5-940 tar! - tif Ren.da 2115 

11111 ıı11ıı11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. 

~l~~~~ co;~~~1sı: 
-----Se KURULUŞ TARlHl: 1888 

l'ınayesi: 100.000.000 Türk lirası ---Zi ~ube ve ajan~ adedi: 265 . 
rai ve tıcari her nev1 banka muamelelen ---

--
"l = -------------

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

biriktirenlere 28.800 lira ------
~lt:1. ikramiye veriyor -----ıı~ ..... t n 
~ So I' ankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında = 

1 tııanaıra~ı bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· -
Cöre ikramiye dağıtılacaktır: §§ 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira = 
4 " 500 ,, 2.000 .. = 
4 " 250 ,, 1.000 ,, = 

40 ,, 100 ,. 4.000 " = 
ıoo ,, so ., s.ooo ,, =: 

~ 120 ,, 40 ,, 4.800 " 
ı lı lır·a.1 ı so ,, 20 ,, 3.200 ,, --•1a~ ar ae 
Dı~arı tari~·ede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, t Mart v~ = 

t\tf <\.}ÇA.l' ınde çekilecektir. -
fa~li\tı i\~ ... : liesaplarmdaki paralar bir aene içinde 50 li- : 
lllııt8il'le ~1 ~üınıiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 § 

1111111 erılecektir. = 
ıı,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

ULU~ 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Askeri Orta okuluna talebe 
alınıyor 

Si 

1 - Konya askeri orta okulunun her Uç 
nıfına da önümüzdeki eyltllün birinci gü
ü başlıyacak 940 : 941 ders yılı için talebe 
ınacaktır. 

n 
al 

m 
2 - İstekli talebenin türk ırkından ol • 
ası, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve .. 

ş ohret sahibi olmRma&ı 11hl muayenede 
ğlam çıkması ve yapılacak seçme sına • sa 

vı nda da kazanması şarttır. 

b' 

o 
v 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını 
ıiyültmüş veya küçültmüş olanlar, kendi 
kullarının sınıf geçme sınavlarında ipka 
eya bütünlemeye kalanlar, yaşları, boyla. 

rı 

ol 
ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun 
mıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

la 
4 - İsteklilerin, şimdi okudukları olcul
rda tahsillerine devam etmekle beraber 

1 
le 
O/ Hazirandan itibaren bulundukları yer -
rdeki askerlik şubelerinden diğer kaydü

abul şartlariyle müracaat yollarını öğren
elerini ve buna göre de kaydükabul ki • 
ıtlarmr en geç 30/ temmuz/ 940 tarihine ka
ar tamamlamış olmaları llizımdır. (2445) 

k 
m 
ğ 

d 
12448 

Gedikli Erbaş hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 

m 
K 

1 - Kayseri'de Gedikli Erbaıı hazırla
n orta okulunun 1., il., IU. ıınıflarına, 
mkkale'de Sanat Gedikti Erbaş hazırla

ma orta okulu ile Ankarn'da Musiki Gedik
li Erbaş hazırlama orta okulunım yalnız I, 
nıflarına önümüzdeki eylQlde başlıyacalt 
lan 940 : 941 dere yılr için talebe alına • 

Si 

o 
aktır. c 

&° 
8 

2 - İstekli talebelerin türk ırkından ol
ması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 
öhret aahibl olmamasr, ıııhf muayenede 
ağlam çıkması ve yapılacak ıcçme ıma -

vmda kazanması şarttır. 
S - Gedikli hazırlsma orta okullarına a

lı nacak talebenin yaş haddi: 

Gedikli Orta .. " .. • 

Sınıf 

1 
II 

III 

Ya.t 
14 : 17 
ıs : 1s 
115 : 19 

olmak. 

Bu yaslara ait boy ve ağırlık hadleri as
erlik 111belerindeki asked liseler ve orta 
kullar talimatının 71. maddesi ~zlerlne 

k 
o 
u ygun olması lazımdır. 

1 

4 - Her ilı; okulun 1. sınıfına istekli o
anlarm beş sınıflı ilk okulu bitlmıiı ol • 

İnşaat münakasası 
1nbi:sarlar Umum Mıidurluğunden 

ı - KC:llf, §artnrunc ve plAnı mucibince 
idaremizin Erzlncanda yaptıracağı ahoap 
idare binası ve teferruatı işi kapalı zarf u
sullyle eksiltmeye konrnuııtur. 

2 - Keıılf bedell 17788,16 lira muvak • 
kat' teminatı 1833, 73 liradır. 

3 - Eksiltme 12·6·11140 c;arııamba gUnU 
en.at 15 de Erzincan mllstakll mUdUrlll • 
ğllnde yapılacaktır . 

4 - Şartnameler her gtin İstanbulda 
Kabatnştn levazım ve mubıı.yo.at gubes i vez
nesinden, Ankara. İzmir bnşmUdllrlUkle· 

nden ve Erzincan mUdUrltiğUndcn (89) ku rı 

ruşa alınabilir. 
5 - - Münnlmsaya girecekler mUhUrlll 
kllf mektuplarını kanunt vesaik le % 7 ,5 

Uvenme parası mal<btızu veyıı. b:ınkıı tc
lnat mektuplarını ve ıartnamesinin (F) 
kra.sında yazılı vesikaların lpale gtinU 
ksiltme saatinden bir s:ı.ıı.t evcllne yruıl 
Saat 14 de kadar) Erzincan müstakil mli
UrlUğllnc mıı.kbuz mukabilinde vermeleri 
zımdır. 

te 
g 
m 
fı 

e 
( 
d 
lft. 

( 4342-2524) 12533 

ANKARA BELEDiYESi 

Alakadarlara 
Ankara Bel~diyııi imar MuıluTlufundırı : 

IC adaıtra ada No. İmar ada No. 
1071 2556 
109Z 255 
1663 2557 

le 
ii 
d' 

Yakarıda kad.utro ada No. !arı cösterilen adalar 
YSİu karıılarında yazılı imar ada Na.larını almak 

zere tadil n muaddel plin Vekiller H~yetiace lu· 
ik eclil:miıtir. Bu adalarda ıayri m~alıulleri bıılu· 

ııanlarm yeni çaplarmı alınalı uzere imar müdurluiii· 
ne miiracıatlırı ilb olaaar. (2551) 12555 

Kiralık dükkanlar ve ardiye 
.Anlar• Belediye:sinden : 

Kira bedeli Teminat 
Lira 

Mezbahadaki paçahane 4250 
Halde 41 No. h dükkln 900 

rhat Bakanlığı k.afiısın-s 
d a otobüs durak yerindeki 
b üyilk dlikkin 1219 
ı atasyonda Z25 metre mu-

Lira 
318,75 

67,50 

91,43 

rabbaı ardiye 276 20,70 

k 
r 

Yukarda mahal ve kira bedelleriyle te
min.atlan yazılı belediyeye ait gayri men

uller ihale tarihinden itibaren 31-5-940 ta
ihine kadar kiraya verileceğinden şartna

melerini görmek istiycnlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de 7-6-940 cu
ma ~il ua.t 10.30 da belediye encümenl-
D e milracaatlan. (2438) 12437 

malan ııarttır. Orta il. ve III. sınıflara il- .JllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
ecek olanlar, bu sınıflara terfi ettiklerine : : r 

d 
t 

alr tahsil vesikası veya şehadetname gös- E SQ N GENÇ l İ K : 
ereceklerdir. _ _ 

i 5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun ik - Yaratan : RAİMU : 
y 

v 
rldan fazla tahsili terketmiı olanlar ve &- ';il 11111111111111111111111111111111111 l r"' 
elce Gedikliden veya askeri okularda.n çı-

.. 
' -

Saf ve Normal g a 

PİRİNÇ UNU - MERCiMEK - BEZELYA - YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA 6140 Kuruluş tarihi 1915 

..ılllllll DAKTİLO KURSU 111111 ıa.. ---: 71 inci DEVRESiNi de o/o 50 TENZlLA. TLA AÇTI :E - -: Yazı, he.sap ve teksir makine lerlnln uaulU lstımo.llnl g{Sstercn bu İH- = 
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k arılanlar alınamazlar. 

6 - Kayscrl'de Gedikli Erbaş Hazırla -
ına orta okulunun her ilı; sınıfı ile Kırık • 
atede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku 
unun 1. amıflarma köylü istekli, Ankara 
ıusiki Gedikli hazırlama orta okulunun 1 
mıfma musikiye hevesli 5chirli istcklile 

SATILIK ÇİFTLİK 
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a lınır. 
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7 - Yukardakl ııartlan haiz lıtekliler 

O/Hazirandan itibaren bulundılklan yerin 
skerlik &ubesine müracaat ederek dile 
a.ydükabul ıartlariyle müracaat yollarını 

r a 
k 
oğrenmeleri ilB.n olunur. (2446) 12449 

Benzin alınacak 
M. M. VeJc§leti Satın .Alma Komisyo -

nundan: 

s 
1 

1 - 100 ton otomobil benzini po.zarlıkl 
atın alınacaktır. Muhammen bedeli 31.00 
ıra olup kat! teminat miktarı 4650 liradır 
Pazarlıgı 4/ 6/ 940 aalı glinti uat 11 de ha 
va satın alma komisyonunda yapılacaktır 
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İ dari ve fenni şartnııme her gün öğleden 
eonra 155 kuruş mukabilinde alınabilir. ı ... 
eklilerin muayyen gün ve a;aatte kati to

minat ve kanuni belıelcriyle komisyond 
t 

a 
bulunmaları. (2590) 12595 

ANKARA V ALlLlGI 

Bahçe işleri şefi ve muhasebeci 
aranıyor 

1 Stadyom Ye Hipotlrom dinkttrlıiiii kadroıunda 
buiraa 940 du itibarea müıılıal b•laıuın ZOO lira ii 
retli lıaı baJıçrnnlılı n 100 lira Ücretli awbanbec 
lik içisı imt~anla lıirer memur alınacaktır. Talip 
laıılarm nsaik n iıtidalariyle birlikte ıtadyom eli 

t• 

İ· 

•• . 
rektörlüğüne lıemen miiracaatları. 

(2552) 12551 

Kiralık dükkanlar ve ev 
.Ank.ar• Valililinden : 

Hususi idareye ait Kızılbey &okağrnd 
9.7.5 ve Bankalar caddesinde 22 NoJu dük 
kfinlarla Küçükesattn evli bağın yapılan 
!An Uzerlne mUsteclrlcrl muknvclelerlnl 
tecdit ettirmediklerinden 10 ~ müddeti 
müzayedesi uzatılmıştır. Taliplerin kir 
bedelleriyle şartnamesini öğrenmek üzer 
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tahakkuk mUdUrlUğllne mllrncaatıa.n 
ve 3. haziran 940 pazartesi gliııii saat 1 
buçukta ihaleye iştirak etmek Uzere vllAy 
daimi encümeninde hazır bulunmaları ilan 

5 
et 

olunur. (253"8) 12592 

NAFIA VEKALETi 

Lastik çizme alınacak 
Nafıa Velı:aletinden : 

n-18-6·1940 per§cmbc gUnU saat 16 da A 
karada Nafıa vekft.leti binası içinde mal 
zeme mlidUrlUğU odasında toplanan mal 
zeme eksiltme komisyonunda 1400 Uram 
hammen bedelli 200 çltt Ifuıtlk çlzmenl 
açık eke1ltme usuıu ile eksiltmesi yapıl 

-. 
U· 
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a.-
caktır. 

Eksiltme ııartnrunesl ve teferruatı bede 
siz olark malzeme mUdUrlUğUnden alınabl 

1-
-

lir. 

. Muvakkat teminat 105 liradır. 
İ8teklllerln muvakkat teminat ve oart 

namesinde yazıh ve.:ıa1kle birlikte ay 
gün ve saat 16 da mezknr komisyonda h 

Dl 
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zır bulunmalan lft.zımdır. (2526) 
34 125 

Münakasa tehiri 
Nalra Vekaletinden : 

a 
O-

9/7/940 snh günü saat 15 de Ankarad 
nafıa vek51eti mah:eme eksiltme ikomisy 
nunda 21.000 ingillz lirası muhammen be 
delle kapalı zarf usulü ile eksiltmesi yap 
lacak olan IS adet mazotlu yol ıilindirin 
görülen lilzum ilzerlne eksiltmeden kald 
nldığı ilin olunur. (2571) 12593 
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T. C. Ziraat Bankası Polath ajansından : 
Borçlunun adresi ve ikamet mahalli : 
Polatlı'nın Gazi mahatlesinde Hacı 
Muharrem O. Haydar. 

Mikdarı Tapo senedinin 
Köyil 
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Mevkii Dek.ar No. Cinsi 
Sarı tepe yanı 22,5 34/6 Tarla 

Kara çulu 63 

Kariye altı 9 

Kaya önll 9 

Çay kenan 19,80 

Uzayıcı 16,20 

Öz içi 13,50 

Çalı arkası 27 
Topkamıt 27,20 

Kariye derunu 1 

Eski kışta üstil 18 

Öz içi 18, 

Sarı kaya yanı 13,50 

Yol altı 13,50 

Öz içi 36 

Kari yede 1 

Öz içi 1 

Yol altı 18 

Özi~ 1~0 

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

Sarı tepe yanı 22,50 

37/6 

31 

36 
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20 
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Hane 

Tarla 
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Hane yeri 

Çayır 

Tarla 

Çayır 
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c 

c 

Muhammen 
kıymeti 

L. K. HUDUDU 
7 75 Ş. dere Şi. Mu&tafa ve Bekir çavu1 

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

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

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

Ce. Sarıkaya 
5 94 Şa. çay Şi. Hasan O. Abdullah Ga. Sil

leyman O. Hasan tarlası C. çay ile 
mahdut 

4 86 ş. dere Şi. Ali O. Hacı tarlası G. Ilıca 
yolu C. dağ eteği 

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

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

Ali O. Hacı tarlası 
30 Medhaline müteveccihan canibi yemi

ni Tahir ağa bahçesi yarısı yol arka
sı Hasan O. Şeyho bahçesi cephesi 
yol 

S 40 Şa. dere Şi. bayır Ga. dere Ce. dere 
5 40 Şa. Haydar bey Şi. Osman Ga. Kara

benti hududu Ce. yol 
4 05 Şa. ufak sırt Şi. bogaz Ga. hali Ce. 

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

la 
to 80 Şa. yol Şi. çay Ga. çay Cc. hali ve yol 

30 Şa. boz hali Şi. dere Ga. ve Ce. boz 
hali 

30 Şa. Şeyho _çayırı Şi. Şeyho çayırı Ga 
Hacı Celil Ce. Hacı Celil 

5 40 Şa. Küçük Şeyho Şi. yol Ga. Ali Ce. 
Haydar bey 

45 Şa. hark Şi. çay Ga. Yusuf O. Mustafa 
ve Bekir çavuş Ce. Mustafa ve Bekir 
çavuş 

8 10 Şa. Halil O. Ati Şi. boz hali Ga. yol 
Cc. Ali O. Hacı tarlası 

8 10 Şa. sırt üstü Şi. yol Ga. tepe Ce. holi 
8 10 Şa. dere Şi. bayır Ga. Yeni Mehmetli 

yolu Ce. dere 
6 75 Şa. dere Şi. Mustafa oğlu Ati Ga. t~pe 

Ce. arazii haliyeden Ahmet'in ıhya e•
tiği tarlası 

Borçlarını vade!linin gecikmesine ve yapılan tebligata rarmen ödenmiyen eşhasın hudut ve ''<'rıfları yukarı
da yazılı bankamıza birinci derece ve sırada ipotekli gayri menkulleri 3202 sayılı kanuna tevfikan bir bucuk ay 
müddetle açık artırmaya çıkarılmış ve şartnameleri 13. 5. 940 tarihinde bankamız kapısına asılmıştır. İhaleleri 
27. 6. 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te bankamızda yapılacaktır, Pey parası sürülen peyin 
yüzde yedi buçuğudur. Artırma bedeli bankamız atacağını karşılamadığı veya haddi layık görülmediği takdirde 
en son artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyte artırma onbeş gün uzatılacak ve 12. 7. 940 tarihine tesadüf eden 
cuma günü aynı saatte ihale olunacaktır. Satış peşin olduğu gibi müşteri v~de ile almak istediği takdirde müza
yede bedelinin dörtte birini peşinen ödemek suretiyle bakiyesi gayri menkulün ipoteği mukabilinde beş senelik 
vadeli ikraza kalbedilecektir. Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta bankamız muhtar olduğu gibi kati ihaleye ka
dar borçlular borçlarını tamamen öderlerse muamele fesih ve iptal olunacak, müşteri ise pey akçesini geri at
maktan başka hiç bir suretle hak iddiasında bulunamıyacaktır. Bankamızdan başka ipotek sahibi alacaklılarla di
ğer alakadarların bu gayri menkutter üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı 

milsbiteteriyte birlikte 20 gün içinde bankamıza bildirmeleri aksi takdirde hakları tapu sicilleriyle sabit olma
dıkça satı§ bedelinin paylaşmasından hariç kalacakları ve daha fazla malOmat almak istiyenlerin bankamıza mil-
racaatları ilAn olunur. \879 
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Ankara'nm en güzel en tık yeri •••••• 

MERAM'IN BAHÇESİ AÇILDI 
Her nevi ya§ ve kuru meyva, KREMŞANTILLl ÇiLEK ve 

DONDURMA, DONDURMALI MEYV ALAR; MEYYALi 
PASTALAR ve MEYVA SULARI... Atatürk Bulvarı 31: 33 

Emekli, dul 
sahiplerinin 

Emlôk ve Eytam 

2073 

ve yetim maaş 
nazarı dikkatine 
Bankasından : 

Bankamızla muamelesi olan Emekli, Dul ve Yetim maaşı sahip
lerinin, muamelelerini izdihama meydan vermeden rahatça yap
tırabilmeleri için a~ağıda tayin edilen günlerde Bankamıza mü· 
racaat etmeleri: 

Gün Ankara Defterdarlığı Çankaya Malmiidür)üğü 
1. Haziran. 1940 1 iliı 500 1 ila 100 
3. ,,, " 501 ., 1000 101 " 200 

,:!11111111111111111111111111111111111111 
-
~Acele satılık otomobil -
: Fort marka, sekiz silindirli, ga· 

1
: yet az kullanılmış, dört şişe ile 
: 160 kilometre yapan, koltukları 
: müteharrik kapalı spor otomobil 
: son fiyat 850 liraya yolculuk se
: bebiyle acele satılıktır. Telefon : 

L --------------------------: 3322. Hamamönü Dispanser ka~.: 
: şısında No. 5. 2122 : - -.,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

SATILIK YENİ STUDEBAKER 

ı 

. 
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l 940 modeli CHAMPlON TlPl 6 
silindirli 5 kişilik koltukları kılıfl 
yeni bir otomobil 3,800 liraya satı 
lıktır. Müracaat: P. K. 1006 lstan 
bul. 2111 

BÜYÜK MiLLET MECLlSl 

Benzin alınacak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

idare Heyetinden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle (yüz yir

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

dürlüğünden bedelsiz olarak alınabi • 
lir. 

3 - F.ksiltme 3. haziran. 1940 pa
zartesi günü saat 15. de Büyük Millet 
Meclisi idare amirleri heyeti odasın
da icra kılınacaktır. 

1 

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

S - Kapalı zarfların ihale günii sa
at on dörde kadar idare heyetine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmesi 
azımdır. 

,:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 

ve 3. neli maddelerinde yazılı vesika
: arı birlikte getireceklerdir. 1 --- Yeni mevsimlik - --4. " " 1001 " 2000 201 " 300 = 

ı. '' ,, 2001 " 301 " - = 
(2354) 12375 - Kadın şapkalan ---

= geldiğini sayın müşterilerine -
Tahsis olunan günlerde gelmiyenler 5 Hazirandan sonra ve nu- : arzeder : Sat1llk biçilecek çayır 

maraya tabi olmadan müracaat edebilirler. : : Çerlkll istasyonuna 30 kllomctrc mC'sa • 
f Vesayetleri altındaki küçüklerle mahcurlara ait maaıları ban· : E S K İ N A Z İ : ede ClOOO} dönüm sahada mtikeınmeı ye-

kamıza temlik etmek istiyen vasilerin mahkemeden usulü daire- - = ~!'r?~tı~~ ;:::ı~:~ ı~~~~ı~r~,~~:~ı~~~ı~~!~ 
1 sinde mezuniyet alarak Bankamıza müracaatları ilan olunur 2119 .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr tln'de l ' u.sur Ziya sııstipilr adresine mü • 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1 11.a - --
= Esnafın nazarı dikkatine ~ --------
------ Belediye Reisliğinden : 
: Fiyat listelerini şimdiye kadar tasdik ettirmeyen Gazino, Lokanta : 
: Pasta Salonu ve bunlara mümasil müesseselerin 7. 6. 1940 tarihine : 

kadar Belediyeye müracaatla tasdik ettirmeleri ve bu müddet zar- : -fında müracaat etmeyenlerin cezalandırılacağı alakadarlara ilan : -: olunur. (2603) 12597 : -'"tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
. . / .·• • ... .. ı.. l ~ ~ . 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblarını 
kökünden temizlemek 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: HELMOBLÖ idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Sıhat Vekaletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

. ... . . . -... ' . . . ~ . . 

Elektrikçi ustası 
ah nacak 

Etibın'k Umum Müdürlüğünden : 
Murgul bakır madeni işletmemiz i· 

çin tecrübeli bir elektrikçi ustası alı
nacaktır. 

Taliplerin en kısa zamanda vesika
lariyle birlikte istedikleri ücret mik
tarını da tasrih ederek bankamız mu· 
habcrat ve zat işleri müdürlüğüne mü-
racaatları. (2594) 12596 

ULUS - 21. inci yıl. - No: 6761 

lmtiyu ıahibi 

lskender Artun 

Umumt Neşriyatı ldare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müessese Mildüril: Naı;it ULUÔ 

ULUS Basımevi ANKARA 

r acaatıarı. 2130 

Zayi - Bursa 1. el olrnl 8. eli sınıfından 
aldığım 22 §Ubat 1939 tarihli tasdikname -
mi kaybettim. YC'nlsinl nlnC'nğımdan -eskisi
nin hUkmü ol matlığı llfuı olunur. 

Trakyn • Saray emekli öğretmen Ş. Er-
dem oğlu A . .Mllnllr ErdC'm. 2135 

l 
Zayi - Ankara belediye.sinden aldığım 

911 numaralı bisiklet plfiknsını kaybettim. 
itikmU olmadığı ll(ın olunur. l 

Ankara Posla caddesi Cihan berberi Ham 
dl Doğan. 2129 

Zayi - Amasya 56 ıncı alay 3 Uncll ta
bur 11 inci böltiktcn aldığım terhis tezkc
emi kaybe ttim. Yenisini alncağınıclnn es • 

klelnln htikmll olmadığı llCın olunur. 
r 

Zile Ali J{adı mnhnllC'slnden Hilscyln oğ-
1 u 320 dof,-umlu Sadık Hekimhan. 2128 

YENİ SİNEMA 
Bugiın bu gece 

Baştan başa Schubet'1n ölmez musikisi 
ile bezenmiı ve Martha Eggert'in 

ilihi sesiyle yükselmi5 olan 

BİTMEMiŞ SENFONİ 
Şfihesel'ler ısfilıeseri ilk göstcriliı;indeki 

aym muvaffakiyeti görmektedir 
Kopya tamamen yenidir 

Seanslar 
Saat: 14,30 • 16,30 • 18,30 ve 21 de 

KÖRTİNG BLAVPUNKT AGABALTIK Radyolarını 

31 • ~ 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllflf lllllllllllllllf llf lllllfll --
Yiyecek, içecek ve yakocO -----------
İhtiyacınızı; taze, temiz ve ucuz olarak kolaylı 

tedarik etmek istiyeceğiniz şüphesizdir.. O hal --
~Memurlar - Kooperat 
§ . ~aft?zal!lrma. ~i.iracaat eylediğiniz takdirde si = rınız ıtına ıle evınıze gönderilecek ve bu arzunuz r1'1 
=: olacağınız bir şekilde yerine gelecektir. ' 
:= Merkez mağazası Tel : 1427. Yenişehir maö-a.zafl 
=: 5864. Bahçeli evler mağazası 3485/43 Hama~önÜ 
:::: zası Tel : 1974. ' 1 -
~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

TELEFON: 1847 6 ay 6 
Taksitle bisi~I 

~::::== Ulus meydanı No: 6 

KER 

muamelesine baılsıt 

Yıldız ticaret 
M. 81 L Mı\~ 

CİLDİNE KIYMlf 

POKE 
TRA~ Bl(AGINI kull 

Her yerde POKER traş bıcaklannı arO 

HALK SİNEMASI 
Bugün bu gece 

Zaman ve zemine uygun program 

1 - İngiliz ordusu nasıl yetişir 
2 - Başçavuş Meden 

Rejisör: Josephe von Sternberg 

Canlandıran Vallece Berry 

Mevsim aonu fevkalade program 

Seanslar: 14.30-16,30-18,30 ve 21 de 

Saat lZ.15 d• •caz matine 
ESiRLER GEMİSi 

sus 
Bugun bu gece ~ 

Suzet Mais • B . BrunoY • rıf 
in müşterek temsilltri 

Gen( Kızlar 
İlk kazandığı muvaffaki>'etl 

ettirmektedir eııı 
Son günilndcn istifade 

Suıulor %0 ,O 1' 
Saat: 14 • 16 • 18 · ıiıtl 

Sut 12 de ucuı ına 

KAZIM 
• • • • Adliye sarayı caddesi RUSTUapartman No: 6 da 

TLz 2208 


