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uharebeler gittikçe şiddetleniyor 

11gi/tere 'de 
hobi ne 

"" . . 
egışmesı 

Necip Ali KOÇOKA 
"~ \ldiıelerinden dolayı in· 

._lf.mentcwınd .yapılan 
~atalar nihayet Çem

_.._.,...ı!• lcabineıinin iıtif aıiyle neti· 
lııailtere parlamentoıunun 

--.nı~ ... _ •l'delci hararet ve aıabiyeti 
'hıL. .,_..lamento tarihinin mü· 

-=-L.a--..ıarından biri olarak ka· 
l • Pul&mentoda seçen mi· 

~er Baıvelcil ve meıul vekille· 
fi e.ı.......... tarzlan '" hakikati 
tllti ~· hacet ıönneden old11· 

---~-• uatüa çrplakbfiyle ortaya 
-·1111 ...... erı b11 ınemlekette ıiyaıi oJ. 

•lbai; ile dereceye kadar yükıel
• ~ rizel bir ifadeıidir. lıte 

d('-'dir ki lnailtere'de büyiik 
• .. ıv haldımda Terilen ka-

.._... J'Üzde dolcaan bet bir iıa• 
ı....; 1ıaa"!· Ne kadar çetin oluna 

..... •lterenin her airittiii tnfi. 
4- • lllUYaff ak olmaımm ıırrmı 

"aalıt~.._ahdır. Hakikati bütün 
t-.ı •1le ıörüp, manzaradan al· 
-. r altında yürütülen mantık 
::·~~ ~fınr. Bu tanda ko· 
~ 11lrılız ıiyaai hayatmda 
· ç....L•!arak yerlepn.iıtir. Bat

it uerleyn, mecliıin tua· 
b~••ında zafer.e ulaımak için 

' • • il' llletod takip edilmesi icab 
' artb ık takdir ederek yerini 
• lraJon le •ıtır. Almanlarm son 

b" •tleri lcarııamda daha 
1cı.;.r lllukabele ile cevap ver-
~ ~ ve nıiiteenni uıullerden 

et 1.. aha •ert bir metod ile 
~z11ın11 haaıl oldu. 
' •ti1ı le,.. rilcıek dirayet ve 
)•ti e ~~l'lllal devrin en mühim 
~d ıdı. içinde :ratadıiımız 
~tt. ; •-.-an için baıka türlü 
.clı. ftte -::t~l~ıı adama ihtiyaç 

Iİllacl· l•lız lllilleti aradıiı tim· 
~ Ot.:. Cörçil'in tahıiyetinde 

rit-.U. 11ldanberi meıhur inıi· 
1ı·1r...~~•ında aayılan bu zatm 

llclqp ~lale menkıbeleriyle 
eicldi• •aııai 1'a1atta son dere-

• · ~:..~~t~zam olan Çörçil 
lt~PI • llllı dinliyenleri ken
• bir h~~ ~afında ıürülrliyebi

tit-• .\- uet kııdretine de ma· 
t ~ ...... •aııaaad . T , d b. 

... ~hiııde rilrae~ ~~_!• ı:a -~--~ •-

.--.. •e uar mevan o-
ll' ~ı· 1:Ütefelclcirdir. Bu ka· 
... ,._. a· -··~tleri tahıında cem 
ltı.;•tle •tvekıl bütün enerjileri· 

def• h llluhaf aza etmektedir. 
te old •irp kabineıinde umumi 

• .. .. 'b' lorc111 t ~· 1 tekrar deniz bi-
~t ~Y•n edilmeai ve sonra 

~•lıet-:• re~liiine tayini- icar
~ ,, • ~~una endiıe ile ta· 
t~ • iltGn hücumlar tah

lair 0111aaauıtu. Şimdi bqb 
t ~et olan Çörçit'ia talui· 

... •. lıtol A7#ada J 

• Almanların 
sevkulceyşi 

karşi yaptikları Hollanda'ya 
taarruz hareketi akim kaldr 

Bel(ikahlar eneriik bir suretle 
mukavemet ve mevzilerini 

adım adım müdafaa edi orlar -
Belçika' da Hainault mıntakasında, Fransa'<{a 

ilkbahar at yan,ıannm ikinciıini takip buyu,... F orbach -V osges arasında çetin harpler Oluyor 
muılardır. Yukardaki resim, Cümhurreiıimizle • • l• b k d k b•I 
refakatlerindeki zevat ıeref tribününde bulun- Müttefıklerın ım urg mınta asın a mu a ı 

duk1an ...... .ıa a1ı-1ır. hücuma geçtikleri ve Almanların gerilediği bildiriliyor 

Zonguldak Mebuaı B. Haura 
Atıl Kuyacalı 

Aydın, Bilecik 
ve Zonguldak 
mebusluklarına 

t H. P. namzetleri 
IHHakla se~lldl 

12 Ma111 1940 tarihinde yapı· 
lan intihapta bot olan ~ydm Me
buıluiuna EminönG Halkevi Re
iai Agih Sırrı Levent, Bilecik Me· 
bualuğuna Adana'da Gülek Limi
ted Şirketi Müdürü Kasım Gülek, 
ve Zonguldak Mebualuiuna Si:ra· 
aa1 Bilıiler Okulu rrofeaörü Ha
zım Atıf Kuyacalc C. H. P. nam
zedi olarak ittifakla aeçilmiıler
dir. 

Yeni M ebuJarımızın 
hal tercümeleri , 

B. Aglh Sırn Levent 1ataııbul llnlver
lftesl edebiyat fakültesini bltlrmtı ve e. 
deblyat muall~lltl yapmqa b8flamııtır. 
Mumalleyh. bir taraftan mUdUrlUfllnU 
yapmakta oldutu İltlklAl llaealnl idare e
derken, dfter taraftan da İatanbul'da E
minönü Halkevl relsl 11faUyle memleke -

( Sonu J. aacU sı7l•d• ) 

Sovyet -Yuao~lav 
ticaret muahedesi 

imza olundu 
Moskova. 12 a.a. - "Ta11" Sovyet 

• Yugoslav ticaret veaeyrisefain mu -
ahedeai ile Yugoılavya'da ve Sovyeı. 
ler birliğinde muvakkaten ticari mü
meuiller bulundurulmuına dair pro
tokol .e ticari mübadeleler ile 1940 
aenesinde yapılaçak tediyata dair iti
lif dün imza edilmittir. 

Sovyetler bitliği Yugoılavya'dan 
bakır, maden, kurıun, çinko, domu. 
yatı ve daha but efy& idhal edecek 
ve bu memlekete sirut makineleri, 
petrol, pamuk w Alrı ihraç edecek
dr. 

Romen. siyasetinin 
hedefleri değiımiyor 

Paris, 12 a.a. - Havas ajansı, bu aabah .. _ 
ıaat 9 da, kontrol edilen maHlmata istina

. - --

8. Tataresko'nun 
beyanatı 

Brüksel; 12. LL - B. Tatareako ıu 
beyanatta buJunmuıtur : 

" - Siyasetimizin daimt hedefleri, 
her türlü ;:u \ alde en aıkı bir tlı.raf • 
lık muhafazası, Balkan antantını mU~ 
tefiklerimizle rabıtalarımızın takvi • 
y .. i, komtulannuzla olan mUnuebatı· 
mızın derinteıtirilmesi, bütün millet
lerle normal münasebetlerin inkiıafı • 
dır ve böyle olmakta berdevamdır. 

Aakert hazırlık mesaishle, memleke· 

den aakert vaziyet hakkında aplıdakl ma
l&Üatı vermektedir: 

Diln baıhyan bilyük muharebe, rittikçe 
ıeniılemektedir. 

Forbach ile Voııesıer araımda çarpıı· 
malar olmaktadır. 

Belçika cephesinde, iJd hDcum vaha pi. · 
miıtir. 

Hücumlardan biriıl, Hollanda Llmburs 
,olu ile Liecn'in ı!malindedlr. Almanlar 
burada Maaatrkht'i l!tial etmiıler ve Al -
bert kanalını zorlamışlardır . 
Hücumların ikinci&i, Ardennes'lerdet\lr. 

Llbembur(daa celen bu hücum inki!iaf 
etmektedir. Neufchateau'da muharebeler 
veren Belçika kıtalırr gerilemekte~ir. 
Müttelikler yardıma ltoıuyorlar 

Fra.neıı • ingiliz lntalarr, Hollanda 
ileri kollarının yardımına koımaktadır. A .. 
kert mahfiller, bu hususta mutat ketum! • 
Jetlerini muhafaza etmekte •e mUttefllı: 

tlmlzin, kendine ait olmıyan herhangi lnta-larrn hareketlerinin, dün •e bu ıece 
bir menfaat peıindt sürüklenmesine ı teabit olunan programa göre •• zayiatın 

( Sonu S. inci ••Yl•d• ) ( Sonu J. üncü savfad• ) 

Ankara'da bulunan hukukçular, her ay olduğu gibi, dün de Marmara :.iinde hep 
birlikte bir kır 1emqi yemiılerdir. Yemekte Adliye, Dahiliye ve Maari f Vekilleri- , 
mi.1 de bulunmuttur . . Yukardaki resimde, hukukçuları neşe içinde yemek yerken CÖ· 

rüyorıunuz. (Haberlerim!ı 2 inci ıayfada) 

Bir lngllis pilota allf yaparhn 

Alman tayyareleri 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Açık şehirlere ve mülteci 
taşıyan tren katarlarını 
bombardıman ediyorlar 

Belçika'da bir günde 100 Alman tayyaresi 

düıürüldü, paraıüfçüler esir edildi 
Pariı, 12 a.a. - Bir aabah gazetesi, alman tayyarelerinin Fran

sa' da ıiTiller araımda 148 kitinin ölümüne ve 336 kitinin yara. 
lanmuma sebebiyet verdiklerini yazmakta.dır. 

1 
Taarruzun ilk günO. alman tayyar .. 

--- leri, Franıa'nın ukert hedefler bulun
mıyan noktalannı ve tehirlerini bom
balamıılardır. 

Abbeville, bet tayyare taraf ındaa 
bombalanmıt ve bambalar binalara ı.. 

~.,....,,,~-~,..,..... .. ~ , sar vermiıtir. 

Pontaine yakininde Mery'de 30 U.. 
dar bomba, binalan hasara ufratmıı • 
tır. 

Baıvekllet, ıivil halk arasındaki za. 
yiata dair reamt rakkamları vermift 
bir heinkel tayyaresinin alevler için
de dilfürütdüğünü ve 10-11 mayıs ge
cesi franıız ve ingilis tayyarelerinin 
müteaddit diltman tayyare istasyon • 
tarını bombaladığını bildirmiıtir. 

Bel~ika'Ja 40 alman layyorui 
d üfiiriildii 

Brijksel; 12. a.a. - Belçika.da diln 
40 alman tayyaresinin düıürUldilğU Jıa.. 
her verilmektedir. Dün gece Brüksel 
civarına inen birkaç yüz alman para • 
ıütçüsünün, hı;men hepsinin zarar ve
remiyecek hale getirildiği söyleniyor. 
Bu paraıütçüler, hazan beraberlerinde 
bir manken getirerek tara11utla met -

Dün Ankara' da Şiıli - Aı. Fa. Gücü taknnlan 
3 · 3 berabere kalmıtlardrr. lzmiT'deki maçlarda 
Gençlerbirliti maflGp olmut, Muhafızgücü galip 
ıelmittir. Kırkpınar' da sGret müsabakalanna 
da ele devaan ohmmut, a~ AAkara' ela dijer 

muhtelif spor hareketlerinden baıka ilkbahar gut olanları şaşırtmak için in~i~lcrl 
1 iki. · • l y . yere bırakmaktadırlar. Bunlar ıtçı ve 

at ruı,_ a~ının ncııı .. ~apı mıftır. ukardaki köylü kıyafetine de ıircrek ahali ara-
resım Şıılı • A.. Fa. Gucu maçı eanumda alın- sına lcantmakta ve halkın maneviyatı• 
mııtır. At Y&rlfl&rr hakkındaki haMırlerimiz 2 in- nl bonnağa çalıtmktadırlar. 
d 1 iP.Oi' hareketlerine ait haberler S baci Ç• C Son s. ma ..n.a ) 
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Dünkü yarı§ları heyecanla takip eden seyirciler 

Dünkü at yarışlarında 

Lôle koŞusunu alkışlar 
' 

ora ında Karanfil kazandı 

u ı; us 

Ankara Hukuklulannın dünkü toplantısında 

Adliye, Dahiliye ve Maarif 
Vekilleri de bulu dular 

Ankara'da bulunan hukukluların her ay profesörleriyle bir arada yemek 
yemek ananeleri güzel bir şekilde devam etmektedir. 

C.. ...................... s A B A N B A Ş 1 N A 

Toprak mahsulleri flcr .. ·CJ 
Saym Ziraat Vekili Muhlis Erkmen'in radyo konuşma• 
Malımızın aatılmamıuı, para etmemesi ihtimali yol<. O 
ıcce gündüz deme, durma ek: 

Harp istihsali azaltır ve bunun neticesi ı him surette azalmıııtır. Alrruın r 
Dün öğle yemeğini Orman Çiftliği- olarak fiatlar daima yükselir. kısmen batmış kısmen de orada 

nin Marmara köşkünde yiyen hukuk- Aydında ko'' J istihsal her sahada azalır fakat sanayi mahsur bir halde bulunma tadır!M· 
luların bu toplantıları da her zaman- sahasında harbin devamı milddetince aar - müttefikler gerekse b•taraflar bır 
ki gibi giizel olmuş ve neşeli geçmiş- fiyat azaltılabilirse de yiyeceğe olruı zayiatı vermişlerdır. Şin·di. !s ,.j 

tir. b• ı •ki • ihtiyaç azalmaz, belki orduların toplu ola- memleketleri .,apurlanndan da i 
DünkU yemeğe Adliye Vekili B. lf 1 erı ra k insesi noktai nazanndan muayyen m 1- znlmıştır. Gemilerin bir kısmı ise 

Fethi Okyar, Dahiliye Vekili B. Faik deler için artar bile! merika'dan muhimınat nakli ile Jtl 

Öztrak, ve Maarif Vekili B. Hasan _ Aydın (Hususi) _ Yapılan tecrü- Bu hakikatler eskiden beri böyle ola- dürler. B~nc.lan dolayı Avrupa ıııt· 
Ali Yücel de iştirak etmek suretiyle beler neticesinde büyük faydaları gö- gelmi5tir. Bu sebepten dolayı harp olan kabı! olduğu kadar yakın mmta 

hukukluların sofralarına hususi bir riilen köy birliklerinin vilayetimizde 
mıntııkalarda druma yiyecek sıkıntısı baş celbe mecbur bulunmaktadır. BuııuO 
göstermiştir. Fakat eskıden harp muayyen ticesi olarak meselli Arjantin'de ş' 

şeref vermişlerdir. Yemekte birçok de süratle teşkiline çalışılmaktadır. bir yere ınilnhasır kalır ve muharipler ih- aadı yapılan mahsul geçen seneye 11 

profesörler ve Ankara'da bulunan he- Geçen hafta Köşk ve Germencik na - tiyaçlarmı civar memleketlerden temin e- yarı yarıyıı az olduğu halde, fıat be1' 

men bütün hukuk mezunları bulunu- hiyelerinde bir kaç gün evet de Aydın derlerdi •• Muharebeler de kıaa zamanda ni- me!l hiç artmamıı1tır. 
yorlardı. Yemek çok samimi ve neşeli merkez nahiyesinin köy birlikleri teş hayet bulurdu. 6 - Şimali Avrupa bitıra!lar mıc1 
bir hava içinde yenmiş ve yemek es- kil edilmiştir. Aydın merkez nahiye- tık olarak 1914 - 1918 muharebesinde Burada fiat teşekktilil bilyük bif 
nasında eski mezunlardan Hıfzı Oğuz sinde teşkil olunan birliğe 36 köy iş- bunun aksi gbnildü: 20 devletten fazlası bet arzetmelrtedir. tsknndin.av rot 
Bekata, hukuklular namına güzel bir tirak etmiştir. savaşa girdi: muharebe 4 sene devam etti !eri, Hollanda ve krsme'.1 Belçika'~ 
konuşma yaparak vekillere te~ekkür B. Sabri Çıtak mülhakat kaza ve nahi- ve bütUn istihsal altUst oldu. Muhe.ıebc oldugu bu mıntn.ka et ve h:ıyvan 
etmiş ve sık sık alkışlanan bu konuş- ye müdürlerine gönderdiği bir tamim 1 bittikten sonra d~ seneler~e kendini. top- !eri ihtiyacını kendisi temin ctm 

"d" k k k f k ] t k'l d'l k 1 .. b' l'l l • . .. 1 lıyamıyan Avrupayı harbın fecaatınden bu mallardan kısmen Alınanya'ya, 
ınanın unyanın arma arışı ev a- el eşf ı ~ ı ece toy . ı~ ı t erını~ s~r muun kalan denizaşırı memleketler bes • de lngiltere'ye ihracat yapmaktadır 

İlkbahar at yarışlarının ikincisi dün Şehir İpodromunda yapılmıştır. Ha- Iadelikleri içinde, asil bir millet şuu- at e aalıye geçmelerını emretmıştır. ledi. • Bugtin ne alınanlar ne de · 
vanın bozuk olmasına ve yağmurlu olmasına rağmen Milli Şefimiz refakat- , runun ?efse tam b~r itimat, tesanüt MalOm olduğu üzere bir çok küçük Mütarekeden senelerce sonra bile buğ - memleket dahilindeki fiatlan yiı 
lerinde Sıhiye Vekilimiz HulCısi Alataş ve Ankara Valisi B. Nevzat Tan- ve :~nıyet semboJU halinde vatan ka- köylerimiz bütçelerinin darlığı ve va- dayı:ı memleketimizde kilosu 15 kuruetan mek için hayvan m~bsullerine fiat 
doğan olduğu halde yarış yerini şereflendirmişlerdi. İpodrom her zam:m- le., nı~ burçlar~.nda dalgalanan şanlı ridatlarının azlığı sebebiyle hükOme- satıldığını hepimiz hatırlarız. yorlar, ve bunWl neticesi <>lara.k bu 

• . • .. bayragımızın sukfın ve vakarının ruh- timizin cl1emmiyetle üzerinde durdu- Yeni harpler çabuk bitmiyor ve bir de- yilkselmcmiatir. Hollanda'da umuııı 
kı gıbı çok kalabalıktı. Koşular muntazam ve çok guzel olmurtur. larımızdaki tatminkar heyecanını bu- ğu köy kalkınmasının tahakkukuna receye kadar kuvet muvazenesi olursa s~ mahııulltın fiatmın yukaellı nisbetı 

Birinci ho§u: ı-
(Be.r le Duc) koşusu idi. Uç yll§ındakl 1 V __ 

ve hiç ko§u kazanmamı§ halla kan lngtllz Koza 
at ve kısraklanna mahsustu. İkramyest 

kooperatifleri 
800 lira mesafesi 1600 metre idi. Bu ko -
ıuya yn.lnız Bay Fikret Atlı'nın Slgetvıır 
ismindeki hayvanı kaydedllmlııtl. Hal•em 
kulesi önUne kadnr giderek kO§uyu knzan
mıo addedildi. 

tesis umun1i heyeti 

Bursa' da toplandı 
ikinci koıu: 

(MeakQr koşusu) idi. Dllrt ve daha Bursa, 12 a.a. - Dün koza koopera-
yuknrı Yll§tnki halis kruı arap at ve kıs· tifleri birliği tesis heyeti umumiyesi 
raklanna mahsus handıkııpu. İkramiyesi ilk top1antısını Bursa valisi Re-
210 lira mesatesl 1800 nırtre idi. Bu k şu-
da yalnız örnek koşmadı. Diğerleri nra. fik Koraltan'ın riyasetinde yapmış-
sında geçen koşu zaman zrunıın çok heye- tı r. 
canlı anlar geçirerek tinlU'ııUn gallblye - Birlik ruznamesindeki maddeler 
tlylo neticelendi. Uzun zrunandanbcrl a -
yaklarının rahatsızlığı dolayıslyle koıJ· hakkında muhtelif kararlar vermiştir. 
mıye.n bu güzel ııt bugün cokeyi Zekeri· Kooperatif1erin bir buçuk aylık çalış· 
yanın altında ve çok kuvetli rakiplerinden malan tetkik olunmuı:ı bu çok kısa 
bir boy önde ynrı;:ıı bitirdi. Bay Saldhat - .. 
tin Boke'nln Aııkıru ikinci, son anlarda hil- zamanda kooperatiflerin koza mils • 
cuma geçen Çelenk UçUncU oldular. tahsillerine bu sene ilk defa olduğu 

Bu koşud:ı. dördtincU gelen Bora'nın 
jokeyi Aakın'ın kendisine yol vermediği halde beher kutusu 75 - 80 kuruş üze-
ve önUnll kapattığı hakkındaki protesto- rinden tohum tevzi ettikleri ve muh
au jokey Ahmedc verilen bir llıtarlıı ke.- taç o1dukları böcek kağıtlarını piya
pandı ve netice değiıımcdl. 1>1tişterek bıı· 
hlı ganyan 910, plll.se ıırıuılyle 335, 315 ve sanın darlığına rağmen çok müsait 
220 kuruo verdi. Ze.nuuı 2,11 de.klkadır. fiyatlarla dağıttıkları anlaşılmıştır. 

O,üncü ko§u: Devletin bu büyük alakası karşısında 
(LAle ko;:ıusu) idi. Uç ve daha yukarı koza yetiştirmenin memlekette çok 

yaotakl halis knn lngtllz at ve kısraklara faydalı olacağını takdir eden müstah
mahaustu. İkramiyesi 600 llrıı. mesafesi 
2000 metre idi. Bu koııuda yalnız :a. Ah· sillerin geçen sene 60 bin kutu sarfet-
met Atme.n'ın Gonca ismlndekl kıarağı mit olmalarına mukabil 80 bin kutu 
koıımadı. aldıkları görülmü.ştür. Bu toplantıda 

Start dil§er dil§mcz Dandy'nln derhal 
bqa geçtiği ve hemen Sifkap ın onu tAkip Bilecik, Adapazarı, Bursa ve havali-
ederek öne geçtiği görUldı.l. Karruı!ll bura- si koza müstahsillerinin mümessilleri 
da UçUncU vaziyette idi. Komlsarj bunla- bulunmuşlardır. • 
n geriden takip ediyordu. 1200 metrenin 
ıte.rtına geldikleri valdt Ke.ranm Dan· Toplantıdan s l"ıı birliğin mUba-
dy'ye yalı.111.fU ve önde Slfkap oldu :ıı hal- yaa merkezleri cı• :ı -:e bilhassa bir 
de qagı \'lraja kadar bnş bn.,a geldiler. kooperatif mınta}; ıarı haricinde ka
Bu mllce.deleden Knran!llln gııllp çıktığı 
\1rajı hepsinden onde donmekle görUldU. lan Hatay, Antalya, El5.zığ, Diyarba-
Koeunun bundan sonrası Druıdy ile Sif· kır; Amasya ve Edirne ile civarların
ke.bın lkinemk için boğuşmalarlyle geçti. da mubayaat yapmak suretiyle bu 
Bay Ahmet Atnıe.n'ın s:ı.hlp olduğu Karan-
fil he.Ikın allo§lnn araımıda çok rahat bir yurt parçalarındaki müstahsillerin de 
birincilik aldı Stfkap lkncı, Dandy ancak istifadeleri imkanları hazırlanmıştır. 
tlçUncU olabildi. B l' · • b "h' · .. · d Jokey Fillpa bugUn Karanfllln U.StUnde • ursa va ısının u mu ım ış uzcrın e 
çok 1)1 idi. Zaman 2,14 dakikadır. ?\IU~te- söy1ediği teşvikkar sözlerden sonra, 
rek bahis ganyan 260, pltıse aıraslyle 140 kooperatiflerin çalışma şekilleri hak-
ve 205 kuruı verdi. kında alınan tedbirler birlik umum 

Dördüncü ko§u: müdürü tarafından izah edilmiştirr. 
(Perihan ko;:ıuır.ı idi). Uç• ynşınd:ıkl 

halla knn arap erkek ve dlQt ta) le.ra mah-
11UStu. İkramiyesi 260 llrıı, mesafesi 1000 
metre idi. Bu ko~uda dört tay koştu. 

Start iyi verildi. Taylar hep b~ başa 
çıktılar. Yalnız geçen hafta çıkmıyan 
) lmaz bu hafta de geri kaldı. ll.Vehbl Ko 
<' m MiakcU son anlnra kadar önde gidi • 
) ı du. Fakat Bay İsmail Hakkı Tekçe'· 
nln Tuna ismindeki tayı jokeyi İhsan At
C'ının gtlzel idaresi ee.yeıılnde :MlskcU bir 
boy ara 11e geçti. Misket ikinci, Efe ü
çlıncü oldular. Zaman 1,09 dıı.ltikndır. 
.Mü,,.terek bahis ganyan 190, plO.Se sırasly-
le 120 ve 120 kurul} verdi. · 

Bc§inci hoşu: 
(lly Star) ko:uıru idi. tlç yqınd:ıkt 

yerli yarım itan lngillz crltek ve dtııı tay
larına mahsustu. İkramiyesi 350 lira. me
safesi 1200 metre 1d Ikıı tny arnsındn ge
çen ko~ çok ı;-Uzel oldu. Bay I'cvzl LULfi 
Ke.raosm:uı'ın MchUka lsmlndekJ tayı dl
terlerine göre fcvluıll'ı.de kuvetll ol~uğun
dan çok kolaylıkla birinci geldi. B. Meh
met Ali Yalım'ın Pasln'I bugün çok gUzel 
koşmasına rağmen ikinci, Yavuz UçUncU 
oldu. 

Zaman 1,18 dıı.kil<nclır .• !chllka'nın ga
yet kola)lıkli bu kadar güzel bir derece 
yapması kendi ınln • rııklpl,.rlnden bir 
gömlek yukarı olduğunu gösterın ktedlr. 

MUştttek bahis ganyan 185, plll.ııe sıra
ılyle 155 ve 215 kurtı,7 verdi. DördUncU ve 
bCilncl koşular e.rıuıınclııkl çifte bahiste 
Tuna - l\I('hlllm ve Tasvir kombinezonu
nu bıılabllcnlcr bir liraya mukabil 250 ku
nıı aldılar. 

İran İzmir Fuarmda daimi 
pavyon yaptıracak 

İzmir: 12. a.a. - İran hükümeti bu 
sene Fuarda daimi bir pavyon inşa et
tireceğini bura general konsolosu ma
rifetiyle bildirmiştir. 

Çağrı 

x Adliye encümeni bugün saat 10 buçuk
ta toplanacaktır. 

x Dahiliye encilmeni bugtln umumi he
yet içtimaından sonra toplanacaktır. 

x Milli müdafaa encümeni bugün umu
mi heyet içtlmaından sonra toplanacaktır. 

x İktısat cncUmeni bugı.ln umumi heyet • içtlmaından aonra toplanacaktır. 

Husl!si mekteplerde hastalanan 
yaralanan talebelerin vaziyetleri 

Huıuıi aıekltplcrde, lıu lıanri hir aelıeple yarala· 
narak, ukatlın:ırak veya ağır ıurelle lıııstalanıırak 
lru!ktep revirlerine 1atırılm~larına "7• haal&nclere 
kalı!ırılJııalarma lınııııı hani olan l•fto' elerin nıiyel· 
!erinden lıazu nliltrinia babtrdar edılıııediklrri, re• 
•İre Jahrına, lıaıtaaeye kıldırma iıleriııde ıııallnp ıÜ· 
rat n itiııııııııı riiıterilınedifi lıalıer ılmınııtır. Mu· 
rü nHlcti ba ribi halimle yapılacak ımıanıeleleri 
al~kıılılara bildirmiıtir. Buna ıore husuJİ okullarda 
ıundın nya ıece hutalanan nyıı lıer lıuıi bir ıe· 
beple yaralanan, ıahılanJn talebe ohına derhal en 
rakın bir doktora ıösırrilerck icabı yapılacak Ye 

kt7fİ7dlen okul doktora ıiiratlı lıaherdar edilecek· 
tir. Hasla nya yaralı lalebt', okul doktoranıın ıiill•· 
rccefi fiiı.um ıizuine, ya okıılda ve yahııl hutanede 
tcıdui altına almaca!ıtır. Hasta talebenin haslanc1• 
nakli icap ellifi takdirde, 11h1ıl dunımaııa ıöre mal· 
lap ıiirati lemin etmek iiure )'• 11lılıi imdat oto1'1o
lıili nra baıka lıir otomobil cdbedilecektir. Çocafıuı 
velisi olıuluıı halundııfıı ıebirde iae keyfiyellen der• 
lıal luıberdar edil~cektir. Baıka bir ıebirde ise nıi
J•I drrhal en aeri bir vaaııa ile bildirilecek, lalebe
nin 11lıhi vnİJclİnİn aeyrinden kısa fuılalarla -· 
liımat nrilecektir. Keyfiyet, bir tarafın bıı ıaretlı 
velilere bildirilmekle beraber Maarif lduıleri dı 
meıeleden luıberdı.r edilecektir. lıin diıiplia lıurula· 
na İntlkal etmesi icabeden 111fhuı lıulundufu takdirde 
lı• lııııuı 1Ür1lle neticelendidlip ıonu Murif Mil· 
dıirlıiiıine bilfüi!ecektir. Maarif müdiirliikleri lııı U
diıeleredeıı elıemiretli lıulduklaruu Vekilliie 7aucak· 
!ardır. 

Bursa Halkevi temsil 

kolunun s~yahati 
Bursa: 12. a.a. - Kütahya, Afyon, 

Burdur, İsparta, Denizli, Nazilli ve 
Aydın viHi.yetleri Halkevlerinde (His
sei şayia ) ile ( Yaşıyan ölüler ) piyes
lerini muvaffakiyetle temsil eden şeh
rimiz Halkevi temsil koluna mensup 
gençler şehrimize avdet etmişlerdir. 
Sanatkarlarımız Bursalılar tarafından 

hararetle karşılanmışlardır. 
Dün gece temsil salonunda ve yüz

lerce seyirci karşısında ayni piyesleri 
temsil eden gençler şiddetle alkışlan
mışlardır. Valirri~ kendilerine tebrik 
ve t"~ekldirlerini bildirmiştir. 

rada ifade etmek ne derin bir hazdır. imkan bulamıyorlardı. neltrce sürüyor. İııpanyol iç harbi 2 ıene dür. Buna mukabil zahire fiatları btJ 
Yekvücut bir kütle itimat ve imaniyle Köy birlikleri, dağılan kuvetleri bir stir~U. Çinlilerle Japonlar da ıe.nclerd~n • kada çok fırl~mıştır. Hollanda'da 
atiye emniyetle bakan asil tUrk mil- araya toplıyarak faydalı bir hale ge- berı çarpışı~orlar. 1939 Avrupa harbı ~e yın kilosu 2,55 kuruştan 7 kuruşa 
1 • • b · • · • 

1 

pek çabuk bıteceğe benıemıyor. Bu harbın yani ""o 185 artmıştır. Bu artışın ı 
etı~ın, aşka ınılletlere bıle fera~lık 1 t~rmek. fırsatını ~nzan~ı~acaktır. Bır- başka bir huııusiyeti de ıcferberlif;in yal- mıntakının ablukadan en fazla nı!I 
t~l~~n .~<~~n bu vakur manzara~; ~~n-, lık .talımatna~esı m~ıcı~ıı~c:. he: l~~y 1 nız muharebe yapan devletlere inhisar et- olan yer olmasıdır. Müttefiklerin ve 
ya o~çu~unde gıptaya 15yıktır. cum- varıdatının .ruzde yı mısını bırlıge memesidir. Cenubi Amerika devletlerin • lann ınayn tarlalarından geçmek oı 
lelerı bılhassa alkışlanmıştır. vermekle mukellef bulunmaktadır. j 4cn maada bütün dünya harple doğrudan yetinde kalan vapurların navlun ve 
Hıfzı Oğuz Bekata'nın konuşması- Birlikler toplanan bu varidatla köy, doğrpya veya bilvasıta. alakadardır. !arı çok yiikselmiıtir. 

mı Adliye Vekili R. Fethi Okyar mu- yollarını islfih edecekler, dispanserler· Avrupa devletlerinden hel'tli yarı sefer- Son harp İskandinav memleket 
kabelede bulunmuş ve hukuklular a- açacaklar mektep yapacaklar, köyUn ber haldedir. Bu Avrupa memleketleri, hat- vaıiyetlni daha fazla kanştırmakU 
rasında bulunmaktan mütevellit hissi- ağaçlandırılmasına çalışacaklardır. ta muharipler seferberliğe rağmen istih - 7 - Birleşik Amerika: 
yatını ifade ederek yalnız Adliye Ve- s~llerinin düşrnemesi için ellerinden gele- Dilnya altın stokunun 3/4 nil eldt 
kili sıfotiyle değil, aynı zamanda öte- ı· ~ ke n d ...,, ru n 'da . f nı yep~ak.tad~rlar. Fl\kat ~skere alınan Birleşik Amerikıı0da fiat teşekkiilÜ 
denbe · h k k d 1 t fh 1 ~ pası genç çıftçılerın ve ordu ihtıyacma alınan ba•ına bir manıarn arzetmektedir. 

rı u u ve a a e me um arı- . . .r. 
k b l d'kl • k ~ çekı hayvanlarının yen kolayca doldurula,.. A •• ıcrika'nın elinde fıer maldan kıw 

:la arşı es e ı er~. ya ın. alaka.yı an- kO rU n m Q teC rÜ be 1 C ri maz. Husule gelen istihsal açıgını kapat - cede, hatta luzumundo.n fazla vardıt 
.atmışlar ve teşekkur etmışlerdır. Bu mak için ithalitlarını ço~altmak mecburi- kat yalnız dbviz yani altın karşılıil 
arada Milli Şef'in sıhatine ve türk Antakya, 12 a.a. - Dün öğleden yetı hasıl olmaktadır. aattığından diğer memlelcetler bur• 
milletinin şerefine ayakta içilmiş. hür sonra İskenderun'da hava hücumları- Bu vaziyet kıırıı1111nda dünya piyasasında tedilcleri kadar mal almamakta ve 
met ve bağlılık tezahürleri gösteril- na karşı pasif korunma deneme .. i ya- zirai mahsulat fiyatları yükıclmiye başla- yaalarını en mübrem ihtiyaçlanna 
miştir. pılmış ve iki s'lat sürmüştür. Saat mıetır. Bu yükseli& karmakarıııık bir vazi- mektedirler. Bunun neticesi olrak 
Yemeği müteakip sayın Vekilleri_ 15,25 de verilen a15rım işareti üzerine yet arzetmekte<lir. Eski zamanlarda hattl atlarda yükseliş vardır, bazılarında 

nıizle hukuklular samimi hasbihaller- faaliyete geçen ekipler vazifelerini harbi umumide bile muhtelif devlet para - Cenup nısıf kilresindcn nakli gilç o 
de bulunmuşlar ve toplantı çok neşe- mükemmelen ifa etmiş halk iki daki- lar1ın~n1 1

mu.ayyend bir kıymk etiholu
11

r, ~~ bdey- bubat fiatları Birleşik Amerikada a 
li bir hava i • d d . . ne mı e pıyasa a topra ma su erının e- tır. Şikago borsasında bugday 2,80 d 

çın e evam etmıştır. kada sığnaklara ve mestur yerlere ğerl bu para kıymetleri ile miltenasip bu • sente yükselmiştir ki bu artııı C:C 7S 
sığınmıştır. Vali Sökmensüer'in neza- lunurdu. Bugiln ise her hilkilmet kendi pa- Buna mukabil pnmuk fiatlnn pek•..ı 
retinde yapılan tatbikat çok muntazam rnsının kıymetini ve ziraat mahsullerinin mıştır. Nevyork borsasında harpte~ 
olmuş ve paraşütle indirildiği farzedi- fıatmı istediği gibi teabit etmektedir. Ve pamuğun kilosu 27 kuru5tan 32 kurııfl 
len düşman kuvetleri imha edildiği bu ııebepten dolayı fiat yükseliJleri her mıe yani % 22 yUkselmiııtir. Ameri 

--·~-,,gibi çıkan. ınlar da aöndUrUlmU!· ae lçadar h- 7erde rııevcut J•• d• bunların •lln mUhitn bir p .. nw. ·~ ___ ,,,. 
tür. nisbetleri başka ba!ikadır. stok 16,6 milyon balya tahmin ol 

Bugünkü 
eclis 

I 
1 - İde.re heyetıntıı. divanı muhruıebat 

1939 mail yılı bütçesinde mUnakale yapıl· 
mnsı hakkında kanun teklifi ve blleçe en
cllmenl mazbatası, 

2 - Tokat mebusu Nazım Poroyun, ar
zuhal encümeninin 6.12.039 tarih ve 10 nu
maralı haftalık lmrnr cetvelindeki 463 
numnrulı kararın umumi heyette mUmke
reslne dair takriri ve arzuhn.1 cncUmenl 
ma:ı:be.tnsı. 

8 - Yarbny :Mehmet Sa1ühıı.ttln Sagun 
hakkında Mkerl temyiz mahkemesince ve
rilen kararın 3410 sayılı kanun mııvneehc
slndc ıalA.hlyet noktl!Bından tetkiki ile 
mnhlccmenln ileride ittihaz edeceği emsa
li kararlara esna olmak Uzere lteyflyetln 
bir ltararla tesbltl hakkındaki dlvanıınu • 
hıuıebe.t encümeni mazbatasına dair Adli
ye, Mlllt Mlldafııa ve Divanımuhasebat 
encümenleri mazbataları. 

II 
İkinci müzakeresi yııpılacak maddeler 

1 - Orman umum mlldUrlUğü t(!3k11At 
kadrolarına mUtcalllk kanun 1A.)1hası ve 
ziraat ve blltçe encümenleri mazbataları. 

2 - Posta, telgraf ve telefon umum mU
dUrlllğU tetkllAt kadrolarına mUtcalllk 
kanun lt\)1hıuıı ve Nafıa ve blltçe encU
menlert mazabttalnrı. 

3 - Sıhat ve İçtimai Muavenet Vekll.
letl tcşklltıt ve memurin kanununa haclı 
3 anyıh cetvelin değl§tlrilmeBI hakkında 
kıınun lCLylhıuıı ve Sıhııt ve İçtimaı Mua
venet vcbütçc encllmı:ı.nlcrl ma:ı:be.talnn. 

4 - Vakıflar umum mUdürlllğtl tcşkl. 
ltıtı hakkındaki 3461 Be.yılı kanuna ek 
1/164, vakıflar umum mlldllrlUğll tlcrctll 
daimi memurle.n hakkında 1/257 ve va -
kıflıır umum mll<{Ur!Uğtl te§killl.t ke.droıe.
rına mUtetıı111k 1/267 sa.yılı kanun ıa.yı • 
haları veblltçc encümeni mazbatası. 

5 - Devlet havayollnn uinum mlldUrlU
ğtl te§kl!At kadrolannıı mütealllk 1/261 
ve devlet hııvııyolle.n umum mlld!lrlllğU 
teııkllt\tı he.k\nndakJ 8424 sayılı knııunun 
bazı maddele~lnJn tadlllnedalr 1/347 sa
yılı kanun 10.ylhalnn ve nafıa ve bUtçe 
enctımenlerl ml\zbataları. 

6 - Askert cezıı kanununun 47 ve 148 
inci maddelerinin değl§tlrllmcsl hakkın
da kıınun IAylhası ve Mlllt Mllda!aa ve 
Adliye encümenleri ma:ı:bn.tnlnn. 

7 - Aslterı muhnkemcusuıu kanununun 
8. Uncu maddesinin te.dlll hakkında ka
nun lt\ylhıuıı milli müdafaa ve adliye en -
cUmcnleri mazbataları. 

8 - Bulgnrlatan'a 5.000.000 kiloluk 
munzam bir odun k6mürU kontenjanı ve -
rllmeslne mlltedalr teııtı olunan notale.nn 
tasdiki hakkında kanun JAylha.sı ve Hari
ciye ve İktısat encUmenlcri mazbataları. 

III 
Birinci müzakeresi yapılacak 

1 - Devlet 
kanun lll.ythMı 
mazbatn.lan. 

maddeler 
konservatuve.n hakkında 

maarif ve bütçe encümeni 

Bornova civaı:ında 

yeni bir heyelan 
İzmir; 12. a.a. - Bornova'nın Altın

dağ köyü dahilinde ve İzmir Halkapı
nar yolu üzeriQde iki köprü arasında 
tepeye kadar uzanan 7 dekarlık ve mU
selles şeklinde bir sahada heyelan asa
rı görülmilştür. Bu s-lh~da nafia idare 
ıincc fenni tetkikata baf1anmııtır. 

Kültürpark'ta tenis 

kulübü törenle acıldı .. 
İzmir: 12. a.a. - KUltürpark'ta ya

pılan tenis kulilbünün açılma töreni 
dün saat 17 de yapılmıştır. 

Açılış töreninde ikinci ordu mUfet
tişi, vali, müstahkem mevki komutanı, 
emniyet müdürü şehrin birçok güzide
leri, matbuat erkanı hazır bulunmuş
lardır. Kulüp reisi Dr. Halim bir nu
tuk irat ederek, izmir'e bu müesseseyi 
kazandıranlara beden terbiyesi genel 
direktörüne, valiye, belediye reisine 
te11,.kkUrler etmiş ve valinin kısa mu
kabelesini müteakip vaki rica üzerine 
orgeneral Abdurrahman Nafiz kurde-
1eyi keserek küşat resmini yapmıştır. 
KulUp bütün yeni tesisleriyle memle
ketimizde eşi olmıyan bir müessese -
dir. Açılışı müteakip kullipte bir çaylı 
dans verilmiştir. 

Gönen eğitmen okulu açıldı 
Isparta, (Hususi) - Geçen sene 

Gönen'de tesis olunan eğitmen yetiş
tirme kursu 120 mevcutla faaHyete 
geçmiştir. Bu eğitmen namzetleri her 
vilAyetten 40 tane olmak üzere De
nizli, Burdur ve Isparta'dan alınmış-
tu. · 
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Bodrum'da dün 24 
derece sıcakllk vardı 

DUn şehrimizde hava, kapalı ve aralık
lı yağılih geçmiı, rüzgS.r cenubu garblden 
6 metre kadar hu:la esmiştir. Gecenin en 
dilıük sıcaklığı 7, gilniln en yiiksek sıcak • 
lıiı 18 derecedir. Yurdda hava; doğu Ana.
dolu ve Karadeniz kıyılarının ııark taraf -
lannda çok bulutlu, Trakya, Akdeniz kıyı
ları ve cenubu tarkt Anadoluda kapalı, 
Marmara havzıısı, Ege ve orta Anadolu'da 
yağıııh geçmiııtlr. :24 aaat içindeki yağıela
nn metre mure.bbaına bıralrttkle.n ıu mik
darlan Ege'de 1-3, orta Anadolu'da 1-35, 
Akdeniz kıyılarında 1-2, cenubu ıarkl Ana
doluda 1-5, doğu Anadolu'da 6-26, Karade
niz kıyılarında 1-7 kilogram arasındadır. 

Rüzglrlar, Karadeniz ve Akdeniz kıyıla • 
nnda olmal, diğer bölgelerde ekserlyetı, 

ıarp ve cenup istikametlerinden ıaniyede 

en çok 7 metre kadar hızla esmiştir. Saat 
14 te yapılan rasatlarda en yüksek sıcak -
hklar Kocaeli, Bursa, Islahiye ve Malat • 
ya'da 19, Çorlu ve İstanbulda 20, Antalya, 
Adana, İskendernn ve Diyarbakırde. 21, E
dime ve Urfa'da 23, Bodrum'da 24, derece 
olarak kuydedllmlıtir. 

1939 harbine kadar bir dünya piyasası tadır. Fakat yukarda söylediğimiz 11 
mevcuttu. Bu piyasanın dıaında bir Sov- ııtoktan döviz kıtlığından dolayı ki 
yet Rusya ıistemi ve bir de alman lktısadi yıkiyle istifade etmemektedir. Gaı1' 
politikasının tesiri altında olan orta Av- letleri Mısır ve Hindistan pamuğu 
rupa mıntıı.kaiı vücude gelmiıti. yorlar, buralardaki atok miktıın bif 

Rusya'da fiat teşekkülleri mevzuumu - yon balyaya dilGmüşU!r ve hasat ıııe 
zun haricindedir, ve zaten bizim de bu fi- ne kadar her halde bu stok da sarfo 
atlarla alakamız ıu: olmu,tur. Orta Avru- caktır. 
pa mıntakasına gelince buradaki fiatlıır Zirai mahsuller plyasalartnt 
dünya fiatlarınm üstünde bulunuyordu, bu- bir kaç grupa ayırmıya gayret etti~ 
nun sebeplerini izah etmek de makalemi- bu hususta daha da ileri gitmek k• 
zin çerçevesi haricinde kalır. Fakat Hat hareketleri hakkında es• 

Bugün fiat tc~ekkül mıntakalarmı daha fikir vermek için yukardaki taksiırı' 
fazla taksim edebiliriz: oldu~ kanaatindeyiz. 

l - Sovy~t Rusya mrntılcııı: aynen ba- Esas itibariyle bugün her mcınle 
kidir. n bir mıntaka hususiyetleri e.rzetı:ne 

2 - Orta Avrupa mrnt.aaksr: biraz daha Çllnldi her devlet ithalatı, ihracatı, 
daralmı&tır. • nı kontrol etmekte ve bunun netıcefl 

Türkiye bugün bu mıntaka dışıhdadır. rak her gümrük hududu içinde mUst• 
Balkan devletleri de diğer piyasalarla git- atlar husule gelmektedir. 
tikçe daha ziysde irtibat teminine çalıı - Yukarda fiatlardan bahsederken 
maktadırlar. • buğday ve pamugu ele aldık; başlc• 

Bu mıntakadaki toprak mahsulleri fiat- deler de ıikretmek tabii kabil idi, 
larını alma.nlar harpten evel ıunt olarak makalemiz ı;ok uzar dü5üncesiyle lı 
yükseltnıiı ve buna mukabil mamul ih- vaz geçtik. • 
racat e:;yası fiatlarını da aynı nisbette Saym Ziraat Vekili Muhlis t 
yükseltmiı idiler. Bugün gene almanlar ik- ı;iftçi ile olan konuımumda memle~ 
tısadi nüfuzlarını az çok tesis ettikleri hilindeki fiat artışlannın aşağıdaıd 
memleketlerde toprak mahsulleri ve bil - de olduğunu söylemiştir • 
hassa hububat fiatle.rını ylikseltmemeğe Harpten evelkl 
çıılı~maktadırlar. fiyat !kilosu kr.) 

Pamuk (Akn.la) 40 00 
Meseli hububat fiatlannın burada.ki yilk- Bakla 8,80 

seliıi pek azdır. Buna mukabil pamuk gibi, Mercimek 6,00 
yıığlı tohumlar gibi fazla istenilen mahsul- Nohut 8,00 
!erin fiatları milhim miktarda artmıetır. FMUlye 11,75 

Susam U,75 
Yukarda da söylediğimiz gibi bu mıntaka- Keten tohumu 10,00 
da fiat teşekkülleri sunidir. Yalnız mu - Duğday (sert) 4,50 
hakkak olRn bir ııey varaa o da şudur ki Arpıı 8,50 

son ıkış esnuında orta Avrupa'dıı ekinlerde y%0:mleketimiz Avr~~~ piyasasııı• 
büyük don zararları olduğUlldan mahsul a- &ı müstesna bir mevkide bulunmakta 
çığı dııha bilyük olacaktır. Dolayııiyle de 
fiatlar dahıı faı:la yükselecektir. tedi~lmiz gibi mal satmakhğımıı ~ 

mevcuttur. Avrupa dışı memleketler 
3 - lngi/tere -Fransa mrntalcası: 
Buradaki fiat teşekkülleri de bir iıtik • 

rar göstermemektedir. Her iki hilkilmet 
harp halinde bulunduklarından havayici 
zaruriye fiatlnrııun yükselmemesini temi
ne çalıııruı.ktadırlar. 

Meseli 'İngiltere de harp başından-beri 
buğday fiatı yalnız % 25, pamuk fiatı % 
50 artmıştır. Garp demokrulleri Balkan
larda yaptıklan milbayaatı da mühim mik -
tarda arttıracaklarından ve burada mühim 
bir ihtimalle yüksek fiatlar ödiyeceklcrln
dan fiat seviyesinin önümilıo:deki aylar zar
fında yükselmesi muhakkaktır. 

4 - lngiliz dominyonları : 
Burada Avusturalya'yı ayrıca miltalea 

etmek mecburlyetinrleyiz. Diğer domin -
yonlarla İngiltercnin iktısadi tesiri altın
da bulunan başka mıntakalarda yani meseli 
Kanada'da Hindistan ve Mıııır'da fiaflar 
İngiltereye nisbetle daha fazla bir yilkse -
!iş göıtermektedir. Meseli bufday Kana • 
da'da % 50 yükselmiatlr. Pamuk fiatı Hin
distan ve Mmr'da takriben % 70 artmıı -
tır. 

5 - Uuk memleketler: 
Arjantin, Avusturalya ıibi Avrupa'ya 

uzak olan yerlerden mal celbi gittikçe ,Uç
lotmelrtedir. Avnıpa'nın ıemi tonajı mU -

atlar yilkselmiye devam etmese bile· 
toprak mahsullerfmize iyi fiatla pif" 
lacağımız muhakkaktır. 

Bütün 
saban 

Dr. llh.ami J!) 

Çukuro1S 
baıında •lt 

Adana, (Hususi) - Ziraat ~ 
mizin "Saban başına" işareti ~~ 
va çiftçisinin şevk ve gayret~ıı 
tırmı§tır. AHikadarlann tahtJ11 

ğine göre 940 ekim sahası geçf $ 

ye nisbetle asgari yüzde 25 ' t 
lacaktır. 

1 
d 

Mesela Ceyhan'da geçen 1' rıl 
sahası 49.060 hektardı. BU )J:ııl 
59.602 hektardır. Bu yıl yatnıı dı! 
za

0

da 10.542 hektar bir artış va: ti• . 
raat dairesinin tuttuğu istatı5 rı tı 
göre Çukurova'nın diğer ka.ta18,ıı 
raklarında da ekim sahası beı:1, 

. tl • 
na yakın nisbette genişternıŞ 
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IST 
(Bışı l . ıncı sayfada) 

kı;aalpaıld~fını kaydeylemektedir. Bel
n ıl · b n içind e ırtı at, 36 saatten az bir 

Uttef''- c Yıı.pılmılitır. 
ı,. hava ku ı . . eler . . vet crı, Belçıka'da mu-

c ıştırfi.k t k 
lrasındnk e :ne te ve Maastrich 
ette b 

1 
1 asken hedefleri ve ileri 

n ey) u una.n alman kollarını bombar-
cnıelttedir D"' du4üruı . · un, 36 alman tayya-

ı. muştur 
ıo.;sc b • 

:n Urg'da slilcenet kaydedilmekte-

alman h" scııc· ucumu durduruldu 
ıtı.u du .,d ıarbındc, bir alman fırkasının 
rra r ıırulınuştur. 

ne ccph . 
osgcs'J taındc, bu sabah Forbach 
c f:er ar ıraıında alman topçusu ha-

,ını$ ve b b Alman h azı askınlar yapılm15 -
arck · leh il S ctı, Sarre mıntaka&ında 

vuk e arrcguemines ve Bitche ara
Uand u~geJınektedir. 
a taz;'lt ' Belc;ika - Hollanda hudu -
~. Jee: ~ bulunan alman kıtaları, 
uı ı,,1;in attmı geçememişlerdir. Arn-

a den sonra almanlar, ıe.rpte 
\'•lnı::kaveıneti ile durdurulmuşlar
edir. azı sızıntılar olduğu bildiri! -

tnanıar 
l\~lerınd~ ~arll§UtçUler indirmek te -
""' alcıın uıunmuıtardır. Birinci te
lkhıcı ~alınııtır. La Haye mıntaka
daı:ı 80 3ebbUs de ıtddetll çarpııı-

tt nra akamete uğl"amıııtır. 
elik/ · 

erın mukabil hücumu 
o c:Uncu t 

">'ıı.rııı~~cbbUs, bu sabah ıafııkla be -
rnaıara ııtır. Bu te,cbbUs, cılddetıl 
ın"~kflk sebebiyet vermiş ve bUtUn 

Rnda!ılıu, bulunan vaziyet, anbo.hleyln 
aııı ınuv n lehine dönmU3tUr. Snat ıo 
ll\'ııa a llffaklyct elde edilmiştir. 

a, ıu ka;~nsı, bu haberleri verdikten 
haberler 1 II:ıvc eylemektedir: 
ffklerın • Pek tnbll olarak, bu sabah 1 hUcuın Llrnburg mıntakMında mu-

1 ınenba 8 geçmıı olduklarına dair 
'ltıip ed dan gelen malQmatı, ne teyit, 
lltteflk1 er. 

~l'llkıı l'dertn mukabil lıUcumu hnkkın
Utteflk en verilen haber şudur: 
ı.."tboUreve B('lçlka kuvetlerlnln bu 
'llerı 116 nuse'de multabll taarruza 

1 
"ll7.!Yerenrnektedlr Birkaç saat ı
tnanıar tarnamlyle değlşmlııtır. 

1rnektedı' Llmburg'da, her tnrnfta geri 
rlnıııı h r. Bu harekAta mUhlm lnglllz 
· ava kuvetıeri de lgtlrak etmek 

cakları muhakkak addedilmektedir. 
Halk ~ehirleri terketmemeğe ve ısa

at 20 den sonra sokaklarda dolaşma
mağa davet edilmektedir. 

Hollanda harbi nasıl karfıladı 

mekte zorluk çekmişlerse de buna mu- las, arondismanlannm dahil olduğunu 
vaffak olduktan sonra mukabil bir ta- yazmaktadır. Memleketin diğer kısım
arruza geçmişlerdir. Bu mukabil taar· lan dahili mıntaka addedilmektedir. 

ruz çok şiddetli olmuş, alman fırkaları 100 den fazla alman tayyareıi 
Hainault'ya doğru geri çekilmeğe düşürüldü TAN • 
mecbur kalmışlardır. Halen bu mın - Brüksel, 12 a.a. _ Albert ka· 

La Haye, 12 a.a. - Holanı.la'nın takada geniı:ı. mikyasta bir muharebe Herkesin sorduğu sual 
:r nalı mmtakaımdaki askeri hare· s harbe girdiği haberi sükunetle karşı- cereyan etmektedir. I M. Zekerıya erte!, bu başlık altın-

d k bağl 1 ~ katın müsait bir vaziyet aldığmı da diyor ki: 
lanmıştır. Halk sa a at ve ı ıgı- Belrı'ka'da tahkı'm edı'len b h • l fi . l "Garpte umumi turruz ve yıldınm 

d . M h 11" h"k'" ;s- gösteren sa a ki te gra ar öğ e-nı izhar etmekte ır. a a ı u urnet harbı ba&lar başlamaz herkesin kafa-
makamları alman tebaasını tevkif et- mıntakalar den sonra teeyyüt etmİ§tir. 100 sın.da bir takım istifhamlar belirdi. 

Brüksel; 12. a.a. - Resmi gazete, den fazla alman tayyaresi Belçi- Herkes biribirine soruyor: 
miştir. Müstemlekelerin bütün ipti- . Amerika harbe kuıljacnk mı? 
dai maddeleri müttefiklerin emrine tahkım edilmiş mıntakalara, Liege, ka üzerinde Belçika ve müttefik İtalya Almanya tarafını tutarak har-

Limburg, Namur ve Anvers eyaletle - kuvetleri tarafından dü,.ürülmü"- b · ek ·7 verilmiştir. .. .. e gırec mı 
, l 

riyle Louvain, Nivelle ve Saint Nico- tür. Harp Balkanlara inecek mi? Yoksa 
La Haye'de tevki O unan garpteki harp kati neticeyi tesbite ki.fi 

almanlar gelecek mi? 

Amsterdam, 12 a.a. - Hollanda rad- 8 rü kse I' de canavar düdükleri hava :~v~~!!ıe~dabi~~ği~~~ıı~:t~Y~~v::ı~%~ 
yosu, Hollanda umumi karargahının aralitırmağa çalışacağız." 

hı ·~· d Lah 'd b' h.d. Muharrir devam ediyor: 
te ıgın e aye e ır a ıse ecre- h ı ı • ı "Biz bu harbı Almanya ile İngiltere 
yanettiğibildirildiğinihabervermek- te İ <esi ışaretini verir erl<en: veFransaarasındacereyanedcnmahal-
tedir. Şehrin merkezindeki bir eve li bir harp telakki etmiyoruz. Bizce 1940 

· · k 1 1 harbı, dünya uzerln<le ccrtnen ve nazi 
gizlenmış olan hır ta ım aman ar, B l •k B k•ı• h hegemonyasını kurmak istlyen bir dev-
Hollanda tabasından birine ateş etmiş- e 1(81 aş e 1 ı arp Jetle, mevcut diıny.a nizamını ve bugiın-
tir. Çok geçmeden mütearrızlar teslim ., \.~ V f kil dünya paylaşm:ısını muhıı.!aza ve mü

dafaa etmek istiyen devletler arasında 
olmuşlardır. d cereyan eden. akıbeti but'Jn dünyaya ea-

Alman parCJ§ütçüleri her hakkında ı•zahat ver 1• mıı bir cıhan hnrbıdır:· 
l • • l Almanyn'nın neye harp ettiğini, müt-

kr ığa gırıyor ar tefiklenn neye dovustuğıinü, ltatya'nm 
Amsterdam, 12 a.a. - Alman para- hangı emeller peşinde ko&tuğunu, Sov-

-.üt,.üleri, papaz, köylü ve her sınıf yetler birliı;inin nasıl bir gaye takip et-
:r 3 

} 00 Al • d "ld" tiğini ve Amerika'nın ne du;iilnduğünü 
Hollanda askeri kıyafetine bürünmek Belçika' da man toyyaresı üşüru u herkesin bildiğini gc)yllycn muharrir di-
tedirler. yor ki: 

• "Bızce bu harp garp cephcıine inhi: 
Buna şahit olan birisi, 12 ağustos Brüksel, 12 a.a. - Belçika başvekili ı Sağlam kalan diğer köprüden yaptığı sar etmiyecek, bütün Avrupa ve belki 

1939 da Vestfalya'da Welsum şehrin- Pierlot, radyoda söylediği nutukta de- savletle düşman müdafaa kıta.atımıza de bıitün dünyaya yayılacaktır. İtalya 
de Hollanda papazlarına. jandarması- miştir ki.. taarruz etmi• ve bu taarruzda muaz - da harbe girecektir. 

:r Amerika da kanımeğa mecbur olace.k-
na ve askerine mahsus 2000 parça üni- "- Şu sırada uhdesine düşen müte- zam kütleler halinde hücum arabaları tır. 
forma görmüş olduğunu söylemekte- addit vazifelerle bunalmış bulunan ve tayyareler bulundurmuştur. Asker- Balkanlar da harp sahası olmaktan 
dir. Almanların, bu üniformaları ne- hükLimetin halkla istediği şekilde sı- lerimizin şiddetli mukavemetine rağ- kuÇ~~ı~~~~k~~· sahalara ne vakit ve 
den dolayı biriktirdikleri şimdi anla- kı bir temas muhafaza edcmeşiyini el- men Düşman Liege müstahkem mın - nasıl sirayet edecektir? 
şılmaktadır. bette takdir edersiniz.,, takasında ilerlemeğe muvallik olmuş ltnlya ne vakit ve ne ıartlar altında 

· harbe girmc.,e mecbur olacaktır? 
''Bqinci kol" un akim Başvekil, vereceği haberlerde daima fakat bu ileri hareketini devam ettıre- Amerika ne zaman harbe sürüklene-

kalan bir hareketi arık davranarak memlekete hakikati memiştir. • cektirl 
3 Ş k k 1 1 • ka c da •ı'ddetli hü Harp Balkanlara ne vakit ve nasıl 

Lahayc, 12 a.a. - Hollanda başku- olduğu gibi söyliyeceğini ve cfkarıu- ar a e erme ryı :r • inebilir? 
mandanlığı, Lahaye'de ikamet eden mumiyenin kendisini daima sükünet cumlar yapılmıştır. Bütün bu hücum- Sovyet Rusya ne vakit bitaraflığını 

· k · ve metanetle dinliveceğine itimadı bu lar püskürtülmüştür. terke mecbur kalacaktır? 
alınanların şehrın mer ezme yürüme- J Al l • l d l k l l Bizce meseleleri bu suretle sıraya 
ğe teşebbüs ettiklerini, fakat bunla- lunduğunu iiaveden sonra sözlerine man ceset erıy e 0 u a e er koymak ve bu suallerin cevaplarını a-

lı d Uf . f şo··yle devam etmı"c:tı"r .. K.alalerden bazıları alman cesetle - ramak daha dog·ru olur.'' 
rın bir Ho an a m rezesı tara ın- :r 

.. _ Cuma gu .. nü akşama kadar düş- riyle · doludur. Meuse'ün şark sahilin- M. Zekeriya Sertel, alman erkanıhar-
dan tardedildiğini bildirmektedir. de çok fark düşman kuvetleri tarafın- biyesinin general Schlicffcn tarafından 

Askeri makamlar, Hollandalılara ffian Belçika'nın hiç bir noktasından hazırlanın planını izah ederek makale-

( a.a.) Matbuat servisı 

lerle anla$IDll olmasını iddia ve isbata 
uğra5tığıru kaydeden muharrir, bu cay· 
rete !il.zum olmadığını söylüyor ve d'yor 
ki: 

"Ne hacet, M. Bitler li.ızum ve zaru
ret fevkinde kanun ve kaide yoktur de
yip durmuyor mu? Kuvetin hakka faıkı
yeti ise naıyonal soıynlizmce de baı 
pr-t:nsip ittihaz olunan bir alman akide
sidir." 

Holanda jle Belçika'ya kendi mevcu
diyetlerini daha iyi koruyacak bir ıiy;ı
sete istinat etmenın hnti oldugunu tcba
ruz ettiren muharrir diyor ki: 

"Filhakika Holanda ve Belçika•nın 
milli hayatları ıtib:ırıyle ideta cinayet 
t:cli:nesiyle ancak tavsif olunabilecek en 
bijyiik kusurları, Alma.nya'nın kendile
rine isnat ettigi i~leri yapmamıı. yani 
İngiltere ve Fransa ile böyle tehlike hu
dudu aştığı zaman değil, çoktan anlaş-

• mamış olmalarıdır." 

Yeni Sabah 
Alman muvaffakiyetleri 

Huseyin Cahıt Yalçın, bu baı;:ı k al
tında diyor ki: 
"Yimıınci asırda turlu tiırliı d.nlcr zu.

hur etti. Bunların içınde bolıevizm, fa.. 
şizm gibi daha ziyade siyasi ve sosyal 
mahiyeti haiz olanlar clhan5umul hır ha
kimiyet elde edemediler, Arz uzerir.do 
az çok b~yuk sahalara yayılmııı olmala
rına rağmen, bunlar, eski zamanların 
kabile dinleri gibi, mahalli bir baldo 
kalıyorlar ve biribirleriyle mucadele İ· 
çinde bulunuyorlar. Fakat yalnız totali
ter ve diktatörlük rejimlerine miıpteli 
kavimleri degil. demokrasiler de dahil 
olmak üzere bu ti.in hakiki ve sahte me
deniyet diyarlarını kaplamış dnhıı müt
hiş bir dın vardır ki ona da "muvaffaki
yet dini" adı verilebilir." 

Muvafffk olmak için, müessis ablalı: 
teHikki lerıni hiçe sayan bir zihniyeti 
mazur görmeği reddeden muharrir di
yor ki: 

"İşte "alman muvaHakiyetleri' gibi 
kisa bir tabir içinde dünyaya yayılmak 
iıtiyen propagandanın altında lıaanlık 
ve medeniyet için bu kadar korkunç bir 
ahlak irticaı, bu kadar derin bir manevi 
facia gizlidir." 

Alman kuvctlerlııin ınedent bir insan 
vicdanında sadece nefret uyandırabilece
ğine işaret eden muharrir diyor kı: 

4ibert L 
lıQvcıı· • ~analı ve Meuıe 

'•ıncf e ıic!detli alman 
üf dan taarruza uğradık. Kıtaatımız me- sini bitirmektedir. 

. • karş her hangi bir hasmane harekette içeriye ehemiyetli nisbette n uz ede- todlu şekilde müdafaada bulundular 
bulunan bir kimseyi barındıranlara memiştir. Cumartesi günü şimalde Al- ve gerilediler. Fransız motörlü kıta • (ümhuriyel 

"Bir gece içinde Danimarka ile Nor
veç istila edilmiş. Buna ne parlak zafer 
mi diyecefiz 7 Eğer dunyada insanların 
ve devletlerin efal ve hareki.tında "mu
vaffakiyet" ölçUsünden başka bir miyar 
yokta bu bir zaferdir. Yalnız bu muzaf. 
feriyeti tilkiler, kurtlar, çakallar, ti~ 
ıahlar, kaplanlar alkışlasınlar." 1 

taarruzları 
• 12 bert a.a. - 12 pıayıs eııbo.h tebli -

il ~aıı ve :Meuse havallslnde al -
1' ~l~~ec1Jr, ~arı ııon derece ılddeUe devam 

"" kıt.aa ayyarelcrlmlz, bu mıntakada 
,ı hrıı1 tına toplu ve müessir bir au
e' tnbatd~ etmişlerdir. 

llttnan ırıan tayyurclcrlmlz, akoam Us
tı l:veuı ~'filelerine ve birinci dercede 
~ekat ııııııcre truırnn: etmişlerdir. 
l'\lıırılltt E'srı11.1;md 8 dU, man ta~-yaresi 
1,.rapıın!7· Gece müteaddit hava hare-
"lr, ı ise de nctlcclrl hcn!lz belli 

e~ •:ıatfea!tlıışrna harekeUcrlınlz, tesbl t 
1 "'1.CllJr. re göre normal ıckUde devam 
~toıı 
ertıı ltllr cuııu, Sarre mıntakasında Vos 
~apllı!ftı~lnde devamlı ve glddetll atış
lın llıtıbtclİt Snbaha kargı bu mıntaka -
~ır noktalarda muharebeler 
F' 
ranıız akıant tebliği 

arta, 12 
ı01l&nda• a.a. - Akşam tebliği : 

11tiltı tdo. vazıyet bugUn dUzclmlıı • 
1ku\'vet~Yl'a.releri Hollanda mUdata

' C:lkad e Yardım ediyorlar. 
~bında a dUşman tazyiki Maastrlcht'-
ı:rnekte~~ Toııgres mıntakasında de -
ita llııı k~•r. lıuttctiklerln Maastricht 

t d~lert llzcrinde yaptıkları 
r %r . .lı.l lllylkına kuveUe mani 

ı' ı~ mantar ağır zayiat verml11· 
l1i~;lırıuı 
x:ııı~'Uvun!1elçlka'nın merkezi kısmın

lı ~ınan normaı surette devam edi
~~e ;ta.p~elctka ardenlerfnde mUhlm 

llıUııad ııtu-. Ve bunun neticesinde 
i(l. em<'ler olmuı:ıtur. 
'f•entb 

urg hududunda harp 
luıt, gene baıladı 
at eınbur · 
f!at-r bttıarnf t.ı hududunda muharebeler 
tıı_.;-~e ar ' r. DUşman Varnt ormanı 
a~ et':~n~kl ileri mevzilerimize 
~'1! il 1 ş lr. 

~~~in Dar~ avıçre hududu arıunndald 
.\trıı btr hlıd~ısnunda lşara değer ehe
•ı an hava Be kaydedilmemiştir. 
~ l'tııtıgllrbı kuveUerı e.zcUmle Franaa
tt~Olertıır aln~c bUyUk bir faaliyet 
Iar tan-a"r ava dll.fl topçusu ve 
ar "e bUtu elert bu faaliyeti durdur-
ıl!11eııı dUş~ gün zarfında 30 düşman 
~tı lahrıp Uşlerdlr. 10 ve ıı mayıs 
ın ao ka.d edilen düşman tayyarele
ll'e1an diJı~~ın hava dMI topçumuz 

lir. dUğU kayda değer bir 

llancta'da: 
41 ltıQn t 
aha QQrruzu aki::-ı kaldı 
r· Ye, 12 
ıttiği b· a.a, - Başkumandanlık, 
Yapıla ... ır enıri yevmide Hollanda-

L ·• sevkU1 
ıtaldığ ceyşi taarruzun a-

'~lar, li:~ı bildirmektedir. Müta
e,,,,afını anda kıtaatının muharip-
ı... tahnı· d ... •an ın e aldanmışlardır. 
1Ian al~ara§ütçUleri, .Hollandaya 

,_ Oldu~ an taarruzunun musam-
1tt oUnu .. 

adırıar z· gosteren deliller taşı-
taıcaıar<İ ıra bunların indikleri 
attaıar1 balellerinde hususi hüviyet 
\>;ı. u unan h A 1 af sivil • ususı vazifelerle 

~·el alınanlar g'" "l u ·· ~ı cletl' oru m §tur. 
~ liaye, 12

1 muharebeler 
1nda henu a.a. - Askeri vaziyet 

d değildir ~ urnurni malfimat mev-

dUdunun ~k ~nunıa beraber alman 
a "' rıben 20 k'l iğ· :rlddet)i ı ometre şar-

W1 bildiri] ınuharebeler cereyan 
aalha nıektedir 

·· "en h • ~tçuıerıe ta ava limanına inen pa-
ç en illt nıuiYareler tarafından in

aı e:i~tllelcte ~~~el:r mütemadiyen 
ttıltleri k ugundan bunların 

no talarda barınamıya-

karşı şiddetli tedbirler alınacağını bert kanalında düşman bu su hattını lan bir kısmı düşman işgalinde bulu· 
ilan etmiştir. aşmağa muvaffak olmuştur. Hadise şu nan Lükscmburg eyaletine girdiler. 

Birkaç yüz fÜpheli ıahı• şerait dahilinde cereyan etmiştir: Harekat normal şekilde inkişaf ediyor. 

tevkil edileli Hat naııl geçileli? Kıt..,.tımızın ilerleyişi şayanı memnu-
Amsterdam, 12 a.a. - Askeri maka- Maaatrcht'in en yakın iki köprüsü- niyet bir şekildedir. 

mat ve zabıta, Hollanda'da birkaç yüz nü tahrip emri verecek olan subay Başvekil bundan sonra halkın soğuk 
şüpheli kimseyi tevkif etmişlerdir. taarruzun tam başlıyacağı sırada bir kanlılığını muhafaza etmesini ve sa-

Blitlin mühim binalar şimdi sıkı bir tayyare bombasiyle ölmüştür. Bunun demenin şiddetine hayret etmemesini 

nezaret altında bulunuyor. Bu tedbir- netices~ olarak köprüyü berhava ede- söylemiş, zira alman ordusunun külli
lerin tesiriyle, hainlerin bir araya top cek olan_ efrad harekete geçmekte bi- yetli bir kuvet teşkil ettiğini ilave et
lanma teşebbüslerinin önüne geçildi- raz gecih'1nişlerdir. 

0

Bu sırada motör- miştir · 
ği zannolunuyor. lü düşman kuvetleri köprüleri i§gal Pierlot sözlerini şöyle bitirmiştir : 

Halkı, beraberlerine yiyecek alarak etmiş ve Üzerlerinden geçmişlerdir. " - Müttehit bulunalım, ve zafe~ 
şehri terketmeğe •i:ıvet eden ve düş- Öğleden sonra mötörlü cüziltamla- karşı itimadımızı muhafaza edelim. 
man tarafından işaa edilen yalan ha- .rımız ve tayyarelerimiz yaptıkları mu- Müttefiklerin yardımiyle muzaffer o
berlere karşı radyo, Rotterdam aha- kabil taarruzlarla düşmana ciddi za- lacağız. " 
Haini ikaz etmekte ve herkesin evle- yiat verdirmişlerse de ileri hareketini Pierlo t nutkunu söylediği esnada 
rinde kalmasını israrla tavsiye etmek- durduramamışlardır. Bu müddet zar- Brüksel'de hava tehlikesi işareti ve • 
tedir. fında başkumandanlık vaziyetin ica· rilmiştir. 
Bir alman kaleıi tahrip edildi bettirdiği bütUn tedbirleri almıı bu-
Amaterdam, 12 a.a. _ Lahaye'den lunuyordu. Düşman yeni mevzilerimi

habcr verildiğine göre alrnanlar için ze ~erleşen .kıtalarımızla karşılaştı. 

S kade'da hazırlanmış olan alman İlen hareketı bu suretle durdurulun-
uez "d ·1 . ı..:ı 

kalesi, tiddetli muharebelerden sonra ca yenı. en ı erlemek ımkanını e ;_e 
tahrip edilmi§tir. Birçok alman ölmüş, e?eme~ı. Gene a!.nı g_Un zarfında mu-
d'ğerleri teslim olmuşlardır. hım mıktarda muttefık hava kuvetle· 

ı ri mUdahale ederek düşmana ağır za-

Belcika'da 

Belçika kıtaları enerjik bİT 
mukavemet gösteriyorlar 

Brüksel: 12. a.a. - Öğle üatü neıre
dilen Belçika tebliği : 

Kıtalarımİz, müstevlilere karşı ener
jik bir mukavemet göstererek mevzi
lerini adım adım mUdafaa etmektedir-

yiat verdirdiler. 100 kadar alman tay
yaresi düşürüldü. 

Bir ıubayın kahramanlığı 
Bundan bir müddet sonra alman hat

larına giren bir ıubay köprülerden bi
rinin infilak deposuna kadar sokul -
mağa muvalfak olmuş ve köptüyü ber
hava ederken kendi hayatını da vazife
si uğrunda kahramanca feda etmiştir. 

1 ngiliz kabinesine 

giren yeni nazırlar 
Lonara, 12 a.a. - hçi partisi iera ko • 

mitesi ve parlimento icra komitesi iıçi 
mebusların kabineye fıtiraklerinl tasvip e
den bir beyanname neıretmişlerdir. 

B.B.C. radyo iıtısyonu bugün ıaat 21 de 
Ba$vek81etçe neırcdilen 7 yeni nazırın i
simlerini ilin etmektedir: 

Adliye lordu John Simon, maliye nazırı 
Kingaley Vood, dahiliye nazın John An -
derson, müstemlekat nazırı Lord Loyd, tl
c.ıı.ret nazın Andrev Duncan, harp levazı -
mıtı nazırı Herbert Morriıon iırtlhbarat 

nazın Duff Coopcr. 

ler. . 
Müdafaa mevzilerimize giren alınan

lar. mühim ilerleyiş kaydetmit değil
lerdir. Birçok noktalarda, paratUtçU 
gruplar imha edilmiştir. Müteaddit 
düıman tayyareleri düşUrülmüıtür. 

Cephelerdeki harekôt hakkında 

Belçika akıam teblifi 

Brüksel, 12 a.a. - Saat 18 de neşre
dilen Belçika resmi tebliği: 

Kıtaatımız tarafından işgal edilen 
mevzilerin büyük bir kısmında şid -
detli musademeler cereyan etmiştir. 
Kıtaatımız hava filolarının yardımiy
le taarruza geçen zırhlı cüzUtamları 
faaliyetine rağmen işgal ettikleri ara
ziyi muhafazaya muvaffak olmuılar • 
dır. MotörlU düşman cüzütamlarına 

karşı yapılan fransız mukabil taarru
zu muvaffakiyetle neticelenmittir. 
Birçok dilşman tankı tahrip edilmiş· 
tir. Albert kanalını kayıklarla geçmek 
teıebbüsü müdafaa kuvetlerinin ateıi 
ile geri kalmıştır. Kıtalarımızın geri
sinde müteaddit hava bombardımanla
rı olmuııtur. Bugün zarfında 20 kadar 
düşman tayyaresi Belçikada dUgürill
milştür. 

Büyük muharebeler 

Brüksel; 12. a.a. - Almanların dün 
Hasselt mıntakasında elde ettikleri 
muvaffakiyet, ilk hat gerisindeki Bel
çika müdafaa hatlarını hırpalamağa 

teşebbüs eden müsademe fırkalarının 
bir noktadan yarma hareketine inhisar 
etmiş görünüyor. 

Belçika otbUtamları tekrar birleı -

Alman resmi tebliği 
Almanlar garp cephesindeki taarruzun 

süratle ilerlediğini haber veriyorlar 
Berlin, lZ a.a. - D. N. B, ajaıı.tı, al-• ordalan 

baıkanıandanlıfmıa t• teblifini ııetrediyor : 
Orda ilı MY& bntleri uuıadalıi çolı ıdıı irtiNl 

nyeaindı, alın .. taama! hareketi, batün ıarp cepM· 
ıinde siirdle ilerlemektedir. 

Şimali Hollanda'da, al .. ıı lııtaları, Groııiıııkı 1111-
letini itrll etıniıler n Harliııılıe'e n Zaiderıe'iıı 
f8rk aahiline urnııılardır. 

Alınan lıuTetleri Y ısel ıııenilerini zorladılıtaa ıon· 
ra, rarlM doira Jiirliyiiılerinde, Amelucloarf' da• Rlıe• 
ııea iıtika-tinde aııyan Cre1ıbe uttmı yarmıılardır. 

Almanlar Ebenemael kale•ini 
almıılar mı? 

Az çok cenuba dofrn, almanlar Peel mnıilerini de 
keza ıorlıınıılır, HHıelt ile Maaalriclıı araımda Al· 
bert kanalından bir ıeçid açmıılardır. 
Hımni bir lıabreler bildirfn lıldistlı~ iaııuiyle ma. 

lôındar ki, Muıtricht'in ceaaba ıarbiıiııde lıulunnp 
lirei istihklmlarmın en aaflamı ol1n Ebeneınael ita· 
lui alıunlarnı eline ıeçmiı lıaluuyor. Bıı lı.aleniıı 
1000 kiıideıı mürekkep olan kaınaııdım n efradı tea· 
lim olmuılardır. 

Liyej önünde, almaa lutaları iıtihkimlarııı ileri lıal· 
!arına, kısıımı deriıı bir euretle ıirmiılerdir. 

Belçika'ııııı c:eııwp lıuııınıda ilerliyea alman laıTet
leri dı diiıınaıuıı mukanmetiııe r•imeıı, ıiiratle araıi 
lı.aıanınafa mnnffak 0!11111ılardır. 

Hava harpleri 
Liluembuı taına-n almaa lutaatınm ıliadedir. 
Ma.rum 11 iııci ıilnii almaa ta17arelrri bir ,&.D 

nıl Franaa•da llelçilıa'da w Hollaııcla'da di.-• 
1ıa.,. bntlerlM lıarp kıl119a UJilı lıan lı'-" 

• 
larıaa duam flmiıltrdir. Birçolı tanare ınerdınları-
aa 1nidf11 taarraı yapıbnııbr. Hıııprler 111kıl1111J, 
inıuı atölyeleri yıkılınıf, benzin .,. muhiııınıll depo• 
lan infililılarla imlıa edilmiıtir. Yalnız Vreıı:ı bJ· 
Yare meydaomda 30 tıynre .,. Orleau tanen 
me7danıoda 36 tanare talırip edilmiıtir. 

Han ınhırelıelerinde JZ ıi han dafi bataryaları 
tarafuıdaa ol111Alı izere SZ tauar• diıirillmiftir. 
Dünki ıü taarnularımııla lına dıfi naaitimiıia 
lıüc-ları aeticuinde düıiiriilen tınar• ıdedniiıı 300 
olılap.. iddia eı.tlıt• .. ti 1oktu. Fraura • lelçi. 
lıı lıadadıı ıeriıiııdı tece-li etmiı lııtılu, tehire 
lıolları, ılıau kneıleri tarafmdan nmıffıkiydle 
boıııbı laıuaııtrr. 

Denizlercleki harekat 
Belçika - Holl1ndı u•ilinde, deaiı bnlleri ııalı

liye ı•ınileri ,., ihraç ıertilıatı ela taarraıa •ifl· 
aııtrr. Vli11in1111'dı iiç nakli,. ıemiıi ile bir ıar
nıçlı ıemiye iubet nki olmıııı.r. Si•! denizi orta· 
ımda, bir diltman aıahri1ıi, bir &oınlıa laalıetiyle Jıa. 
ıa ra • iramıı lır. 

Bir lakım münferit tınareler, 11 • iZ maJ'lı r•· 
ceıi, Almanya ıarbiııe ııifaı ederek, ıa)'1'1 askeri Jıa. 
:n lıedıOerı taarraı et•iıler iae ılı milıim bir -· 
nffakiyet kuana .. mıılardır. 

Alman lına lınetluiniıı zayiah, elde ıdileıı 111-

ticerı ııiıbıtle ıeııe elıemi)'l!hiıdir. 35 la7J&re zayi 
edilmiıtir. 

Nornç'te nziyetıı bir dıiifikliJı 7olıtu. Nanik 
cinrmda al-• lına hYltleri, dif-ma deııh .,. 
Mft cliıiitamlarma taarnızlar 7apmılardır. lir 
-•rip lıbrd-ı. ılifer lılr ...,. .. .. ,. .~ ..... ... 

Harp ciddi safhasına girmiıtir 
Yunus Nadi, bu bı1$lık altında diyor 

ki: 
"$imdiye kadar olup bitenlere ıe.ka 

demek istemiyonız. Şimdiye kadar mu
kaddeme olarak altı memleketin hayat
ları hiçe sayılarak kendileri hür ve müs
takil mevcudiyetlerlnde idam sehpasına 
götürülmüşlerdi. Fakat bu davanın mev
zuu dünya nizamının altı üstüne getiril
mek iddiası olup karşılıklı belliba&lı ha- • 
ııım taraftan totaliter cephe namına 
şimdilik Almanya ve demokrasiler na
mına da gene şimdilik İngiltere ile Fran
sa teşkil etmekte olduklarından bu har
bın ciddi safhası bu büyük devletlerin 
büyük kuvctleri arasında vukua gelecek 
çarpışmalarda başlıyabilecekti. 
Almanya'nın hnrek~tini mnzur göster

mek için son tecavüz ettiği memleket
lerin de diğer cvelkiler gibi müttefik-

lngiltere'de. paraşütçü 

kıtalarla mücadele 

için tedbirler alınacak 
Londra; 12. a.a. - Sunday Grapbic 

ve Sunday Times gazeteleri, İngilte -
re•nin hususi bir kıta ihdas etmek su
retiyle, paraşUtçUlere karşı tehirler al
dığını haber vermektedirler. 

Yolların ve tayyare meydanlarının 
müdafaası için her türlü tertibat alın
mı§tır. Seyyar kıtaları telefonla ha -
berdar edebilecek olan, mitralyözlerle 
mücehhez, bisikletli ve motosikletli 
kuvetler hazırlanmıştır. 

İngiliz kralı hususi 

konseye riyaset etti 
Londra: 12. a.a. - Kıral, öğleden 

sonra bir hususi konsey toplantısına 

riyaset etmiştir. Bu toplantıda yeni 
nazırlar yemin ederek mühürlerini al
mışlardır. 

Bergen'de Almanların 
Bremsee harp gemisine 

üç bomba isabet etti 
Londra, 12 a.a. - Resmen bildiril

diğine göre, filoya refakat eden hava 
kuvetleri, "Bremse' olduğu tahmin e
dilen bir harp gemisine. Bergen açık
larında üç bomba isabet ettirmiştir. 
Diğer bir hücum esnasında da düş

manın Bergen'deki petrol depoları tu
tuşturulmuştur. 

Muharrir makalesinin ı;on kısmında 
diyor ki: 

'Alman muvaffaklyetl denilen şey haf
talarca ve aylarca devam etmlıı bir sui
kast hazırlılının insaf, merhamet, lııak 
ve adilet mefhumlınnd:ın tamamen u
zaklaşmıif bir halde vahşi bir unfil 5id
detle fiile çıkarılmasından ba&\a bir 1e7 
değildir." 

İKDAM 
Son alman taarruzunun ıniki 

Abidin Daver, bu ba31ık altında Bt'l• 
çika ve Holanda'nın uğradığı taaruzla
rm asiklerini askert bakımdan araııtır
makta ve Hitler'in iıi bir an evci bıtıre
rek ikinci bir harp kışından kurtulmak 
istediği neticesine varmıktııdır. 

Aydın, Bilecik 
ve Zonguldak 
mebusluklarına 

C. H. P. namzetleri 
illif akla se~ildi 

( Başı 1. incı sayfada ) 

Un kültürel ve sosyal hayatına bUyUk hiz
metlerde bulunmuııtur. 

:t-
B. Kasım GUlek Galntuarııy lisesini b!

tlrdlklcn sonra yllksek tahsilini Almanya 
''e Amerlka'da ikmal etmııı. memlekte 
döndUkte.n sonra bir mUdd t İktısat Ve
kAletlnde çahşmııı, müteakiben Adamı da 
ihracat işlerini tenzlm <'lm<'k üzere kunı
lan GWek limitedin mUdUrlUğünU dt'nıhte 
ctmiııtır. 

B. Hu.ım Atıf Kuyucalt Robert Kollej 
ve İstanbul Hukuk Fakillt sinde tahsll et
tikten sonra Am,.rlka'da Columbla ünl -
l'ereitesini bitirip yurda i1önmUş, uzun 
mUddet Robert Kollcj ticaret şubesi şrf
llğl ve avukatlık yapmıştır. Son zaman -
larda I§ bankası mail mUşavlrliğlndc ve 
Başvekt\1°te batlı koordinasyon bilrosu ıı
muml kAtlpllğtndc de bulunmuş olan m•ı
mallcyh, Siya.sal bilgiler okulu lktı 'lt 
ve hukuk protesörlldtlr. 

B. Rcynaud'm.m temasları 

Paris, 12 a.a. - Reynaud, bu sabah 

dahiliye nazırı B. Roy ile Paris askeri 

kumandanı general Hering'i ve polis 

müdürü B. Langeron'u kabul etmiştir. 

B. Reynaud, öğleden sonra da Lük
semburg başvekili B. Dupont ile hari
ciye nazırı B. Bech'i kabul etmiştir. 

• Hakiki Stil Mobilya, Avize, Kuma§ 
ve Biblo arıyorsanız lütfen bir kere 

DEKORASYON 
Mağazaama müracaat ediniz. 

İstanbul, Beyoğlu, istiklal caddesi No. 353. 
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Yatak içinde yürümek ... ŞEHiR TiYATROSU Ttl'RKİYE Rad~ o AN 
-( Dal a Uzunlugu 

ıs.s m. ı 2 ı<ca 120 

Yatak içinde gerçekten yürümk, 
' tabii, kabil deiildir. insan pek me· 
rak ederse nihayet bir iki adım a
tabilir. Söylemek istediğim usulde 
yürümekten maksat yatakta rahat 
rahat yatmakla beraber yürümenin 
ricude verdiği faydalardan iatif ade 
etmektir. Buna ayaklara masaj de
mek daha doğru olursa da usulü İ· 
cat eden hekim, yürüyemediklerin
den dolayı yatmaya yahut bir kol • 
tukta oturmaya mecbur olanların 

rağbetini kazanmak üzere, icadma 
öyle bir ad vermeyi münasip bul
mU§. Zaten bu icat bizim yurdtı • 
muzda pek de yeni bir ıey sayıla • 
maz. Çünkü yatakta yürümek ayak
lan kendi kendi ovdurmak demek
tir. 

Eski zamanda parayla cariye al
mak mümküa olurken paplarm en 
büyiik keyfi yumuıak ellere yakla
l'llU ovdurmak olduğu gibi o zaman 
'-nnn efendilerinin de - daha zi· 
yade intikam almak için - cariye
lere sık aık, hem de gerçekten, a· 
yaklannı ovdurduklannı rivayet e
derler. Şimdiki hizmetçiler poker 
muaaı bulunmıyan salonlarda bi
le hizmeti güçlükle kabul ettiklerin· 
d,.. onlardan yatakta ayak ovmayı 
iatemek ıüphesiz kimaenin aklma 
aelmez. Onun için yatakta yürümek 
usulünü bulan hekimin icadı, karak
terlerinden biri de hizmetçi kıtlığı 
elan bu zamanda herkeai memnun 
edecek bir buluttur. 

Bu ueulde ayaklan ovacak olan a
let, bildiğimiz oklava ile merdane 
aramıda tahtadan bir unktan iba
bettir. Bunun aüslü •e türlü türlü 
boyalı örneklerinin bir çoğu, yollar 
açılmca ataiıdan geleceti pek muh
temel olmakla beraber ıimdiden her 
iatiyen kendi marangozuna yaptı· 
rarak karyolaamm ayak ucuna tak· 
tırabilir: amim boyu 50 den 80 san· 
timetreye kadar, anuya söre deii
tebilir, fakat kutru betle altı santi
metre arasmda olmak llznn. 

itin biras güçlüiü bu aıntı, kul
lanıldığı •akit, durmadan döndüre
cek vasıtayı kurmaktadır. Bu •au· 
ta insanın hiç yorulmadan yapabile-
ceti bir tazyikle aırıfı hızlı •• de
·nmlı olArak döndürecektir. Tazyik, 
tabii, bir elle olacaktır. Bu •aaıtayı 
da marangozun uatabiı temba .... 
imkan bulunursa elektrikle iıliye • 
cek küçük bir motör ••• 

Bu oklava kurulup iatenildiii va
kit durmadan dönmesi temin edil -
dikten sonra tatbiki pek kolay, yal
nız iki ayaim tabanlarım ona daya• 
maktan ibaret. Tahtanm biraa ao
iuklutundan çekinenler yahut a· 

yaklannm rıçıklanmaamdan hoılan
mmyanlar, iaterlea, ipekten, İplik-

ten, yünden ince çorap giyebilirler, 
dönen oklavanm faydalı tesirinden 
pek azı kaybolur. · 

Oklava döndükçe tabanların altı· 
aa keyfli bir masaj yapacaktır. Bu-
nun birinci faydası Yak tiyle canlı 
maaaj &letlerine. ayaldarmı ovdura
bilmit olanlar •ar.. onlara geçmiı 
zamanı hatırlatır. Hayali cihan de-

ten geçmİf zaman hatıralanndan 
biri de ayaklan ovdurmak keyfi ol· 
sa gerektir ••• 

Fakat öyle hatıralan bulunmı
yanlara da fayda lan pek çoktur. 
Zaman geçtikçe, durmadan dönen 
yüreğin yorgunluğu neticesi olarak 
ayaklann bileklerinde hasıl olan 
hafif titkinlik bu masajla kaybolur. 
Tabanlar da pek çok ve pek sıkı o
lan kan damarlan daha iyi itleyin
ce, belki, tansiyon fazlalığına da 
faydası olur ••• 

Henüz hatıra toplamakta olan 
ıençlere bu, dönen oklavanın fay· 
daları daha çoktur. Oklava bir kaç 
dakika dönünce apor yorgunluğu
nun büyük bir kısmı derhal geçer .•. 
Yüksek ökçeli iskarpinlerden yoru
lan, sızı duyan bacaklar rahat eder •. 
Tatlı uykuda baldırlarına pek şid
detli sancı veren krampla birdenbire 
uyanıp haykıranların ıstırabını bu 
oklava bir anda teskin eder. 

En büyük f aydaaı, genç kız al ara 
musallat olan varis hastalığına kar
tıdır. Bu hastalığm sebebini vaktiy
le sadece ayakta çok durmaya atfe
derlerdi. Şimdi, ayakta çok durmak
tan ziyade, bülüi devrinin marifet· 
lerinden biri olduğu anlatılıyor. Bu 
hastalığa karıı çokça yürümek tav
siye edilir. Şüphesiz, iyi bir ıey. Fa
kat yürümek için iUlin vakit bulmak 
lazım. Bu oklava yürümeye vakti o
lamıyanların imdadma yetiıir. Va • 
ris haatalıiı lohuaalara, hayatm son
bahanna eritmiı bayanlara da mu
sallat olur. Onların yürümeye hiç 
vakitleri olmaz: oklava onlan da 
yatak içinde yürütmüı gibi hizmet 
eder. 

Bunun faydalan en ziyade kadın
lara olmaamı kıskanan erkekler bu-
lunuraa onlara da haber vereyim ki, 
kadmlarda gençlikte musalalt olan 
•aria haıtalığmın erkekler için kar• 
tılığı düztaban olmaktır. Bühli ya· 
ımda genç kız varla hastalığma de
likanlı düztabanlıta tutulur. Bu ok· 
lava düztabanlıia da iyi gelir. 

Kadm, erkek herkese pmil bir 
f aydaaı da uyku aetinnektir. Şu ka· 
dar ki, bunun için oklavanm elek
trikle dönmemesi prttır. 

Bu kadar marifetli olda•uua hi
klyeai ftDe belki uykunuzu getir • 

mittir. O da icat edenin hatırına 

ıelınemiı olan bir iviliii. 
G. A. 

Yasan: Nq.t Halil ATAY 

Amerika' da ''Kovboy ,,lar da 1 

turizm işleriyle uğraşıyorlar! 
Bunların işlettikleri 

zaman boş yer çok 
"renç,,lerde 
bulunamaz 

Birleşik Amerika'da yoldan ve na- hasından tam olarak bahselmeği ter
kil vasıtalarından sonra turizmin ay- cih ediyorum: 
nı derecede mühim, diğer vasıtaları, Birleşik Amerika'da bu yeni iş sa
benzin ve tamir istasyonları ile ye- haıı, orta halli ıehirlilerin, çiftçile • 
mek, ikamet ve eğlence müessesele- rin, kovboyların, kısmen de büyük 
ridir. Yirmi bin kilometrelik yolda sermayeli şirketlerin elindedir. Eve
ve ne dağ ne de çöl mıntakalarında la; küçi.ık büyük bütün ıehirlerde or
bir defa bile benzin veya küçük ta - ta halli, ailelerin bir çoğu evlerinin 
mir sıkıntısı çekmedik. Yanlış bir şey bir veya iki odasını ücretli misafir
söylememek için ihtiyatla konuşuyo- ler için ayırmışlardır. Bu odaların ki
rum; ya seksen ya yüz kilometrede ralandığı her evde mutlaka bir banyo 
bir, bir istasyonun önünden geçiyor- vardır. Eşyalar büyük, küçük şehir
duk. Bazı yerlerde küçük kasabaların lerdeki ikinci sınıf oteller ayarında
yarısını kaplıyan ve yüz binlerce a- dır ve hemen hepsi birinci sınıf otel
merikalıya ış veren yep yeni ve muaz- ler kadar temizdir. Fiyatlar her şe -
zam bir iş sahası. Hemen her kasaba- birde ikinci sınıf otellerden yüzde el
nın ve şehrin giriş, çıkış yerlerinde, li, seksen daha ucuzdur. Bir çok dev
ortalarında bunlardan bir kaç tane letler ve belediyeler orta halli aile 
var. Tren istasyonlarından daha ka- kalkımına yarıyan bir tedbir olduğu, 
labalık ve daha hareketli merkezler. turizmin inkitafına da büyük tesir

HİNDİSTAN 
CEVİZİ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••• • • 
: Sayın Hyircilerin temsil· : 
: den on dakika en'el tef• : 
: rifleri rica olunur. S 
• • ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Bugün ya .ız 14,30 - 16,30 da 

Yalnız senin için 
GRASEMOORE 

GARY GRANT 

n: 6294 

Sovyet komünist partisi 
konferansı tehir edildi 

Moskova, 12 a.a - ••Tass" Hazi • 
randa toplanması mukarrer olan Sov
yetlcr birligi komüniıt partisinin 
konferansı, gecikmiş olan zeriyat do
layısiyle köylerde bulunan ziraat i!
çilerinin işlerine mani olmamak üze
re Moskova ve Leningrad ve parti te· 
şckküllerinin talebi üzerine sene so
nuna bırakılmıştır. 

Bilhassa aldanma yok. Büyiık bir şe· ler yaptığı için bu ev sahiplerinden iki katlı ve salonlu idi. Kabinlerin 
birde bir yedek malzeme kaça alını- ayrı bir vergi alı_nazlar. işletme ve tesiı masrafları en ucuz o
yorsa, bir devlet merkezinde benzinin Sonra otomobil yolları üzerindeki tellerle mukayese cdilemiyecck kadar 
galonu için ne ödeniyorsa, tehirler- çiftliklerin bir çoğu da odalarını ki- basit olduğu için fiyatlar ucuzdur. 
den yüzlerce kilometre uzak çölün ralarlar. Bunlarda da eşya, banyo ve Bunlar her yerde, yollarda, ormanlar
ortasında veya dagın tepesinde de ay- hizmet çiftliğin zenginliğine göre, da, sahillerde, eğlence ve istirahat 
nı şey veriliyor. Tam bir fiyat ve iş birinci ikinci sınıf oteller kadar te· yerlerinde yirmişer otuzar kabinlik 
emniyeti!. miz ve iyidir. Bir de kovboylar (hay- gruplar halindedirler. Kabinlerde tu

SL 70 m. 9'65 Kes 20 
19.75 nı 15J.D5 Kes 20 

PAZARTESi: 13 5.l 
12.30 Proıram, ve memleket 
12.35 Ajans ve meteoroloJİ h 
12.SO Muzik: muhte f tarkı 
13.30- 14.00 Muzık: karışık pr 
18.00 Proıram, ve memleket 
Ul.05 Opera potpuri ve Kuple 
18.30 Müzik: radyo caz ork 

lbraftim Özgur). 
l!UO Müzik: saz eıerleri 

Radyo ıaz heyetı ve büı;lll 
lar . 

19.45 Memleket aaat ayan, 
orolojı haberlerı. 

20.00 Muzik. Çalanlar: Kemal 
hun, Reııat Erer, Fahri 
ıettın Ökte. 
1 - Okuyan: Sadi Ho 
1 - Neva petrevi. 
2 - Rauf Yekta - neva 
bul bili). 
3 - Suphi Zıya - u ıak 
kulmuş zanbak ııb·). 
4 - S. Kayn k - tabir 
kar yücelerden haber 
S - Turku: (Yeşılde 
il - Oknynn: N ebıle 
1 - Artaki • evi.; tarlrs 
harap oldu umu soyli 
2 - Arta.ki - ferahnik 
bumda bahar ac;tı). 
3 - Nıkoıos. ferahnak 
tıfh 1oıma edaam). 

20.30 Konuıma (umumt terblyt 
terbiyesı) . 

20.45 Muzik. Çalanlar: Fah 
Cevdet Kozan, Refik F 

• 1 - Okuyan: Radıfe Ert 
1 - Medeni Azız ef. - h 
kı: (Vaz ıec;ip nazı eda 
2 - Osman Nihat • Hi 
(Ellere uzaktan bak). 
3 - Tahir aia - hi 
(Gonlumu bir tıElı dilbaı 
4 - Zekai dede • hi 
semai: (Bulbul ıibi pur 
il - Okuyan: Mahmut 
1 - Hicaz turkıi: (Yurl 
rü saçın süriınıun). 
2 - Hiceı turkiı: (B 

• ıeldi). 
3 - Hicaz türkü: (kar 
sın). 

21.JO Konuıma (fen ve tabiat 
21.30 Müzik: konser takdimi • 

dii Yonetken: ve radyo 
(ıef: Dr. E. Praetorius). 

22.30 Memleket ut ayarı, a~ 
ri; ziraat. eshıun • tahvi 
yo - nukut borsası (fiyat). 

22.50 Mü ile: cazband (Pi.). 
23.25. 23.30 Yarınki program, •• 

Bu istasyonların bir çoğunda, bir vancılar) tarafından işletilen rençler ristler işlerini kendileri görürler. Ye
çoğunun da yanlarında yemek yene- (ranchı). Bunlar binişlere, dağ spor- meklerini pişirirler bulaşıklarını yt

cek yerler vardı. Bunlar da ötekiler !arına, avlara müsait dağlık mıntaka- karlar, böylece evdeki itiyatlarını de
gibi 1 Uzaklıga ve rakipsizliğe daya- larındaki yirmişer otuzar kişilik tu- ği~tirmcden ve gündelik zaruri maı
nan iptidai fiyat artışları veya çeıit rist müesseseleridir. (Yüz kişiliklc:.ri raflarına fazla hiç bir şey ilave etme
azlığı buralarda da yok. olduğunu da işittim ama bu kadar bil- den günlerini veya haftalarını geçi-
İnsan Amerika'da dolaştıkça, ame- yüğünü görmedim) rcnç umumiyetle rirler. -< FRANSIZ RADYO 

rikalıların gittikçe nası! tek otomo- bir aile, büyükçeleri de bir kaç aile Turkiye'de iç turizmin inkişaf mü- FRANSIZ Radyoe ınun 
bil ve tek radyo ile yaşıyabilir insan- tarafından müttereken işletilir. Bu • cadelesinde para ve enerji israfını J yatı bir zamandanıterf gQııde ilci 
1 h 1. ld"kl · · dah · · .. 1. k b" db' 1 k b'" .. bu pılmaktadır. Bunlann eaat ve d ar a ıne ge ı erını a ıyı anlı- ralarda turistler kovboyların atların- on ıyece ır te ır o ara utun luklannı qR.-.da bfldlrtyorus : 
yor. Bir kaç bin kilometrelik bir se- dan, rehberliklerinden, hatta elbisele- müesseselerden istifade imkanları em- l - TÜRKİYE saatiyle 19.d 
yahate, amerikalı küçük b1r el ~nta- rinden lıtifade ederek dağ gezintile- niyetle tavsiye edilebilir. Otel tesis d~~ '~:ftYE tf J 20 d 
s iyle çıkıyor, yanına fazla - bizim ri ve binişler yaparlar. RenÇler çok ve idaresi masraflı ve külfetli bir iş- P .T T. 2!S3M. Rad~ ~ ~D 
ihtiyat dediğimiz - tek mendil bile eğlencelidir. Geceleri lovboylar top- tir. Tesis edilse bile işletme güçtür. 227 lııl. 
almıyor. lanır prkılar söylerler, danalar ya- Bir çok şeylerden başka eleman iıter. --< İNQİLfZ RADYO 

Amerikalıların dediklerine göre; parlar, gündüzleri küçük mikyasta En. iyisi anlayışlı bir propaga~da ile, lNGtLfz Radyo etrkettnln ( 

~'1Qt~M; ............ ~ (~!!!!!Y!!~~~~~~~.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~'.!'!::~~ 
t iren 'kiıçiık büyuk ihtiyatlar, o mem- gördüğünüz sert ve tehlikeli binişler) şe ır ı ve Kasa a ı arı ev ermoe iıcret- ~r nc§r l!~_:ı:ogramı 
leketin muhtelif mıntakalarındaki ha- tertip ederler misafirlerini eğlendirir- le misar kabul etmeğe alıştırmak, Saatiyle 
yat standardı farklarını teıbit eden en ler. Rençler kadın erkek amerikalı- köylerde de geliri köye veya müte - TttRın ıs M 
sarih ölçülerdir. Gidilecek yerde ların bilhassa genç amerikahların en ıebbislerine ait olmak üzere ücretli İNGl zem 1~ ~ 
aynı şeyi aynı fiyata bulamamak, hat- çok sevdikleri tatil ve eğlence müea- misafir odaları (kabinler) tesisini te- : 13 30 

'llllllllllllllllL. ta hiç bulamamak korkusu! seaeleridir. Çoğunun büyük ıehirler- min etmektir. • 1:1.16 
: İşte Türkiye'de iç turizm için ya- de (bilhassa Şikago•da) ajanları var:. Yol olmadığı için gidilemlyen, gi - • 18 00 25.SI 

..11111111111111111. 

5 pılacak mücadele hedeflerinden biri dır. Müıteri toplar gönderirler. Wyo- dildiği zaman da münasip bir yer bu- : ::: 
: daha! minı devleti içinde bizim kaldığımız lunamadiğı için gecelenemiyen hi~ FRANSIZCA 1415 

5 Amerika'da turistler artık, bilhassa iki renç de dolu idi ve ikisinde de bir mıntaka, faik tabit prtlarına raf- " • ~ ~. • • 
5 şehir dışlarında otellerde kalmıyor -ı misafirlerin vuatiıi yaıları yirmi be· men, turizm mıntakaları içine alına- --- ı R A. N 
: lar. Oteller hem pahalı, hem de kül - ti doldurmuyordu. • maz. --( Tabran Radyon 

E fetli. Bir de turistin tehir dıtında a- Modern turizmin dördUncU mUesse- NOT: 30 nisan 940 tarihU Ulm'ta cılı:an TAHRAN Radyosu kı8a dalga 
=- radıg~ ı •ey bu degil. Ne kalabalık, ne sesi kabinlerdir. Bunları bazı yerler- :vuıda iki yanhı vardır. Yaıırun ikinci sil- re tlserlDd~.er s1ln Türklyıı 

s tununun ortalarında bir cumle (Amerıka'· ctu. 12 de "uRKÇE netrfy&t 
1 perdelik piyesinin 3. cü : giyim, ne de merasimi. Şehirde olmı- de küçük milteıebbisler, bazı yerler- daki terfiler hakkında .. ) diye baılar bu 

tenuili de doldu •• 19 Mayıı pa- 5 yan ve şehir içinde temini mümkün de de büyük tirketlcr işletirler. Bü- (Amer ka'daki terakkiler haJı:luada_.) ola-
lm ba ka ) ba • k Uk · 1 J • llrilt kim'l Ü cak. Bunun l>ir ıki satır altında, bir ciim· zar aünü aaat 15 te 4. cü ve 5 ° ıyan ş fCY er: en ıta, açı Y ıı etme erın en e 1 n mu- lede (amerikalıların ıahsen ideal, denilir 

aon defa olarak tekrar ediliyor. 5 hava ve mutlak serbesti!. neleri garpte bilhassa Kaliforniya'da- ve milliyetler üıtunıtt de idealist insanlar 
_ Türkiye'de iç turizmi köy ve u dır. Kabinler umumiyetle bir iki ya- oldukları ... ) tarzında dizilmiıtir, Bunun 

k 1 h . 1"1 l' · i h be ki d ı baki i · d"" doa:ruıu (amerikalılann phaen ideal, din· : azanç ı şe ır ı er ge ırın ep ra- ta ı, Uf u ve mut ı ve yı oşe- ler ve milliyetler ustıinde idealist imanlar 
;11111111111111111111111111111111111111;: her alakadar ettiği için bu yeni it aa- lidir-. Garpteki kabinlerden bazıları oldukları .... ) dır. 1 

---~ Şehir tiyatrosunun ---------------------------i 'Biletlerinizi hemen aldırınız. 

O kadın 
Menin' de yapı k 

Kapıyı yüzüne kapadı. Anhtar kilidin içinde dön
dü. 

- Tetek.kür ederim, fösila Gruber, çok te 
ederim. 

Andiraıti caddesindeki büyilk apartımanlardan 

birinin kapıcısı Şandor Balogh'un on sekiz yaıındaki 

ıenç kızı Gizella Balogh, penbe tuvaleti, yakası 
kürklü liçivert mantosiyle sokak kapısının öntindt 
kaldı. Hıddetle kantık bir hayretle kendi kendint 
aordu: bu nasıl ıt böyle? Bir insana, bilhaaaa bir ıenç 
kıza bu tarzda muamele yapılır mı? Bir insanın, dai· 
ma bqkalarının arzularına ıöre mf hareket etmesi 
Usun? Şehirin en kibar muhitinde, lüks ve ihtipm 
içinde yaııyan insanlarla birlikte ıeçirilen hoı bir 
aktamdan sonra, kenar bir mahalle gazinosunun du
manlı, kokulu salonunda toplaan aarhot ve bayatı a
damları arasına mı karıpnalı? Gazinocu Babovslri'
a:n onunla evlenmek istedifi bu Virava denilen ihti
yar upğın ağzına kadar duıtü öyle mi? Gazinocu 
Babovaki'nin ölen ıipan. yağlı karısının yerine tim
di o mu ıeçecekti? Buna imkin var mıydı?-

Kapıya arkasını döndü. Karlarla ötrülü ıenit c:ad· 
deye baktı. Bütün ıehir havagazı fenerleriyle aydın
latılmııtı. Budapeıte ! Ne kadar güzel, ne kadar bü· 
yük bir ıehirdi bu. Dünya yalnıa Budapeıte'den mi 

ibaretti? Hayır 1 Dünya çok büyüktü. Hayat, aruıra 
insanlann karıısına kötü adamlar çıkmasına raiJDen 

çok güzeldi. ltte karar vermek zamanı ıelınitti. Git
meliydi r Derhal gitmeliydi 1 Nereye olursa olaun... 

Allah, naaıl olaa ona yardım ederdi. Geçenlerde, nas 
edebiyatından bir romanın tenkidini okumuıtu. Anna 

Karenin de kocasını, evini terketmittL Hem onlar 
aail insanlardı. Akıam, operada, saadet prkıunı ne 
tath, ne güzel aöylemiılerdi ... 

Pek yakında, kendisinin de bekledltf, hayalinde 
yapttığı, yalnız qkı değil, hayatın biltUn saadet ve 
cüzelliklerini tanıtacak erkeği buJacatına emiadl. 

Yanına genç bir adamın yaklqtıpmn fMlnna bi
le varmadı. M,tSsyö Gruber, babuımn, annesinin 
•ıözlWdü Gruber" dedikleri &ent adam, burada. •7-

Yazan: Mihaly FôLDI Tür~e)le çeviren: F. Zahir TôROMKONEY -2-
nı apartımanın üçüncü katında oturan belediye me· 
muru. 

Genç adam, ppkasını çıkardı. Yavq bir .esle ae
llmladı: 

- Bonsvar madmazel Gezilla. Müaade edeneniz, 
yeni yılınızı tebrik edeyim? 

- Teıekkilr ederim, mösyö Gruber. Yeni yılım. 
kutlu olsun. 

- Şimdi mi ıeldiniz madmazel? 

- Evet, operada idim. Henüz geldim. Annemle, 
babamın evde olmadıklarını ve beni beklediklerini 
öjrendim... Gidiyordum. .. 

- Müsaade ederseniz, gideceğiniz yere kadar ı&
tilreylm? 

Mösyö Gruber, yolda anlattı. Bu saate kadar bir 
kahvede oturmuı. Esasen kahveden filln pek hotlan· 
mazmıı ama, yılbqı ıeceaini pek yalnıs geçirmek ia
temediğinden gitmif, fakat gjirültüden oturamamıı, 
ev'I dönüp, ıazetelerlni okumağa karar vermiı.- Bir 
çok yılbaşılar gibi bu yılbaşını da yalnız ve kimaeais 
geçirmeğe katlanmıı ... 

Andiratti, caddesinin yan sokaklarından birine 
uptılar. Gruber, kısa bir kaç kelime ile Gezilla'ya 
kompliman yaptı. Tiyatroyu sevip sevmediğini sor
du. Kendialnin tiyatrodan pek bo1lanmadıtını, evde 
kitap okumalı tercih ettitini, bilbusa mnlelini all· 
1radar idea kitaplarla fuia JDOtiUl olduiunll li7ltıeli. 

Gezilla'nın, mesleği ne olduğu hakkındaki sualine; 
- Hukukçuyum, dedi. Belediyenin de hukuk itle

ri aervisinde çalıııyorum. 
Törpe ıazinosunun önüne gelmiılerd.i. Gezilla, 

durdu. Bapm çevirdi. Pena gözlliklil, kırpık bıyıktı, 
ince uzun boylu genç adama dikkatle baktı: 

- Sizden bir teY sormak istiyordum, dedi. Sizin 
orada bir it bulmak mümkün müdür? 

- Belediyede mi 1 Bu mesele, münhal olup olma· 
muına, it istiyenin tahailine, kabiliyetine ve bilhas
sa kimler tarafından tavsiye olundu&una göre deli
tir. 

- Meseli, orta tahsilini bitirmit bir kimseyi al
mazlar mı? 

- Orta tahsil, memuriyet için pek udır. En mü
sait terait altında bile bu cibilerini yardımcı, ufak 
itlere alırlar. 

-Bu "lfbilere ne kadar aylık verirler? 
- Pek u bir tef. Verilen para ile geçinilmez. 

- Kadınlan da alırlar mı? Rica ederim möıyCS 
Gruber, ppkanızı giyiniz. Bqını• Üfilyecek. 

Gruber, kınrdı. Mahcup bir sesle kekeledi: 

- Şapkayı ~Umde tuttuğumu unutınuıtum. 

- Bahsedilen kimle, İl- almak için belediyeye mü-
racaat etae, kendiline yardımda bulunur musunuz? 

- Ssi emrettikten eonra 'Ndmanl Gbella.- 'E
limden .-1dlll ı.w PJNt ederim. 

- Rica ederim efendim. Tavsiye ettilinls • 
öğrenebilir miyim? 

Gizella, elini uzattı. Gnıber ppkuım ça 
Egildl, büyük bir hürmetle kızın elini öptü. 
nun ıtıkları söndii. İçeriden gilrtiltiiler, bardak. 
nak pkırtıları, ince kadın çığlıkları ıeliyordu. 

- Affedersiniz masyö Gruber, artık aln 
deteğim. Biraz acele etmem lhım. 

- Orevuar madmuel Gizella. İyi ellencelet 
menni ederim. 

Gizella, gazinonun kapısını açtı. tçeriai 
tı. Yüzüne ııcak bir hava, ağır bir ispirto 
çarptı. Büyük J>,ir yeis içinde kapıda durdu. 
tee11ürle salladı. Bu tık kıyafetle, ince duy 
buraya, bu karma karııık aarhot halkın araaıııa 
mekle bir fedakirlık yaptığına inandı. Ne çare 
babası bu gibi yerlerden hoılanıyordu. Operada 

bur artistlerin prkılarını dinledikten sonra, ı-a 
rültülere, bu çıglıklara tahammül edilir miydi1 
kikaten buraya ıelmeğe mecbur muydu? Bunu 
kendine soruyordu. Birisi bir kibrit yaktı. Ar 
bir kibrit daha yandı. İleride, bir bira fıçıunıo 

tüne bir mum diktiler. Mumun titrek ıtıfında, 
ler, iman teklini andıran bir takım hayaller 
yordu. Bir kaç etkeğln attıfı lr&lın, bayağı 
ların flserinden, kadınların çılgın haykırıtlan 
liyordu, pdnanun tl dibindeki kötede, çingeOt. 

keatrası gilrültülü bir elana havaaı çalıyordu. 
tuGmu bir halde bafını çevirdi. Möayö O~ 
mm bqında duruyor, hayretle bakıyordu. Gellf 
utandı. Kapıyı kapattı. Hızlı adımlarla pzin 
çine dotru yürüdü. 

Çıkan 1e11eye veda, pea 1enıeyl nete ile 
mü için yapalaıı bu airilldller bet dviJra 
v.a etti. 



s p o R 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

'kırk!)ınar'daki güreş 
hlüsabakaları dün bitti 
erbestgüreşte Ankara 
58 puvanla birinci oldu 

'' Kurtdereli ,, altın kemerini 
gene Tekirdağh Hüseyin aldı 

'4ttııe, 12 a.a. - Türkiye ıeri>eıt güreı müaabakalan ile Kırkpınar yağ
tllretıeri bu tabahtan itibaren aon derece meraklı ve heyecanlı bir ufha-
lhaıitttr. . 

çi llleydanında türk gücünü J 30 dan aonra baılıyan gtlrqler ananevi 
ı>..a. k tlzere yurdun her tarafın- Kırkpınar ,müaabakalannın en çet~n '" 
-ırtıeye gelen 300 e yakın cesur en hararetli safhasını tetldl etmif '" 

1111 t1lrk delikanlısı bu sabah ıe- halk tarafından doya doya ve büyilk 
~ zurnalarla dolaıtıktan bir zevkle takip olunumuştur. 

~pl~ bir halde Sarayiçine gide- Kırkpınar mü•abakalannın 
erıni almışlardır. Bu sırada neticeleri 

T lbilfettiı, vali, kolordu komu- Saat 19 da, sahada bata gürqen dört 
ralrya parti müfettiıi, Edime çift kalmı' bulunuyordu. Bunların a

h ve parti reisi ve Ankara'dan rasında haıımlarını yendikten ıonra 
lbebualar da Sarayiçine gelmi• biribirleriyle tututan Tekirdağlı ile 

r~du. Prog ..n mucibince bat- Göenenli Arif Hilıeyin de vardı. Gil-
ter Yon ve kafile reiıleri ve be- nenli Teldrdağb'ya 52 dakika mukave

biyeai umumt katibi olduğu met etmit ve neticede mağlup olmuı -
:_rbeıt gürewe iştirak eden ve tur. Bunun lizerine Tekirdağlı birinci, 

Atletizm teşvik 
müsabakaları · 

AH Balcı TOrklye 
rekorunu egale etti 
Dün öğleden evel 19 mayıı ıtadyo

munda atletizm tetyik müaabakalanna 
devam edildi. Müaabakalar çok güzel 
oldu ve iyi neticeler alındı. Bilhassa 
memleketimizde daha yeni yeni inki
pf etmeğe baılıyan çekiç atmada Ali 
Balcı 34.84 metre ile Türkiye rekoru
nu eıote etti. 

Teknik neticeler ıuctur : 
100 metre: 

1 - Namıi 11,06. 2 - Halit ıı.os. 
3 - Vahit 12. 
400 metre: 

1 - Fahri 55,02, 2 -· Rqit 56,04, 
3 - Cemal 57,05. 
1500 metre: 

1 - Adnan 4,19,9, 2 - Mehmet 
4,27,4, 3 - Cevat 4,39,4. 
500 metre: 

1 - Mustafa 16,28,8, 2 - Ali 17,13,8, 
3- Osman 
4Jtl00 bayrak: 

1 - Harp okulu takımı 46.05, 2 -
Deminopr 46,06. 

Cirit atma: 
1 - Haydar (H.O.) 45,85 M., 2 -

Muıtafa (D.S.) 43,48 M., 3 - Abbas 
(H.O.) 42,80 M. 
o~ atlım atlama: 

1 - Nail 13,06 K., 2 - Sellhattin 
12,50 M., 3 - Muammer 12,20 M. 

lzmir'deki maçlarda 

istlllbul'u .., Rpas1 

lllld•llll det• ollftdl 

Galatasaray 
Vefayı yendi 

Fener - Beıiktaı 

berabere kaldllar 
l.unbul, 12 a.a. - Bahar kupası maçla

rına bucün Taksim stadyomunda devam e
dildi. Hava P.eldi ve sahada liç binden 
fula bir .eyirci kalabahiı vardı. Bir ıün 
evet yapılan maçlarda Fenerbahçe Vefayı 
3-0 yenerek finale katmıştı. Galatasaray -
Beıiktaı 4-4 berabere kaldıkları halde Be
ıiktaı çekilen kurayı kuaıımıı ve Fener -
bahçe ile oynamak hakkına sahip o!mu tu. 

llk maçı Galatasaray ve Vefa ıakımlan 
o:rnadılar. Ahmet Adem'in idare ettiği bu 
mliaabakaya takımlar, bir ıün evelki kad
rolariyle çıkmıtlardı. Oyun çetin, seri ve 
zevkli oldu. Birinci devre hemen tamamen 
Galataaaray'm baı ısı altında ceçti ve aa -
n-larmızılılar 13 üncu dakikada Stileyma
nm, 31 inci dakikada da N ecdetin ayagı ile 
iki ıol kazanarak devreyi 2-0 vaziyette bi
tirdir. 

!kinci devrede oyun nisbeten mütevaıin
di. On yedinci dakikada vefalılar, bir firi
kik vuraıundan istifade ederek Li.tıf'in a
yaiı ile bir ıol çıkardılar. 32 inci dakıkada 
Necdet Galataaaray'ın üçünciı golünü attı. 
Bu sayıdan sonra vefahlarm gayreti ıon 

haddini buldu. Hakkı 41 inci dak1k1da ikin
ci Vefa ıolünü çıkardı. Galatasaraylılar 
daha fazla müdafaaya ehemiyet verici bir 
tlbiye kunandılar ve maç bu ıuretle 3-2 
Galataaaray'm ıalibiyeti ile bitti. 

Fener - Beıiktaı (11açı ., urkiye'yi temsil eden' güreıçi- mağlQp olmasına raimen gbaterdiğl M .. .. k d 
PtL~ kırkpınar'a gelen 200 e ya- yüksek. ~a~ilir~tten ~ola_YS. Gönenli 

8 
gucu azan 1 lldnci maçı Fenerbahçe ile Beşiktaş yap-

1111'91nınıız partinin bu sene ken Hüseym ıkıncı ılin edılnuıtır. tılar. Fenerlilerin, en iyi oyuncuları Mısır-
hediye ettigw i yeni kiıbetle- Küçtik ortada birinci Servet, bat al- da oldaiu için eksik bir kadro ile teıekkül 

111re • Ge le B yenildi edeıı bir takımla, ı.tanbul'un en kuvetli rl bandonun terennümleri a- tında birinci Gönenli Hamdi, ildnt nı r 8 futbol teıeklrüllerinden biri olan Beşik -
~ ~da bir geçit resmi' yap- Hayrebolulu ~~ıta.fa, büyük .0~ tq'a kartı alaca-klan netice merak edili -

tribünleri dolduran binlerce Karamürıelll birıncı, uker Bekır ikın- İzmir; 12. ( Telefonla ) - Bugün yordu. 
ttralıııdan coıkun bir ıurette ci olmuıtardır. Alsancak ıtadyomunda Ankara Genç- Fenerliler sahaya ıu kadro ile çıktılar: 
ı.._!l~dır. Bunu müteakip Mükafatlar teazi eclUiyor ter Birliği ve Muhafız Gücü takıml~ - İrfan - Orhan, Şnket - Lebip, Fikret, 
-Tttinden Ekrem. Kırkpınar riyle Altay ve Altunordu aruında mıl- Zeynel _ Nunn, Yatar. Niyui, Orhan, Re-

-~.,.._nll- lnaa bir tarihçeıini yap- Bundan ;on~ ~r;ı .::ı1iple~ m:; U küme maçlarına cJrem edildi. bil. 
.,.. &Urqlerin türk gibi ku· fet~ part m etüt • '" aa 1 Kalabalık bir aeyirci kUtleai 6nünde • Bqiktaılılar 161'1• bir takım çıkarımı -
~ blitün dünyaya tasdik et- beyetın bulunduğu tribllniln &ıfl • yapılan birinci maç Gençler Birliği - lanh: 
~eli ve Adalı Halil gibi ne • ıelmlflerdir. Trakya Parti A~tı- Altay aruında idi. Gençler Birliği 11. Ali • Taci, Rifat - Adil, llahterem. 
lllaJi~lanmız üzerindeki ı. fettıtl Kocull Mebusa Rqıp ça dllnden daha 1Uael oynamasına rağ - Fqal - leyit, ijaJr1a. Cemil. lbrahim. h-

ettirmiftlr. Bu MDe ı&rel1fll• 1altabea ima bir nutuk men yedili bir ıolden .anra mlltema- .._ 
Jör tıeel..U ba itlerde 9'yllyerek: "Kı,..etli llı"etl~able diyen ofuyda dUpek yüzünden gol Kap Ndet Guen idare edi)'Ol'da. Pe-

" ııtır. Bundan aonra tiirk pazııın~~ kuv.et. ve kudretini bir çıkaramadı ve 1-0 yenildi. nerliler birinci devrede ıüzel bir oyun çı-
~S:hakaların galipleri arasın- kere daha g?stcrdınız:. Bunda~ duy- İkinci müsabaka Muhafız: Gücü - kardılar. Yerden stopsuz, seri ve deplas -

...=.-:--..ere baılammfttt. "Sinfl{i duj'um sefti-.nlaMmlm Parti adına. Altunordu araaında oldu. Muhafız manh 07DllJ'OrlardL 
~ seyirci ile hıncahınç do- hepinizi candan kutlar ve daha büyült GllçlUlc!l' Adeta kendi ubılınnda im.it Betiktatm daha si:rade en«Ji:ra dapnan 
ı..::_ "- l\lreıler bütün bir hararet mııvaffaldyetler ditez:im.". diyerek gibi. rahat ,,. temb bir o~ Altuzı. 07'llN uhlldan •lllnmlt ve maçın cerQa
~ Ue devam ediyor. ı~rbeıt gil~eı birinci, ıkincı ~ ~çilıı- orduyu 1_5 yendiler. .m un • Jlcl•erdlilerln tempoaıma tabt 
~ kırkpmar yeniliklerin- culerine bırer madalya ve ~ırinciye İki takımı tefkil eden oyuncular ya- bhmttı. 

4e IDatbuata güzel bir tribün aynca bir altın uat, Tekırdallıya nn Ankara'ya d8neceklerdir. 01'11U tamamen Betlktat ,.an aahasma 
~ ---.... Kurtdereli altın kemeri ve Kırkpınar. bapaede:ıı fmorll1er, 17 bıci ~ikada Ni • 

~.finali uat 14 ele bat- galiplerine de mUkifatlardan maada MHD kiime pnın celYell :razi'nin, 32 inci dakikada da Nuım'ın vu-
Parti Genel Sekreterlilinden C8nde- ruılan ile iki ıol kazandılar. Birinci dev-
rilen altın uatleri hediye etmittir. Fenerbahc• ';c- :- ~ "i ~4 'i ~ re ba ıeldlde bitti. 

OalataNraf 7 4 ı 2 17 7 U5 lkinci devrede san-llciverdlilerin sayı 
Gaçl•blrutl 11 a O G 28 22 23 adedini arttıncaklan tahmin ediliyordu. 

As. Fa. gücü $iıll 

ile berabere kaldı 

Alt.,)r 11 ' ' a 19 24 23 Faiıı:at bqlktatlılar buna imkln vermedildt 
KubafıscücU 11 ' 2 lJ 26 2• 21 ve ilk 20 dakika içinde iki ıüzel ıol ka -
Altuıordu 11 a 1 T 1T 32 18 sandılar. Bu ıollerden birini Halda &tnus, Betlktaf T 1 1 8 19 1T 18 
Vefa 7 2 2 s 14 20 ıs diierini de fenerliler falsolu bir vuruıla 

Ankara spor kupaıı maçlarım yap
mak üzere ıehrimize gelen Şitli dün 
ikinci miluhlk11ını AL FL Gücü ile 
yaptı. Öileden evel 11 de b;..şlıyan bu 
maç 3-3 beraberlikle tona erdi. 

Hakem Bedri Erdener idi. Takım-

islllllul'dı Anbrı - İstanbul 
mektepliler muhtellll 
mlsallllrıları yıptldı 

tar: tetanbul; 12. l.L - Bugilrı Fetıer 

kendi kalelerine r.okmutlardı. 
Devrenin mütebaki lasnunda fenerlilerin 

aarfettik1eri pyret netice vermedi ve maç 
2-2 beraberlikle bittL 

Antôkya'da yapılan 

bisiklet yar1şlar1 Aı. Fa. Gücll: stadında Ankara - tıtanbul mektepll-
Natık - Salih, Klmil • Abdill, Se- ler muhteliti k~ılapıı ve maç 2i1 • Antakya. 12 a.a. - Tütkiye biıinci

mih, tımail - Hamdi, tamail, Huan, ~nkara mekteplıler ~uhtelitlnln p1 - liklerine ittirik etmek üzere tertip 
Saim. Kerim. bıy~tiyle neticelenmııtir. , edileıı biaiklet y&nJının 1<>nuncuıu 

Bı,nci devre daha fula Ankara nın . 'k 
Şiıli: bak' . ti •1 d tmi 0-0 ne- bugün yaeıhmıtır. 75 kılometrelı me-
Bedroı - Flaıtardia. tbaan - Arop, ırmre ı e evam e 1 ve l&feyi 2 uat 33 dakika 30 aaniyede •-

. H' ~-.. N ticenmııtir. lan .. U aka b' · · • Anfildiı, Araavır - araç, ~·-., u- İki d deft'ed Ankaral lar claba ha- Suleyman çar mınt ırıncııı 
bar, Mikrop, Diran. kim~ 111ılqmııe blr baldeı oynumflar· olmuıtur. !kincilili de bir saniye fark 

tik akını AL FL Oci1 yaptı ve on dır. 16 cı dakikada Ankaralılar utaçık la Reybanieyden Muıtafa almıttır. 
aekiz pu çizgiıi üzerinden çekilen ilk 1arı vuıtuiyle ilk ıollerini çıkannlt-
tütü Bedroe elinden kaçırdı. İamail lardır. 7 dakika aonra da bir flrikik 
yetiıti ve A.8. Fa. Gücünün birinci ıo- wruıundan ikinci ıollerinl yapııul -
Iünü yaptı. larcbr. 

Bu ini gol Şitli takımını oldukça İıtanbullular bu golden aonra açıla-
ıaraıyor. Güçlüler bund'1! lıtifade e- raJıı vaziyete baldın ohnutlar ite de o
derek Uıtilıte hücumlar yapıyorlar. yunun bitmetine bir dakika kala tek 

Fakat yavq yavq açılaı. litli oyu- gollerini yapmlflar ve oyun bu ıuret
na hikim oluyor. On d8rdUncU daJd- le Anbralılann galibiyeti ile netic.e
kada. Nubar beraberlik golünü atıyor. lenmittir. 

'Devrenin ton dakikalarına doğru 
güçlüler bir penaltı kuanıyorlar. le
mailin ayağiyle bu penaltı da ıolle 
neticeleniyor. 

llıinci t1 .... : 
Bu haftayım her iki takım da çok 

gilsel oynuyorlar. AL FL Glldl veri
len iki penaltıdan biriıini atarak ilç 
gol kuanmıt oluyor. Fakat Şifli de 
biri penaltıdan olmak U.ere yaptılı 
iki golle beraberlili temin ediyor. 

Din '" nelki sUn atıt poliıonunda 
devam edilen mllaabüalarda çok iyi 
neticeler alınmııtır. Her umanklnden 
futa ralbet ıören bu mllubüada pu
vanlann yilkaekliil pyanı memnuni
yet bir valyettedlr. 

lbndillk eo üzerine 58 puvanla bi· 
Ankarakupası maçlar1 rinci Mehmet öıı:er, s1 puvuıla ikinci 

Mu.tala Ural, 54 puvanla ilçilnctl H. 
Rın tçaz, 54 puvanta Uçilndl Yqar 
Yalçınkayadır. 

Kaç G. B. K. At. Ye. Pu. Milaabalcalara ulı ve perıembe giin-
2 ı 1 O 6 4 5 leri hariç her sUn uat 1~17 aruında 
2 1 ı O S 2 5 devam edilecek-w cumartesi sUnü mil 
4 1 2 1 11 14 1 ubablann finalı yapılacUtır. 
4 2 o 2 18 10 1 Bu milublkaJar berm itt:ldk ede-
2 o • 2 ı 10 2 bllmektedir. 

istanllıl' dı hllk ıtlellnn 
miislblkıl•• yapıldı 

tlltanbul, 12 LL - Bu l&bü Jl'enerbah
ç lltadınd& halk mtıııabakalan namı veri
len atıetmn mU.ab"kalan yapılmlfbı'. Ktl
•bak&lar umumtY•t tubariyle muvatfaki
nw o1ınut n Uç rekor kınlDllfbr. 

Alman teknik neUceler fUD}a.rdır: 
100 metre: K. ' Sea&l 11.15, Ferit 11.S. 

Yuaıddl9 1L9. 
110 metre mani&: Jl'aik H,1 yeni Balkan 

rekorudur. 
Dlak: Kellh 82,GT.-
200 metre: K. 3 Hilmi 24,2, HQl'l 2',9. 

RicopulOll 26,1.-
400 metre: Kellh GT.I Recep, llU, Talı

ldn 18,6.-
800 metre: K. 1 Recep 2.01.T, Htıae)'bı 

2.0T, Abdullah 1.09.-
0ttlle: K. At .. 1u1, Arat ıa,n, lerit 

12.28.-
Gülle: K. ' S&mlm 11.19, K&ulldla 

11.4', Hakkı ıı.u.-
Dlak: K. a Kellb 32..&T, Alladdln 29.6T, 

Öaden 2UO.-
YObek: K. a BUumeddlD uıı. Yorso 

ı.a, c.mtJ lM.-
tJinm: K. ' KauU4ll8 a. 70, TuaDldla a.eo. 

Neocı.t U9.-
'Ut a.llin: it. 1 Yawa 11.U, ~ 11.tO, ..u.•-

Alman tayyareleri 

Açık şehirlere ve mülteci 
taşıyan tren katarlarını 
bomba.rdıman ediyorlar 
Belçika'da bir günde 100 Alman tayyaresi 

düıürüldü, paraıütçüler esir ~di 
(Bası 1 ıncı sayfada) 1 

Diier taraftan haber verildiğine gö- • ,~ 
re, Belçika'nırt prk kantonlarındaki f gı•lte..-o e 
Hcimat Treu Front partiıi liderlerin- J n • ~ 
den Jiseph Kerres, Eupen kıtlaıına, 
elnide gamalı haçlı bir bayrakla girip k b • 
alınanların geldiğini haber verdiği ıı- a ıne 
rada nöbetçi tarafından ruvelver kur-
şuniyle öldürillmilştür. J "" e • 

Bir günde ~oku~ dela aeaışmesı 
alarm lfaretı! O • 

Brükael havaliıinde, cuma günü 9 
defa hava tehlikesi ipreti verilmittir. 
Bunlardan ikisi, bir saatten faala ıür
müştür. 

Dün gece iki ve ubahleyin erken
den gene iki defa bava tehlikesi ip
reti verilmiştir. 
Diğer taraftan Brüklel radyoıuna 

haber verildiğine göre 40 kadar tay
yare, Namur mıntakaaı üzerinde muh
telif istikametlerde uçmuıtur. Belçika 
ahalisi, hava dafi topçuıunun faaliye
te geçtiği haberini almıştır. . 

Belçika radyosu, Maline mıntakaıı 
üzerinde 9 alman tayyaresinin uçtuğu-
9u, saat 6.~8 de haber vermittir. Saat 
7.03 de de Brüksel havalisi üzerinden, 
çok yüksekten uçan alman tayyarele
rinin, garp istikametinde uzaklattık
larını söylemiştir. 

Bel,ika üzerindeki tayyareler 
Brüksel, 12 a.a. - Saat 7.13 de 

Brüksel radyosu birdenbire neşriyatı
nı kesmi~tir. Radyo biraz evel 31 al
man tayyareıinin Belçika toprakları 
üzerinden gube dotru uçtutunu bil
dirmekte idi. 

Almanlar miiltec:i trenlerine 
saltlırıyorlar 

Brük1el. 12 La. - Liep - Brilklel 
battı Userinde mWtfdleri 1aamll liri 
tren bomba ve mitralyaı: atewlne tutııJ
muştur. Kadınlarla ve çocuklarla tık
lım tıklım dolu olan vagonlarda, yü
rekler parçalayıcı sahneler cereyan 
etmiıtir. 

Tren Liege ile Brilbel aruındaki 
100 kilometrelik mesafeyi e l&tte an
cak almııtır. 

l ngiliz tayyarelerinin laaliyeti 
Londra, 12 a.a. - Resmen beldiril

diğine g6re, İngiliz tayyareleri Al -
manya'da Rhin ile Meuae aruında 

düpnan tahtidatına taarnu: ettikleri 
esnada Holanda hududuna yaklq
makta olan mühinı alman ·kuvetlerini 
bombardıman etmitler ve mitralyöz 
ateıi altına almıtlardır. 

Rhin lizerinde bir köprüye, timen
döf er hatlarının ve yollann mfllıim 
noktalarına ve bazı llöprülere ve ~ 
ğe~ merkezlere bomb&lv ieabet et -
mi,tir. 

Eaen ıehrinin ~ardtınan 
etliltlili yalan/ 

Londra, 12 - a.a. E11en tehrinin İn
giliz hava orduıu tayyareleri tarafın
dan bombardıman edildiğini iddia 
eden alman haberleri reımen tebip 
edilmektedir. Bu ıehrln dlln gece '" 
evelki gece ingiliı: bava orduıu tayya
releri tarafından yapılan turnuJarda 
hedef tefldl et~edili turih olunuyor. 

Alman lıalilel.flrİne fCIGJTIU 
Hava nesareU, Rldn'den Koeelle'e dot

ru llerllyeıı &lman m&ldueli kıtalanmn 
dllnkll cumarteat günü öfledeıı sonra. in. 
gtllıı: h&va ordUBU tayyareleri tarfından 
&r~ arkaya yapılan taarruzlarla yeniden 
hırpaland&klarım bildirmektedir. 

M:aeatrlht'ten gelen yollar bombardı· 
man edllmlıtir. Birkaç kilometre ötede, 
tehrin cenubu garblalnde Tonııu'e stden 
yol üzerinde, kUçUk tanklardan, sırblı. oto
mobllerden ve nakliye arabalarından mO
teıekkll bir kafileye taarruz edllnıifUr. 
Müteaddit tam laabetler olmuıtur. 

Diğer '""''ular 
İqills bombardıman tan'arelerl, dOD 

gecenin büyük bir kınmı urfınd& Bollall
d& U. :\Mlçlk&'y& ve bu lld memlekete si -
den yollara taarruz etmJılerdlr. 

DllD gece tııgflls tayyareleri ;yollarda, 
demiryollarınd& ve Almanyama Bolluıd& 
hududuna yakın muhtelif nokt&l&rd& bu • 
lUD&ll ve ukerl D&ldl:ye vuıtaıanm 78Dl
den bombardıman etmlılerdlr. 
B~ İakoçy&'mn flm&llnde h&n. teh

llkesl ifareU verllmlt ve l'V1ID .at .or
mllfttlr. 

(lbıı ı. iaci H,.lada) 

yetinden İngiliz milleti bü~ ..Ji 
beklemekte haklıdır. Çörçil kaW... 
ıine iki muhalefet partisinin IHI_... 
ri iıtirak ettiiine nazaran bu kaW. 
ne muhaf azakarlarm ınk '" MI_.. 
sinde, milli bir ittihat kabin..Yir. 

lngiltere'de mühim anlarda 
halef eti~ de. ittiraki?'le ~am IİliUl 
mahiyeti haız kabınelenn tetıdll 
yatadığnnm aınn baılaqıcm .... 
beri daima ıörülmüı .. ,..erdir. aa. 
tün icra iılerinia meauliyetİ e...
kile ait bulunduğu için Bapekil .. 
aelahiyetini kullanmak üzere _.. 
kamlar ihdas ve ilga ederek h~ 
vekileyi iatediti gibi tetkil ed•. ı.. 
giltere'de kabinede it böliimi hall
kmda, her partinin kendiıine sh 
bir aiatemi vardır. Bugiinlırii kahiae 
muhalefet rüeaaımm ittiraki,.le • 
cuda gelmit bir tetekkül olmHma 
rağmen muhafazakarların aisteml
ne göre kurulmuıtur. lnsiken'llİll 
en güzide ve en kl)'IDetli ,.hai,.t
lerini kendi reisliti altmda toplaya 
ve nihayetsiz Hl&hi,.etlerl• müceh
hez bulmaaa yeni 8a1"91dl herlıaWe 
nferi kazanmak için elinde 'bm.. 
nan bitmez tükenme• kant ........ 
lanaclan istifade etmek ,.im Wle
oektir. Bu ka'binede ~ tonla 
namı altmda Çemberleyn'e 7-' W. 
vazife verilmittir. Kendiainin 71k
sek kıymetinden bu ıuretle iaıtifade 
edilecektir. Avrupa buhranı batla
dıiı z.-an iktidar meTkiİne set .. 
tek •G7iik imparatorluian h&Slflo 
lanmau i~İD icabeden Yaleli kas ... 
makbere tamamiyle sinitleriae hl
kim olarak, imparatorluk JJOlit.ik•• 
•mı aon derece buiret n dikkat.
le idare eden Çemberlep insiliz ai
yui t.nhincM 1&,..1ı oı.ıuı. JGkaek 
mnkü ihru etmiıtir. 

Türki:re'de dimhuriyet d..m71e 
,.enidea bql17an inıilia • tün 4.t• 
hıtu Çemberlep'in aamaAmda itti
faka çemletek hukuki bir Ja7llMt 
iktiaap etmeti huebi,.Je keadialaia 
tiirk .__ Yicdanmda w~ .. 
mnld ihraz ettliini habrl_._ 
bepebnilel mecleni;ret pr--.ı .. 
ri için 7iiklencliii tarihi ......... 
zifesinde Çörçil kabine-inin .....,_ 
f aki:rettni temenni .,.ı.n.. 

Necip Ali KOÇOICA 

Romen siyasetinin 
hedefleri değiımiyor 

B. Tatareako'nun 
beyanab 

( Bqı ı. (net uy#ada ) 

meydan nnneden itlerin idareslni ..._ 
bestçe temin edebilmeal için hudutlazı. 
da teyakkuz fuliyetine devmı edece
tiz. HWdlmetin, bu ni.zam '" emniyet 
ıiyuetlne devam edebilmek bere, bll
tiln Rumenler'ln mibaheretfne nail o
lacalına eminim. Yeni bWdlmet ve ye
ni liyuet budur. 

DaAiJi, 1tarici H ilıtiaaıll 
aahalartla 

Dabiıt Mhada ıUkanet ve aullltl -ı. 
min ıiyaaetine denm ederek bil• 
Rumenler lll'Hında ittihadı n ~ 
dü kuvetlendireceğiı:. 

İktiaadt lalıada, harbin neticeleri w 
zaruri ihtiyaçlarımızla citgide daha 
muğlak bir bale ıelen ekonomimb i
çin, yeni tauı:uvlar ve nizamlar vllcıa
de getireceğiz. 

Alman tanareıert oldulu amı.n tay. 
yareler, bqUıı Bhetıuıd adaları Oserbaden 
uçmuttur. Alarm toareU vertlmlt. falcat 
hiç bir bomba &tılmamıttır. Harici llıhada, müteaddit defalar i· 
Hol.landa ii:ıerintlelıi tayyareler zah ettiiimiz ıulh ve müdafaa lif&"-

Aımterdam, 12 a.a. _ Bu aabah Ho- tine devam edeceğiz. Bütün vaziyeti 
landa topraklan üzerinde bir kaç al- hük~~ !e~ik ~na arı:etmelr 
man bombardıman tayyareleri gnıpu mecbunyetını, biı:e harıct hldimeleria 

. , • • inkipfı tahmil etmittir. Bu ıebepJe. 
Am.tertlam il• 20 kiti ölllii Majeste· kırala, bUtiin hllkümetin ilti-

Amaterdam, 12 a.a. - Emin bir fanamesini takdim ettim. tltifa lrabal 
menbadan öirenildiline ıare dün edilmit n kırat. yeni kabineyi tefldle 
Amaterdam'm bomb9rdımanı anuın- yine beni memur etmek suretiyle 116-
da biç olmana yirmi kip 6lmtlf, bir lamdaki yUbelı: \tiıuduu ~k 
çok kifiler ,araianmıttır. Huarat ha. liltfunda bulunm111tur. Bu yeni ..U.. 
~ mi. ...... ıeskmeden ifa..,__.. 
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Tane Kunı9 

Sipahi 25 (Madeni kutu J · 5 O 

Sipahi 20 35 

Yaka 20 30 

Çeşit 50 12,5 

z atı 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 
Adası parseli Mevkii Kapı No. su muhammen bedeli 
376 29 İki kalearası 24 100 yüz lira 
492 34 ,, S,4,3,2, 35 otuz beş lira 
Yukarıda ada ve parsel numar.atariyle muhammen bedelleri gösterilen 

gayri menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak şahsa ait olmak 
ilzere enkazı açık arttırmaya konulmu~tur. • 

İhales! 20 mayıs 940 tarihine müsadif pazartesi günü saat 15 de imar 
mUdUrlüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle birlikte mü-
racaatları ilan olunur. (2042) 1205~ 

İki·mo or tri 
• m zem es sa ı 

ı e e 
al ca 

Evasfı "Simens., kataloğundan aynen çıkarılmış olan iki motörle ba. 
ın elektrik malzemesi alınacaktır. Bunlar aynı fabrikanın malı olursa 
tercih edilecek, yoksa muadili evsaf ve eşkaldekiler alınacaktır. Elinde 
yenisi veya biraz kulanılmış da arızasız işler bir iıalde benzeri bulunan. 
tarın 10 haziran 1940 gününe kadar, Ankarada Ulus müessesesi müdürlüğü 
ne son fiyatlariyle birlikte teklifte bulunm~lrı ilan olunur. 

Motörün evs f ve etiketi: (Simens kataloğundan alınmıştır) 
BÜYÜK MOTÖRÜN EVSAFI KÜÇÜK MOTÖRÜN EVSAFI 

Tip. R 1571 - 4 B 3 Tip. SSn 4 
v. 220/ 380 v. 380 
A. 174/ 85 A. 8,8 
K\V. 45 KVV. 4 
U/min 1460 U/min 1410 

Bunlara lüzumu olan Rezistans ve §alterlcr: 

1 adet 45 Kw. Motor için rezistans Simcna K 403-2/1 tipinde veya 
muadili. 

1 adet 100 amperlik mahfazalı ve sigortalı şalter. 
1 adet 4 Kw. motor için rezistnnı; Simcna K 4003-0/4,2. 
1 adet 25 amperlik mahfazalı ve sigortalı §alter. 

Kapalı zarf Uitdire ksiltme ilam 
Mut Belediye Riyasetinden: 

1 - Muş kasabası dahilinde Halke· 
vi arkasında ve planda gösterilen yer
de 940 mali yılı bütçesiyle belediye 
tarafından bir otel ve gazino binası 

yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (17832,73) liradır. 

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

bedelsiz olarak Muı ,belediyesinden a
labilirler. 

3 - Eksiltme 28 ma}'l! 940 tarihin· 
de salı günü ıaat 15 de Muı bcledlY.e 

dairesinde encümeni daimi tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için is
teklifinin (1337,47) lira muvakkat te -
minat veya bu miktarda banka mek
tubu veya muteber tahvilat vermesi 
ve ehliyet vesikası göstermesi lazım
dır. 

6 - Teklif mektupları 3 Uncu mad
dede yazılı saatten bir saat evetine 
kadar Muş belediye encümenine geti
rilerek encümen reisliğine. makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ite 
gönderilecek mektupların nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gel
miı olması ve dış zarfın mühür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lftzımdır 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
me•. 12251 

Kiralık : 
Kiralık S odalı daire - Polis Ens· 

titüsü civarında vekiiletlere bet da
kika mesafede N AZLi apartmanın· 
da bütün konforu haiz bet odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te• 
lefonla müracaat. 1618 

.Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadııt iı;in el· 
verişli 3 oda, 1 hol, kalorifer, aıcak su, tam 
konfor. Bakanlıklar karıısı, Belçika sefa
reti arka bahçesine bititik Fırat ap. Tel: 
3592 veya kapıcı. 1653 

Konforlu kiralık daire - 4 oda, banyo, 
mutbak, su havagazı, elektrikli, muşamba 
döşeli, bahçe ortasında. Hacıbayram ıırka
&1nda. Bendderesine nazır kuleli aan ev -
dlr. Tel: (2253) 1677 

Kiralık odn - Be.kanlıklar ve Atatürk 
Bulvarına çok yakın yerde. elektrik, su, 
banyo dahildir. Mcşnıtlyet caddesi Özenil 
ııoknk (ABAT) Apr. No. 6 ya mUracaat. 

1725 

Kiralık lld oda - Yenleehlr Zeyrek 
caddesi .Maltepe köprüsü yanında Dural 
Ap. sıcak ııu, mutfak, odalar ayn ayrı da 
verilir. 1762 

Kiralık 2 oda - Kaloriferli ve möbleli 
ayn ayrı veya ikisi birden kiralıktır. Yeni
şehir Atatürk bulvan Zafer 2 Ap. ikinci 
kata müracaat. 1768 

Kiralık - Havadar ve günceli kiralık 
iki oda, biri boş, biri möbleli. Memurlar 
Kooperatif arkası Yuauf Escndemir Apt. 

No. 3 1770 

Kiralık oda - Aile yanında, mobilyalı. 
V eni~ehlr Ha vuzbaı;ı, Emcilcr ca.ddeıi 8 
Nr. apartıman birinci kat 6 numaraya mU-
racnat. 1771 
Kiralık daire - İki oda bir salon ve 

mÜljtemilitlı bodrum kat. Sıhlye Vekaleti 
karljısında Orman sokak Ümit apıırtımanı 
ilst kata müral:aat. 1772 

Klralılc - Bir b:ı.y veya bayan için mBb· 
leli veya möbll'slz klralılc oda. Yenişehir, 
Seldnlk caddesi, orman müdürlUğU karııısı 
No: 5 birinci kat. 180~ 
Kiralık - Dlkml'nde altı oda aynca 

mutfnğı genlg bağı çok meyveyi havi Ba
yan Hikmet bağı klrıı.lılctır. Bekçiye mU -
rııcant. 1807 

Klralılc oda - Kalortfer ve sıcak su 
mevcut. Atatürk Bulvarı Ercan apartmanı 
2 numaraya müracaat. 1810 

Kiralık oda - Necatibey mahallesi E -
sendemir 2 inci apartıman 2 numaralı da • 
irede aile nezdinde temiz bir oda. Müraca
at yeri Anafartnlar Kametya mağazası. 

1856 

Kiralık - Kavaklıdere praphane ittisa
linde 11 No. lu hane 2 oda, 1 salon, mutbah 
elektrik v.e su tesiıatı mevcut, içindekile -
re müracaat. 1858 

Kiralık oda - Aile yanında üst katta 
(bekfir bir bay için müstakil oda, asfalta 
10 metre mesafede. banyo, ııu, elektrik da· 
hll, Çocuk Sarayı karıım İlhan sokıı.k 
No. 7) 1862 

Kiralık köşkler - Yazlık Bostancı Kü
çük Yalıda asfaltta biri büyük sekiz odalı 
m6blell diteri üç odalı, yeni, konforlu, bü
yük bahçe, denir:. Tl: Ankara 1657 yahut 
6588. 1864 

Kiralık - Kaloriferli küçük daire 2 oda 
1 hol, tam konfor 45 lira. Y cnlşehir Sıhi
ye Vek9.leti karşısı İlkiz sokak Dr. Iıık -
man apartıman No. 1 öğleden sonra görü -
liir. 1867 

Kiralık oda - Yenişehir Sel&nik cad -
desi Orman umum mlldürlüğü yanında ye -
şll boyalı Ap. No. 2 möbleli möblesiz ııile 
nezdinde bir bay veya bayan için. 1868 

Kiralık aşc;ı dükk5.nı - Cebeci Aile bah
çesi karşısında içkili bahçeli lokanta satı -
lıktır. A:rnı dUkkfuıda .Rifai uııtayıı müra-
caat. 1869 

Kiralık mobilyalı oda - Yeni;ıehir Yük
sel caddesi Özenli sokak Celllbey ap. No. 
6 ya müracaat. 1870 
Kiralık - Ke;iören'de çift asfalt birin· 

ci durakta tam konforlu 4 oda 1 salondan 
:Müsait fiyatla kiralık k6"'k - Ka· 

vnkhdere Küçükcsat mevkllnde otobüs 
durağında dBrt oda bir salon ve 2 r:emlrı 
odn.slylc bUyUk havuzu, ı;lçek bahç<>lcrln ıba.ret bir kat kiralıktır. Divanı muhasebat 
bağ ve meyva ağnçlnnnı ve banyo tertı •• ıurakıbı Ali Nemki'ye milarcaat. Ti: 2450 
batlı yeni bir kögk telefon 5824 1773 \ 1872 

Kiralık oda _ Sakin parka karıı Jıeı Kiralık mobilyalı oda - H:ıvul:başı Ra -
türlU istirahat d:.limi sıcak su, 35 lira. MU • gıp Soysal Ap. kapı 4 kat 2 No. 2 ye mil -

hendisler Birliği yanı MENGU Ap, daı - racaat. 1874 
re 11. 1778 Kiralık daire - Sarı köşk karşıımda 57 

numarada 2 od:ı, bir hol. Bahçe içinde milı
takil antreli, konforlu, muııambah. İstiyeıı-Kiralık apartıman - Zemin kat 4 oda 

tam konforlu ucuz fiyatla Postane cad. b4 
Ticaret Odası yanında Tel: 3849 1779 

I tere möbleli verilebilir. 1878 

Kiralık mobilyalı oda - Postane caıS - 1 
dest Hanef apartmanında. Kapıcıya mu • ı )Q ti 11 k • 
re.caat. 17w • 

'tane Kurut 

Samsun 25 (Madeni ltufu) 45 

Samsun 20 30 

Salon 20 35 

Çefit 100 145 

her dairesi 4 büyük oda bir hol, banyo, 
mutfak ve kömürlükleri ve ayrıca çama • 
vırlığı mevcut bir apartıman satılıktır. Tu- dın'a mUracaat. 
na caddesi 40 numaraya müracaat. Hl43 

Satılık ev - 1smctp~a mahalle:ılnde 
uzun yolda köee ba,,ında bnlıçell %30 borç
lu acele satılık ev Tel: 1255 1722 

Satılık hl11e - Küçük bahçeli evlerden 
bir hisse (B. tipinde) acele 11tıhktır. 
Bayram caddesi No: l Tl. 1255 1739 

Acele satılık piyano - Ehven 
verilecektir. Yenişehir Atatürk buh-t 
43 tatlıcıya müracaat. 

Satılık - Dikmen asfaltında 277 ı! 
4000 liraya. Görmek için devlet §ilri 
kasındcı. Elgün sokak No. 4 görüşr11V 
de Maltepe ıon durak Akıncılar S. 
Bn. Ayce San'a mUracaat, 

Devren satılık bakkaliye dUkkft.nı -
İçki ve tUtlln de satar ve güzel bir yerde- Acele utılık _ tstuyon arkaf> 
dlr. Bcntderesl cami ve çeıme yruıında bahçeli evlerdcı ve kiirllk bnhreli e' 
No: 86 dükk(ına mUrıı.caat edilmesi. 1765 "' '" ı 

acele satılık ev hlHeleri Ti: 3071 
Satılık arsa - Atıfbey mahallesinde as

falt cadde üzerindeki yilzbaıı Şakir'e alt 
arsa toptan satılıktır. Tl: 17 52 ye müra -
caat edillnesi. 1769 

Satılık ba~ ve hane - Ço.nkaya küçük 
Ayrancı'da bakılı bağ ucuz, acele aatıhk -
tır. Sıhlye Veklleti karşısı Çacatay sokak 
No. 6 Gökçe Ap. Hilınü Gökçe'ye müraca-
a~ 1774 

Satılık pırlanta - Lekesiz temiz iki pır· 
lanta tek taıı yilzük ve bir pırlanta pllika 
sauhktır. Saat S ten 4 de kadar Ti: 3843 

1801 

Satılık arııa - Bahçeli evler yanında 1-
marca parsellenmıo bir arsa acele satılık
tır. Bayram caddesi No: 1 Tel: 125.'S 

1802 

Satılık hisse - t111aatı tkmnl edilmek 
üzere bulunan küçUk yapı kooperatifinde 
(B) tipi. Posta K. l!58 müracant. 1803 

Satılık - Ankaranın nezaretli, güzel 
bir yerinde iki kısımda (9) odnlı, büyUk 
salonlu hane. En 8§1\ğı yUzde 10-12 irat 
getirir. :MUrıı.caat Tel: 1252. 180' 

Batılık - Opel kamyon parçalan. İstık-
10.l otelinde No. 2 de komisyoncu Cemale 
mUracaat. 1806 

Acele satılık arsa - Maltepede 580 M. 
Jandarma okulu ynnında h!ldm yerde 600 
M. uygun fiyat. Tel: 1538 1812 . 

Satıhlt apartman - Yenleehlr devlet pO· 
rası civarında '1 daireli 400 lira ıratıı %80 
bo~lu npartmnn Tel: 1538 1813 

Satılık hisse - Yapılmakta olan küçUk 
evlerden A.B. tipinde hisseler Tel: 11538 

Satılık otomobil - 937 model Benz 
Meraedea marka 6 silindirli Spea!al tip 
radyoıu da vardır. Fi. 1200 L. Tel: 2168. 

1857 

Satılık otomobil - Dört silindirli, iktı
satlı bir Ford ıatıhktır. Poıta kutusu 358 
ze müracaat. 1859 

Satılık Fırm - Sakarya mahallesinde 
Hap!sane caddesinde 50 No. lu ekmekçi 
fırını mügtemillitiyle birlikte satılıktır. 

Büyük M. Meclisinde odacı Arif'e müra -
caat. 1861 

Satılık aıçı dükkanı - Cebeci Aile bah· 
çesi karıısında içkili bahçeli lokanta satı
lıktır. Aynı dükkAnda Rifat ustaya müra -
caat. 1869 

iş arayanlar : 

İl anyor - Orta okul ve lise ı.: 
rlne hususi riyaziye dereleri verttlf 
lus'tıı. (Mühendisi rumuzuna rn 
mUrncıuı.t edilmesi. l 

• iı arıyor - Blr fransız bayıını 1 gtln ve ~·nlıut öğlrden sonra franıııı:t 
uı veriyor. En sert, surette öl;-retrne1l 
hUt eder. Ulusta A.D. rumuzuna Jile 
la müracaat. 

11 arıyor - MUsıılt ııeraltıe fr 
ders verilir ve her türlü tercüme > 
Yenlyehlr Soyanı Ap. kapı 1. No: 6 
rol adresine müracaat. 

h arıyor - Bahçıvan lstanbul'd• 
miı sanatında mahir bir bahçıvan 
bahçelerde daimi veya muayyen ıı 
da çnlıgmak ilzere lı aramatkadır. 11 

ıs60 

iş verenler • 

Aranıyor - BUyllk terzlhaneıcrde 
mııı her cinsten lgçiye ihtiyaç vaı:,~~f 
lar cad. Trakya Apt. 'Muzaffer A~
racaatlıın. 

Aranıyor - Fenni gözlükçü yct!J 
mek ve eczanede çalışmak üzere of-ti 
silde dürüst ve zeki bir tezgQ.htar 9 • gl 
Yeni eczaneye müracaat. 1 

Aranıyor - Parfüm satışı ve kt 
için çalııkan, zeki ve dUrüst bir bS1 r' 
zım. Diki& ve lisan bilenler tcrciJı zO 
Yeni eczaneye müracaat. ıs 

Bir muhasip anmıyor - Bir t!': *'ı ~ 
nede bütün gün çahvacak tecrübelı ııı "d 
hasip aranıyor. Ulus'ta H. S. rıı 

1 
mektupla müracaat. ~'~~ 

lg 
Aranıyor : 

li9 
u .o• 

Küçük kasa aranıyor - Bir I< .~, 
kasa alınacaktır. Satacıı.kların ik111 f' 
nafartalar Cad. Kuyumcu Piyer "e 1,1 
Anlangül'e mUracantlan. 1 

Kiralık - 8 oda banyo mutfak hol Ccbr • .....,.._._._ 
et MUlklye mektebi Ustu KöylUler ,..ıxıu Satılı:. - \'cııişehf.! Tunı. caddesinde Satıhk iki kahve - Ulus matbaası kar-
No: ıo. Orta kata mUracaat. '1.!>VO ):'.~it Ko§un sokağınaa No, 5 iki daireli 511mda Sevenler kahvehanoei ile Çankın 

Aranıyor - Sıhat Vekllleti cİ"ıı.r; r 
tılılc 3 - 5 odalı ev aranıyor. Ycn1~11e 
zımözalp caddesi No. 44 A. adreıı ı 
tu,pla müracaat. 

• 
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MODAF AA VEKALETi ZIRAA T VEKALEn 

------------------------
-· Ragolı makinesi Bir memur ah nacak 

ULUS 

HARTA G. DIREKTORLOCO 

larlolrlf ıllllMlk 
HARiCiYE VEKALETi 

Satlhk eşya 

ıh111<ak 
'1. Vekaleti Satm Alına Ko

Ziraat Veklletinclenı 
Veklletimiz ekonomi bllrosu için A~~rtadaGhenariel Di~~~dı•~ 

k d d · h 1 O ı· Ü tl kı:ıt• .... ara ta ı- .ure~r _ ..... a ro a miln a 8 ıra ere e 4 ıp sivil bet kartoiraf alınacaktır. Seralt aun-

Hariciye Vekaletindenı 
Veklletin milıtamel ve hurda huı 

eıyuı 24 mayıs 1940 cuma gUntl saat 
16 müzayede ite aatılacafından lıtek
lilerin müsayede günU Vektlet leva
zım mUdürlUğüne müracaatları. 

Afyon satacaklar1n 
nazarı dikkatine 

..... ı 
daktiloluia 3656 uyılı kanunun 12 larchr: 
ve 17. inci maddeleri hükümlerine 1 - Tilr1r tebauı olmak. ı - Aüerlftl-•ne tıhm· _ .. . 

1 
ın ...... ılen fiyatı seJı:ıen bin 

cal 6 •det Raııola mııkineai ile ye
lil •rr ı>aırarlrlrla lli-mayıı-940 per -
Tn~li~rı.at 11 de Ankara'da M. M. V. 

400 o. da satın alınacaktır. Şart -
zırh kuru.' mukabilinde Ko. dan ah
~ t~ ııı~ecekler kanuni vesaik ve 

.. · · b'l' • · k' n.I yapmıı bulunmak. S - Sıhatl tam ol-
gore iyı türkçe ı ır ve ıyı ma ına ya- mık. 4 - Orta okut tahaltlni bitlrmlı ol- Toprak mahsulleri ofisinden : 
zar bir memur alınacaktır. Müsabaka mak. 5 - HUaniihal nbibi bulumnatr. 6 -
imtihanı 15/5/940 çarwamba günü saat C?tu• N~D~an yukaı:ı bulunmamak. 7-Ra 
10 da ziraat veklletinde yapılacaktır. ~1~ tEı:1~ır eıeı:ı:::,_~d:ı:.U.~af,!8;.,::;~: 

(2169) 12151 
Petin para ile Of.ie tarafmclan mübayaa edileceii evvelee 

ilin edilen afyontardan bizzat veya bilveki.le latanbuldaki 
afyon ~epoeuna malmı teslim edemiyecek olanlann, mal
larını appdaki f&l"llarla muhitlerindeki T. C. Ziraat Ban
kası tube ve sandıklan vaaıtuiyle teslim edebilecekleri ilin 
olunur: 

Memurin kanunun 4 üncü madde- ahhUt etmek. NAFIA VEKALETi 
sindeki tart1an haiz olan taliplerin S~ri ücret Ankara mesken bedeliyle 

. . 'd"·lüğü d l kl yetmıt Hradan bıııtar. 100 takım makas e Yüz lırlık kati teminatları ile 
Pııartık il . 

zat ıılen mil uı n en a aca an Talipler illn tarihinden en r~ bir a7 
it talepnameterini dotdurmut olduk- 90n~ya. lradır An.karadı ~arita .renet di
lan halde bUtün vesikaları ile birlik- rek~orlüfU kartograf tubesıne müracaat e- ah nacak 

bııı 1 n ve aaatınde mezkilr 
IUıınalın. (2178) 12211 

debıtlrler. (2138) 12190 
•ı:::'""':'---------;_ te 15/5/940 aabahına kadar zat itleri 

mtıdUrJUğUne müracaattan Hin olunur. --------------
(2172) 12174 

Nafıa Veklletlaclenı 
21. 15. 940 tarihinde cuma günü tut 

16 da Ankara'da Nafia Veklleti binası 

t. - Afyonlu •hipleri tarafmdan sandıklammt oldula 
halde kendilerine en yalcın bulduklan T. C. Ziraat Banka· 
aı tube ve ajanelanna tealim edilecektiT. Bu aandıklann üze
rine (Toprak Mahsulleri Ofiıi İstanbul Şubesine tealim e
dUmelc üzere T. C. Ziraat Bankuı İstanbul Şubesine) ad
resi yazılacak ve maim mahreciyle beraber teslim edenin 
intihap edecefi bir marka da sandıklar üzerine vunılacak
bl'. Aynı mahreçten bir tahıa. aid müteaddit sandıklar bu
lunduğu takdirde, bu sandıklü aynı markayı hamil olaca· 
ğı gibi sahipleri muhtelif olan sandıklann biribirine benzi· 
yen markayı tqımamalarma da dikkat edilecektir. 

aryola alınacak 
ltt. '1 elcaleti Hava Satm Alma 
1on11ndan• soo • 

tlı!ı çift Cılttr üıt!U) demir karyola 
19.7's~tın alınacaktır. Muhammen 

up ltıtt (on .dokuz bin 7edi y!U elli) 
ıtr lli/S~mırıat miktan 2463 liradır. 
• lllt 40 ı>ertembe cUnü ıaat 11 
İdarr' •lına koıhiıyonunda yapıla
ôtledtartname, evsaf ve nUmuneııl 

İıte1tuı en ıonra komiıyondı cörülF
tl!ıinıt •rln muayyen cün ve uatta 

but •e kanunt belgeleriyle ko • 
UIUnaları. (2125) 12160 

ldet kreynin ahnacak 
ı! ~ eka.leti Deniz Merkez Sa
lhnı· 0nuıyonundanı 

ltr~n ~ilen bedeli 43.~00 Ura otan 
tlrih'n'" n 'P•nrhlr ekıtltmesl 14/5/ 
lt&let e ,raatlıyan nlı sünü aut 14 

t 
'lece~tnaamdalri komisyonumuzda 
'1ıu r. • 
Priıtıjtı;:ııninl fiyata buclinktl " 58 
215 k ' dahildir. 
tı,tn, uı;ı1 bedel ile ıartnamealnl al
ttı.,,nı'::.ı" her ıriln ve eniltmeye ırir

•e 1r n de 3225 liralık ilk temi-
11 0 f1111ni •eaikalan ve aynca ko-

t •e bınıİ~'k!arma dair belgeleriyle 
tlırı. 'c

2
• riin ve natte komlıyom 
131) 12161 

IYlu Ye bronz ıhnaclk 
· "- "•lcaleti HaTa Satm Alma 
~1lıldan: 
Pazı ldet el hulusu lle 200 adet 
ltıUJıarhkla aatm almacalrtır. HaY· 
llat llı~ınen bedeli 440 lira olup ka· 

ea bı tarı 611 liradır. Bornozların 
ltıl~edeli 1.300 lira olup kati te
l&ıslft.ı} 95 liradır. Bunların pazar
~·""' Peraembe sünU uat 10 da 
~ '1nıa komlıyonunda yapdacak
eıa ~me ve nümuneleri her ıün 
'lilı ..... ~omlıyonda rörillebilir. İs

"• Jilıı-n'en cUn Yt saatte kati t• 
(ıı2nt belceleri:rle komisyonda 

192) 12204 

ah nacak 
ıc....:_~aznn Amirliii Satm 

' ~Ollandanı 
2ıJ: 9:~ftr etinin bpah sarfta 

latQa •lma ıaat 15 de An.kara Lv. 

ASKERi FABRiKALAR 

Müteahhit nım ye hesabını 

• kalem ve cem'an 20 tıkım 
hadde sUlndlri ıhnacık 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüiü Merkez Satm Alma Komiıyo
nundanı 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan 
4 kalem ve cemın 20 takım hadde silindiri 
müteahhit nam ve heubma Asker! Fıbri -
kalır Umum mUdürlüiU merkez aatm al -
ma Jı:omiıyonunca 15-5-1940 çarıamba rUnli 
ıaat 16,30 da puarhkta ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komiıyondan veri
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (675) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesalkle koaıiıyoncu olmadık
larına ve bu lıte allJı:adar tüccardan olduk
larına dair Ticaret Odası veılkaalyle mez
ktr cUn ve natte komiı:rona müracaatla • 
n. (2184) 12180 

ı 000 Ka. nümunesine aöre 
Guteperkı, 1000 Kg. 

nümuneslne göre Guteperka 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü MerkH Satm Alma Komiıyo
nundan ı 

Tahmin edilen bedeli (19.750) Hra olan 
yukanda yazıh iki lralem Gureperka as
keri fabrikalar umum mUdtlrtuitU merkeı 
utm atma komls:rommca 17/5/1940 cuma 
riinti saat 14 te puarhkla ihale edilecek
tir. Sartname paruu olarak komla:rondaıs 
nrntr. Taliplerin nnıYalrkat teminat olan 
(1481) lira (25) lnarus Ye 2490 numaralı 
kanunun 2 Ye 3. maddelerindeki vesalkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu itle atl
kadar tüccardan olduktarma dair ticaret 
odası vesikasiyle mezkClr ıriin ve saatte ko-
mlsJl'Oft& mUracat1an. (2113) ıı1n 

Kınkkalede yaphrllı<ak lnıaat 
Aıkeri Fabrikalar Umum Mü. 

dürlüiü Merkez Satm Alma Ko-
. d • 

mııyonun an ı 

Keılf bedeli ( 3800) Ura olan yukarıda 
yanlı lntaat ukert fabrikalar umum mO
dUrJUttı merkes aatın alma koml97onunca 
17-3-19'0 cuma ırtıntt saat 1uo da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname (19) ku
"11 mukabilinde komisyondan verilir. Ta -
Uplerin muvakkat teminat olan (283) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve S. maddele
rinde yasılı vealkle muayyen a1bl ve sa -
atte komi97oDa mtıraeaatıan. 

(2212 ) 12219 

tOO ten •ok kimOrü ıhn•ak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü· 

clürl6iü Merkes Satm Alma Ko. 
miayonuadan ı 

Tahmin edUen bedeli (2000) 11~ olan 
100 ton kömth1l ukerl fabrikalar umum 
mOdUrlUf{l merkez ıatın alma komleyo · 
nunca 1~3-1940 Çartamb& gttnU u.at 11 de 
pazarlıkla thale edllecekttr. eartname pa • 
ruı• olarak komlıyolldan verilir. Tallple
rtn munkkat teminat olan (lliO) Ura ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele -
rtndekt veulkle koml11Yoncu Olmadıkları
na ve bu ıııe al&kadar tOcoardan oldukla -
nna dair ticaret oduı veelkaalyle mesk~ 
gOn ve u.atte komisyon müracaatıan. 

(2214) 12228 

Müteahhit nam ye hesabı111 
lıt koeıla7onıuıda npıla-

~~:S bedeli 111600 lira fllr 100 ton hamili aıot ıb111<ı• S btthıde r r. Sartnarne.i 558 Jı:u-
et Odaıı ltornlayondan almır. için- Aıkeri Fabrikalar Umum MGdür-

1• !raQIUıa •e kanuni Ynikalan da Al K m1a 
ile ltllfar 't_rutrı teklif mektuplan lüiü Merkez Satm ma o :ro-

•·• bul olunur. (2100) nundan: 
utllL L 11157 Talımln edtlen bedeli <18.000) lira olan 

il 110 ... ene 1 1 k 100 ton htmım asot mnteahh1t nanı ve 
ll.Z S 1 •naca hesabına ukert fabrlkıılar umum mUdUr-

ll ... Lev JUA'U merkes satın alma komleyonunca 
ltoı.u •znn Aınirliii Satm 17. 11. 1940 cuma gtınU 11aat 111 te pazarlık· 

' ıo OOo a7o1"•ndan: la ihale edilecektir. Şartname Cl > lira (30) 
lttı 16. a. ~tu balık konaervaıa pa- kuhıf mukabilinde koınleyondan verilir. 

.. tı11 aı aaat 111 te Ankara Lv. Tallp1erfn muvakkat teminat olan (19llO) 
...._ -b rna kornııyonunda yapı . lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

~'llh.- mad4e141riııdek1 v...ıkle komleyoncu ol-
tt 3'1ö~D bedeli 2600 1 madıklanna ve bu tfle allkadar tOccardaıı 
~. 1;~. 8vtııanıl'et 1~~::::: olduklanna dair ticaret oduı vulkulyle 

) 122'7 meüOr sUD ve ıaatte komleyona mUraca-
\ıl --- atlan. (2248) 12248 

aııda Yaz:ıh malzeme müteahhitleri 
4 na.,, ve hesabına satın ahnöcak 
'"-t Paı, "-
•Ilı "•alar U1num Müdür 1111 Merkes Satın Alma KoaıU:ro-

t~...._ ... __ Muhammen Muvakkat 
-.. lt-q -._ bedeJt Teminatı 

kolu .,. ftllktan Lira Lira Kr. İhale tarihi 
~ ellllco 7000 ıi2G 00 1~~1HO OU'fU!lba ı:QDO 

'1'l lıl1ıııteı uat H te 
lrı.1- lf ~ telt 4960 812 00 13-~1940 Ç&l'f&mba ı:Untı 
--ııııa IDllbtellf saat 15.30 da 

f!t_ ... 12000 900 00 13-3-1940 çarpmba stıntı 
:'4111 .. ~ • aaat 18 da 

~ be91:baaa ::'"• lnlıhaml!Mll bedel lert 1Qkanda )'Ullı malnm• mUtealıhltlert 
~ ~ ~=da shterllen stt n ve aaatlerde ukerl fabrikalar umum mtl 

...... ~ lı: • lromt8)'0Dunca puarhlda ihale edlleceldel'dlr. t)aıtııame -
._ ~-..-111 ~18Yonduı verilir. T allplvlD blsalarmdald muvük&t temlnat
"'ti; ~ ~a. ıuddelertndekt veaalld• koml970DCU olmadıklarına 

~OQa lll"----:..u~duklaruıa dair Ucant odUı vulkul)'le me&kOr s0n 
---.uan. (2112) 11171 

DEVLET DEMIRYOLLARI 
-------------- içinde malzeme mUdürlUfü odasında 

Doktor ve eczacı 
aranıyor 

D. D. Yollan U. Müdürlüiündenı 

İdaremizin muhtelif yerlerinde is
tihdam edilmek üzere kı11m hekimle
rine ve eczacılara ihtiyaç vardır. He
kimlere verilecek maat 177 lira olup 
eczacılarınki 100 liradır. Serbest bu
lunmak ve yaşları 4S den yukarı ol
mamak üzere taliplerin D. Demiryot
ları zat işleri mücfürlüğüne müracaat-
tan. 2117 12127 

Kablo işleri 
D. D. Yollan Satm Alma Ko .• 

danı 
Muhammen bedeli 2120 ( iki bin yilz 

yirmi ) lira olan Haydarpap'da yapı
lacak kablo ferti 27. S. 1940 pazartesi 
gUnü uat ıs de kapalı sarf uıQUl ile 
Ankara'da idare binuında ihale edile
cektir. 

Bu ite girmek istiyenterin 1S9 ( ytlz 
etli dokuz ) tlratık muvakkat teminat 
ile kanunun tayin ettiil vesikaları ve 
tekliflerini ayni gUn aaat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lbım -
dır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpap. 
da tesellüm ve sevk teflifinden datı-
tılacaktır. (21S2) 12209 

toplanan malzeme eksiltme komiayo -
nunda 266000 lira muhammen bedelli 
ve Menin'de cif teslim prtile 100 ta. 
kım basit makas ile bir adet ray teka
tuunun kapalı zarf uauliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme prtnamesi ve teferruatı 
13.30 on Uç lira otuz kurut bedelle 
mabeme müdürlUğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 19950 liradır. 
İıteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve prtnamesinde ya
zılı vesaik ite birlikte ayni gün aut 
14 e kadar mezkQr komiıyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lbımdır. 

(206S) 12097 

ViLAYETLER 

Gazino binası yıkf1rılacak 
lzmlr Belediyeılnden ı 
Şehir Oteli yapılmak ilzere temel 

kazıklarının çakılması ve çıkarılacak 
enkudan kabili istifade olanlan Be
lediyeye terkedilmek ıartiyle mevcut 
gazino binaaının yıkıttnaıı itleri için 
tayin edilen lS.4.940 tarihinde talip 
ç1kmadığından bir ay müddetle pa -
zarlıfa bırakılmııtır. Ketif bedeli 
34309 lira 2S.kuruı muvakkat teminatı 
2574 liradır. Tatlplerin 15 mayıı 1940 
çat"f&JDba gilnU aut 16 ya kadar hafta
nın pazarteıl, çartaınba ve cuma gUn
tert encümene mtıracaattarı. 

(1471-1982) 115177 

Mezbaha yapt1rılacak Mukıp n fireze ıhna<ak 
Ba1rk-1r Belediye Reialitinclen ı 

D. D. Yollan Satm Alma Ko.. 1- Balıkelirde ymlden lnta edile -
danı cek mesbaha blnuı, ~ır, sakatat, ga-

Muhammen bedett 1800 ( bin sekiz raj, tecrit ahırtan ve mecra .tesisatı -
yill ) lira olan 56 kalem makkap ve nın in~ası ıartnameıine tevfikan 3. 5. 
frezeler 27. 5. 1940 puarteei gilnü aut 940 tarihinden itibaren ıs ıün mUd • 
15,30 da açık eblttme uaQtU ile Anka- detle n kapalı sarf uıullle milnıkaaa 
ra'da idare binasında satın alınacaktır. ya konulmuıtur. 

Bu ite girmek latlyenterin l!S ( yi1& 2- İhale 17. 5. 940 tarihlıM tnadllf 
otuz beş ) lfratık muvakkat teminat ile e~en çarpmba rünll saat 18 da Bete
kanunun tayin ettiği vesikaları hami- ~ıye Encümeninde yapılacaktır. Tek
len eksiltme uatine kadar korniıyon- tıflerin lhate nmanından bir ıaat evet 
da iıbatı vUcut etmeleri lbımdır. Belediye Encümenine verltmit olmaıı 
Şartname Anbra'da malzeme daire- mecburidir. 

einde glSrlllebllir. (2153) 12210 3- Muhammen bedeli 282215 lira 50 

Kablo işleri 
D. D. Yotlan Satm Alma Komia-

yonundanı • 

kuruıtur. 
4- Kanuni teminat 2117 liradır. 
5- Taliplerin ve daha fazla mald

mat almak lıtlyenlerin hergün Bele -
diye reialiğine mllracaatlan itin otu -
nur. (2129) 12115 

Taı ihzara 

2. - Derununda afyon olduiu beyaniy)e, sahibi tarafın
dan Ziraat Bankası tube ve aandıklanna teslim edilen bu 
sandıklar tahtaıı delinerek ıecirilmek Mll'etİyle çaprazla
ma tellenecek ve telin iki ucu Ziraat Bankaaiyle sahibi ta
rafmdan mühiiTlenecektir. 

3. - Bu suretle mühürlenmit aandrklar T. C. Ziraat Ban
kası tube ve sandıklan taraf mdan lıtanbul tubelerine ae..
kedilecek ve Bankanın latanbul tu'besi marifetiyle Ofiain 
afyon deposuna teslim edilecektir. Teslimde maim mevrİ· 
diyle mal saMbinin iami de lstanbul tu'beaine bildirilmit 
olacaktır. Sıı.ndıklann latanbul'da Ofis deposunda teslimin
de mühürleri bozulmut veya teli kop1D119 olduğu takdirde 
bu cihet bıum memunı huzurunda müstereken imza edile
cek bir zabıt varakasiyle tesbit edilecektir. 

4 - Afyonlarm sahibi elinden itibaren latan bul' da kati 
tesellümü yapılıp bedelleri tahakkuk ettirilinciye kadar ya
pılacak h•• türlü ambalaj, naklive, sigorta, hammaliye, pal 
Te saire g 'bi masraffar mal sahibine aid olaca tından Ofis 
hic bir 1"asraf tee'Yİyesine mecbur tutulmıyaca)rtJT. 

5. - Ofisin lstan&ul' dairi afyon depomnda iptidai teael
lümde Ofis eksperleri tarafmdan yapr)acak hikernt muaye
ne neticesinde zuhur edecek mahu9, hileli ve katkılı afyon
la• Ofisce mübavaa edilmiyecektif'. Bu ~bi afyonlar, mu
r11f1 sahibine aid olmak üzere T. C. Ziraat Bankuı eliyle 
sahibine iade edilebilecektlr. 

6.-. Ofis eksperleri tarafından yapdacak hikemi mua· 
yene ile tahlilitr ticariye laboratuvarmda yapılacak kimye
vi tahlilin verecefi neticeyi mal sahibinin peıinen kabul 
ettijini ve bu yüzden ileride gerek T. C. Ziraat Bankasına 
Te lereDe Orne kartı hiç bir hak Ve mutaJebede buJanmı. 
yacağmı ve afvonlann T. C. Ziraat Bankasına teslimi anm
dan itibaren Ofiaçe katf teeellümü ve bede11erinin tahakku
ku yap1lmcıva kadar geçecek zaman zarfmda afvonlara 
inz olacak fire ve eair nakiseden dolayı T opralc Mahsul
leri Ofi.inm n T. C. Ziraat Bankası Suhe n aandıldannm 
hiç bİT 111MU1iyet kabul elmiyeceii lndayetm mal ..mwne 
B-nka taı'afmdan kabul ettirilecektir. 

7. - Bu muamelf4den dolayı yapılacak her t6rlü hakiki 
masraflar mal ıahi'bine aid olacah gibi T. C. Ziraat Ban· 
kaımm ta haldculc edecek mal bedeli üzerinden alacağı yüz. 
de bir niı'betindeki tahsil ve tavaasut komisyonu da mal sa
hibine aid olacak ve T. C. Ziraat Bankası 'bundan bqb 
mal aahibiıne hi~ bir murV' Ye komisyon tahmil etmiye
cektir. • 

8. -31. Mayı1. 1940 tarihine bclar T. C. Ziraat Bankan 
tube ve sandıklanna tealim edilmit afyonlar miadmda ı .. 
tanbııl' da Ofis depMUDa teslim edilmit ad ve itibar oluna• 
caktır. (2236) 

Muhammen bedeti 6700 tlra otan Sı
vaı'ta yapılacak kablo f erıl 28. 5. 940 
salı gUnU aaat ıs de kapalı zarf uıu
liyte Ankara'da idare binasında ihale 
edilecektir. 

Bu ite girmek lıtiyenterin (502,SO) 
liralık muvakkat teminat ite kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tektlfterlni 
aynı giln saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lbımdır. 

Antalya hbaylılmclanı 
1 - Antalya - Manavpt yolunun 30+7~o+800. Km. teri ~u~ndı 

46 + 000 _ S4 + 000 kilometreleri 12910.73 lıra ketıf. bedelli ikincı kı
ll"Wnda 6400 metre mlklbı kırma tq ıım '?se esa~lı tamıratı kapalı zarf u
ihzarı iti l 7280 tlra ketifti bedel Un- ıulü ıle ek~ıltm.eye konulmuttur. 
rinden ı. 6. 5140 cumartesi günü aaat 2 - Bu ı.ıe aıt evrak tunlardır: 

F - tcqif cetveli, tahllll fiat. met-. 
rıj 

J - Proje 
lıtekliler Yozgat nafıaaında bu ev

rak ve wartnameleri g8rebilirler. 

Şartnameler paraıız olarak Ankara
da malzeme dairesinden. Haydarpata
da tesellüm ve ıevk tenlğlnden dağı-
tılacaktır. (2181) 12249 

Demir fıçı alınacak 

b. k d k 1 f l' 1 k a) MetraJ on ıre a ar apa ı ~ar usu ıy e e • b) Ketif hntlaaıı 
ılttmeye konmuttur. ) p· t bo d 

2 • 490 c ıa r roıu 
- Telclıf mektuplarının 2 u- d) Eks.l i 

yıtı kanunun 32 inci maddeel tarifatı ) M ~ tm~ p~name~ 
dairesinde ve ehliyet veaikuiyte bir· ef) ,__ u avde el kn .m1u~eaı 1 tikte aynı -"nde saat ona kadar idı· uayın ır 1 ıı erı ıene prtna· 

&.. meıi 
reihusuıiye binasında toplanacak o -
lan daimi encOmen relsllline teslim g) Fenni ıartname 

D. D. Yollan Satın Alına KoaPa- edilmni lbımdır. H) Huıuıi prtname 
yonunclaaı 3 _Muvakkat teminat mikdarı 1296 3 - İıtekliler ihaled~n 8 gi1n evel 

Muhammen bedeli 21S7,SO lira otan Hrad · Burdur vfllyetinften müteahhitlik ve-
150 adet demir fıçı 28. 5. 1940 aalı ıil- 4 ::: f.ın bitme tarihi 9llO afulto• ıika11nı atıp teklif zarflarına koyma-,. ı lıdır. 
nü saat 15,30 da açık eksiltme uıuliy· eonudur. ıteyenler prtname ve • 
le Ankara'da idare binuında atın•· aaireyi encümen büroıunda görebilir· 4 - Muvakkat teminat birinci kı-
lınacaktır. ler. (366712142) l2l37 ı~m için (871) ikinci kıaım i~in (969) 

lıradır. 
Bu ife girmek iıtiyenlerin (US0,52) Şo • 

liralık muv~kat teminat ile kanunun Se tam1ratl .s - Eksiltme 3/haziran/1940 pa-
. 'ğ' "k ·ı zartesi günü saat ıs de Burdur vill-tayın ettı ı vesı atarı hamilen ekaı t- 8---'ur Val!1:s.:-...1ea1 · k d ba uru ..._._ yet makamında yapılacaktır • 

m~ aaatıne a ar komlıyonda lı u 1 - Burdur - Antalya fOIHinln 6 - İıtekliler 2490 aayıtı kanunun 
vücut etmeleri tbımdır. 0+000-27+000 Km.leri araaında tarifatına uygun tekliflerini ihale aa-
Şortname . An.kara'da -1....,. ıı.ı-, 11613.24 lira ketif bedelli 1. inci kı11m atından ı N•t evellne kadar Burdur 

resinde görülebıllr. l '°ae eaulı tamiratı ile aynı yolun valiliiine vermeleri lbımdır. Poata-
(2195) 122SO daki gecikme kabul edilmez. 

Cıvata Ve Somun alınacak · 7 - Bu itlere ait dosya Burdur na-
fıa dairesinde görülebilir. 

D. D. Yollan Satm Alma Komia:ronuadanı 
(3668/2143) 12168 

Kapah zarf usulile 
eksiltme. 

Muhammen bedel ve teminat mikdan qafıda yazılı 135 ton cıvata ve ~ 
mun 21. 6. 1940 cuma günü aut 15 de kapalı sarf uıulU ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

3 - Eksiltme 23/S/940 perıembe 
günfl saat 15 de nafıa müdllrlüğtınde 
toplanacak komisyon huzurunda ka
palı nrf uıuliyle yapılacaktır.• 

4 - Eksiltmeye girebilmek için la
tekliler (7840) lira muvakkat teminat 
vermeleri ve bundan batka qafıdald 
vesaiki haiz bulunması ıı;ımdır. 

A - En u (25000) liralık yapı in
şaatını yapmıt butunmuı. 

B - İnşaatın meauliyetf fennlyesl
ni tekabbül etmiı bir hıUhendlai taah
hütnameai ibraz etmeıi. 

C - İbate tarihinden (8) giln evet 
müracatla villyetten ekıiltmeye ıire
bileceklerine dair vesika almaları 
p.rttır. 

S - İhale bedelinin aene aonuna ka
dar yapabilecek miktarı 939 senui 
bütçesinden ve mütebakiıi 940 bütse
ıinden tediye t01unacaktır. 

6 - Teklif mektuptan 3 ncil mad
dede yazılı saatten bir aut evetine 
kadar nafıa dairesine getirilerek ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderile • 
cek mektuplann nihayet 3 ncii mad
dede yazılı nate kadar geJmit olmuı 
ve dıt zarfın mühür mumile iyice ka
patılmıt olmaıı Jhımdır. Postada o
lan gecikmeler kabul edilmez. 

Bu ite simıek iıtiyenterin qafıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun , Yosıat Nafıa Midlrlüiüadea: 
tayin ettiği veıikatan ve tekliflerini ayni giln saat 14 e kadar komlıyon ~ 1 _Eksiltmeye konulan it: Yozgat 

( .. 3669"/214b) 12169 

Bir ölPi Ye ayır memuru istifine vermetert tlzımdır. hükGmet konalım ( 131805) lira {81) 
lartnameler (231) iki yil% otu bir kuruta Ankara ve Haydarpaf& veme- kuruttuk bakiye inpatıdır. 

terinde satılmaktadır. (2037) 12093 2 - Bu ite alt prtume " eonü-

Yerli malı teklif edildill 
takdirde 
Cif olarak ecnebi malı teklif 
edildip takdlrdt 

Muhımmen bedel Muvakkat teminat 1ar twılardır. 
Lira Lira K. A - Eksiltme prtnamnl 
67672 4633 &O B - Mukavele projeıi 

46134 
C - Nafıa itleri genet prtnametl 
D - Yapı itleri fenni prtnamesi 
E - Huauat prtname 

111111< .. 
Çanlan Beledi:reabadenı 
Beledlyeluze bir lSlçil ve ayar me

muru alınacaktır. Taliplerin 1>u itlere 
ait ehliyet veıikalariyle birlikte 
25. S. 940 tarihine kadar belediyeıftize 
miiracaatlan ilin olunur. 12254 



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

F O S F A R S O L , kanın en hayati kısmı olan kırmızı yuvarlacıklan taseliyerek çol 
Tatlı iıtah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak 
buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, 

Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevıekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta 
yanı hayret faydalar temin eder. 

~ KA , KıJVET, İŞTİHA ŞURUBU 
FOS FAR S O L'ün: Diğer bütün kuvet ıuruplanndan üstünlüğü DEVAMLI BiR SURE 
KAN, KUVET, IŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal 
termesidir.... Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

'=ifllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

. ' . . .. 

saadetinizdir ... 

Onun &'iirbü:s ve aıhatli yelitimi; tabiatm tıpkı bir yavru gibi 
aineıinde yetittirdiii .. f ve normal gıda ile mümkündür. Her 
anne tabiatm insanlara bahşettiği bu kudret aÜzelliğinden 

İatifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında bu hana tamamen mevcuttur 

TÜRK HAVA KURUMU 

Elbise diktirilecek 
Türk Hava Kurumu Türkkuıu 

Genel Direktörlüğünden: 
1) - Hava gedikli hazırlama yuva

sı talebeleri için kumaşı, depodan ve
rilmek şartiyle azı, 300 çoğu, 500 ta
kım harici elbise ve kasketin dikiıt 
ücreti, kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuştur. 

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

3) - Nümune ve şartnamesi her -
gün görülebilir. 

4) - İhalesi, 22. Mayıs 940 çarşam 
ha günli saat 11 de Türk Hava Kuru
mu binasında yapılacaktır. 

5) - İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 
cü maddelerinde yazılı vesika ve te -
minatlarını havi olan mühürlü teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa -
at eveline kad\lr komisyona makbuz 
mukabilinde teslim etmeleri. 1825 

ASKERLİK tSLERI 

Şubeye dôvet 
Ankara Askerlik Şubesinden : 

Lise ve daha yuksek tahsili olduğu hal
de 1076 numaralı kanunun neşri tarihi olan 
927 senesinden evci muvazzaflık hizmeti
ni er olarak yapanlann. 
Kısa hizmet hakkını haiz olmadığından 

dolayı muvazzaf hizmetini er olarak 
yaptıktan sonra tahsillerini lise ve daha 
yiıksek dereceye çıkarmış olanlardan 316 
ve daha genç dogumlularm vaı:iyetleri teı
bit edilmek üzere tahsil vesikalariyle bir-
likte şubeye miıraca.atları. 12227 

Bir İHaiye amiri ahnacak 
Çankırı Belediyesiınden: 

Belediyemize elli lira aylık ücretli 
bir itfaiye amiri alınacaktır. Taliple
rin 25. 5. 940 tarihine kadar evrakı 

müsbiteleriyle birlikte belediyemize 

SATILIK ÇİFTLiK 
T. C. Ziraat Bankası Polath ajansından : 

Borçlunun adresi ve ikamet mahalli : 
Polatlı'nın Gazi mahallesinde Hacı 
Muharrem O. Haydar. 

Mi~darı Tapo senedinin 
Köyü Mevkii Dekar No. Cinsi 

Sabanca Sarı tepe yanı 22,5 34/6 Tarla 

c Kara çulu 63 37/6 Tarla 

c Kariye altı g 31 c 

c Kaya önii 9 36 c 

c Çay kenarı ıg,so 17 c 

c Uzayıcı 16,20 20 c 

c Öz içi 13,50 26 c 

c Çalı arkası 27 30 c 
c Topkamıı 27,20 19 c 

c Kariye derunu 1 21 Hane 

« Eski kıtla ilstll 18 16 Tarli 
c Öz içi 18, 35 c 

c Sarı kaya yanı 13,50 27 < 

c Yol altı 13,50 25 c 

c Öz içi 36 24 c 
c Kariye de 1 23 Hane yeri 

c Öz içi 1 22 Çayır 

c Yol altı .ıs 28 Tarla 

c Öz içi 1,50 33 Çayır 

c Kara hilyük nam 18 Tarla 

Muhammen 
kıymeti 

L. K. HUDUDU 
7 75 Ş. dere Şi. Muıtafa ve 

Ga. tepe C. dere 
18 90 Şa. Kavak yolu Şf. yol O.. 

Ce. Sarı Hasan oflu O 
2 70 Şa. Şiho Şi. Sellik Ga. tepe 

ı.9et usta 
2 70 Şa. tepe Şi. yol GL Ka 

Ce. Sarıkaya 
5 94 Şa. çay Şi. Hasan O. Abdu 

leyman O. Haaan tarlaea 
mahdut 

4 86 Ş. dere Şi. Ati O. Hacı tar 
yolu C. dağ eteği 

4 gs Ş. Tahir ve Hüseyin Şi. 
Ce. Şeyho 

8 10 Ş. Haydar ve Şi. yoı"Ga. t 
10 08 Şa. çay Şi Resul O. Ahmet 

Ali O. Hacı tarlaıı 
30 Medhaline mütevecdhan 

ni Tahir ağa bahçeei ~ 
ıı Hasan O. Şeyho bah 
yol 

5 40 Şa. dere Şi. bayır Oa. dert 
5 40 Şa. Haydar bey Şi. Osmıll' 

b~nli hududu Ce. yol 
4 05 Şa. ufak ıırt Şi. bogu oı. 

Şeyho 
4 05 Şa. yol Şi. Şeyho Ga. hali 

la 
10 80 Şa. yol Şi. çay Ga. çay ee. 

30 Şa. boz hali Şi. dere Qa. "" 
hali 

30 Şa. Şeyho çayın Şi. ŞeyhO 
Hacı Celil Ce. Hacı Celfl 

5 40 Şa. Küçük Şeyho Şl. yol 
Haydar bey 

45 Şa. hark Şi. çay Ga. Yuıuf 
ve Bekir çavuı Ce. Mustafa 
çavuı 

8 10 Şa. Halil O. Ali Şi. bo.s 
~~_.c.....,,~~-~~~~~~~<--=--.--~ 1~..----.ııw1,.,,.ı.~ 27 

Köy karşısı 
mUracaatlar1 !lftn o1~nr. ıtt~..t~-~~----

c 27 29 < 
Betiktaı ÇAPAMARKA Tarihi teaiıi 1915 c Eski kışla üatil 27 17 c 

8 10 Şa. sırt üstü Şi. yol Ga. te 
8 10 Şa. dere Şi. bayır Ga. Yeni ~ ..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllll&. 

~,. .... ._ ________________ ıar - yolu Ce. dere 

______________ «-'------- E Kelepir! satıhk E 6 75 Şa.dereŞi.Muıtafaoğlu < Sarı tepe yanı 22,50 32 c 

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllll~ § ve kira h k § ~İi -:.1;:aliyeden Ahmet 

S J k h il • f• • d = - - Borçlarını vaduinin gecıkmesıne ve yapılan tebligata rafmen 8denmlyen eıhaeın hudut ve v:ıufl 
• 

= ~ opra ma su erı o ısın en : § § Ankara'mn Gölbaşı ve Bursal kö- § da yazılı bankamıza birinci derece ve ıırada ipotekli gayri menkulJeri 3202 sayılı kanuna tevfikan bit 
E = : yunde 3 müstakil ~iftlik kurulabile • : müddetle açık artırmaya çıkarılmıt ve şartnameleri 13. 5. 940 tarihinde bankamız kapısına asılmııttt• 
S Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha =: : cek bilyilk kıta.da tarlalar, 10 binden : 27. 6. 940 tarihine tesadüf eden perşembe günü saat 14 te bankamızda yapılacaktır, Pey parası ıüriil 
S evelki seneler mahsftlü afyonlann Toprak =: : fazla armut ve sair meyva ağaçlan : yilzde yedi buçuğudur. Artırma bedeli bankamız alacağını karıılamadığı veya haddi layık görülmedi 
S Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve =: : bulunan bahçeler, ruhsatiycsi alınmış S en son artıranın taahhüdü baki kalmak şartiyle artırma onbet gün uzatılacak ve 12. 7. 940 tarihine t := peşin para ile mübayaasma karar verilmiştir. § : tugla harman yerleri, içinde tahlil e- : cuma günü aynı saatte ihale olunacaktır. Satış peşin olduğu gibi müşteri vide ile almak istediği tak 
- : dilmiş maden suyu ve milteaddit iyi : yede bedelinin dörtte birini peşinen ödemek suretiyle bakiyesi gayri menkulün ipoteği mukabilinde 
§ a. - Afyonlar ·1940 senesi Mayıs nihayetine kadar İs- § E sular mevcut arazi, sulak ve çayırlık E vad~li ikraza kalbedilecektir. Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta bankamız muhtar olduğu gibi kad 
-- tanbul deposuna teslı'm edı"lmı"ş bulunacaktır. =- =- yerler. Gerek toptan ve gerekse kıta : d bo 1 1 bo 1 - _ : halinde satılacak veya uzun müddet : ar rç u ar rçlarını tamamen öder erse muamele fesih ve iptal olunacak, müşteri ise pey akçe 
S b. - Bu müddet zarfında getirilen afyon depoya giriş := S için kiraya verilecek ve yahut ortak- S maktan başka hiç bir suretle hak iddiasında bulunamıyacaktır. Bankamızdan başka ipotek sahibi ala 
S srrasiyle muayeneye tabi tutulacak, ince ve kabası tefrik := : !ık olarak işletilecektir. Bu meyanda : ğer alakadarların bu gayri menkuller üzerindeki haklarını, hususiyle faiz ve masrafa dair iddial = edildikten sonra usulü dairesinde nümunesi alınarak tah- = = Gölba&ı nahiyesinde han, değirmen o- = milsbiteleriyle birlikte 20 giin içinde bankamıza bildirmeleri aksi takdirde haklan tapu sicilleriyle 
S lili ve bunu müteakip tartısı ve kati tesellümü yapılarak § : cağı, d!ikkin ve desti imalithanesi el- : dıkça satıt bedelinin paylaımasından harfç kalacakları ve daha fazla malumat almak istiyenlerin ba 
S bedelleri ödenecektir. ___ S bi emlak de mevcuttur. Taliplerin S racaatları ilin olunur. 1879 

- : Bursal köyünde 30 numaralı hanede 2 -----------------------------------= c. - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan af- § : Galip 'Onver'e ve yahut Ulus pzetesi : -------------:= yontar mübayaa edilmiyecektir. . := S ilin memurluğuna miiracaatlan. 2 POLiS .:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll := d. - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ınce toplan- =: ':iı1111111111111111111111111111111111111r ------------:= qıış olanların beher morfin derecesi ( 40) kırk kuruş ve ka- = -
~KORT 1 N G Blavpunnkt Agabaltık ro 5 ba toplanmış olanların beher morfin derecesi (30) otuz§ 

S kuruştur. = 
S e. - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra =: 
S ellel'inde bulunan afyonlarını bizzat lstanbul'a getireme- § 
:= dikleri takdirde afyonlarmm iptidai ve kati teslim ve te- = 
S sellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden mu- =: 
S saddak bir vekaletname ile İstanbul'da münasip görecek- E: 
:= leri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (2036) 12030 E: 

~1111111111111i1111111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111~ 

yüzünüzü pamuk ıibi yapar. 

Her yerde POKER traı bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. 

ADEMİ İKTİDAR 
ve 8EL•IEY.IEKLl.iNIE -

HORMOBIN .. . 
T abJetlerl her eczanede bulur:1ur 

tPo.ta kutuaa 125S) Galata. l.tanbul .. ,..., .•....•. _.. ..... 

..11111111 Daireye elveriıli lllllllL Polis kolleji avın proje = 
~ Kiralık büyük bina ~ müsabakası neticesi §WESTIGHAUS Jeneral Elektrik Buz dol 
= · = §_ Tu""rkı"yenı·n en mechur ( EG 1 N) ha S Çankaya caddesi rus sefareti : Polis Koleji avan proje müsabakası ~ 
: karıısında (44) odalı, kaloriferli : neticelenmiş ve jürinin vermit olduğu =: 
: (E. 1. E) idaresinin oturduğu : karara nazaran Güven rumuzlu Yük- E: Adliye sarayı yanmda Gençaia hanı ikinci kat 

1 : büyük bina toptan kiraya verile- : sek mimar Kemal Ahmed'in projesi E: Ki.zmı Rüıtü müeMeaesinde müsait T A K S 1 
§ cekt~. TL: (2253) e müracaat. E birinci ve Ar rumuzlu yüksek mimar = aatılmaktadrr. 
., 11111111111111111111111111 llllllllllllr Behçet Unsal'ın projesi ikinci ve 222 ~llllllllllllllİlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

rumuzlu yüksek mimar Adnan Kuru-
. yazıcı ve Orhan Safa'nın müşteı:ek 

..ıı DAKTI LQ KURSU il. projesi üçüncü olarak -aeçilmiştir. 
- - (2206) 12229 
S 71 inci devresini de % 50 ten-: ------------· 
§ zilatla açmıı .ve kayıtlara başla- § llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 
: mıştır. Beledıye sırası Hanef : ~ : 

§ Apart. No. 4 Teı: 3714 1827 § : Kraliçenin Elmasları § 
-.11111111111111111111111111111111111111r 2 : 

ULU S - 21 inci 71L - No. 6743 

imtiyaz ıahibl 

lskender Artun 

Umumi Neıriyatı idare Eden 
Yazı itleri MUdilril 

Mümtu Faik FENiK 
MBeuese Mtldtlril: Nqit ULtJG ı 

ULUS BuımeYi ANKARA 

~==================:::;~ 

: Tlirkçe Sözlil : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

I • 

YENİ Si NEMA 
Bıı ıJı:tam aut 21 de 

Gün batarken 
Bat Rollerde : 

VİCTOR FRANCEN - MADELEhl 
OZERA Y - LOUlS JOUVET 
thtiyarlryan artistlerin ibret 

veren akıbetleri • Saat: 14.30 - 16.30 • 18.30 seanalannda 
HOLtVUT RESMlGtÇtDt 

Bqtan bap renkli .-il•• 
~liN Fay - Doa Ameclıe 

Üstüpü satın ahnacak 
Ulus Müessesesinde kullanılmak üzere 250 kilo 

kilo renkli olmak üzere ceman 1750 kilo üstüpü satnı , 
Vermiye talip olanların örnekleriyle birlikte Anka,. 
son fiyatlarını 23 ıqayıs 1940 tünü öğleye kadar Ulu• 
müdürlüğüne bildinMleri ilin olunur. 

HALK SINEMASI SUS SiNE 
Bu a0n Bu sece 

ili 61Jzftl lilm bitdM 

1. - CÜCELER ŞEHRi 
071117anlar1n ll•P•İ COCE'dir. 

2. - Altm Soyaunculan 
Cirn - iabr•m•nlllt /ilmi 

Seanslar: 
•at: 14.30 - 16.30 - 11.SO Ye il de 

Saat : 12,U te w:u matine 
BHL11AL1B llUHAR&BBLBlt.t 

~· 88•11 

Birletik Amerilra'nm 
ABRAHAM LİNK 

ha:ratma dair 


