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ACIMI'% ANDIMl'XCIR. 

Birleşik Amerika Hü.kümeti ha
va ve deniz kuvetlerini arttır • 
mak için derhal faaliyete geç -
miştir. Bu hususta gelen haber
leri üçüncü sayfamızda bulacak
sınız. 

_ _J 

ugün Sp_or ve Gençlik Bayramıdır 
•••• •••••••• ........................ \.. . 
ARESAL (AKMAK ' 
Beyrut'a 
areket etti 
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19 Mayıs 
.\t Kemal ONAL 
;~ .. "• kan içinde milyonlarca 
~ tiİtlc: gençliğinin 1919 mayıı 
ta~~•rilen milli kurtuluı kara-

.' ha~. ettiği ıu anda, tarihin en 
loict~~i yapıyor. Vatanlannı 
'-fi lJ k11rtarmak iatiyenlerin go • 

ll'ı boyuna genç kurbanlar 
ie ~f•hennemi bir tazyikı yen· 

.ı:,t~Yor. Aralanndan kahra· 
. •ılenlerin intikamiyle yurt· 

'r~~enıniJ olma11 ııtırabı bu 
ılerin mücadele kuvetini 

• hl11ıadan dövüıüyorlar Te 
tl>.d. ı .... 
---~~f Atatürk de 21 yıl önce 
~ a Sa11ııun'a böyle bir cidal 
~Öt trt lftı. Bugün tehir, kaaaba 
)'tlı •~danlanna toplanan genç 

lrlıl:ronlarca türk 19 mayıa 
~ k~~tini ve büyük yara· 

ta ~- 11•tnu bir daha anacaktır. 
_, hamda. henüz küçük yaıta . ~ tahut bugiin aahalarda 
~tlerini zevkle .eyretti • 

· h .. "':İ:ret çocuklan aon bir 
tG.\•ibı i.dııelerini hatırlarlaraa 

ı. b kurtuluı kararındaki 
•t ~\Uı emrinde bunu ta • 

d•i tiren 11ıilli haıletlerimizi 
l'Grıc erleriyle anlamıf olurlar. 

l-çliği bu yıl 19 mayıı 
i..1 rn ...... __ • • • d - -._ ~~ .. r ve neıeaı ıçın e 
•11!'.l ldı:ren yeni vazifelerin 
• J.!H~·flnıı olduiunu hi11ede· 

~d. 1 Şef üniveraitedeki hita• 
~ .d&ençlerimiz için "çahı· 
• 't\ir~ "a!d.e, ahlak ve karak. 
~ • ::re nın sağlam iıtikbali • 
.. llland >il "1ıdect· 1 rrıcı delil olmak 

.~ Ş.f .·.~ ~r!' demiılerdi. Gene 
;--tlet hi •zı~ idealimiz, vatan 

le her atn~tınde toplanır,, düı
.ı 0ldu:ı... ~1111 bu iki aziz varlık 
"t. 'b •'lllu d · ft '•ili 'J'·· a. •taret buyurmuı· 
lı'l t\iıı, -. \lrkı:re'nin temeli ahi· 

L - .. \lft Ula wl • 'kb (' tltt o .... ~lcla g am ııtı a ıne 
it · ISo:y) rrn,, bayramı yapıl
~lu1U:ce &en.ç~erimiz her ıe· 
lçitıd tereflı ılk gününü ae. 

l' e ı · · ltt 1~et)j b' eçırırken, büyük ve 
'difi .. : dır Yarının kendilerini 

• -oı e h 
1
9 

atrrlamıı olacaklar· 
. 4o trt 
'sitıd ayıaının 19 ıı ı e buı unda dünya • 
ç •ritrt• Uııduğu bü "k b. d' 
~-ı· •ıe b .. yu a ıre 
''t lfeııirı .. urllll hatırlıyacakla· "•d· ~nah ı '-ltı._ •r. Milli ş ~t ~':11'• bile ver-
' !'ı tibj efımızın de buyur-
tt,~'~ .ideaı~:~~tkan. ve karakterli 

•tleri 1~•ıı Sarp, 
1 Yanı Ta tan ve mil· 

,, Ilı Y• l•Yorlar. Milli Tah-
"l'lu P•rnaııı • 
~ "• il . . 1ft tedbırler:inde 
tı.-. obı'lll•r "1.l'iYıb ıönnekten mah· 

~ ı · •e ü "k f 191 
1Sİnded' 1 Yu elaketlerin 

._ 9 ·- ır er. .-,... ...•Yııı 
._l'lc "•reıı A. n.;~ 19 unda büyiik 

1 •ta tiirlc TORK'ü tazimle 
İlli •lc:•tiıı )'ij r•nçlitine bütün 
l~ Ş.pizuıı r~Jcten batlı olduiu 
~I dıreJctifini hatırla-

'tlraıaıtk, 
... • ideaı. bailılık 'M 

Bugün bütün Türkiye 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Büyük tezahürlerle S_por ve 
Genılik Bayramını kutluyor 

Ankara'daki merasim ve. geçitresmi, beden 
hareketleri 19 Mayıs stadyomunda saat onda başlıyor 

Milli piyango da bugün stadyomda çekiliyor 
I 

f 

Brükıel'den bir manzara: Şimal Gan 

Tarihin kaydetn:zediBj 

Meydan muharebesi 
şiddetini kaybetmedi 

Almanlann Fransa'da yaptıklan 

TAARRUZ 
durduruldu 

Bel~ikahlar Amvers'I de ferkelliler 
Paris, 18 a.a. -18 mayıı sa.hah fran. ., 

aız tebliği: 

FranH'da muharebe dUnkU teblif· 
de bildirllmit olan mıntakalarda tid· 

' detti surette devam ediyor. 

Geçen sene yapılan weçit remrirwlen lflbel bir wBrilniit 

Ebedi Şef Atatürk'ün türk fttul ..,. fa • 
tiklllini kurtarmak öze~ SllDIMln'd& Ana
dolu'ya ayak bumaalyle milli tarihimizin 
yeni ve mesut devrini aç.an ff ytice tiirk 
milletinin kurtuluf'J.Jla, Türkiye cümhuri • 
7etinin kunıluouna lrutul bir baıl~ç O· 

lan Hl Mayıı (iinU yurdun l•tiklll ,.. istik
bali kendisine emanet edilen türle &'ençllii
nin (Spor'" Gençlik Bayramı) dır. Bu bü
)'ilk bayrama ruthyan bu&'iin )'Urdun her 

7erlnde olduta libl Anlıara'da ela b!lyilk 
törenle lrutlenaeaktır. 

Dlln öileden itibaren Anbn.oeaki remıl 
n husual deTair biltfin mfleeteaelec, •I*"' 
tımanlar, evler, p&rti ,.. lnınimlar binala
rı, mağaza ve <dükklnlar, bütlln nakliye .,._ 
ııt.alannm iç ve dıtlan tlirk ve parti bl.7 • 
raklan, ktmm:ı beyu Jı:urdelıılarla, atiılen
miı, maiazalar vitrinlerini oo bliyiik bay
ramın mlnasmı tebarlls ettirecek ıekilde 

Fransız kabinesinde deöişiklik 
--------------------------------......... ---------------

M ar eş a I Petain Başvekil 
muavini oldu Reynaud 
Harbiyeyi üzerine aldı 
Daladiye Hariciye Nezaretine getirildi 

Pariı, 18 a.a. - Baıveklllet tebliğ 
ediyor: 

B. Reynaud, bu sabah, Madrit'ten 
dönmüı olan marepl Petain'in siya· 
retinl kabul etmiıtir. B. Reynaud, 
mareıala devlet nazırı ve batvekil mu
avini ııfatiyle hükilmete girmesini 
teklif ctmit ve marepl bu teklifi ka· 
bul eylemiştir. 

Diğer taraftan, hadiseler, harbin 
siyasi ve askeri idaresini tevhit lilıu· 
munu göstermiş olduğundan, B. Rey· 
naud, B. Daladier'e hariciye nez:aretl· 
ni teklif eylemiı ve B. Daladier bu 
teklifi kabul eylemiıtir. B. Reynaud, 
bu suretle milli mildafaa ve harbiye 
nazırlığını deruhte etmektedir. 

B. Reynaud dahiliye nuırı B. Hen

tertip Te tanz.iıp etmi~lerdir. 
Ankara Belediye!inoe huırlanan d!Svb

lerle Stadyum ve Ankara'dald bi!ylik cad
deler '" rMydanlar ıilslemnlıtlr. 

Bugünkü program 
AtatUrk'iln 19 ·mayıs· 1919 da Samsun

da karaya ~ıktığı saat 7 de 21 pare top .. 
tılacalı: ve fabrikalar, lokomotifler, otom~ 
biUer düdüklerini komelcrini birer daki-

( Sonu 5. inci sıy/ıdı ) 

F rannz bafvekili ve harbiye 
nazın Reynaucl 

Reynaud diyor ki : 

Vaziyet vahimdir 
- Fakat • 

Ümitsiz değildir 

Bütün Fransızlar galip 
gelmek için andiçtiler 

rlroya' milıtemlekeler nazırlığını tek· Paria, 18 a.L _ Baıvekil B. Reyna
BapekU muavini mar.,al Petain lif etmit. fakat B. Roy, bu makamda ud bu akpm 11&8.t 20.30 da bUtUn fam
----------- --- teknik huıuıt bllgiler lbım olduğu sız' radyoları ile neıredilen bir nutuk 

1 
için, bu teklifi kabul etmemittlr. B. aöylemtıtir: 

Ticaret Vekilimiz 
lstanbul' da 

Mandel B. Ro_Y'un yerine dahili~ ~- Baıvckil ıöz:lerine §Öyle başla.mıt-
zırlığına ~ tıcaret nazırı B. Roll.ın tır: 

t
d.e .mUıtemlekelcr naı:ırlığma gelmış· Evclki gün, sizlere, dUşmanın Meu-
ır. ' b' d · b' . . .. .. se un gar ın e genıt ır poş yapmıya 

Belçlka'da milttefik kuvetler, umu
mt vaziyeti nanrıdikkate alarak, p- r
rileme hareketi yapmıtlar " BrUk • 
sel'in garbine çekilmitlerdir. 

Gece hava kuvetlerl, yollarda kolla- , 
rı ve düımanın mecbur! geçit nok· 
tatarına bomba ile tiddetli surette hü-
cum etmi§lerdir. ' 

Müthiı meydan muharebesi 
devam etliyor 

Pariı, 11 a.11.. - Havu, .. t 14,10 da•· 
imi TUİ)"et haJıkmda qatJdaJd malGmatı 
nrnı ektecHr: 

Almanlar, balen, kat! olmaamr tlmii et
tikleri bir pyret aarfetmelrtedirler. 

Sam.bre mmtakaamda bir ~ik açmak 
fçhı, alınanlar arla ıaflar halinde hücum .. 
den 2500 tankı ileri aürmüılerdir. 

Di.ln, alınanlar, iki iatlkamette biribirini 
takip eden dal&'&lar halinde hlleumlarda 
~ulunmuılardrr. Bt1 iki iıtlkamet ıunlar • 
dtTI 

Hiraon • Avemea mmtalraıı ve Vervins 
mmtakaeı. 

Biri.nei aımtakada, ormanlıkta hareket 
< Sonu J, tincü sayfada ) 

Brükael'de umumi harpte öl• 
lranısız.lann meçhul asker me.zan 

Şimdi Belçika hiilıümetinin m•rlrni olan Ostende'clen , bir man.ıoara 

İngiliz tayyarelerinin muvoffakiyeti 

Hamburg ve Bremen benzin 
depoları bombalandı 

iıta.ııbul, 18 (Telefonla) - Ticaret ve • 
klll B. Nazmi Topçuoğlu bu sabahki trenle 
İata.ııbula seJml§tir. Vekil bam huauaı 

itleriyle meıgul olmuıtur. Ticaret vekili • 
ml• pazartesi ,.unu muhtelif meaeleleri ır~ 
r:Uımek üzere &!Akalı makamlar ve tacir • 
lel'l• temularda lıulun&ea#l tahm1D edil • 

d , · t' d t l r r-s• z r gar o6ru ge Londra radyosu bildiriyor: tır. İngiliz tayyareleri alrnanlarm BeJrt • 

.. F.ranHsı~ ~arp kabıneı~, dbuguBn Roğleımuvaffak olduğunu söylemiştim. Bu 
uzerı arıcıye neıarctın e . ey· nn... 0 amandanbc i be d ~ _ 

nau nun nyaee ın e 0.p,anmı ır. ni•ledı·. V••iyet vahimdir, fakat ı.:1·r de t :r s .... u s naills tayyareleri buaiin Alman,.. ilse- ta'daki mllnakale yollarım da iaşe trenle • 
Veygand Paru le ümitsiz değildir. rhıde çok muvaffakiyetll uçuılar y&PIDJI • rinl, demiryollannı bombardıman etmiı • 

Parla, 18 aa - General Veygand'ın Baıvekil burada ıu cUmleyi illve et lardır. Hambmy n Bremen'dm besin !erdir. Sambre üzerindeki harekitta inci • 
fvlM' pkliJi bildiri~ ( ı'.a.. ı. bel M7/ada .1 4-polan ~ ~ '" rem.. ( Sozuı J., beli sq/au ) ~· 
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( HAFJA MOSAHABELERi 

SPOR PEDAGOJiSi 

İçki ve spor 
Selint Sırn T ARCAN 

Bir arkada.- seçenlerde baaa: "Birçok kotularda daima birinci 
- Siz içki düıman11mz değil mi? gelen (Faber) IMa defa bütün ümit· 

dedi. lerin hilafına üçüncü bile olamadı. 
Ben de kendiaine: Sebebi fUdur: J"Olun birinci on lrilo-

H · k · • düpnanı deli· metreainde arkadaılanndan tam hiT 

.... 
-f-Layırd, açt ınmd d iillm" t d-..1: kilometre önde siden Çelikyay (Pa· -•t o. u a e _.m. . , •1 • • ) " d d 
H · ifr b · h t na le ona •en en ıaun YUcu un a 

- .. 7111 • zarar ..nr, a • L!- d ı-L L!--- i ha ı tl el a· cli..tt bir to ...... enaaaar• .. .--tme • • a-

laa
:!:.:w it" a. ar il ~ .;;. clL Moto.ilıletle kmad.iaiae refakat 
~f ~ece eareh -L-: lair eclea Jtir arlıaclap ODaD aialrleriai 
-7• ette aç r-..,. . Wraa kamçılamak için ltlr kiiçilk 
Mrclalı f&r&P ..,a pmpanya iÇiie- kacleh içirdi. 
Wlir. Fakat ı. hir _iptil_:' halini a~ Fil.::'~;'~: •• IODl'a (Faher) 
.. akf&lllClbia dölriiliine tedrici ___ , d • L· b" :. bL"h • 
....._. tiL- ol L! L d • .....uan ı •e ıçaı ır llbıne uı teat· 
,..... m nar ar 111 uUllUll aıma a• • Bö. ı bi L!l .__ k 
1-L:-...a • •-! il . · bam n yapb.. y ece r •• omeuw a-
997-e,._. - sam~ dar daha ön aldı. Fakat ondan aon-
........ hilkatte IW:meleri miaal ra ha~larma bir •tırtık ana oldu 
........ ,. kalkarlar, m akaarayb " bütün sayretlerine ratmea arka
Al .. ,.,. t••1mq 911Tdmıa? Tam datlanndan ıeri kaldı -.e yanıı pek 
ı ı•• • ppaa kadar Galata'daki süçlülde hitirebildi. 
M., h •• ' 1 il ıço nun mey anesının a tmıf yı • Koıucuya en lazım olan ter uz-
lık müıterisi idi! Her aktam munla· •İy•tinin inaicamlı faaliyetidir. Al • 
zaman elli dirhem rakıaını (hem au kol iae aaabunuharrike merkezleri. 
filin katmadan) onda iç.o, mue o- Dİ dumal'a ufn,hr. 
larak da ya birkaç zeytin •eya bir• Franaa'nın fizyolo;i ulemaarndan 
•• leblebi yer, oradan yürüyerek (Demeny) atlet alkol almamalıdır! 
Alnaray'a nine dönerdi! Dahaaı hatlıkla bir yazwnda ıunlan aöJ'lü· 
Yal', ita adamın demir 11ı,i JMnPI•· yordu: 
ri •ardı. lnaanm elini adıacak oba "lnaanlann irade lnidreti zehlr-
parmalılanm kırar s~rdi ! le takviye edilemez. Enerjimizi tlıe· 

Btma benzer iddialar daima ava- lerin içinde değil, kendi içimizde 
l'llln afzındada. Bununla demek ia- buhnalıyız. K11vet, kudret Ye muka· 
tetlikleri, içki zannettiiini• kadar ..... etimiai arttırmak için hHadaa, 
ıauaır deiildir!? lime iman ed•, ta abadan, ,_.adaa 'H hareketten 
babete inananlar için bu gibi •an . yardım beklemeliyiz 1 Geri kusunı 
tıkaız deliller gülünçtür. Aksaraylı hep ıafaatadır. Alkol talat alevi 
Ali dayı içki içmeaeydi belki daha gibi parlayıp aöııer. Medeniyetin 
yirmi .... rapyabilirdi. zehirli içkilerle temia ettiti aarhoı· 

luğu atlet zaferde aramalı ve içki 
içmeden muvaffakiyetin verdiği 
sevide aal'lloı obnahdır. Bu aarhot· 
luflm nefUi harata aürer. Halbuki 
alkolün Yerdiği aeteden yirmi dört 
aaat sonra eser kalmaz. lapirto te
siri ile bir an için canlı, heyecanlı, 
lmdNtll sörüaee üıaan kabuslu bir 
U7lnıY8 müteakip •ütün uzviyetin • 
de bir dütkünlük, bir zif hiaaeder 
•• yataktan ağzı zehir gibi 'acı, mi
desi berbat, aaabı yorsun bir halde 
kalkar. 

Sporcu gençlere gelince onların 
ne bir davette, .. Wr aiyaf ette içU... 
ı;le alkol bulunan rakı, ıarap, hatta 
bira bile içmelerine katlyea taraf.. 
tar değilim. 

1924 te !'aris'te ltuluauyordum. 
( Auto) spor gasetesi ( Paril • Bor
d .. ux) Paria'le Bordo ,ehri anam· 
·c1a yanılar tertip etmiıti. Bir gün 
flqam üzeri (Etoile) meydanında 
jarııta birinci" gelecek olanı alkıt
lamak içi.il kalabalık bir halk top. 
lanmııb. Herk• biribirine (F aJter) 
muhakkak birincidir! diyorlardL 
Umidin hil.ıma bu m .. hur kOf'IO'I 
aacak büyiicek bir f aula ile bet inci 
.. ı.Wldi. 

Ertui ıiin sasetede ıunlan oku. 
41akı 

&imrük gellrflden ıyrllın 
lelMlye hlsseltrl 

"11-t •e mut lNO aylanllda stımrtıkl• 
rlmtslll &ellrlertnden Qnlan ytlade OD 'W
Jedf79 paylan .DUlıtye Tek&lettne gelmif 
n Belediyeler baDkul "YUJtulyle beledi -
19)ere teni ıdUmltttr. &ubat ve mart ay
lannd&ld )1lsde onlardan Afyon belediye -
alne 2'15. Atnya 828, .Amuyaya 1241, Jıler 
8ifou 1309, Ankara.ya 12M9, Antalya.ya 
ll&a. Aydına 1615, Bahkealre 2843, Blle
ette IH, Bt~le iNi, BIUIM 1012, Boluya 
m, Qanakkaleye 1H8, Artvlne 148, Coru-
111& 3011, Denlallye 188', Dlyarbakıra 3481, 
~ aeoo, l:Jbıta ıua. Erstncana 
17'2. JCrınıruma 3312, Eültehlre •'708, An
t.be 8089, OlrMUll& 1489. OUıntıpneyı 326, 
Rülrt79 lM, Antakyaya '112, Menine 
1191, !q>artaya 1822, İat&Dbula '74080, b -
r re 1'7031. Kana 1804, Kaataınonuya 
1'1&. Kayaertye "49, Kırklarellye 1399, 
ltı .... hlre 1311, İsmlte HM, Konyaya 5249 
Küta117a.ya 1 '191, llalatyaya 2123, Kantaaya 
IOIT, Kardtne 2098, Mu~Jaya 1088, Jılup. 
491, Nlğdeye 1230, Orduya 977. Rlzeye 
1386, Samsuna 8383, Adanaya 7630, Sllrte 
UH, l!tnoba 489, 81vaaa s:ı20. Tekfn!aflna 
ltT2, Tokata 2218, Trabsona 2811, Urtaya 
1125. Vana 940, Yozgat& 1361, Zoııculdafa 
.,. l1ra dllpıu,tUr. 

Müzeler müdürlillü Ye 
Kandilli ruathan•İ 

Sporcu wençlere hirlcik tavsiyem 
ıudurı her nm içkiden içtinap •l· 
mek1. Bir eta"7em1111 lıapnmm Y•· 
nında birahane bulunursa o beden 
maibedinin kapılannı kapamak la
•-dır. içki Jle apor, pce Jle sün· 
düz aibidir. 

layserl'de ••• , bir 
Roma mezarı bulundu 

Xa)'Serl, l&. a.a. - VUlreUmisln etki 
tehir ıırtlarmda Bett-eı>e!w denilen meY • 
lriladıe JaPJla bafriJat aniclllfale llUI~ 
tan evet 46 ıcneeine, Seıar'rn llç«ncit kon
aiıllülr devrine ait oldutu anlatılan bir Ro
ma muan bulunmattur. ihsana usanlutu 
S,JO metre aenillili J,eo metre •• irtifaı 
2,56 metredir. İs;eriıinde kadin ai]met .,. 
1'HI, altl1l blleailrllt', JibWıler, dmtit bir 
tencere, altm •e riınilt ilıl kupa. altı tatlı 
alak bir prdaıılılc kı~l taıtlu, bu:ller, 
altm ve dmllt pUÇ&lan, ctirtlmtlt bdm 
elbiaeleri, naalre buhmmuttm. 

Şlmdl1'e kadar Ka1'1eri'de bu bdar mü
him kıymetli •e •ensin bir mear balun • 
madıtı 16,.Jenmektedlr. 

Sıvu bölıeıi süretçileri 
Sivaa, 18 a.a. - livu bals•l stiretçlle

ri SiYU'a dönmllılerdlr. 
Olirqçiler bnndıklan Mrbeet ıtnl 

Uçf1ncfilüklerinden mlUı&fat olarak aldJlıla.. 
n madal,.aluı 16lflalerie.• takarak ttlari 
dolapıuılaıdır. 

uı;us 

Dünkü toplantıdan bir görünüı 

C. H. P. Ankara merkez kazası 
dün Halkevinde bir toplantı yaptı 

C.H.P. Ankara merkez kazası Uyeleri ta- j dllemiıtir. Alkıglarla blten bu nutuktan aon 
rafından dlin eaat 15 de Ankara Jıalkninde ra kaaa idare beyetlndeı:ı B. Cafer Tayyar 
güzel bll' tören yapıJmııı ve merkeıo; knza - J yeoi putHUer dlU'lnı okumuttur. U.te 
ııına l:Nlı Parti teşkll&tı taratında.n Parti- alluıilannu,Ur. 
ye yeıal kaydolunmu, '75 kadın ve 255 er - MQteaklbeıı B.Tağ& k&lllaıı kaza idare he-
kek A7.& birbirleriyle tanııtırılm11tır. yetl reisi avukat B. Emin Halim ErKUn da. 

· u 11"" 1 U 1 1 B Pf:l:tllllcr ve yeni partili arkadaflar adına 
Töreni par v ~et da.re heye re s · tHtlaulannı kaydederek duyulan büyük ıe-

İbrahlın Rauf Ay.,h ııüaol blr nutukla aç- refl ııaret etmı,, büyük lnkıllp fırkuında 
mıotır. B. Ayaşlı partinin muvnffııklyctle- bir neler gibi çnlışnıanın derin zevk ve 
rlnl. mahiyet ve m vkllnl anlattıktan llQfl- mtınıuıını telıarllz ettlrmlııtır. B. Emin Ha.
ra oM intisap etm!v olmanın bUyUk §ere - llın sözlerini bitirirken bu gilzel toplantıya 
tini Uğmt}f, ATATURK'Un kurd~ bu te- ltıtlrıık eda Ankara mebUlanna .. ParU 
ı kkUldc, Oeltlımu Bafku iNöNO nUn b~klcrlııe t ekllUr etmııttr. 
emri altJDda çalıımanın bllyük sevkini an- Bundan 90Dra dlnUiler Ye parWUer bU· 
latmıo ve yeni arklld113lara muvatfaklyetler fede tzu edl1mtıı~rdlr. 

Amerika' dan mühim 
mikdarda demir geldi 

!ataııbul, 18 (TelefOllla} - Bugün çok • 
tanberl Amerlkadan gelmul beklenmekte 
olan mühim miktardaki demir partisi gel -
mlştlr. Demirler, resmi mUessesclerln ihti
yaçlarına earfolunacaktır. 

İımlr'de eski eserlerden 
bazı kemerler bulundu 

İzmir, il a.a. - Fevıipap bulvarında 
bir bina inpaı is;in temel bzılırken laan 
atikadan oldutu anlatılan bur kemerler, 
mermer filider •e blok tatlı topodar m97-
dana s;ılunııtır. llUae müdürliliti burada 
inpatı menetıniıtir. Tahminlere ıöre bu 
yerde lllllttan evellıd lımlr'e ait meıhur 
Jimnu ftl'dır. sıza de burada J'&pılan bir 
bina intUtmda bir be)'kel •e dlter baıı e
serler bulunmuttu. lımir mUıeal ml1dUrU 
Sels;ak'ta r•tore edilmek aur«i1'1• tamir 
edilen babey cmniinla -.mir itlerine bak
mak, Kf• tiyatrosu önündeki Kalds;eıme
nin ratoraa:roaa ile methur llubdd• 
Caddenin menaw kaplamalarrnm tamiri 
itlerin• lfttSaret etmek lbeıre ı.ı,ak'a si • 
decelrtir. 

Selpk X~ turlatlk J'O)undan &7"
laca1r bir n1lım Bfte •naMıtıllA• 1 
uzatılması tekarrilr etmiıtir. 

Bu 70hın inpaından lıtifıde edilerek al
tın1ol adı verilen mermer J'Olun benU. a
çıl1D1111Ut olan 500 metrelik kıammm da .. 
çılmaaı •• aenahlarm otomobil ile Ef• 
harabeleri içinde dolaıabilmeleri temin e
dilmit olacaktır. Eski İzmir hafri,..tmm 
devamı için nı kadar paraya ihtiras; oldu
ju Tiirk Tarih Kurumu batkanlığmdan İz
mir miiıeei müdürliiiilae aonılmu1t1&r. y..,. 
pılan tetkikat hııutm ikmali is;in daha 
20.000 lira,a lbti11.s; oldulunu ıöıtermit
tlr. Ke7fl1et bnım baı1wıblına bildirile
cekti!'. 

Hakkari - Van yolu 

1
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Egeden izinde 
fı rtınah 

hava 

tehrlmlzde hava umumiyetle kapalı ve 
arıılıkh yağmurlu geçmlıı. rUzgAr cenubu 
ıarktdea aanlyede en çok aekl• metre hız
la eamlıUr. GUnUn en yüksek aıcaklıtı 28 
der cc olarak kaydedllmlıtlr. 

Yurtta doA'U bölgelerde hava kapalı dl
ter bölg terde kapalı ve yatıılı geçmlıttr. 
Yirmi dört aaat lçtndt '"ırdup orta ve sarp 
~lgelerlnd ki Yatııların metre murabbaı • 
na bıraktıkları su mlktarlan, Trakyada S, 
Ilı on Uo, Marmara havzaıında Uç Ue ff -
klz, Eııede bir ile otuz aeklı, orta Anadolu
da Uç ile yirmi lkl klloçam araaındadır. 

RUzlf{Lrlar umumiyetle cenup latlkaınet
lerinden aantyede on çok on bir metre ka
dar hızla ıı:ıre dentllnde ı .. fırtına ıekllD· 
de eamlıttr. 

Yurtta en ytlkaek aıcakhklar, Bllectkte 
115, bmlrde 18, Bunada 20, Glre1Unda 23, 
Trabson ve Antaıyada 21, Dlyarbalnrda 21, 
Adan n tueDderuııd& 21, dene• kaycı. • 
dtlmtftlr. 

' Yeni zelzeleler 
Brbu. il u. - hela barada UO de 

tlddetll bir HlHlı oldu. ZaJlat 701rtur. .......,....__... 
a.'46 da bir J'9ll unnıtıll olmqtur. Haaar 
yoktur. 

Fataa, 11 a.a. - Bqiin aut 1.47 de bu
rada bir Mniye deftlll ed• hafif bir 7• 
aanmtıll~. 

Kaıtamonu'da itle tahail 
caimdaki çocuklar 

Kastamonu, 18 a.a. -- tı« tahaU çaim&a.. 
ki çocuklarm aayımı biltiin Yilbette aon• 
ernıiıtir. S.7Qllda 42.Me erkek 16.281 im 
olmalı u. .... 79.234 ,ocuk t•bit odilmiı • 
\k. Bualardu 14.505 kı• •• erkek 50cuk 
okullva devam eıtmelrte -.. 3.437 ai de illıı 

okula bitirmiı vuint1cdir, 

Ziraat enstitüsDnün 

vedağ eğlencesi 

.,, ....................................................................... . ••• 
i GÜNÜN iÇiNDEN . -._, ..........................•.........••.•.•....•...................••••.• 

19 Mayıs 
Takvimin üzerinde bahar ne sün baılana bafllaam, yıllard 

ve güzler içinde bu-lmıt türk vatanının 21 aene önceki bahatl 
batlamrıtı. 

Ba ıün, clört mnahn içinde badi payına düttüğil için ba 
IÜn. 

1919 mayımun 19 uncu giinfl Sumun'a ayalı buan •iz k 
ilk savafında Karadeniz dalgalanm yenen ıibMftıen bir türk ., 
ten bir günetti. Onu bağrından çıkaran millet ve onun anasiyle 
analar övünsün. 

Ebedi Şef, bu uturlu batlangıcm on dokuz yıldönümünü • 
bizimle birlikte kutl:flm4tı. iki 19 mayıabr, O, eNdiyetia lr.
idealimizin düriilmez ve devrilme:a bayralı onun en yalım a-L-
elindedlr. 19 mayıa tarihe mal edilmit bir hakikat olmadaıı 
hiki.ye~i latanbul'un Süleymaniye aemtindeki bir evde bir ....... 
iki ki~i araauıda konuıulmqtu. 

Onun hikiyeaini baıbqa konuııuı iki büyiik kahraınan, 
c;ekleştiren aanı •e inkıllp yıllannda el ele ve pnyana uirat 
gün de birinin mafnevi hatırası, birinin dmc; •e enerjik aaml1'1 
•• dUnya topraklan ilzerinde batımız dik ve alannm açık yüril 

Bövle yüksek kahramanları bealeyip bü,Gt• ttı4ı YatUI .. 

19 mayıa, büyük cümhuriyet emanetini kutaal bir MrılsW 
omuzlanna yiiJclenen gençliğin de bayramıdır. aı •• ha ..... 
donibnünde ıenc; Muataf a Kemal H genç lamet'lerbnl.m Mret 
daha baatıklarmı htaaeder gibi olunız. 

Türk bayraiınm &Önderinden almıp yere çalmdıfl, tilrk ta 
G:aerinde iatili çizmelerinin dolattıiı kara ırünlerd• eonra do 
)'Üyen millet çocukları ve vatan filizleri övümGa. 

Korkunç dalıalarla boğu§arak Samaun'a •aran ~ bir t 
yıl önce bu aabaf1 Samıun iakele.tnct. kara7a a7ak haean bit 
kan, barut •e at•t içinden seçerek safere, lnkıllba, d_Mı,....,rıııatt 
aulha kavuşan bir hamle, bir kudeıten Wr kard ... pçe.,.I& 
ufuklıırında ebediyet rüzgiriyle dalgalanan ld .. I l»a)'!'afı, tek 
l•ıik bir millet, ya§amak, yaıatmalı " icap ettlli ıiin ter.d 
mek için and içmit bir gençlik, balıar, maya, tbnit .. kahr:• ....... _ .. 
Bütün bunlan birer mıırai sibi kullanarak 7aaacatmız öl.,.,ı 
baılrtı ıudur: 19 mayıat 

1919 ile 1940 mayıaı anaamda bG7GJı dlvanm .-;eki 
runda tehit •• kurban düfenlerin meaarlarma ltütün •ataa 
nin kırmızı ve beyaa süllerini • 

Gene bir ı•Y yapabildim tllyemem hatu ana 
nııaraiına aararak aerpmek içimden aeliJ'Or. 

Bugünkü at yarışları 
!lkbüar at yanılarmm flçiindafl bucün 

aut 18,SO da tehir ipodromunda J'&P•la • 
calmr. Mevılmin ilerlemesi dola:rıal7le ko
ı\llarm ıilselleıtiti '6rülmektedlr. Bu haf. 
tald 1'anıl&nn da aWra U. takip edlleceii 
n meraklılarına heyecanlı düUralu ,...,. 

Birinci koıu: 'Umlt k<>§uıudur. Uç ratm· 
dakl haliıkan arap erkek ve diıi tarlara 
mahau.wr. lkramiyeai 190 Ura me.fetl 
1200 m.tredit'. Bu k()fU.J'& dört tay kQ'de
dilmlttlr. 

Seyhan: T. Doğan, EfeIII.: B. Karab6-
cok, Sava: 1. H. Tekce, Yılmaz: H. Eren. 
Şimdiye kadar ko,uaunu ıönnediiimis 

Bay teman Hakkı Te1rce'nin (8&ft) ._ 
rnindelri taynu dllerlerlne nuaraa l&Ulı 
s6rilyonıs. Uç numaralı (Efe) lıendlelnba 
J'eıl.ne rakibidir sannmdayıa. 

ttrlnd lrotU: Krulrnnak kotundar. 'Oç 
Ye daha 7\lkan l"&lta •e 1940 1meel aT

fmdald kaııa~lan 1•Hmı eoo llra:rı seçm.. 
mit olan haliakan lng!Us at •e bsnklara 
mahaultar. İkraml1e1l S20 lira mff&f•I 
1400 metredir. Kotu,. altı hali•bn lra7 • 
dedilmiıtir. 

Dandy: S. Temel 60 kilo, Komiıarj: A. 

•• ıı.ıı11 •• p~ 
mıyacaktır. BUM bi•m Bulmı 
nndald dereoeJI söıterebilirM 
1&1 kuanır AMJndqıs.. 

Al C97luı n Ceeur'un pl ... 
leri kanutindeJia. 

Dardibıcll kOfQ: Polatlı lro 
7&1mdakl 7erll balllbn lqflls 
dltf ta1'lan mahauatur. tlrramı,...ı 
mesaf-eei 2000 metredjr. B• 
JııaJd«Ulmlldr. 

llart l.ı •· Atlı, lliaı M. A• 
A. Atıaan. 'l'alaı P. L. Xara 
Fahri Atlı. 

Ba kotan 1ı:ow:ak ~lu Us 
na Gui kofutana ıf receklerdir. 

Bu eebepteıı kotu neticesi 
bektenınektcdlr. Bu hafı. Bar ,.aa 
mln iki ıiiıel atı da bu kOfUJ'& 
mamrıtır. GirHlenH her halde 
he1'ec&nh olur •e qatı 7U1ran 

Hakklri, 18 LL - Geçen eene açılmuı
na bllfl&nmıı olan ve etrafı yüksek ve yal
çın dağlar ve korkunç uçurumlarla muhat 
bulunan Hakklrt • Van araaı Zap yolunun 
940 faaliyetine b&flanm11tır. 
Aıatı taraftan Hakklrt ile Qukurca na

hlyeal aruında mtlhl.m bir seçtt olan tul 
dalrul Qserlnde iki köpril yapılmam .e gt
dtı s.ıı .. eqel olan elit metre USUDlufuD
dald -.ıarın kaldınlmuna bafl&DDUI • 
tır. 

Çırpen 60 kilo, Öztı.mirı A. Atman 54 ki· 
lo, Romanı: H. Sait 52,5, Karanfil: A. At-

Ziraat ve Veteriner fakUltelori aon man 5% ldlo, Sllkap: P'. Atan s.ı kilo. 
sınıf t"1ebeleri dün goce enstitü sa- Bu lroıunua kiloları hayvanların yqtan· 
lonlannda bir veclat efknceel tertip nt SÖN verildill için ıtkletıer muhteliftir. 
ctmlılerdlr. BUtUn talebenin, profe- Dandy İle Karanfil aruındaki kilo farkı 
ılSrlerln ve ziraat erkAnının ittirAk et· da geçen haftanın aynıdır. Hafta içinde B. 
tiği bu ettence gok Nmlnd olmuı ve Salih Temel prafından aatın alınan Dand,. 
geç vakte kadar ıl!ınllllliftlr. bosUD ketıdlalnc!en bekleaileaı koDUYlı 

aa neticesJ baJrlrmda bir tahmill 
miae ••il• olurdu. BQSiinldt. 
Ahmet Atman'ııı Gonca iamiad 
diierlerlndesı daha ~ sö 

Jetanhul' da ıençlik ba,,.au 
huırbklan bitti 

İataDbal. 18 (Telefonla) - ıt )(ayıa 
gençlik" apor bayramını btlyUk merasim· 
le kutlamak ıoın fttanbulda bQtllD hazır • 
lıklar blttrtlmiftlr. Huırlan&ll programa 
göre Unlveratte, u .. , eıı.atitU ve muallim 
mektepleri talebeleri P'enerbahçe stadında 
orta mektep talebesi de Beşlktqta Şeref 
atadJOda hareketler ya~lardır. Bu ha
reketlere 7'84 talebe 1otlrak etmektedir. 

Ça§n 
x Dah!Uye encUment 20-V-19'60 paıarte

st gtlnU heyeti umum1yeden aonra toplana -
caktıar. 

x Killi MUdataa aıatbnal »-V ·19'0 
pazarteat gtlnU JteyeU umumlyeden aoııra 
toplanacaktır. 

)'&pacak vaziyette olduğundan Karanfil ı .. 
sin hakiki bir tehlike teşkil eder. Roman
ım bulllara 7ald•bllecell bUce ayıf bir 
ihtimaldir. 

Uı;üncil koıu: Sülek koıuıudur. Dört ve 
daha yukarı yaştaki yerli yanın bn inıiliı 
at ve kısraklara mahtua handikaptir. İkra
ml7•l 200 Ura 111e1detl 1100 metredir. 

Bu koıuya yedi yarımkan kıı.ydedilmiıtir, 

Mia ve Sibel'in tantlan pllt• 
k\ınından milaavidir nnrımda)'I• 

Beıinçi kotu: G.:vrot koıuıudll' 
daha yqbrı Jattalri blttlelwı atd 
lnaralrlsra mah1U1tur. tlrraml~ 
meeafui 1400 metredir. Kota,. dl 
Yan bydedllmlttlr. 

Onltl: Ahmet Gtllı 90 tile, 
!nü 80 kilo, Kfe U.: il. Diııo,I 
Can: S. Btllur 60 kilo, H&,Ole: 
60 kilo, Çelenk: F. Simaarojh& ft: 
C. Apanlr 58,5 kilo, Bora: lf. 
kilo, Bozkurt: N. Kurtay 58. JdlOı 
Haluk Gilçttı SG,5 kilo, AtkJSI 
5e,5 kilo. 

Ktlnler mUdUri1etl Ue Kandtut ruat • 
llan..t tqklJ&tlan 5 Mnedenbert beraber 
idare edntyon!u. Bu müddet lc;IDdekf tecrU· 
be bu net ilmi mUeueaenln mllflerek lda • 
rulllden hiç bir fayda temin etmedtttnt 
aeetennıtttr. Bu maka&Ua Maartf ••lll• · 
ti 79nt bir kanun proJMi buırlamıfbr. 
Pl'oJe ile· mll.&eler müdUrl:yett n KandtlU 
ruathan..t ayn blnr t.,ktılt haline ... 
Urtlmelrte •• lııadrolan da Qnlınalrtadır. 
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Bu lroturrim en btl,.ek fa.oritl 

nek ınulnef a:vaildarindan bl,.ıı 
oldutu lçln kopnuyacalrtır. •" 
neticnini tabada ..Us; oJrna ..... 
Yüksel, Can " lel'i diierleriO' 
eanılı ıöribonaı. Unlii'.oilıı •• 
meaafcııin kıaa olınatına nflcD,. 
malan ihtimalini diiıUniiyorUI· 
~fte bahia ikinci ile üçüncll 

Dün İstanbul' dan yapılan 
ihracatımız 

tataııbul. 11 (Telefonla) - .A.Tl'Upadald 
harp Tulyettne rqmen Uıracatımıadald 
banket c;o1r memnuniyet verici bir 11ldl 
lm11tır. Yalıuz bugUn muhtelif memle -
eUere 139.000 liralık ihracat yapılmııtır. 

Mardin belediyeıinm 1940 
bütç•i taıdik edildi 

Mardin ıehrl beledlyee1nin 1940 bütçe 
proJeal Dahiliye wklletınce tetkik, İcra 
vekilleri heyetlnoe kabul edilmlftir. Bütçe 
KUCUDe sönderilınlftlr. 

İzmir' de yeni bir pllj 
lmıir, 18 a.a. - Belediye Boıtanlıkta ia

tlmllk ettiii 1erlenle bir pllj açmı)'a •• 
ıı. ,,.ı iıletmlye karar nrmiıtir. Plljda 
7ei teeieat ricud• ıemilmiye beflaıuıut-

Ortatedrisat ö§retmeni 
K ındlılnln de eıı bq vulı aı-

Ntmen olııı ıınç Jlıar/I 
Vekil/ Hı•ıı All-Yla.I nelld ,aa 
Jlec//ate ortıtedri•t a1tetmenlııi 
baNmin ın ileri deNceıiııe hdır 
70be/tecd bir kararı ehırlyet al
dı. 

Bu mesele 0Hrlnde bir takım me
buslarımıaııı -'J7/tdlklerini dlııktl 
gazetede okumuısunuzdur. 

Ôfretmene, oldum olısıyı, lera
gatli bir vatandaı gözüyle bıkar, 

oaıı öjıııek luım gelince bu uıutı 
tekrarlarız. l'akat onun b~ylı olma
sı, baıka vekSletlerde baıka iıler gö
ren mümasil memurları a~ık dur•n 
bir lmklnın ona .bpa1ı durma.rı için 
sebep olabilir mi idil 

Bir mebus, bir ortatedrisat öğret
menini IO llrıdı11 yukarıyı çıkar

maktansa, baıka bir tedrisatı terli 
ettirmek daha doiru olıcalıaı s~y
lDyor. Halbuki: 

- Ôlr•tmenlili meslek haliııe ı•-

'IANl~l IL~R 
lardanberi dilimizden düşmez. Or
tatedrisat öğretmenini bu mesle
ğinden ayırmamak, bu İ§i tam bir 
meı/elı haline ıetirmelc igin bu tür
lü fırsatlara mani olmak değil, im
kan hazırlamak lbımdı. 

ô;retrn•n• balk aruında "hoca., 
adı v11rilir. Cütnhuriyet devrinde o
au "hacı., olmalctaıı kurtarmak da, 
muhakkak, arzuladılımı:z ıey/erden 
biri idi. 

Yıpılan tektiJlı itiraaları rağmen 
Jlecli•ln ottatıdrisıt öğretmenine 
bu hakkı tanıması, birka~ güne lcı· 
dar derslerini kesecek olan bu kül
tür subaylarına gelecek yıl için yıni 
bir 11vk lcayaa;ı, yeni bir teıvilc o/
ıau,ıur. 

••• 
AlmClftl fanımcdt için/ - .. ............ 

kat gene çok okunan bir lılcra mu
barriri vardır: Hannın Swaffer/ bu 
muharririn l!kra/ırını saman uman 
okurum. Bunlardan bir kıımı veci• 
vı •arif ıey/erdir. 

Geçen ıun paraJUtçOlerdea bah· 
sedea bir ya:zuındı ıuau ya•ıyor
du: 

"Birlıi ıordıı: 

- lnglll• anilorınaaı giymlf bir 
•imanın alman oldufrınu nı•ıl ıiJlı
yayım! 

Kendisine fU ~vabı verdim: 
- Hımea Hay/ Bitler derıin, e

ğer wıımlaki alman i• otomatik 
o/arılı bir kolunu kaldıracaktır. 

Bunu yapmamazlık edemez.,, 

••• 
.Ş!ıwler Te'!Y!!,e tehllt olJal 

DiJn a O.erlodeki ~lı lilm 7ıl· 

dıslırının en meıhur ve en senılni 
Shlrley Temple, artık, las/ı 7aflı• 
dılı, yani 11 yaıını bıstılı ı,ın ilim 
'1emlnden ,ık/l/yor, tekıat oluyor. 

Bu bıcıksısın ıon d'Tt yıllık 

lıontrıtı l temmuzda bitecekti. Fa· 
kat anıma ılıketl, ılmdldııı tehat 
olıbllm11lnı rui olmu,ıur. 

Bu mini mini yıldı• 1929 ıeneıi aJ 

niAnıadı dolmuıtu. 

1936 Hneıinde ılcdettiil bir kon
trat, kendisine JS0.000 lnı/11• l~rı

•ı ••tirml,ıi. Geçen yılın •onlarını 
dofru iH baltada 1250 ingl1i• l/rau 
luet slıyordu, Anneıi, çocuiu1111n 
/azla yorulmasını istemiyordu. Bu 
sebeple bir takım radyo stüdyoların
dan IS daldkalık konuıması için 
teklif olunan 2000 lira gibi ücretleri 
reddetmlJfir. 

19J9 seneslndenberi Sbirley, yeri
Dİ yerıi ,ocuk yıldıa Deınıu Dur· 
61n'ı bırıkmıı bulunuyor. 

T. J. 

ıınd.adir. 

Kaymakamlar arası 
yapılan deGlıikl~ 

Yenfıehlr kaymakamı Ba1' rcJ 
Devrek kaymakamlıfına. De" 
kamı Halit Kutlay Uluburlu 1' 
lı"1na. Uluburlu Jı:aymaka."1' 
Kumau Yeniıteh&r kaymak&lf\l 
llluı kannakamı Edip Ergin ~~. 
makamııııoa. Eruh 1'aymak.,,_ 
Tör Baykan kaymakamuıına. 
ferberllk müdUrU Azmi Gölle;• t 
makambtına. Trabzon ınal.:;.lflPlll .. 
Aaım Baflroğlu Göle kaymalC t 
nkkale nahiye mUdUtU Nu_. 
Eruh ltl.)'m&kıunlığına tayio 

Denizli ve Enincan ff. 
JDrstnoaa .a.ı1a1 Bay <>tın .. 

Ull1a eflk bul\UlUl Denizli 
..., belediye retat Dr. s~tl 
JCrzlncaıı vllllllfne tayinleri 
aka lllUna •tmllUr. 



Tarihin kaydetmediği ---....................... ~ .............. ~----------~--..... --.-..~----

eydan muharebesi 
iddelini kaybetmedi 

(Baıı 1. inci 1111ylad11) 
llıotarııı lı:: 

lıtı f t ıtalar, bazı noktalarda an • 
lıucu~~klı::iler kaydetmişlerdir. Mu -
ııııı.,_ff ara geçen fransız kıtalan ma

arı •lı::ıyctler kazanmısludır. 
tlıtrjj: i~Yretleri, V crvina'de bil • 

t 1iddeırbır mahiyet almııtır ve pek 
iı&.,etl 1 ~ir çarpışma, tankların. 
l)Je d erının ve hava kuvetlerinin 

urnıada.n devam etmektedir. 
ttı~J'~ gayretleri, Vervinı'da bil -

t rddı bir mahiyet almııtır ve pek 
etli b' 

kııv•tle . ır çarpışma, tankların, 
Jle d rırun ve hava kuvetler.fnin 

""" • ~rrrta.dan devam etmektedir. 
ı 1 ervına • Rethel - Sedan mü· 

lını:r nde burülı:: kütle halinde tek • 
b t 0~ ınUttefik tayyareler, bütün 

b, &tçit noktalan üzerine binlerce 
Y~ •e milyonlarca makineli tufelı:: 

'}' l ~d~rmışlardır. 
ı-... rıhuı kaydetmediii en mu• 
hah ltıeydan muharebesi, bu 
etıi Yeniden baılamııtır. Şid

" i ~a.."Pıtnıalardan aonra, al· 
tlıra"1'1 durdurulmut ve düt
hlt ~an'ın ıarkında Maıi· 
~ llftın nihayet noktaıı olan 
~e":·Y'ye yaptığı teıebbüı· 

tıııtd1! 1k ıurette kınlmııtır. 
ot lıa den İıvlçre hu9udunll k&dar 
. ttı bo:vunca ip.re deter bir ı•Y 

~· 
b r ~11 ıiınalinde müttefik kıtalar, 

'lıı tateJilr harekete baılamışlar ve 
lfın llıittnda Dyle Uzerlnde alman 
llı~ttu~uı;tardır. Dün akaam Dyle 

>'le tıhtcfılı::ter tarafından kendi ar -
ıı..,,Uı li:veıindcn aonrıdır ki, alman 

t litlçılı:ve '.Mallnee'i itral edeb!lmiı -
ı.ı,. a ft'lauınlan tarafından tama· 
"dı Ye edilmiı olan Bıiibel'e gire

li r. 

.,,, 6iitiin ıiddetiyle cleuam 
1 lg ediyor 

C :' •.a. - ıa mayıı akıam franaııı 

'tıııı~· bUtün sün aynı ıiddetlı de· 
lııdreıc~· tarpışınalar, bilhassa Gulıe 
t, 'f 1 ıea nııntakurnda vukua ıel • 

r,~trnan, burada, çok bilyük ka
trı, lcuvetli vasıtalarla sarp 

111 • hücum etmektedir. 
.-.... 1"1 kalan ktımındı, lraydı d• 

ı._7''" )a ,.__...._, _"ltd ur. 
~0~11 tayyarelerimiz, düiman 
~arın, sarsmakta devam ttmiı -
lıatc1ı: llıotcxl.i kollan, tayyareler-i • 

ttınden 'ok müteessir olmuı -
t 
!°le keş· 
"''• to 1fler yapdmıı ve gerek tay • 
ı ~ra Pları ve ıerek avcı tayyare • 

ltııfınıJan bir çok dü~man tayyare
llştUr 

~ llel~ika tebliği 
~ ~~il' lllahat, ll a.a. -18 Mayıı 
il t ebııtı . 
~\'~ tebİlğde bildirilen hare -

...,,....0.ı."".'rı ette devam etmektedir. Bel 
t) Ilı · bir ~ok noktalarda düşman 

'1et1.ı:ı~Urdurmu1t\11'. Bllhaasa An -
~11..011• lutalarunız alman hUcum· 

ı;:'ınttlt ve dUımana 9-ğlr zayiat 
1 ~Vera de terkeJüdi 
~: :!I' lllllhal, 18 a.a. - 18 Mayıı 
~·"<llerıı tebliğ'! : 
~ llJt e llelçlka ordusunun yaptı -
et ~ ıerı çekilme mUsatt §artlar 

1)1 :a ıtelmlıttr. Emredilen ha· 
ıı.tiın1 lr nizam altında yapılmıı 

it I~ \'titan rnUteeaıılr olan dUıman. 
'lıtıe11e kayıp kaydctmckılzln te -

1 l'llıJ 'kıte.ıe.rımız Ozerlnde ılddet
~ .. ~t. b~n~ muvaffak olamamııtır. 

ISt ~, •~hı 8.reket netıccstode Brtlk -
t.ı~ ~ rıı ~en terkedllml•tlr. Bu ıe

"Ve ~ asar olmamıştır. 
t-..:~lerırıllınur kaleleri, kahramar.ıça 

• -.... iti ~ devam etmektedir. 
ıs ._ iittelilr harclıctleri °" : l. - liavaı aaat 22.35 d• 

~ "'-l>'et 
: • alqıuna dotnı ıöyle gö -
il il 

~•itti rııa1ıncıe, alman tazyiki ta -
t Jile e~ıırnekııb:ln, g-enlı bir mUt-S le .\I ll.rekett )'apılmaktadır. 
ilde. vene arasında, bU~ll A veı· 
ll<lcıee Vervlnı'ln ~arbındakl 

~t lln bUtıı tarpıımalar yapılmııtır. 
ııı ~ıı cunııarı , dUnkU hUcumla -

"be "1Utterı~'"rneınııtır. Almanların, 
le 1 ha.va kuvetıerlnlo faali· 

"~ ltı 1'1\~~ ınıçlUklerlyle k!U'fıl111· 
e4Q ... f emeldir. 

Re • b' ı. J 
t' İrak· "1f ır ceı>necı• 
~'· 18 a •tal ediyor 
t ~ ~lu~~ - Cephedeki kıtalarla 
kf arhının n •ıkeri müıaJıitler ha

l ettigin·Pek geniş bir cephede 
t'- tler t 1 beyan etmektedirler. ilet • ay 

ırı .eden YareJerin himayesinde 
111,, 

11erıe}1~~n motörlU eleman-
1.te ttı J ışını d" 

ı ı~ Uhtc}i . uşmanın yelpaze 
er. ~il.tıırı1 f 1•tikametlere yayıl
ı. lia.tta ~erdiğini a8ylemekte
~t~ 11,leriııdazı münferit alman 
•ttı ~a bu len oldukçı uzıklat • 
ltb ttı Yıldn arın bu cüretkarane 

.rı i ır1rn a" . 1 . ntaç . uratıy e bir mu-
tCt,,.Q ctrnıştir. 

11 ltlot" l" 
)111 t or u kuvetlerine 
, ı:nu1 h' aarruz 
~Ut a •tle · 

lar
1 

tefiltıcr rı::C beyan ettiklerine 
1•et· l:nurrık··' ?\%in ve cephane 

1 b' un ola ıl\ llı ır au n noktalardan 
rı. t.. 0tör1rı r~tte ıızaklası.an düt -

lllt .. CUı" :ır 
te lı liddctıut~Iarının cenah-
ı.5tniıtcrdı 1 hır nıukabil taar-
"'''cta r. 

8chcldt ha .. 

eden ordular mevzilerini muvaffakl
yetle İnuhafaza etmektedirler. 

İngiliz hava kuvetleri dilımanın 
motörlü kıtalarını hezimete uğrat -
maktadırlar. 

Afılı ıehirlerin bombardımanı 

Londra, 18 a.a. - Reuter ajansının, 
franaız • Belçika hududundaki hususi 
muhabiri bildiriyor: 

Alman bombardıman tayyareleri, 
Belçika cenubunda bir şehir üzerinde 
yaptıkları hücumda, şchire 50 Ha 150 
kilo a~ırlığında bombalar atmışlardır. 

Mevcut 130.000 nüfusuna 20.000 de 
mülteci inzimam eden bu açık ıehre, 
almanların yaptıkları bombardıman 
esnasında iki ingiliz gazeteci ile be· 
raber ben de şahit oldum. Bu şehir, 
askeri bir hedef teşkil edemez. Al -
mantar, ıehlr dııında ve şehire çok u
zak mesafede askeri kolları ve kıtaları 
bombaladıktan sonra istasyon gibi 
bazı noktaları da bombardıman et -
mek hususunda hiç bir zahmetten çe
kinmemiıler ve sivil ahaliye hiç ehe
miyet vermeden şehre bomba yağdır· 
mıılardır. 

Sokaklar, bir ıığınağa sokulmağa 
vakit bulamıyan milltecilerle dolu i
di. 

Ölenlerin sayısı belli değil 
Zayiat derecesi henüz malüm değil· 

dir. Fakat biz şehirden çıktığımız sı· 
rada, bombalar düımekte devam edi
yor ve ıeyyar hastane efradı, yaralı
ları nakletmekle meşgul bulunuyor -
lardı. 

F rarua' J a poraıütçül er 
Parla, 18 a.a. - Havae: Fransız hatları 

arasından geçmlye muvaffak olmuş fakat 
hAdlselerin umumi cereyanı Ur.erinde te • 
ılr icra etmımlı bulunan bası motörlU kı
talar hakkında busun bazı tatıllttt veril • 
mektedlr. 

Ezcümle, evelkl gUn altı motosikletçi -
den mürekkep bir mUfreı:e, Laonun hemen 
ıımallndekl mıntakaya kadlU" ıelmlye mu • 
vatfak olmuşlardır. Fakat tablaUyle bun
lar, çarçabuk mat edllmtolcrdlr. 

Alman hava kuvetıerl ta.rafından buı 
para,UtgUlerln atılmıı olması da muhte • 
meldir. Fak.at bu parqUtçUler, derhal zl • 
yan venntyecek hale getlrtımııtır. Bunlar, 
katlyen hiç bir hareket yapamtltlllllll.ı'dır. 

Hava faaliyeti hakkında verilen ma!Q • 
mata göre de, 11 klz tayyar den mürekkep 
iki fllotiUtı., birbirini mlitcnktp, bugUn öğ
leden ıonra Pariı mıntakuına kadar sel
mlye teoebbtll ıtmltlerdlr. Bu bomb&ı"dı· 
man tayyarelerinden UçU hava dafl toplan 
vı bir t-.neal de avcı tayyvelerl taratın -
dan dUşUrtllmUı. diğerleri de bunu mUtea • 
kip seri dönmUttür. 

Fransa'Ja vaziyeti naaıl 
ıörüyorlar? 

Paria, 18 a.L - ırruwıı harbiye neaaı-e• 
tl namına aöz ıöylemlyı aelAhlyettar sat. 
bu.Un 611• Uaerl ıu beyanatta bulıuunUI • 
tur : 

Vaziyet çok vahimdir fakat yalım ıayt -
alar çıkaranların atfetmek lıtedlklerl fe • 
it.ket mılhlyetınl hl~ bir ıuretle tqıma • 
maktadır. 

Bll§kumandanhk, kararlarında tamamly • 
le hlklmdlr ve blr;lm için yapılacak ıey, 
neticeyi itimatla beklemektir. 

Sambre'ln cenubunda, almanlar, ordu • 
larının malik olduıtu tankların yarııından 
fulıı.aını muharebeye sokmuıtur. Muazzam 
gayretlerine rağmen, almanlar, .A.veanea 
mıntakwnnda ancak aa ahemlyetto terakki 
kaydotmlılerdlr. Bu u ehemlyetll tırak -
kilerin en bUyüğU, Vervlns ve Hlnıon mın· 
t&kalarında vukua l'elmt11tlr. 
Fransız kıtalan, tank hUcumlarına git· 

tikçe daha ziyade alışmaktadır. 
Fransız takviye kıtalan selmekte de -

vam ediyor. 

Yugoslavyada 
yardımcı ordu 
Belgrad, 18 a.a. - R11mt guete, 16 

i1a 65 yq arasında silah altına alınmı
yacak bütün erkeklerin, bir harp esna
•ında, yeni tetkil edilmiş olan yardım
cı orduda hizmet göreceklerini bildi
ren bir emirname neşretmi§tlr. Yugoı
lavya kumandanlığının emrine verile
cek olan bu yardımcı ordunun vaı:ife
ıi, bir taraftan dahilde düımanlara 
karşı müdafaa ve diğer taraftan cephe
deki ordunun iaıesidir. 

Garp cephesindeki 
harp ve ltalyan basını 
Roma. 18 a.L - Garp cephesindeki 

vaziyet, itılyan gazetelerinin nazarı 
dikkatini çekmekte devam eylemekte 
ve aaıeteler, muharebe haberlerine 
sayfalar tahsis etmektedir. Bazı gaze
teler alman kıtalarının naedhlni azalt· . . .. 
makta ve hıç olmazsa zımnen mut-
tefiklerln mukavemetini daha ziyade 
tebarOs ettirmeye baılamaktadır. Bu 
gueteler müttefiklerin alman kıtala
rına ıürprizler hazırlayabileceğini 
söylemektedir. 

Leopold'un çoculdan 
Napoli, 18 a.a. - Belçika Kralı Leo

pold'un çocukları Napoli'ye prenı ve 
pren.eı De Piemont'nun nesdine ıel-

uı:u~ 

ALMAN TEBLİGİNE 
GÖRE VAZİYET 

Fllhrer'ln umumi kırarıihı, 11 a.a. 
Alman orduıu baıkumandanlrğının tebllfi ı 

Hollanda'da alman lı::ıtaları, Zeland ada
larının temizlenmesi iıini ıüratle takip et· 
mcktedir. Yalnız Vle.dinıen'in prkmda 
Valchera adıısında dün mahalli çarpışma • 
lar olmuştur. Hollanda kumandanı ıimdi 
teslim olmak teklifinde bulunmustur. 

Sepeven ıdası ile cenubl Beneland ada • 
ımda iki bin Hollandalı ve fransrz esir e. 
dilmlalir. Alman lntaları, sahil bataryaları 
ile limanlarda bulunan Hollanda donanma. 
il cuıütamların.ı ele ceçirmiılerdir. 

Almanlar, Anverı istihklmlarımn harict 
kuıağrnı iki noktada yarmrılardır. 
Başkumandanlığın dıin hususi bir bül • 

tenle bildirdiği veçhile ıiddctli bir çarpıı
madan sonra Mallnes ve Louvaln ıehlrle • 
ri alınmıı ve Brüksel belediye reisi, payı. 
tahtı muharebeilz alman kıtalanna tesliı:n 

etmiştir. 

Dyle hattından çekilen düşman, alman 
kıtalan tarafından takip olunmaktadır. 

Alman hUcum tankı cüzUtamları, Mau • 
beuge'in cenubunda, fransız hudut istih -
kimlarını yarmış, iki düşman fırkasını im
ha etmia ve yukarı 8ambre'dan rlcıt et • 
melı::te olan dıitmam yukan Olae'a kadar 
tikip eylemlıtir. Piyade fırkaları, alman 
hucum tanklarını pek yakından takip et -
miştir. Alman kıtaları, birçok esir ve bil -
yük ganaim almıştır. 

Alman kıtalan, Sedan'ın cenubunda da i
lerl~mlşlerdir. 

Havı kuvetlerl, bilhassa cephe cerlsi 
münakaUtına ve Belçika'da ve Fransa'da 
düşman kollarının geçtiii ricat yollarına 
hücum etmİ$tir. Bu hücumların tesiri ile 
dliıman birçok noktadan kaçmıı;trr. 

Kqif tayyarelerimiz, Hollanda - Bel -
çika sahilinde bir düşman torpiito muhri
bini batırmıştır. 

Hava kuvetlerl, bundan başka Narvik ci
varında düşman asker ihraçlarına hUcunı 
etmlıt ve bir dır kruvaz8r ve bir büyüle 
nakliye gemisine birer bomba dütmüıttür, 
DUşman dünkü cün, 108 tayyare kaybet

miıtir. Bunlardan 53 ü hava muharebeleri 
esnasında duşürülmüştür. 11 ini tayyar• 
dafi topları düıUrmüştür. Geri kalanı da 
yerde tahrip edilmiştir. 26 alman tayyaresi 
kayıptır. 

Düşman, ıtiınall Almany<ı'da ezcümle 
Hamburı ve Bremen'e ve ıarpte daha baıı 
şehirlere müteaddit hücumlar yapmııtır, 
Bundan evelki vakıılarda olduğu ıibl, dü:t• 
man, bir kı5la müstesna yalnız gayri aske
ri hodeflere hücum etmiştir. Alman be.ı • 
lı:wnandanlıiı, bundan dolacak neticeler 
dolay11iyle bu vakıayı tebarüıı ettirir. 

Alman donanmasına menıup cüıütarnlar, 
düşmanın deniı cUıiltamlarına üı t~lcil e
don cenubi Afrika limanları önüne Ill&1ll 
koymuıtur. 

Bel~ika'nın zafere 
itimadı vardır 

Belçlka'da bir mahal, 18 a.a. - Be.ıvekil 
Pierlot namına radyoda beyanatta bulunan 
Dahiliye Nazın Va.n der Forker dıin Pi • 
erlQt'nun bir beyannamoelnl okumu5tur, 
Baavokü bu beyannamesinde Bel,ika itil • 
kümetlnin payitahtından ayrılmak va Bıl. 
çl.ka topraklarında baıka bir yere neklet • 
mck mecburiyetinde kaldıtmı blldirrıı~ • 
tedir. 

Beyannamede f()yle denilmektedir: 
"Akş;lma doinı lntalarımıı mevzilerini 

muhııfaail! etmekte fdllor. MUttcflkltr dt 
mevzilerini kanı karıli mil.dafaa etmekt• 
ve bazı yerlerde ıiddetle mukabil taarruza 
geçmektedirler. Hareket har-binde hldi11ler 
ıüratle blrlblrlnl takip eder, Birkaı; rün • 
denberi devam eden bir muharebeden ıon· 
ra, 1914 - 18 haı'binin bazı safhalarını ha • 
tırlatan bir vaziyette bulunuyoruz. Geçen 
harpte olduğu gibi nihai z.aferi kazanaca
iımız.dan eminiz. Birleeiniz vt vazifenizi 
yapınız. 

Parola ı "ıiddetli bir enerji ile muka • 
vemtt etmek" tir. Bılçika'yı daha bUyük 
ve daha ıerefli ıöreceila. B-ıvekil dlin 
kıralla ıöıiişmilıtür. Kını ıiik4netinl ta -
mamiyle muhafaza etmekte ve vu:lfeeiyle 
ıneuul olmaktadır. 
Hükümdarın ı8ıterdill miıt.lden ilham 

atmalıyız. Zafere kadar mukavemet ede • 
lim." 

Belçika,da mağneviyat çolr 
kuvetll 

Franıada bir mahal, 18 a.a. - Havac: 
Belçika orduıunun maneviyatı çok iyi -

dir. Askerler, çolc c;e1ur konutmaktadır. 
Halkın vııtanpervertlk hlşılyatı da çok 

ylikıektir. Siviller, hava bombardımanları 
altında hakilı::l medent cesaret ı&termiı -
terdir. 

Belçika kıralı, Namur etrafındaki kale • 
terdeki aakerlere aşairdaki meaajı ıön -
dermittlr: 

Namur kaleleri kumandanı, aubaylan, 
kilçilk ıubayl&n ve erleri. 

"Vatan için ıonuna k&dar mnc.dele adi· 
niz. Ben sizinle iftihar edlyonmı.'' 

Yugoslavya' da 1 tal yan 
tayyeresi düşürülmemiş 
Belgrad, 18 a.a. - SelAhlyettar makam · 

lar, ltalyan hududuna 80 kilometre me -
aafede Gulln mıvkllnde aalı geceıl bir 1· 
talyan tayyaresinin dllşUrtlldUfU hakkında 
neıredllen haberleri yalanlamaktadır. 

lnıiliz tayyare fabrikalarında 
tatil yapılmıyacak 

Pariı, 18 a.a. - Hava nuareUntn teb -
ligi : 

Bugünkü vazıyet ıebeblyle, btıtUn tayya
re fabrtkalannda, bundan böyle, lpn aha· 
ra kadar, pazar ve bayram sünJerl de da· 

e 11 aaat meal baflıyacaktu. 

Reynaud diyor ki : 

Vaziyet vahimdir 
- Fakat -

Ümitsiz değildir 
(B111ı 1 inci a11ylaü) 

migtir: 
Fransız milleti, nasıl bir millet ol

duğunu iıte buna benziyen prtlar 
içinde "östenniştir. 

B. Reynaud, bütün millet tarafın
dan çekilen ııtıraplan hatırlattiktan 
snora, bugün almıı olduğu kararları 
kısaca tefsir etmiı ve bilhassa 1916 
daki mütecavizlerin daha ileri geçme
lerine mani olan Verdun galibi mare
pl Petain'in kabineye girmiı olması
nın ehemiyetini tebarüz ettirmiştir. 

B. Reynaı.ıd, bundan sonra, elçiler a
rasında, fransız harici siyasetine aza
mi müessirlik verecek olan bir tebed
dül yapılacağını bildirmiş ve sözleri
ne ıöyle nihayet vermiıtir: 

Orduda olıun, dahilde olıun, her 
fransız, bu akp.m benimle beraber, ga· 
lip gelmek için and içmelidir. 

İngiliz 
tayyarelerinin 
muvaff akiyeti 

( Başı 1. ıncı sıylıda ) 

Hz tayyareleri çok mUhlm bir rol oynıımıı
lar ve muvaffakl)'etll akınlar yapmıılar -
dır. İngiliz kıralı, inglllz tayyarecilerinin 
bu muvaffaklyetinl takdir etmiştir. 

Münakale yollarının 
bombardımanı 

Londra, 18° a.a . ..._ İngiliı hava nezareti 
bildiriyor: 

Gece, lnglliz hava kuvetlerine mensup 
filotillalar, Fransa'da ve Belçilı::a'da dıiı -
man münakale hatlarını ve üslerini ıld -
detli ıurette bombardıman etmiıtir. İngi~ 
liz hava kuvetlerlne mensup filotlllalar, 
garbi Almanya'da mühim asker[ hedeflert 
de muvıffakiyetle hücum etmişlerdir. Bu 
hareklt, çok caılı mahiyet almrı ve fakat 
hiç bir ta)'Yaremlıı kaybolmamr,tır. 

lnıiliz tayyarelerinin IJstiinlülü 
Londra, 18 a.a. - Hava nezaretinin btr 

tebliğine göre, Hurrica.ııe tayyareleri, hiç 
blr aaytat vermeden yirmi alman tayyare~ 
alyle yaptıkları blr çaıpıfmada 10 Yuıı • 
kıra bombardıman tayyaresi dUışUrmlloler-
&~ • 

Müttelikler •İvil hedefleri 
bombardıman etmedi 

Londra, 18 LL - İlljfillc hariciye neza. 
reU, aı•Jldald tava1hl ııeınıtmlıtlr : 

Alman hava 1<uvet1erirılu, Polon,•ıı.da. 
Nor\'eçte, Fransada, Hollandade. ve Bel -
çlkada mUd&faaııız ıehlrlere kartı müker
reren yaptığı hücumlara ratmen, ırayrlaa· 
kert hedefleri bombardıman etmek tngilb 
hUkUmeUnln siyasetine &'lrmeı'.. Altnl\lllll • 
rın bunu ı aksine olarak ileri sUrdUklert 
telmihler, her halde, almıuıların b~ka nıem 
leketlerde kullanacatı gayri tnaıı.nt uaul~ 
lerln bizim memleketimize de teşmilini ha.. 
zırlamak hedefini gUtmekte<;fir. 

Franırz amirollığı almanların 
bazı iddialarını tekzip ediyor 
~arta, 18 a.a. - Fransız Amirallik da!· 

resı, Dunkerque limanında tayyarele:- tara
fından bir torpido muhribinin batını • 
dığı, Dunkerque önllııQe bir kruvazör il• 
bl. ticaret gemisinin vahim surcıtte l}aaa. 
ra utratıldıtı. iki tramız torpido muhri • 
binin de ııuua utradıtı ve bir nakliye se• 
misinin karaya oturıı,cıı.k kadar ılodeUI ha• 
sara maruz kaldığı 17 mayıı tarihli alınan 
teblltınde yuıtı haberleri k&u aurettı Y• 
lanlamaktadır. 

Amerikalllar Avrupadan 
hareket ediyorlar 

Cenova, ıa a.a. - Şimall, merkezi 
ve cenubu ıarkl Avrupaenıdan birçok 
ıimaıt Amerikalılar buraya gelmişler, 
•kaeriai bu&ün öfleden ıonra. hareket 
eden Waıhington tranaatlantiki ile 
Amerika'ya yola çıkmıılardır. 

lsveç'te şiddetli 

tedbirler 
Stokholm, 18 a.a. - iaşe nazırı E

rikrem, öğleden sonra tayyare ile 
Moskova'dan avdet etmiıtir. 

Ecnebilerin kontrolU için daha tld .. 
detU tedbirler konulmuıtur. 
Huıuıt otomobillerde araıtırmalar 

yapılmaktadır. Evlerde de taharriyat 
yapılmııtır. 

Hitler yeni italyan sefirini 
kabul etti 

Berlin, 18 a.a. - Führer, bu&ün, 
umumi kararglhında yeni İtalyan bil
yük elçisi B. Dino Alfierl'yi kabul et
miıtır. B. Alfierl, itlmatnamesini tak
dim eylemlıtir. 

Portsaide gelen yeni 
Avusturalya askerleri 

Portııatt, 18 a.a. - Geçen gece sabaha 
kadar, Awsturalya ıefer! kuvetıntn Udncl 
konteııjaııının karaya çıkaı'ılmuuıa devam 
edllmlıtır. Bu aakerler l'llnUllUlerden mU • 
rekkeptlr ve hepelDID en kuveUI anuu, 
mümkUD oldtı#U kadar çabuk almaDlarla 
tu'Plfl'Uklır. 
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Cümhuriyet 
Nedir bu bitip tükenmez tehdit 

TUNUS NADi, "Hedir lıa lıltip te-z telıdit,, 
kılılı altnıda direr lr.i ı 

"lkreltıı nuia Belrariıtan ,.. nrltiye ••uca 
Abnuyı'ra lto•ta deıildirler. Yolu. lttı .,..ı •. 
ketler dahi lırr rün •ule-di telıditleria tazyiki 
ılımda bl11U1 olacaklardı. RomADya ılntdiyı ı... 
dar lelıditlrrin ı.,lı tıkıllerlııl ılirdi. Yııoa1'TJI 
JCral Naibi ualıımdb Pr1111 Pol'liıl Berli•i ıı:i1a· 
reli • m ... beıiyle lıizzot M. Hiıler : 

- Tagoalnya • AlmsııJ• arumdalti lıad.t kad 
mahiyetiyle elıecll ıelılini alaııtrr. 

Dellliı oldıfll lıalde lıa Balbalı -lelııı dalıi 
lılr m~dd ttenlıui .ı\l-•1a'ıım lıinufit ,,. 4ola11· 
aiyle ber ıun utan ve azıtan telıditlerint marH 
lıQ)unmıktıdır. Gariptir kı dalıa dune kadar Bel· 
ırat anlaııııalıırı~ 111ıulınıl hılro • Yuroıln 
dostlufuııa pırlak tezabarlerle tuil td•n itaba· 
da• dslıi Yaıoılavya'rı •ndiıeye dıiıilren buı laa. 
••ketler nra aiyttltr alneı-lıte n •anlorın M• 
d ce Alııı.:ınya'yı dutrkl mek için mi oldııfıı, yok· 
sa ltelyan aiyaıetinın kendi İçapbrı neticesi mi 
bulaodafu ~lı iyi Hl•ııı.--lıtadır. 

Junna Nıdı, telılilıınia "' t•lıdıdia ıliınliııi tÖJ• 
le anlat .. kıadır: 

"Romanya ... Yar01larya ıelıdit oluııdııfıı -n 
Balıariıbn'ın Yunıniılan'ııı nıut•euir "' 111aıtarıp 
plınaıınıma iııılıin .. ., ııııdır 1 HAtıl ıiçlinca roııı
lckte calen Turluyı'nin lıile. Twna lıanaaiyle Bet. 
lıanlırı ilıtiu eden crnaba tarlıi Avrupıaı -•· 
lekellerind ki eıııni,-eı nlıdeti lıu ıuretlı lıır lıer• 
dalıa Hlıit olmuyor 111a? Ba lıınlı meıulrlıetlı· 
riııdrn lıirıae Yaktı lıulıulı taamına •JD•ıı dii•r· 
lerıne vuka lıalmıq rılıi aa"1ıuınıda )'\lıc!e JU 
lıakılııt urdu ... 

Muharrir makılHinin ıonaııda diyor lıi: 

' Du9man ateı olH ıılıa,.ı eirmi lıadar yer 
yakar. Bulwı Tuna lıanuı ... Balkanlar lıa.,.)iıl 
memlrlıetlerınin kati bir tesanuıle lıa lelıditlere 
lıarıı en bayıiyrtli vaıly•tle ıııukıbelı etmeleri .,. 
01111n Ôutiin neticeleriai rou al-ları artılı lılr A· 

rarıl ol-ıtu lıaııutindıyiz.,, 

TAN 
Nazi entemaayonali 

SADRI ER 1 EM. "Nazi eııter1141yonalı .,. lııılıl• 
lı&kll-tler ı .... litlıaııeı .. lıaılıfı ıltmda diyor lıi: 

"Nazi ı~f~ duımaelar ııztriııe uktrl lıaTttlır 
ınketmcden kaleyi ıçindcn fatlıclmeJİ ı•tlllJ'ID lıir 
kaide halinde tıtbik edıyor.,, 

Mıılıarrir içinden fetlııdılud tarilıe hrqtırı· 
lan dnleıleri a17dılıtaıı aonra diyor lıi: 

"J'lui reiinıiııiı lıtr aıcnıleketiı ~iııdı undiıi 
İçin birer istinat 11t11ıtuı lıalmaaı, Hitln'in cebia
de yalıana neıalMlıtlerde lıllkıımet reiai, •zır, 
nlı, kamandaa olacakların birer liateaiaia lıalaıı
m:ıaı devrimtıln lıarnle n nefretı llnlı -ııf•r 
laarekeılrrındeıı lıiridır." 

Sadri Ertem drttm edıyor ı 
"Duı1111nm cebinde lıaiıılerden mlirelıkap lıir 

liste bıılandarmalı utemeaini tabıi roraıelidir. Fa
kaı ba liıtenın lıeı deYlet merkezinde Te Tİliyıt
lerinde bir ıuru iaunları ilııi .. ı ctmeai olılalıça 
rariptir." 

ııbrrlr berııelmilel ılılik bWelcrlııi lıiçe ja. 
diren lıa faci.alar uzerinde dardalttaa aonra malıa· 
leaiııı törle lıitiri7or: 

"Z.,. t.n.r'cı.. l.aialiaı'• u .. r lılr elirli İl· 
aaa lıilenk, lıılmiyerek lıendı 111ıllı:ret~ilıfine, .U· 
U iaılılilııe iııamet ~ıaiı, lıil4kia nniliiia İılİ· 
l& e .. llerU.. lıizmet etmiıtir. Ba .. ~yıl :rıııımdo· 
dir ki, alman iatili ordııları, lıucum lııtaları lttı• 
rllıerlerinde to,, lıypre, tank, mitralyöı defil. 
lıir ıiarıı dı kalıta lıııkümıtler taı,...kııdır. • 
kıılıla lıiiki•tlerln •tithaııeıi Berlindir.,. 

(11.11.) Matbuat servisi 

Yeni Sabah 
Balkanlann artık eiddt bir~ 
ru vennek zamanı relmitti~ 

HOSEYIN CAHiD YALÇIN, Paris'lff yollıılıjl 
lıtı baılıldı ynıınıda aon Belçika • Hollaada teca· 
Tiizliııden lıahaederek diyor ki: 

"fru .. 'da lıeni ~olı bayrel• diiflir• ft bllıiııııl 
lılr -•ai1ıt ,,. ltiaat iı. uldaraa -,.ı.ecı.. 
lerdeı biri lıalkın coıtırdiii ıukumeı .... ıtıdaldır. 
Fıkıl lıana labyıtlıfın telkin ettifi bir -ıkeaet 
Ti aci:ı: eHrl tellkki ıtıııeıııelidir. Franıı:ı: milleti 
4iit-M rılelıı et•lı içia liı• alan lıutua nY· 
ani ,.. maddi lnıdrellerle ta-me• mucelılıud'r, 
Hıllım ıuk&neti f11 dılıikaıını ciddiyet Ti elınıı· 
)'etial idrak etmekta, lıailam, kantine ..U. ol
aalıtaı ileri reliyor." 

M;ılıarrir Pariı'tıki mliplıedeleıaiıü 111U aaflıa 
teıbil eıtıktu .,. Parhlilerin ıakia rnriııüıımdca 
lıılı111ledik111:1 aoıırı ıli1or lıi 1 

''Falıaı <fPM arlıaııııın lıer riııki lıaratnıda 
ıiikGoet ve itıdılini, ne141 Ye metaaetini -lıaf•u· 
r• lı• lılder lıadir olaa lıa millet ole tarafla lıar!llı
hıaaıııalı İçİ• icalıeden -iri 011 1ı .... 1ı lıir 
faaliyetle bıta çıkarmakta bıur elaiyor.., 

Muharrir lııı tecaviı:ı:iın alınanlar İçia -•ılfa• 
lıiyetle netice •er-11 Hollanda ,,. Belçıh'am ı.
di hata! rı•dH doidaiu. tebaria oHırenlı Mııll 
&llıanlılara reıirerek dı1or ki: 

"Avrupa'nın cenubi tarld koıt1inde, Tarfdye, 
dalıı illı dalıikeda _,.1.yi lıili• derinlifi ,.. .... 
mıla ıle takdir ederelı rarp de_lı.r.,lleri,lt ı.
daf uı lıır ittifak yapınalıte teredd.ı et.ediji açU.. 
d r ki Balk nlar ılmdıye kadar lıarptn lıarıç lıal· 
ılı ff Balkın dnlıtkriae btilıl'1leriai .U.faJa 
içi• lıir iatınatıllı YUcwde ptirıli. Fakat ,.ı ... 
Turlıiye'nin lııkıkıti ro•Dllll Ti icalıedeıı tedbirleri 
ılmıı olaıuı kifi deııldir, Te~ılte ertık lnklr b· 
!llnt ıım.ı ılerecede vwulı peyda ettifi ,. ııratla 
Bıllıaıılıların da ciddi lıir karar ft~leri liı
drr. Banda lıaHr ederlerae tarllı ealar İçm 119 
çok reç ltalclıt.r Hlıminl Terelıilir ... 

İKDAM 
lıviçre'nin sırası geliyor mu? 

ABiDiN DA VER. bıı lıaılık altmda almanlarm 
lı.tçre lıadadııada talııidat yeptılıları ri .. yetiaffe 
klıtederek ıliy•r lıiı 

"lıviçre lıitarallılı yıı.Hndn lıar•ııalılı lıo,.. 
ıirıutuıı hh.I etmiıtir. Ba lt~arla, tbadi)'e ı... 
dar lıiteraflıfıl lıeıadılerlni brt.ncafıııı aaııu dl. 
iar ı•fil devletleria feci alıilıetİM 91,..,,. a&ıa· 
zstıir. Alıaeııyı'ıuıı lıııriiıılci ıiyueti, lıitaraf la· 
arm170r. Om i~ ltendıaiııe kal. köle olmıy;an bh
•illel dilı-ıuılır. Diiımaıılar da dit..., lıitarafo 
ler da daı-•, ya Hitlar'ia lıatia -.irlerina itaat 
eıhı tlbi bir dnlıt olacaluınız. yalıat ela - ıi& 
iatediiinlı kadar iddl. edin - dilı-• tellklıi edl
lecelııinia, V ı ırraanı IMlıliyeceluisıiı... 

M•rrir 4rnııı edirorı 
"Jniçre'nia aıraaı • ıı ... a ııleccktir? Al-• 

erdaaa sarptı 1 ını1yon IOO •i•, difer •ir rrra· 
,.... rire lıir ıailyoa lıiıi ilo ... ,, .ı.ldeılir. • 
bclar lıurülı •ıı laarrua ktlır•ralı frtıam • Ja• 
ıiliı • Belçılta orclıılariyle lıir lıarlıe tutu,_. 
aleıı ılmaıı orda-. •Fili ••-ııda, lı"f'isredea de 
ci44i lıir taarnıA riritaeeii pelı lıakl ··~ 

Abidıa Dncr, ltal11'a11 lıarbe iJtirikiai lıaijıs 
-nau ediyor Yt lıanaa lıarlıia lıaderiai Alman• 
Jllllll tayİs decelı nıl:rtte ce1-ıiyle ıaiıalıaa 
olduiaını aoyliyerelı diyor lıi: 

"lnisre, iıte o nuı, Alaıaıın ile ltıl1ıuua 
•ıiıterelı lıir turranna afrıyacaktır. .ı\l-.a11 
ıle lıalya, o ••lıil lar~reyi IMllıi !lleylıa.ıe lıir -
ı..w .. tla• "'• ı•f9'1• iluıa eıMôilırlor. ı,~. 
reıin vaziyeti lıakımılldaa tiıııdililı, ea lıHetli ilı
tbııal budu, Fabl Alıııaa11 !lleılııci kol nıılaııyle 
rlııli riılı " meaılekeli ... lçiadeı fetlıetti ,.. 
H,llan4'a'•• oldufıı riôl, lıliyiilı .,.. .... •ir ... 
lıan-• roraıiy~cefiae ..wı.., - dau nol ... 
Jılıınca çilııirelıilir.,. 

Amerika hava ve deniz 
silôhlarmı arttlrmak için 

derhal harekete geçti 
Vıtincton, 18 a.a. - Harbiye ve 

bahriye nezaretleri mümessilleriyle 
milzakere etmek Uzere tayyare fabrl
kalariyle bunlara mümasil müessese
ler direktörlerinden 40 kiıi, Vaıine
ton'a davet edilmiştir. 

Ruzvelt aeyahatten vazg~ti 
Vaşington, 18 a.a. - Ruzvelt, Ame

rika'nın garbine yapacağı seyahat 
projesinden aarfınazar ettiğini mat
buata bildirmiştir. 

CUmhurreisi, tayyare lnpatının 
derhal arttırılması meseleıini de, mli
tehassıslarla görilttüğünü ve hüJcU. 
metin bilyiık harpte kazanılmıı olup 
buaiin silahtan tecrit edilmiş bir hal
de bulunan 35 eski muhribin tamirine 
karar verdigini söylemittir. 

Tayyare {abrikalarının çoialtılma
ıına mahıuı olan 200 milyon dolar tah· 
sisat hakkında da, bu tahsisatın ilk 
100.000 dolarının derhal 100 milyon 
dolarının fevkalade lüzum halinde 
kullanılacağını ilAve etmiştir. 

Projeler meyanında, tayyarelere 
mahsus petrol için yeni tasfiyehaneler 
inşası da vardır. 

21 Amerika milletinin müıterelı 
proteıtom ı>e te:ıahüratı 

Montevideo, 18 a.a. - Holanda, 
Belçika ve Lüksemburg'un istilasına 
karşı müşterek bir protestoda bulu
nulmasına dair Uruguay'ın yaptıeı 
teklif 21 amerikan milleti tarafından 
kabul edilmiştir. 

Diğer cihetten milli demokrasiler 
komitesi tarafından istillya uğrıyan 

Uç memleket lehinde tertip edilen nü
mayişe bir kaç bin kişi iıtirik etmiş· 
tir. 

Hatipler hararetle alkıJlanmııtır. 
Nutuklardan ıonra sokaklarda halk 
tezahUratta bulunarak Franaa'yı al • 
lrıtlamıttı•. 

W elleı amerikaldara hitop etti 
Vaşington, 18 a.a. - Panamerikan 

fen kongresinin kapanıı celsesinde 
bir nutuk ı!Syliyen Welleı, garp me
deniyetini tehdit eden tehlıke karşı· 
11nda btitUn amerikan milletlerini bir· 
Jeşmcğc davet etmiştir. 

Norveç milli bayramında 

Norve~ Krahnın 

söyledlil nutuk 
Stokholm, 18 a.a. - Öğrenildiğine 

gön Norveç'in milli bayramı münase
betiyle Kral Haakon ile veliaht ve 
başvekil, istiladan beri ilk defa olarak 
birer nutuk söylemişlerdir. 

Kral nutkunda föyle dcmittir: 

Bizler, hürlyeti inkar eden ve sulh 
içinde ya,ıyan bir millete karıı insan 

ruhunda isyan uyandıracak bir hak
ııı:hk irtikap etmiı olan bir milletin 

tecavüzüne 'Uğradık. Şöyle bir vaziyet 
karıısında kaldık: ya inkiy•d etmek, 

yahut bizim için mukaddes olan şey· 
leri kurtarmağa çalıtınak. Kendimizi 

ınlidafaa etmekten baJka yapılacak bir 
ıcy kalmamııtır. Bu hareketimiz, bize 

çok büyük fedakarlıklara ve cenubi 
Norveç'in ziyaına mal oldu. Şimali 

Norveç, elimizdedir ve müttefiklerimi 
zin yardımı ve yeniden teıkil edilmiş 
olan müdafaa ıistemimiz sayesinde 
hüriyetimizi istirdat edeceğimizi ümit 
ediyoruz. 

Kral, memleketleri istilaya uğramıı 
olan halka hitap ederek onları §ecaat 
ve Umitlerinl muhafaı:a etmefe davet 
eylemlttlr. 
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Strateji 
Hollanda' da 

Politika Paraşütçüler ve 
Buğdayın 

Bu zamanda buğdayın vatanı, 
hemen hemen bütün yer yüzü deni
lecek kadar, genittir. Medeni deni
len dünyada İnsanlar onun ekmeği
ni yerler, kendileri buğdayı ekip bi
çemiyenler de baıka mahsullerden 
kazandıklarının mühim bir kısmını 
buğdaya verirler. 

ili< vatanı 
1 Versay muahedesi hazırlandığı 

nası yere günlerde, yani bundan yirmi yıl evci 
eski Türk medeniyetinin be~iğidir. Paris'te cUmhurreisi Poincare'nin 

yetini değiştirdifi sanılan zihniyetin, 
müzmin bir zihniye -.olduğu anlaşıl -
dı. Yalnız Fransa değil, Almanya'ya 
yakın veya uzak, hemen her memle
ket kendine bir Ren garantisi temin 
etmemiş olduğuna pişman oldu. 

Demek oluyor ki buğdaym bir istıfa • d •ı ? başkanlığında toplanan bir nazırlar 
mahsulü olduğunu kabul eden ne· ın 1 er . meclisine, mütaleası alınmak üzere 
batat alimlerinin fikrine göre buğ· mareşal Foch da davet edilmişti. Al-

12.30 
12.35 
12.50 

day bizim eski Türk medeniyetinin Paris • Soir gazetesinin alman istilasr manya'ya tahmil edilen tazminat için 
eseri sayılabilir. Buğdayın medeni· esnasında Hollanda'da bulunan ve paraşüt- bir garanti temini mevzuubahis ol
yet mahsulü olduğunun bir delili çulerin taarruzuna bizzat ııahit olan mu • muş, maresal da en iyi garantinin 
de - onun bütün dünyaya kolayca harriri Gıı.ston Benac gazetesine yazıyor: Ren'in işgali olacağını söylemisti. Bu 
yayılmasının da sebebi olan - ga· Amsterdam, I,a Haye ve Rotlerdam uze- toplantıda bulunan nazırlardan biri 
yet hesaplı bir nebat olmasıdır. Buğ· rinde alman tayyareleri ilk defn olarak gô· 

1 
bu işgalin ne kadar d a • d ce • · : 

Hadiseler ,maalesef Clemenceau'
lara, Foch'lara hak verdirdi. Herkes, 
bu insanların basiretsizliğine hük
metmişti. Meğer, asıl basireti bağla -
nan, 16,000,000 insan ölüsünü unut
muş olan bütün bir dünya imiş. 

Fakat - tam manasiyle - bu 
mubarek nebatın ilk vatanı acaba 
neresidir? Bunu öğrenmek pek eski 
zamanlardan beri erbabı arasında 
mühim bir mesele olmuştur. 

d k d · u · 1 f 11 ev m e e gını ay yazın en sıca zamanın a tam run r gorunmez te e on santra arı, na' . • 
yeti§mİ§ bulunduğundan batka ne· partisi şefi ve vatan haini Mussert'in tcş- sormuş; Foch şu cevabı vennıştı: Foch'un is• diği garantinin Fran

sa'ya inhisar etmediğini ve bütün 
dünyaya şamil olduğunu şimdi anlı -
yoruz. Fakat, tekniğin tekamülü ile 
aynı tempoda ilerliyen silahların ve 
hususiyle hava silfihının bugünkü ve 
bundan sor. ki inkişafı karşısında, 

azgınlıkların had ve hududunu, sade
ce coğrafi şekillerle tayin ve tesbit 
etmek kafi gelmiyecektir. 

hatlar gibi mahsus sulanmaya ihti· kil etmiş olduğu adamlar, ve gece yarısı "- Tnzminat tamamlandığı ve A/-
kendilerine gizlıce tebli"'at yapılmış olan manya'dal:i zihniyet tam bir emniyet larail oğullan onun ilk vatanı Pa

lestin toprakları oldu..,unu iddia e
derler. Halbuki onların Palestin'de 
buğday ekip biçtikleri zamandan 
çok önceki tarihlerden kalan Mısır 
mezarlarında buğday taneleri bu
lunmuıtur. Onun için Palestin buğ
dayın ılk vatanı degil, olsa olsa ha· 
murauz ekmeğin ilk defa yapıldığı 
yer olabilir. 

yaç görmez, yaz mevsiminin sıcak- b 

almıın seyyahları tarahn<lan tecavüze ug- telkin etmediği müddetçe, işgal de
lığı az da olsa buğdaya zarar ver-

ramrştır. Amsterdam istasyonuna karşı vam etmelidir. 
13.15 

13.30 

Bununla beraber buğdayın ilk 
Yatanı baıka hiç bir yerde buluna
mamııtır. Bunun sebebi buğdayın 
hiç bir yerde tabii halde çıkmama
aıcftr. Bugün bostanlarda yetiştirilen 
türlü türlü nebatlardan her birinin 
ilk ve tabii şekli bulunduğu halde 
buidayınki hiç bir yerde bulunnma
nuıtır. Vakıa buğday tohumları 
dünyanın pek çok yerlerinde mahsuı 
ekildiği vakit güzel mahau verir, fa· 
kat hiç bir yerde kendi kendine çık
maz. 

Ondan dolay'J bazıları bu_ğdayı da 
• at 1tibi - İnsanın medeniyet eseri, 
istıfa mahsulü addederler. Bu fikri 
kuvetlendiren §ey, hububat dediği
miz nebatlardan birinin bir baıka· 
ama iıtihaleai kabil olmasıdır. Daha 
OD yedinci asırda bir nebatat alimi 
buiday baıaklannm içinde yulaf 
taneleri bulmuıtu. Sonra bir baıka 
ilim merak ederek Eegilops keçigö
zü denilen otun hiç olmazsa bir kıs
mmı buiday haline getirmiıtti. On
dan sonra bir üçüncüsü yulaf ekmi§, 
ekin çiçek açmca çiçeklerin hepsini 
keamit ve ikinci ıene aynı ekinden 
arpayla buğday, biraz da, yulaf çık
tığını görmüıtü. Nitekim, buğday 
Teremiyecek bir toprağa buğday e· 
kilince yerine ayrık otu çıktığını id
dia edenler vardır •. Eski zaman ço
cuklarınm eğlencesi olan, tınanay 
türküsündeki "arpa ektim, dan çık
tı" gibi .•• 

Şimdiki amerikahlar da, dünynda 
en çok buğday yetİ§tİren kendileri 
olduğu için, buğdayın ilk vatanı A
merika olduğunu ileri sürerler. Hal· 
buki Kristof Kolomp Amerika'ya 
gittifi nkit oradaki yerlilerin ne 
buğday ektiklerine, ne de ekmek 
yediklerine dair hiç bir alamet ol
madıiı gibi, Amerika topraklarında 
ilk defa buğday yetiıtiren adamın 
1530 da orada Kortez'le birlikte.bu
lunan bir zenci olduğu bilinir •.• 

Baıka bir delil bulununcıya ka· 
dar, ıimdiki halde, buğdayın ash 
yukarıda söylediğim ve ona en ya· 
km nebat olan keçigözü sayılır. Bu 
nebat tabii halde çıkar, fakat yal
nız Akdeniz'in ıark taraflarında ve 
Aaya'nın fark taraflarında .... 

Buraları da, bilirsiniz ki, bizim 

mez, çünkü çabuk yetitir. Her yer· olan ve bir alman tarafından işletilen muh-
dc az çok yetittiğini de onun bütün teşcm Victoria oteli derhal memleket i -
dimyaya yayılması gösterir. çinde çalışan beşinci kolun karargahı hali. 

Buğdayın medeniyet mahıulü ol· ne gelmic-tir. 
ma.sı onun tabii nebatlardaki hassa· Bir tayyare meydanı her iki tarafından 
ları kaybetmesine sebep olmamıştır. ve havnd:ın aynı zamanda taarruza ugradı. 
Azotu bol, teker olacak maddeleri Hava meydanları etrafına Hollanda uni-

k k ld w d h d . formasr giymiş paraşutçiıler yagıyordu 
pe ço o . ugun an er yer e ın· Muhafız kıt:ısı aynı üniformayı taşıyan 
sanları besl~.yen gıdanı~ .esası odu:. duşman neferleriyle kendi mensuplarını 
insana en luzumlu on ıkı maddenın 

1 

tefrik edemez hale gclml&ti. Mussert'in a
hepsi b_uğdayda. tamam o~d~ğu gibi damları sırtlarında. knra gomlekler oldugu 
tnnelerınde - ınsan neslını devam halde dişlerınden tırnaklarına kadar silah· 
ettirmek için lüzumlu olan E vitami· lı olarak ı;olr.aklardn dolaşıyorlardı. 
nine varıncaya kadar - vitaminler· Paraşi.ıtçli yar:muru çok iyi hazırlanmış 
den bir çoğu bulunur. Buğday tane· tedbirler ve hiylelerle devam ediyordu. 
)erini türlü türlü muamelelerden Ben ~ahscn birçok inişlere şahit oldum. 
sonra yiyebildiğimiz ekmekte bile İlk inen par.a iltçuler muttcfik askcrle-

"t · l b"' b"'t" k b 1 I ri tarafından delik deşik edildiler. Yere 
vı amın er us u un ay o maz. .. . . .. 

duşen ceııetlerın yanma gıdılınce bunların 
Vitaminleri en az olan ekmek en 

beyaz undan yapılan francaladıı·. 

Ekmek ne kadar esmer, yani ne ka· 
dar çok kepekle karııık olur.sa huğ· 
dayın vitaminleri o kadar çok kalır •. 
Buğday ekmeğinin beslemek ve ko· 
rumak kudretleri ekmeğin rengine 
göre deği~ir: esmer ekmek daha az 
besler, daha çok korur, beyaz fran· 
cala da aksine .•• 

Onun için ekmeği hesaplı yiyen· 
ler bir ıün esmer ekmek, bir gün de 
b"yaz francala yerler. 

G. A. 

Yeni ıtadyomun temel atma 
merası mı 

İstanbul, 18 (Telefonla) - Yarın saat 
17 de Dolmabahçedc lll§a edilecek olan Yl'· 
nl stadyomun temel atma merasimi yapı
lacaktır. 

~----BUGÜN----·~ 
Gündüz t 15 nı gece 21 de 

ULUS Sinemasında 
ŞEH I R TİYATROSU 

O KADIN 
· 4 ve S inci temailleri 

Yalnız ıabah 1 O ucuz 
matinesinde 

NİÇEVO 
HARRY BAUR. 
MARCELLE CHANT AL 

TL: 6294 

birer nınnkenden ibaret oldu u anlaşıldr. 

Bu esnada bir kilometre daha ilerde haki
ki askerler yere iniyorlardı. Bunlara karşı 
açılan mucadcleye birkaç sivil de iştirak 

cd:yordu. Bir paraşutçü olu olarak yere 
serilılı, bir ikincisi a~ır yarıı.lr olarak ele 
geçti. liçiıncüsü tesl'm oldu. 

Beni hayrete düşiıren bu paraşütçuniın 

genç hali oldu. Adeta b r çocuğa benziyor
du. Hen üz 17 )"aşında bile olmas..ı gerekti. 
Kendisine sorulan btitün suallere "ben al
manım" cevabını vermekle iktifa etti. 

Biraz sonra şu izahatı verdi: Laypz c'te 
bir makinecilik mektebi.n.de çahşan 30 genç 
hep birlikte paraşütçü olmak uzere gonül
lü yazılmışlardı. Bu "intihar namzetltti" 
dört ay "paraşutçü keııif kolları için te
kemmul mektebi" haline konulmuş olan es
ki ıportforum'da talim gormüşlerdi. 

Bir büyuk Belçika şehrin'n merkezinde 
bir paraşutçiı bir dama duştu. 

Buyuk bir kalabalık evin etrafına top -
landı, mahalle kuşatıldı, bütı.in evler aran-
dr. Paraşlitçüyü bulmak ümidı kesildiği 

bir sırana gozlüklü ve elindeki kitabı oku
makla meşgul ihtiyar bir papas kalabalığı 
,,ardı Biri ...... at.ti ı 

- Sakın paraşütçü şu papasın kılıgrna 

girmiş olmasın 7 
Gülüşüldü. Fakat papasın yürüyen bir 

tramvaya çevik bir 11çrayışla atladrğı gö
rillduğü zaman gülmeler kesıldi. Polis bir 
otomobille takibe çıkarak sahte papası ya
kaladr. Adam yakalanırken: 

"Hitler benim Allahımdır. Hay! Hitlerl" 
diye haykırdr, ve ilave etti: 

"Benim ıibi hayatını vatana nczrctmia 
20.000 paraşlitçü vardır." 

Belçika' dan gelen talebelerimiz 
İstanbul, 18 (Telefonla) - Harp dolayı

ıılyle Belçlkada tahsilde bulunan talebeler
den blr grup bugtln İstanbula gclmiştlr. 

İngiliz radyo merkezi muhafaza 
· alttnda 

Londra, 18 a.a. - İngiliz radyo 
merkezi, gece gündüz askert muhafa
za altında bulunmaktadır. 

Versay muahedesi, 51 ay süren, 
16 milyon insanın canına, 17 .000.000 
yaralıya ve 5000 milyar franga mal o
lan cihan harbinden sonra, 28 haziran 
1919 da imzalanmış ve Ren'in sol sa
hili işgal altında kalmıştı. 

O günlerde, Versay muahedesini 
yalnız alınanlar değil, bizzat fransız
lar, ingilizler ve cihan umumi efkarı
nın büyük bir kısmı çok ağır bulmuş-
tu. 

Bu muahedenin imzasından birkaç 
yıl sonra, tazminatın hepsi henüz ta· 
mamlanmadan işgal kuvctleri geri çe
kilmiş ve Foch'un ısrarla tavsiye et
tiği garantiden v~zge~ilmişti. Bu va
ziyet karşısında, herkes, Ren nehrı
nin sağ tarafındaki zihniyetin, Foch'
un istediği gibi tam bir emniyet tel
kin eder bir mahiyet aldığına hük
metmişti. Fakat, çok geçmeden, mahi-

BİBLİYOGRA~ 
Babamdan hatıralar 

Bü)'\Jl m "tefrkkir ve ide•Iİlt Alımct Afaoilu'n• I 
tam bir 71! once kaybetm

0

1tık. Ba olııııı mcml•keıte 
en drrin bir leuı~rle karıılındı ve kıpnetlı ma• 
harrir lukkında matb tımızda birçok l"zel yazıla· 
rın intiıarD?.11 nsile oldu. 

f,.k; t Acaoelu, eserlerinin kiılliyalını bir arada 
ciirnıedeıı ıô ferini hayata nmmuıtıı. Merlaamwı hep· 
ıi kendi sah farında birer kıt-m 1 olan çocukları ba· 
bahrıuın hatırasına bir hiirmct niıaııeıi olm;ık unre 
bu kulliy;ıtı bıutırmıya teıeblıl!S dtilu n ilk cildi 
olıımbnu mutrııkip neıretııler. Simdi Ağaoğl• hlliyotı 
iıınini al:ın bu ıeriain ikinci cildi de çılımııtır. 

Merhum nı oıl• Ssmd Acaoilu l.Arafıııdan buırla· 
nan bu es r, uç kısımdan l~rtkkiıp dmeltedir. Bi· 
rinci kuıı:ıdn cenç vr kıyımıli muhurir arkadaınnıı 
bab sına ait lı:ıtıral:ırını içli ve nnatUr bir lıal•m· 
le tespit etm ktcdir. ikinci kmmda Ahmet Ağaoilu· 

Hiç merak edilmesin: 1000 yıllık 
mukadderat, yalnız bir millet için de
ğil, bütün diinya milletleri için tayin 
edilirken, tekmil cihanın insanlığına 
bir ıstırap kaynağı olan zihniyetlerin 
kökünden kazınmasında kusur edil
mi yecektir. Zira, bu zihniyetler, mil
yonlarca yovanın, bir daha yerine 
karımasına imkan olmıyan medeniyet 
abidelerinin yıkılmasına sebebiyet ve
ren muhterisleri yaratmaktadır. 

Haksızlığı tamir iddiasiyle, cihanı 
bir hak enkazı haline sokan politika 
stratejisi, artık tatbik sahası bulama
malıdır. 

Hi- Tu 

Almanyanın 

tayyare 
zayiatı 

Londra, 18 a.a. - Hava nezaretinin 
verdiği bir tebliğe nazaran, Almanya, 
Holanda'nın işgalindenberi binden 
fazla tayyare zayetmiş görünmekte
dir. Bu zayiata düşmanın Polonya'da 
ve Norveç'teki kayıpları da inzimam 
etmektedir. 
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ruı. Oçuııcu kısım, Ahmet Aiaoğlu hakkında, ôlü:ııuııü 
matc kip m tlı tımııda İnli ar eden ve 80 aayfalık 
bir )'fkuna balii olan muhtdıf yazılar toplı.nmıı bu· 
luı:ımaktadır. Bıı ıurttle Aiıoilanıı ıevenlrr, onun ha· 
)'alı Ye eaeriniıı lııywıeti h kkında etraflı bir fikir 
Yerecek bir lıitalıa aalıip olnıııı hulıınmaktadırlar. 

Bu ıünl ve faydalı tarrin \Ucade &tlllK'.ıİni lemin 
eden Samet Afaofluna tebrik edH ve kitılıı bütlin 
okurlar1J11ıza t vıiye eduiı. 214 aayfılık lıitap 100 
kunıı fiyatla salılıııakt:ıdır. 

Arzu ile Kanber 
f~ıtbaat uıruım miidurluiii evelce halk i~n milli ... 

sal n lıikiytlerimizdca miallıem kitaplar yudırınak 
kararını nrmiı u bu m:ıkaatla bata taıunıaq m•· 
lıarrirlcrimize mıirıcutta bıılıınmuıta. Bu davete ica• 
bet edeıı muh rrirlerimizdcn bazıları lıalk için ııliul 
eacrlcr vucııdc getirmiıler ve Matbuat uınıım müdür· 
luiü lııı eurlerin ueıir ve tevziino lıaılanuıtrr. 

Ba lıalk kitapları ıuisinin iiçıincu cildini ceııç Ye 

kı)'Dlttlj mulıarrir arkadaıımn: Hatay awbıua Bekir 
Sıtkı Kunt tarafından kale- alınan Arzu ile Kamber 
tcıkil etmcktedır. 

Herke$in malumu olaıı lıa milli masalı Bekir Sıtkı 
taze biJ' coruı ve temiz bir iisliipla yeniden yaım.ıf 
n halkııı nlkle okuyacajı ıiizel hir lıiU1e vıkude 
ıetirmiıtir. G•yrainde tamamiyle muvaHak olmuı ad· 

dedebilrceğimiz ba kitabm halkrmrzdıo liyık oldafu 
rafbtlİ ıôrtctfinden ıüpbe dmiyoru. .. .. 

" 
" 
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Osmanlı imparatorluğu mülki 
idaresinde Avrupalıl&Jma 
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lll1I 138 ili l.fZ iacl '871ları•da ııtıreı.iıti. Eıer •1• .. 1 
mı mı.lıdııt miktarcl.ıı olarak kitap lıılinı cetirilmiı· : 
ti~ -

ŞEHiR TlY A TROS 

Son üç temsil' 
Oımanlı İmparalorlııiımcl.ıı sİYİI n aakeri idarenin : 

Anup.ıılılııma 1t7ri, terilıimiziıı c•rçrkteıı -raka - • 
n iııifadeye dri•r •• miilıim menıılarnıda• Liridır. - 20 pazartesı 
Hemen lıiç iıluawmİf, ba itibarla malıemeai az "' 
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: nıyor (ikinci def•) 
lıazırlanaıımıt olan lıöyle çetia bir -num ele ala· : 21 ] Bek" 1 
rak biiyuk Yt dikluıta deirr lıir etad vucnde ıetirmi7e : aa 1 ar ar 
munff~lı olan arluıdaıımızın bu cayret n lıabili1•tİ 1: 22 çar§amba O kadın ) 
.. luıdar takdir edi1" 1eridir. Titiz bir ilim adamı 1: (Altıncı ve aon def• 
lıırakterinı aalıip olaıı B. Talat M11111tu Y•-n'dau 1: B"l 1 • d 
tarilıi çalıı-lar yolunda ileride ~olı dalı bii)'iilı uti- : ı et er aınema a aatı 
fade0ltr taıin ~deceiimize lıa lıitap kifi bir lıarlıaa "; l 11111111111111111111111111111 
teıkıl dnıelıtrdır, 

yanardağ gibi kabarıyordu. Dolgun 
zam ağzı gerildi. Bağırdı: 

- Gecenin bu saatinde buraya ne 
din? Seni davet mi ettim? 

- Affedersin, ablacağım. Fakat ... 
- Her şeyi alt üst ettikten sonra mı af dileııs 

yağlıboya tablo vardı. Tabloların altında meşhur res-
0samların imzaları göze çarpıyordu. Tablolardan biri 
tozlar içinde dolu dizgin koşan süvarileri canlandı· 
nyordu. Diğerinde genç bir anne, yavrusunu bağrı· 
na bastırmış emziriyordu. Odanın içine o kadar fazla 
möble konmuıtu ki ; dönecek yer kalmamıştı. Küçük, 
büyük masalar, koltuklar, kristal vitrinlerine antika 
tabaklar, çanaklaı;- sıralanmış, büyük bir büfe, soba· 
nın karşısına isabet eden köşede, bol yastıklı, geniş 
bir divan duruyordu. Gizella, biraz 111nıp, kendine 
gelince kalktı. Öteki odaları gezdi. Apartımanın, ilk 
girdiği salondan başka daha iki odası vardı. İkinci 
odada, dantelli örtülerle süslenmiş bir karyola, karyo
lanın üzerinde, penbe ipek bir kadın geceliği, önünde 
•erili beyaz ayı postunun üstünde de bir çift kırmızı 
atlas terlik duruyordu. Karyolanın kar§ısındakı di
vande yatak serilmiş, yatağın üstünde beyaz bir er
kek geceliği, ayak ucuna doğru bir içft rugan terlik 
konmuştu. Bu yatak her halde Maksi için hazırlan
mıştı. Üçüncü odaya geçti. Burası, yemek saloııu o
larak döşenmişti. Ortadaki yemek masasının üzerine 
iki kişilik servis konmuştu. Büyük kristal bir meyve 
tabağının içindeki, iri kırmızı elmalar, sararmış muz
lar, ince kabuklu furunlanmış cevizler insanın iştiha
•ını tahrik ediyorlardı. Şampanya şişesi, sabaha kar
i' bu masanın başına çökeceklerin, neşelerini tazele
mek için köpürüp, taşacağı anı bekliyor gibiydi. Gi
sella'nın gözleri doldu. Şimdi, onun varlığı ablası i
çin bir yUk olmıyacak mıydı? Bütün hazırlıklar, balo 
döntııUnde, burada çılgın bir aşk hayatı yaşanacağını 
gösteriyordu. Hiç beklemedikleri halde onu, yabancı 
gözlere karşı büyük bir kıskançlıkla gizli tuttukları 
yuvalarının içinde görünce öfkelenmiyecekler miy
di? Bu düşüncesiz hareketi} le onların yeni yılları

nın, belki de; babasının dediği gibi, yeni asırlarının 
ilk gününü berbat etmiyecek miydi? Peki, şimdi ne 
yapacaktı? Babasının evine mi dönecekti? Ablası, bu
rada bir prenses hayatı sürerken, o, AndiraHi cadde
aindeki apartımanın iki odalı bodrum katına mı tı

kılacaktı? Babovaki'nin, ablası için aöyledifi MSzleri 

Ya.zan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TOROMKONEY -7-

Gizella, şaşkın ve perişan bir halde ablasırı•11 

züne baktı. Kendini, onun yanında daima Aci• 
ıneğe alışmıştı. Marla'nın kendinden güzel, aJcıll" 
vetli olduğuna inanmıştı. Boyu ondan kısa. ~ 
daha toplu ve y~varlaktı. Kendini güvercine, 
ayı da kartala benzetirdi. Beyaz, yumuşak cil 
üzerini kırmızı dalgalar kapladı. Sarı ela gö• 
yaşlar hücum ettl. Kumral, dalgalı saçlarınırıı 
sini yaktığını hissetti. O, annesinin kızıydı. 1' 
ise bir harika gibi aralarına inmişti. Ağl~ 
sinrlerne zorla hakim oluyordu. Hıçkırıklı bl' 

hatırladı. O zaman, bu adamın ablasını itham eden, 
ağır ve çirkin sözlerine karşı bütün mevcudiyetiyle 
şahlanarak, isyan etmişti. Halbuki; şu anda Maria'
nın, hayatının iç yüzünü olanca çıplaklığiyle görü
yordu. Bu, hiç bir ahlak kaidesinin kabul etmiyece· 
ği, bayağı ve tahammül edilmez bir hayattı. Aktris 
namı altında, sanatı siper ederek çirkin bir şekilde 

yaşamak, bir erkeğin, hem de evli bir erkeğin metresi 
olmak, ne kadar feciydi 1 Tüyleri ürperdi. O, böyle 
bir hayata katlanmaktansa, kendi hesabına ölümü bin 
kere tercih ederdi. :Fakat, buna rağmen, gene buray .. 
sığınmaktan başka çare bulamamıştı. Cebinde beş 

para yoktu. Bu vaziyette nereye gidebilirdi? Gen~ 
bir kızın sokak ortasında kalması daha mı münasipti? 
Yeni bir asrın girdiği bu fevkalade gecede bir mu
cize olamaz mıydı? Öyle bir mucize ki; etrafındaki 
ıeylerln hepıti :yavaı, yavaı yer yüzünden silinip yal
nı.ı bu apartıman kalsın. •• Onu, hayatın esrarlı kudre
tinden başka, her şey ve herkes unutsun ..• 

Burada, insanlardan, dünyanın elem ve ıstırapla· 
rından uzak, yalnız başına yaşasın ... Canının çektiğ; 
yemekler, bilinmiyen sihirli eller tarafından masanın 
üzerine hazırlansın ... Soba, tatlı, ılık hararetini ver· 
mekte devam etsin ... Hafif, güzel bir müzik sesi o· 
dayı doldursun .•. O zaman, belki; aşk da ona gtileı 
yüzünü gösterirdi... Gecenin derin sessizliğinde, ken
disini henüz bir defa olsun görmediği sevgili, haya

linde dotan ve yqıyan uzun boylu, kumral Hilı, ma-

vi gözlü erkek onu ziyarete gelirdi. Sonra; gözlerini 
yumdu ... Oğlunu, dünyanın en güzel çocuğunu kuca· 
ğında sıkıp, bağnna bastığını duydu. Annelik hi&Si· 
nin o büyük şefkat ve sevgisinin kalbinden damar
larına yayıldığını hissetti. 

Gözlerini yarı açtı. Bu mümkün mü? diye fısıl

d<!dı. 

İçinden bir ses, sabret, diyordu. Hayat. kendisini 
sevenlerin en güzel rüyalarını bile tahakkuk ettirir. 

Dışardan bir ses işitti. Sokak kapısı hızla çarpıl
dı. Maria, gelmişti. Ablası, elindeki anahtarı masa
nın üzerine fırlattı. Mantosunu çıkarıp yere attı. Ha
linde, miİthiş bir asabiyet vardı. Genç kızı karşısın
da görünce, öfkeden kendini kaybetmiş bir halde ba
ğırdı : 

- Ne arıyorsun burada? 
Gizella, korku ve ıaıklnlıktan ellerin! oğu§t~ru

yordu: 
- Hiç ... Hiç ..• İstersen, hemen gideyim ... 
İki kız kardeş biribirlerini süzüyorlardı. Gizella, 

gözlerini kırpıştırıyor, korku ve heyecandan titriyor· 
du. Maria'nın, hırsından burun kantları açılıp, kapa
nıyor, kesik, kesik soluyordu. Maria, kardeşinden da
ha uzun, daha ince ve daha kuvetli yapılı idi. Geniş 
omuzlarının üzerindeki başı dik duruyor, iri siyah 
gözleri alev, alev yanıyordu. Onun, bu mağrur, bu 
kendinden emin tavırları, G!zella'yı, hayran bırakır

dı. GölsU1 kız&ın lavlarını aaçmaia hazırlanan bir 

söyledi: · 

- Darılma abla, ben gidiyorum. 
Kapıya doğru yürüdü. Maria, kolundan y• 

sarstı: 

- Şimdi Maksi gelirse seni ne 
saklı yayım, karyolanın altına mı? 

- Marika, rica ederim, .. 
- Marikal Bu da ne demek? Ne geveıeyiP 

yorsun? Yoksa, kavga ettiğimizi fısıldadı f1ll 7 

mu yapıyor sana? 
- Maksi, bana mı kur yapıyor? Neler ı"61 

sun abla? 
- Niçin Maksi, diyorsun? 

Ravberg demiyonun? 
- Senden alıştım, abla. .• 

- Hoşuna gidiyor mu? tJ'. 
- Ne münasebet? Sana ait bir erkekle b' 

!akam olabilir mi? Bunu nasıl aklına get•r•>'° 

Beni mi kıskanıyorsun? d" 
- Bütün gün, ikinizi tetkik ettim. Aranııı 

yadan haberi olrnıyan bir masum gibi otur1l'

Ama, ben yutmam. Büyük emeller peJindetı Jc"" 
(Soflll 



Dünkü vaziyet 

'dı vaziyet 
J:) 6:.!•lerı telgraflara nazaran 
~ Yaziyetinde çok eaaalı 

'.ı_~(!klilc: olmamııtır. Betçi• 
~l ~•ain ve Malinea ve 

.. duıtükten aonra belçika· 
ili, •lce teabit edilen hatta 

tene büyük bir kahra· 
ı..,... lbüdaf aaya devam el· 
"dr• il', Belçikalıların timdilik 
~ ll'Jnaiında tutunduklan 
~ '-t boyunca Gand Üzerin• 

' •tlel'i' · h · 'ki • h ot\laı hı ta şıt ettı erı ta • 
I~ d •bilir. Zaten Eacaut e

_..,. ... ,'- ia~/•zdıiımız gibi bir al· 
'-•~ ~illa kartı aon hat ola· 

"-"J>~ •nrnııtır. Geçen umu· 
~ı.: belçikalılar burada da· 
t~l" le "• almanlar buraaını 
~.~ .YPrea'te bir meydan 
''-b •ı "Yenrıitlerdi. Brükael'· 
'• t:daki vaziyete gelince, 

' dei't~iyle alman ifgali al· 
'-t 1 dır. Sambre ırmağı ile 
~~hai araaındaki mütte-

. rtP~•~ter .lllevzilerini muhafa· 
d~i 1) ed.ırler. Brükae)'in gar
ttefilc )) 1rınağı üzerinde hala 

a Iİ~•kerlerle, almanlar a· 
• t,d~ detti muharebeler ol· 

_ ......... ),tt~• teİ·All•erı etrafmdaki va· 
1'1••- •ilce, buraamı ıaran al
~•cı 't 'k •ra d . ıı h çe daralmıı ve 

~ e •tıal olwımuıtur. 

'dakl muharebeler 
~ ,lt,t d-.. - .. ----

.. 1 unku muharebelerin 
'-dlad._~d •iklet merkezi franaız 
"' • >'lılc • Yapılanıdır. Alman· 
~•lin~rıdaki harta üzerinde 
· tathıa: Iİbi • Aveanea Ver • .... ~ ~ , 
"'- at bo ve Sedan arasındaki 

1 
~bet ":'nca büyük meydan 

· ""• hu hrı •errnelctedirler. Fran· 
•tı)'riJı• .. •~ta Gamelin'in emri· 

e..: • ••tırın· l • d "'filli d •t er ve alman ı· 
'a 'lti lb\lh urdurınutlardır. Bu· 

1 t, aa. arebeler b'' "k 'k a.. ••l" h.. uyu mı • 
it, ~, tlly ... ucuın arabalan, tank· 

•-. L .. areler . t' Ak •. 
titı~ Q" llıüth. ıı ıra etmıttır. 
"'- lcllJ'd ıt çarpıtmayı "ta· 

J'cl •ttııed · ~ · 
'İf llll lbıdı ıgı en muazzam 
'-aa '•lct•d.•rebeıi,, olarak ta't"• 
"L 'ktı L• ır. Buraıı timdi ba-. 

q,ı:_ . uır eeh :r-
~ • lal enaem manzara-

ııtır. Büyük mewdan 
~~ütü. J 

_ ·~-- tiddetiyle d .. 

arruzlannda üç dört gündür mü
him bir netice alamadıklarma 
göre yıldırım harbi tatbikinde 
muvaffak olamamıılardır. Ve 
itin uzaması daima kendi aleyh
lerinedir. 

Sürpriz harbi 

A imanların Franaa'da tatbik 
etmek istedikleri harp evela 

bir aürpriz harbi idi. Fakat gittik· 
çe bir sürünceme harbi halini al· 
maktadır. Alman atratejlerine 
göre, müdaf aanrn en tehlikeli 
düımanı aürprizdir ve aürpriz ta· 
arruzun neticelerini tayin eden 
en mühim unsurudur. Bu usulün 
en birinci müdafii olan general 
Erfurth der ki: "Muhasım taraf 
kuvetlerinin imhaaı çok sıkı bir 
ıurette ıürprize bağlıdır. Bu, ka· 
ti netice harbinin en eıaılı mihve
ridir. Clauaewitz'e göre bir taar• 
ruzun üstünlüğü, hemen tama· 
miyle ani bir surette harekete 
geçilmek auretiyle, yapılan ıür
prizin tesirine bağlıdır.,, itte al
manlar, garp cephesinde bunu 
tecrübe etmitlerdir. Neticenin ne 
tekilde inkifaf edeceğini biz tah
min etmiyelim de gene aözü al· 
man generallerine bl1'akalım: Ge
neral Gayer diyor kit "Hakiki 
zafere ulatan yol, hemen mutlak 
olarak diyebiliriz ki, çabuk mu
vaffak olan taarruzdur.,, Nite
kim büyÜk harpte Verdun'a yapı· 
lan taarruzda da bu cihet alman 
erkinıharbiyea.i tarafından uzun 
uzadıya müzakere edilmiı, ve bir 
general, o zaman ıu aözleri aöy
lemitti: "Verdun'a karıı ilerle
yİfte eğer 24 saat içinde ve yahut 
en fazla üç günde muvaffak ola· 
mazsanız, bir daha aıla muvaffak 
olamazsmız.,, General Gayer bu 
aözleri bir yazııma almıt Ye altla· 
rmı çjzmiıtir. 

Şimdi Sedan cepheıinde yapı· 
lan harpler ise üç tünü ıeçmit
tir. 

Fransa kabinesinde 

H er teye rağmen vaziyetin çok 
ciddi olduğunu inkar etmi

yelim. Hatta franaızlar bile bu
nu "vahim,, olarak telakki edi
yorlar. Fakat müttefiklerin kati 
ve nihai zafere im anlan Yardl1'. 
Ve bu iman gün ıeçtikçe kuvet • 
lenmektedir. 

Dün franaız kabinesinde yapı· 
lan değiıiklik, cephedeki hare
kattan daha az mühim değildir. 
Geçen ıenedenberi, Franaa'nın la
panya büyük elçiliğini yapan ma
reıal Petain başvekil muavini ol
muş, ve batvekil Reynaud millt 
müdafaa nezaretini deruhte et· 
miftir. Maretal Petain büyük har
bin son aeneıinde yani 1918 de 
franıız orduları batkumandanlığı 
yapmıf çok mühim bir tahıiyet
tir. 1916 da meıhur Verdun mÜ· 
dafaasiyle temayÜz etmiıtir. Na
aıl Gamlin bugün "ya zafer J'& 
ölüm,, parolasını ortaya koymut
sa o zaman da maretal Petain ıu 
dövizi aöylemiıti: il ne paueront 
paa • geçmiyeceklerdir/,, Filhaki· 
ka Petain'in sözü tahakkuk et• 
mittir. Şimdi batvekil muavini O· 

lan Petain bu ıözüne b&Ji. sadık 
oldujunu fiille göıterecektir. Ve 
gene tekrar edecektir: "Geçmiye· 
ccklerl,, Diier taraftan Franaa'· 
nm orta tark ordulan batkuman· 
dam ıeneral Weygancl da dün 

' 
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B ·· S Fransız gazeteleri 
UQ•U n por ve Amerikanın harbe girme ihtimalinden, 

Gençhk Bayramıdır Gamelin'in emriyevm·sinden 
(Başı 1 inci •aylada) 

ka çalarak bu tariht lru ıellmlıyacaklar, 

Ebedi Şef'in ve onun emrinde millt ıeref 
ve istiklili için azhı anlarım seve ıeve 

feda eden ıehitlerimlıin kahraman hatıra
larını anmak üzere herkes olduiu yerde bir 
dııJı:ika durarak ihtiram vaziyeti alacaklıtr
dır. 

Türk Hava kurumunun Türkkuıu tqki
lltına bağlı tayyareler saat 7 de havada 
ıehrin üstünde bulunmak üzere cevelanlar 
yapacaklar ve bu b!lyilk ıUnün manasını 
tebarüz ettiren vecizeleri havi matbu kl -
iıtları atacaklardır. 

Bugün Ankara ıtadyomunda biıyük mik
yasta Gençlik ve Spor gösterileri yapıla -
cık ve bu gösterilere orta ve meslek okul
lariyle yiıkıek okulların talebeleri, ve Be
den Terbiyesi Genel Direktörlüğü Ankara 
Belgesine bağlı Spor kulüpleri iıtirak ede
ceklerdir. 

19 Mayıs 1940 pazar günü aaat 8 de fo
rcne i5tirak edecek okul talebeleriyle spor 
kulüpleri ve ):ıandolar Samanpazannda yü
rliyüşe geçmek üıere yerlerini almıı ola -
caklardır. 

ı Saat 8,45 de orta, lise, meslek ve yüksek 
okuUarla spor kulüplerinin birer müınes -
s linden mürekkep bir heyet tertip komite

' sinden bir zatın baıkanhğında Ebedt Şef 
Atatiırk'un muvakkat kabırlerine bir çe -
lenk koyacaklardır. 

Saat tam 8.30 da okul talebesi ve ıporcu. 
!ar aşağıdaki tertip dahilinde Samanpaza -
rından hareket e<lecckler, Çocuk &arayı, 
Anafartalar caddeleri yoluyla Ulus mey • 
danına geleceklerdir. Uluı meydanındaki 
Zafer anıtına alayın onilndeki çelenk ko -
nacak ve kıtnlıır abideyi sclimlıyacaklar ve 
durmadnn yürüyüşe devam edeceklerdir. 
Alay Buyuk Millet Meclisi önünden Ak • 
köprü yoluyla Stadyuma rirccek, yüruyiıı 
ıu sıra dahilinde yapılacaktır. 

Birinci grup - Sekizinci Tümen bando
su, çelenk kıtaaı, bayrak kıtası. 

İkinci grup - Muhafız alayı bandosu, 
kız orta, lise ve meslek oku11an talebesi, 

üçüncü grup - Muhafız jandarma tabu
ru bandosu. erkek orta, meslek, lise okul
lan talebeleri. 

Dördüncü grup - Harp Okulu Bandosu, 
Yüksek okullar talebeai. 

Beşinci cruP - Ankara Gücü •por Jnı
IUbU bandoıu, Beden Terbiyesi Genel Dl • 
rektörlüğü Ankara bölgesine bağlı ıpor 
ku!Upleri. 

Yürllyüıe lıtlrak edecek okul talebele • 
riyle, spor kulüplerine baih ıcnçler mu -
ayyen vakitte Stadyumda kendilerine tah
ılı edilen yere gelmiı olacaklar ve orada 
tayin edilen yerlerini almtt bulunacaklar • 
dır. 

Geçit reami 
Saat tam 10 da alay baıta Climhurreisliii 

bandosu olduiu balckı yukardakf yürüyü' 
sıraıı dahilinde stadyumun teref kulesi al
tmdaki kapıdan stadyuma cirerek pistin 
sağ tarafmı takip ile ıeref tribünü önünde 
geçi1 resnii yaptıktan tonra yü.rUy{iı• de • 
vam ederek kale direkleri arkasından ycşll 
sahaya rirecekler bayrak merasimi yap -
mak Uzere tesbit edilen yetlerini alacak -
!ardır. 

Yeıil sahada toplanan talebe ve sporcu
lar mızıkanın iştirakiyle hep beraber İı • 
tiklat marşını ıöyliyccekler ve bu ıırada 
Şeref kulesine ve stadyumun diler ıercn -
!erine çekilecek olan bayraiımm selimlı-

1 yacaklardır. 

halde bu askeri erkan arasında 
mühim iatiıareler yapıldıiı ve 
müttefikler kumanda heyeti için 
çok mühim kararlar almdıiı mu· 
hakkaktır. 

İtalya vaziyeti 

A ıkeri vaziyete ve Franaa'da· 
ki kabine tadillerine bu su· 

retle iıaret ettikten aonra umUJlli 
vaziyete bir bakalım: dünkü ha· 
berler arasmda en dikkate değer 
nokta Nevyork'tan gelen İtalyan 
Re:x tranaatlantiğinin kontrole ta· 
bi olmadan Cebelüttank'tan geç• 
mit olması, ve ltalya'da birkaç 
gündenberi devam eden asabi ve 
harpcu havanm ıükıin bulması· 
dil'. Çünkü ltalya'dan bu mevzu 
etrafmda dün tek haber gelme· 
mittir. biğer taraftan bir Roma 
telgrafmda tU cümleleri okuyo
ruz: "Bazı gazeteler, alman kıta• 
lannm methini azaltmakta Y• 
hiç olmazaa zımnen müttefikle
rin mukavemetini daha ziyade te• 
barüz ettirmeğe ba,lamaktadır. 
Bu gazeteler, müttefiklerin al· 
man kıtalarma sürprizler hazır· 
lıyabileceiini söylemektedir.,, Ay· 
rıca yugoılavlar da, Yugoslavya 
hududunda bir İtalyan tayyareıi 
dütüriildüğü hakkındaki haberi 
tekzip etmitlerdir. Dünkü tel· 
graflara göre Akdeniz vaziyetin· 
de niabi bir durıunluk Tardır. Bu 
belki ltalya ile müttefikler ara· 
ımdaki bazı meaeleler:in zımni 
ibr tekilde hal yoluna doğru ıit
mesinden, belki de, amerikan 
cümh ırreiıinin İtalya nezdinde 
yaptığı tetebbüılerden ileri gel· 
mittir. 

Dün aldıirmız telçaflardan 
iatidlal edilebilen vaziyet atalı 

yukarı bunlardan ibarettir. 

llibnfa F tıilı FENllC 

1stiklll marıı ve bayrak çekilmesini mü
teakip Maarif Vekili Hasan - Ali Yücel 
tarafmdan bütUn Türkiye için tören açılıı 
nutku takip edecektir. 

Şerel tezahürü 
Nutku müteakip erkek talebenin kuman

daıına memur Beden Eğitimi öğretmeni -
nin hitabiyle bütün gençlik ve halk (Türk 
ulusu ve onun aziz ve Biıyük Milli Şef'i 

İsmet İnönü adına Uç defa ıııığol) nidasi1-
le ıeref tezahürü yapacaklardır. 

Şeref te:zahürilnden ıonra Cıimhurreisli
ii bandosunun iştirakiyle Ankara Konser
vatuvar talebesinden muteşekkil bir koro 
heyeti ve bütun gençlik (Dağ başını du • 
man almış) marşını soyliyeceklerdır. 

Bu marşı takiben sahada yalnız kız tale
be kalarak hep birlikte ve ögretmenlerınin 
kumandasında beden hareketleri yapacak
tır. Kız talebeden aonra erkek talebe ve 
sonra Gazi Terbiye Enstitüsu talebesi oğ
retmenlerinin kumandasında beden hareket
leri yapacaklardır. 

Milli piyangonun çekiliıi 
Bu hareketlerden sonra Milli Piyango 

idare heyeti reııi Nihat Ali Üçuncü tara • 
fından verilecek nutku muteakip Milli pi
yango idaresince 19 Mayıs bayramı dola -
yısiyle tertip edilen fevkalfıde piyangonun 
keşidesi yapılacaktı. 

Boclen hareketleri 
Piyango keşıdesinden sonra yuksek okul

lar a~a ıdaki sıra dahılınde bede.-ı hareket
leri ve spor goıtcrileri ,yapacaklardır. 

A - Harp okulu beden hareketleri, 
B - Kon'"crvatuvar talebeleri cinınastik 

&osterlleri, 
C - Polis Kolleji jimnast k göstenleri, 
D - Harp Okulu Spor gosterilcri, 
E - Siyasal Bilgiler okulu talebesi cim

nastik gösterileri, 
F - Ziraat enstitüsü talebesinin cimnas

tik gösterileri, 
J - Beden Terbiyesi Ankara bölgesi 

tarafından madalya ve kupalar verilecek 
ve bu ıuretle merasime son verilecektir. 

Ankara radyosu bugün tören mahallinde 
esaslı tertibat alacak ve toreni bütün taf -
ıilatiyle yurdun her tarafına neşredecek
tir. 

Bu akıııım Ankara Halkevi bugUnUn yük
sek manasını tebarüz ettirecek mahıyette 
ıençlere konferans, spor müsabaka.lan ve 
eğlenceler tertip edecektir. 

Beden Terbiyesi Genel Direktörlüğü An
kare bölgesi ve Ankara okulları ıpor yurd
ları futbol ve atletizm birincilerine mera • 
simle kupa ve madalyalar verilecektir. 

Gene bu ık$11?1 Konservatuvar koro he -
yeti radyoda Milll Mar1lar ve m~leket 
türküleri söyliyeceklcrdir. An~ra radyo -
su spor ve gençlik bayramı için ayrıca 

zencin ve husust bir program tertip edecek-
tir. 

19 Mayıs dolayısiyle 

Halkevinde 
halk gecesi 
Atatürk'ün milletin bir ferdi olarak mil

letin ıinesine katıldıgı günün yıldönilmünü 
bir millet ve halk bayramı olarak kutla -
mayı düşünen Ankara Halkevinin diln gece 
tertip ettiği halk türküsil ve oyunları ge -
cesi baıta Başvekilimiz olmak Uzere bü -
tün salonu dolduran ıeçkin bir kalabalık 
huzurunda bir büyük sanat, ı:evk ve folk -
lor tezahürü olarak bütün seyircileri coı • 
turmuıtur. Genç ve 111etbur bestekS.rları • 
mızm h&lk havalarından armonize ettiii 
parçalan amatör koro tam bir ehliyetle te
ıanni etmiıtir. Musikimizin ana ka)'Dak -
lannm genç limitleri elinde yannm büyük 
bir müjdesi halinde duyulması bütiln din -
leyicilerl vecde &etirdi. Arkasından hiç de· 
iiştirilmcmiı, nesilden nesle miraı kalmış 
halk türkule1"imizi halk sazlarlyle halk 
soyleyicileri tarafından dinlemek geceyi 
bir kat daha mlnalandırdı. Hele Çorum· 
dan gelen ve bayrama katııan misafirlerin 
mahallt kıyafetle Çorum halayını oynama
ları, ağır baılı sealenişlerle seyircileri coı
turmalan tam bir bayram havası yarattı. 
Karadeniz oyunları da ayn ve güzel bir 
Çetni oldu. Gazi Terbiye Enıtitüıil talebe
sinin Erzurıfm harlan genç neslin halk 
zevkini benimsemekteki isabet ve ehliye -
tine parlak bir misal oldu ... 

Narvik'te vaziyet 

müttefikler lehinde 
inkişaf ediyor 

Stokholm. 18 a.a. - Narvlk cephesinde • 
ki Havu muhabiri bildiriyor : 

Şimdi he.kiki blr kıskaç içinde kalmıı 
bultinan Narvlk, filen mUtte!lklerln elinde· 
dlr. Almanların bir t!'k yolu vardır ve o 
d" hududa doğrudur. Bu yol da Mrcde ise 
kapanmak lb:credlr. MUttC'!lkler. alman -
lan tsveçe doıtru kovarak Norvlkln ıtmal 
Sahilini temizlemek işini bitirmektedir. 

Geçen gece, Narvlktekl alman kıtalan, 
donanma toplarlyle ve mütemadi aurette 
Dehlr üzerinde uçan ta''Yarcler ile bombar
dıman edilmiştir. 

Karadan Narvlke hUcum, bazı gUç!Uk • 
lerle karşılll§maktadır. Bu gUçlllkler, al -
man mukavemetinden ziyade çok sarp o
lan arazi v&?:h etinden gelmektedir. 

Almanlar, 'I'rot'lh imden deniz yolu ile 
gel"r'k Nnrvlktekl kıtalarını takvlveye te
tebbUs etml lıo dlr Fakat geri pUsklırtUI -
mfüıl,.rdlr Alman takviye kıtal&rını getl • 
ren nakllve R" miler! batırılmış ve yahut e
sir edilmiştir. 

Hududu geçen mUltecller, bir çok alman 
tayyarelerinin dUımesl ile neticelenen bir 
hava muharebeııtne ıahlt olduklarını ııöy
lemlılerdlr. 

Narvlkln cenubunda Moıı mıntakasında 
mUttetlkler, dfltmamn flerlemealııe muvaf
f&Jd7tU. mlD1 olmüt&dır. 

ve zaferden bahsediyorlar 
Paris, 18 a.a. - Havas ajansı bildi- olduğunu gösterdiğini ve alman t9oı 

riyor: 
Bu sabahki Paris matbuatı tefsir

leri: gazeteler, başlık olarak general 
Gamelin'in emriyevmisinden ctlmle
ler almaktadırlar. 

Hemen bütün matbuat, cereyan e -
den meydan muharebesiyle meşgul 

olmakta ve bugünkü safhalarından zi
yade neticesini tetkik etmektedirler. 

Ezcümle Matin gazetesinde Fabry, 
hücumun görülmemiş şiddetini kayde
derek bütün alman kuvetinin huşu
netle ileri sürüldüğimü ve bu kuve· 
tin son haddine kadar kullanıldığını 
söylüyor. 

Epoque gazetesinde Kerillis, al
manlann efrat ve malzeme kayıpları
na karşı lakayıt kaldıklarını ve bu za
yiatın çok büyük olduğunu yazmak
tadır. 

arruzunun hava hakimiyetini de tmıla 
edemiyerek tehlikeye dü§mesi melhu 
bulundugunu kaydetmektedir. 

Amerikadan gelecek tayyareler. 
J...e J our gazetesınde Fiermand Lau

rent, diyor ki: 
Dünyanın selameti ve bizzat birl .. 

şik Amerika'nın selameti namına te • 
menni edelim ki, bize vadedilen ta,
yareler vaktinde yetişsin. 

Aube gazetesı, tecrubelerimizdea 
itimadımız sarsılmamıştır. Zafer, her 
asırda hiç değışmemiş olan kendini 
gösteren fransız kahramanlığından 
fı~kıracaktır demektedir. 

Amerika ve harp 
Figaro gazetesınde d'O s on ve 

Populaire gazetesınde Philips, nazi
ler zafer kazandıgı takdırde, butun 
Amerika'nın yakın bir tehlike karşı· 

Piyadenin kıymeti sında kalacağını, birleşik Amcrlka'ya 
Le J ournal gazetesinde Leon Mous· isbat etmektedirler. 

san, piyadenin kıymetini de hesaba Pertinax, Ordre gazeteı;inde, Bri • 
katmanın lüzumuna işaretle, piyade tanya veya Fransa imparatorlukları• 
kuvctinin arazi kazanmak bakımın - nın inhilali, mantıkan birleşık Amc
dan elzem olduğunu ve meydan harp- rika'nın harbe girmesini intaç edeco
lerine hakim bulunduğunu yazmakta- ğini s· ylcmektcdir. 
dır. Gene Mm. T~bous, Oeuvre gaze • 

Petit Parisien gazetesinde Charles tesınde bazı ıtalyan mahafilinın birlc
Morice, harbm şiddeti 1940 fransız l 'ik Amerika'nın dogrudan d~ğruya 
piyadesinin 1914 - 1918 piyadesinden Avrupa harbine mudahalesini müın • 
aşağı olmadıgını gösteriyor diyor. kün gördüklerini soylemekte ve "Du-

Mm. Tabouıs, Oeuvre gazetesinde senin Almanya ile bağları ne olursa 
alınan ordusunun idaresi, alman aske- olsun, İtalya, Amerika'yı Avrupa har
ri mahfillerinde de bedbinlikle söy - bine sokmak ihtimali karşısında t~ 
lendiği gibi almanların aşağı derecede reddüt edebilir." demektedir. 

İNGİILİZ GAZETELERİ 

Nihai 
zaferden 
emindir 

Londra. 18 a a. - Vaziyeti tamamlyle 
mUdrlk fngillz matbuatı -O:ırp cephes!nde
kl alman t a zyikine dair gelen haberleri 
ıUkfuıet ve itimatla t fsir etmektedir. Mat
buat Bitlerin her tehlikeyi gtlze alarak 
bqladıfı bu taarruzun 1918 ilkbaharında 
ki ta&lTllzdanberi İngiltere ile Franııanın 
maruz kaldıkları en ciddi tehlikeyi tecıkll 

ettiğini ittifakla. knydeylemektedlrler. 
Gazeteler, Gamlenln emrlyevmlsint Slr 

Douglruı Halg in enu·lyevınlsine benzetmek 
te ve mUttefiklerln lt.kıbetl ile dllnya mu -
kadd ratının şimdi cereyan etmekte olan 
muharebenin neticesine bağlı bulunduğ\lnu 
mUtteflknn ftlraf etmekt dlrlcr. 

Gazeteler ricat hareketlerinin dalma ce
ııaret kıran bir tcs r bıraktığını fakat ma
zide bir çok rtcaUnnn zaferle nihayet bul· 
dutrunu tebar iz ettirmektedirler . 

Sabah gazetelcrt. lngtllz hava kUvetlerl
nln cesaretini ve gördUkleri işlerin ehem!· 
yetini takdir etmekte ve taarrı.ı7.un bllf • 
langıcındanberl hava kuvetı rl tarafından 
gösterilen yardımın dl\ha bllyUk bir şld • 
detle devam edeceğini kaydeylemektedlrler. 

"Tlmes" gazete11I, J."ilhrerln askerlerinin 
hayatını lstlhMr ettlJtfnl ve obllıı atılırken 
tatbik edilen usul ile parqUtc;Uleri arttır • 
dığını yazmaktadır. ParnşUtc;Uler yakala
nıp ôldUrUlmt'den evel tahribat yapmak '"a
zlfesiyle mensup olduklan ordulara lltl • 
hak etmek Umldl olmadan tanımadıklan 
mıntaklllara inmektedirler. 

"Tlmes" netice olarak bu uııulün HIUe· 
rln zihniyetini ortava koyduğUnu ve altı 

yedi hafta içinde :ı:afere ulaımak ltln her 
vasıtaya baş vurmak hususundaki azminin 
bir ifadesi olduğlınu llAve etmektedir. 

Tlmes ıı;azeteıılnln askert muharriri dt -
yor ki : • 

l'aarnı7.un ilk safhMında. kıtalan cep. 
henin bir noktaııına toplamak tedbirli bir 
hareket olmazdı. f,famafl, bugUn, tehlike
nin nereden gözllktUğü tamamlyle bllln • 
mektedlr ve bu tehlike ölclllebllmektedlr, 
Bir taktik vazJyet, sarahat keıbettlğl za -
man, bqka zamanlarda doğru olmıyan ba· 
zı riskler dalma alınabilir. 

Deyll Telcgraf gazetesi, Genual Gam • 
lenin emrlyevmlslnl bahis mevzuu ederek 
ı!Syle demektedır : 

1ote bu zlhnJ~·cUe, bu haleti ruhiye ile • 
dlr ki buhran atlıyacaktır. Gamlen, galip 
gelecetiz diyor, bu sözler, yerini bulacak· 
tır. 

Deyll Telegraf tunlan Ulve ediyor : 
"İstikbal için lmklnlar müphemdir. Bu 

lmka.nlar nahoş da olabilir. Fakat bunların 
Gamlen ve Gort tarafından derpıı edllmlı 
olduklanna inanablllrlz. Fransada zihinler 
blzlmkller kadar azlmkt.r ve Umltlldlr.,. 

(Deyll Meyi) gazetesi, milletin lngillz ta 
rlhlnln en bUyUk imtihanını geçlrdltlnl 
yazmaktadır. 

Sovyetler riyaset divanında 
Moskova, 18 a.a. - (Tas) 

Yüksek Sovyet meclisinin riyaset 
divanı Merkutof'un yerine demir sa· 
nayii komiserliğine Tevossian'ı tayin 
etmittir. Konenko da Tevoaaian'ın ye
rine inıaat komiacrliğine tayin edil
miıtir. 

Ruzvelt'in Musoliniye 
gönderdiği mesaj 

Roma, 18 a.a - Havas Ajaııaından ·: 
Yarı reımt italyan mahaflll Ruzvelttn, 

Kuıollnlye göndermtı oldutu meaajın bü
yük bir allka. ile karıılaıımıı ve lbttmamla 
tetkik edllmtı oldutunu beyan etmektedir -
ıw. 

Bu maha!U, meaajın metnlDin ne oldu • 
... bqa etme1d:a lmt1D& ed17Crlar. 

Sovyel - Yugoslav 
münasebetleri 
ve balkanlar 

Londra, 18 a.a. - Times gazete .. 
Balkanlar vaziyeti ve sovyet - Yu
goslavya münasebetleri hakkında yaz
dığı bir makalede, Yugoslavya büyük 
bir devlet tarafından taarruza uğradı
ğı takdirde Sovyetlerin kendisine dip
lomatik bir yardımdan başka bir 1ey 
vermelerinin ilk nazarda muhtemel 
olmadığını kaydetmektedir. Yugos • 
lav bükümeti, müşkül bir devrede dl· 
ğer Balkan memleketleri ile olan an
laşmalarını feda etmeden Moskova i· 
le münasebetlerin iadesi suretiyle a-
vantajlar temini için ihtiyatlı bir si· 
yaset tatbik eylemektedir. 

İtalya Maliye Nazır1 
bül~e a~ığını anlahyor 

Roma, 18 a.a. - Dün iyin meclisin
de söylediği bir nutukta maliye nazı· 
zırı Marki Thaan di Reva!, bütçe a
çığının beynelmilel vaziyet dolayısiy
le tevakkiai imkansız olduğunu aöy· 
lemittir. 

1939 - 1940 senesi için tahakkuk et· 
tirilen 29.316 milyon liret masraf büt· 
çeıi 35.9iS milyon lirete çıkmıı. ara· 
da 6.235 milyon liret bir açık husule 
gelmiştir. ~u açık, evelce 4.755 mil· 
yon liret olarak tahmin edilmişti. 
1940 • 1941 masraf bütçesi 56.140 mıl· 
yon liret olarak tahakkuk etmiıtir ve 
açık 26.000 milyon lirettir . 

Amiral Raeder Norveç 

cephesini teftiş etti 
Berlln, 18 a.a. - D.N B. bildiriyor : 
Alman donanmuı başkumandanı bUy()k 

A.mlral Raeder, yanında donanma genel 
kUrmay bafkanı lmlral Schnlexvlnd oldu· 
ıu halde Norveçi ziyaret etmı, ve 15 ma • 
yıstan 17 mayısa kadar Norveçte kalmış
tır Bily()k Amiral Raeder, Norveç kUman
danı Amiral Boehm ve Norveçtekl kara or. 
duları başkumandanı general Falkenhorııt 
ile gtlrll müş ,.e alman komiseri Terhovnt 
zb aret etmiştir. 

DUyllk M1'ral, Norveçlıı sahillerini ve 
dahllınl mUdafaa eden ıstıhkAmlan v y. 
nı zamanda Trondhelm istıhkAm lnş •ını 
gezmiştir . Norveç limanlarının VP ııahll • 
lerınln latıhkAmları dU,mana karşı a k rt 
harekAt)caplarına tekabm eylemekted r. 

Romanya'ya gelen 

ecnebilerin vaziyeti 
Bükreş, 18 a.a. - Dahiliye neza

reti Romanya'ya 1/9 39 tarihinden 
sonra gelmiş olup memleket dahilin· 
de çah§mak hakkına sahip bulunmı • 
yan yabancıların, 30 mayıs 1940 dan e
vel Romanya'yı terketmek mecburi -
yetinde bulunduklarını tebliğ etmek· 
tedir. Bu karara ittiba etmiyen yaban
cılar, temerküz kamplarına scvkedile
ceklerdir. 
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Maarifte spor 

Bugünkü bayram münasebetiyle 
Radyoda verilen konferans 

• 19 Mayıı gençlik n spor bayrnmı mUna.- ı aksamn.lıırı gl5z 15n11nde tutarak nlıft>eten ha 
8ebetlyle Maarif vekAltotl izcilik ve beden- !if tnsarlanmı1Jtı. Bu plAnda ıpor mesaisi 
terblye.aJ mUdUrU B. Vllclllll A§ir .A:ıkara bu >,I için okul içi faaliyetinin dı§ında o
radyosunde. t>nteresan bir ~onfC'rruıs ver - kullar nrası tema.sı bakımını!an Uç branşa 
alftlr. Konferansın genlı bir h 1A.aa.sana lnhls::ı.r ettlrllmiuti. Bunların başında en e
okuyucuJanmıza takdım ediyoruz : hemlyetll yer, temel ııxır sayıhın hJılU at-

"- Tarihin en csld gUnlrrindenbcrl, ce- lctik sporlara verllmlıtı. Ondan b:l§ka o
mlyetlerln zaman zaman benlmsedll:lcrt kullar arrunnda voleybol ve futbol mUaaba
'"ya reddeWklerl - modf'rn dllDyanın tak - kaları da yapılacaktl. 
ti.fi tııml~l'! - spor: 25 yıl lçcrsinde, başka Bu talimatnameyi ve mütemmimi tali -
ba§ka gt!ı1\ş ve anlnyışlann tesiri altında matJ okulların sayısı dolayıslyle tam ola
tUrlti tarlClcre tefslrlrrle bnğlan:ırıı.k kar - rak tatbik edecek 13 "VllAyetımlz vardı. 
tımıu. yeni ve hiç bcklemedlflmlz değ~ik Bunlıır : 
çehrel,.rle çıkmıya ba,.ladı. .Aııkara. Adana. Balıl<esir, Bursa, Dlya.r-

'Bir mt-mlekette slyıı.ııl bir partinin elin- lmltır, Fdlrnc. lııtanbul, Erzurum, Esld1Je
• bJrl!ftlricl ve toplayıcı bir vu tıı olarr.k hlr, İzmir, Kastamonu. Konya, Sivas. 
senelik yığınlarına mııl edilirken, diğer bir Kısmen tRtbik ~dec klerln sayuu da 14 
cemiyet onu. iDBan h!:'vec:ınını istismar et- tll. Bu on dört vlU\yct anctın t.nllmatname
aıeıhıl bilen piyRSa ad<uulanna kA.rh bir nln okul lı;l faaliyetleri diye lslmlcndlrdl
ant apel{UlAsyon işi ols.nı.k devr~tU. Spor ğl çnlışmıı.lıırd!l k,..n<llııinl dmcyccckU. 
~lr tarafta milli kanlnruna dtıvnsındıı. b81Jlı Okullıuın atletik t'lor olarak kı' çalıı · 
başına bir kıymet s:ıyılırken, başka )'erde malnnna dRhll ctt!ğl mUsabnkalar, im: ve 
•hat ve kuvet aahlbi, vakti, parası bol in- erkekler lc:ln okul içinde ynpacaklan sınıf
ıanlann, n"zlh egl<'nce vasıtaları olmaktan lar ıırnsı mUsnbakııları hariç, 9 Jtaruılqma 
daha ileri gidemedi. idi. 

Sporun yeni lsmJyle, l W ııenelerlnden Bu karşıl~malan 23 bl51gt>mlz muvat • 
bu yana yUz yıla varmıyan ttu'ihlnin, ba - feklyctle baıarabllmlş ve bu müsabakalara 
san mahdut komşusu mcmlekPtlrrde bile 7703 tnlebe l§Urnk etmiştir. SP')r )'\trtlıırı
blrbfrfne hiç benzemlyen bir lnki;ıaf l.stlka- nuı, llst\ l:l~'Tetmen okulu, ticaret lisesi ...-e 
ırıett takip etmPl<tc olduğunun şahidiyiz. sanat okultanndn tPı;ls ecltın 1, bulunduğu 

Milli anane hamuru, ylğltı;e ve erkrkçe naznrı ttlbarc alının<'a tıu y!'kônun :>1lı:de 
itlerden aldığı 'l:evktc yujtrulmuş olan Türk hes:ıblvle ifade <'ttl~ mrınıı.. ilk yıl olma
lere pllnce, çok eski kölrllne rtı.J:nıcn, bu sına rağmen heptmh:I memnun ed .. cek bir 
yurtta yeni organluuıyonu \'e t"knlği ile kıymet ifade edrr. 
•por, ancak 30-35 senelik bir hayatın sahi
bidir. Ve girişine &.mil olan kuvet te göre
llekttr. 

Uaun 'H TertmBiz bocalamalardan sonra 
ancak ugurıu elini koyduğ-u her §e)1 feyiz· 
lendlrmeelal bilen cOmhurlyetımlz ile YUrt 

ölçUsU ile mAmılı bir hareket olabildi. 
Bu&1lıı tOrk •poru, milli hede! ve k.arak· 

teri, kendi ihtiyaçlarından doğma bir ka-
tlllDU ve tetkllrdı olan. kısa mazlıılne rağ • 
ınen, csttıneblle<:eğlmlz bir varhlttır. 

Acaba teuıhUrlertnl her gün statlarda gör 
dUğümttz BJ)onın okul içinde rolU ve dcğc-
11 nedir ve muııl tatbik edlll7or f 

Kendi ycUıUrlci c:evreztne aldığı BPOru 
okul, spor kulllbUndf!n organlzotör 
~ antttnörden ~ka tnrıu anlamaktadır. 

Okul tc;lnde spor YllPf\btlcntn yllksek de
receler elde edip öğllnme lmkAnlanna ka
vuımalarını sağlayan bir fırsat drğ!I, ya
panuyan zayıf' ve mariz olnntnrın )'\ırt ve 
yuva vazifelerine hnzırlanmalannı kolay
la§tırau bir V8Bltadır. 

Ne sporun kendi, ne de onun göz 
kamıı.thran dereceleri okul için ga· 
ye deiildir. Gaye türk çocuklarını 
daha iyi Yatandaf, daha aıhatli ve 
sağlam ana baba ve nihayet vazife 
emrettiği anda en iyi yurt koruyu· 
cusu olarak yetiımektir. lıte okul • 
da spor bunun Yasltaaıdrr. Oyunla
n da, idmanları da, müsabakaları 
da bunun içindir. 

Yenme ve yenilme ihtircuı 
Onun müsabakalarında yenme ve yentl

aıeme fhUraa mevzuu deA'tldlr. K•senan da 
kaybeden de bir ~ırhk u.vqındadır. Bu 
bazırbtın neye olduğunu öğretmem de tale
'be de blllr. 

Okul tc:erslne IJPOr, aldın güç kabul et
tttt dereceleri elde eden "rekor makineleri" 
)'etlttlrmek için girmez. 
Uyanık ve bilgili öğretmenlerin elinde 

okul 1POru ciddi bir beden tcrblyeıl Uzerf-
ae kurulmuı bir kademedir. Buraya her 
turk çocuSU ulqacak ve, sağlam olmayı, 
7\ll'dunu, yurduna hizmet edenleri sevmeyi, 
lyiyt, g(lzell ve doğruyu aramayı burada 
öğrenecek ... Asırların ona baba mirası o -
larak bıraktığı, pllrll7.aUz ahlAkını, ctvan -
mertliğini, cesaretini, s8z görürmlyen kah· 
ramanlıA'tnı burada bileyecek. 

Bu görünüşüyle de okul sporunun blze 
S(lnUn blrlnde eıı bllytlk ıamplyonlan va -
deden mahiyetini de tebarüz ettirmek tste
rtm. 

YUz blnleı:ce sayılan memleket çocuğu • 
DUll mUtehuaıılar elinde yaptıktan bu 
lıtlgllf ve anlayıılı çalıımaJann netlceafnde 
en bUytlk istidatların parlamıyacnğını dU
ıllnmek tUrk çocutunun cevherini lnkAr 
etmektir. Atlnada, MıBlrda milli takımda, 

Bir yılda 11.425 talebe mektep 
dışında •por yaptı 

Bunc'lan sonra aUetızm mUsahakasına l§
tll"ftk edenlerin sayısının ilk def'& olarak 
200 U R"eçmlo bulıtndutunu söyliyen Vlldar 
A!!lr, Antalya, Ankara, istanbul, Aydın ve 
Bursa vllıı.yctıerlmlzde, muhtelif me!lafede 
tertip olunan atletizm mUaab!l.kaln.nna gt -
ren gençlerimizin ayn a)Tı adrtkrlnl ver -
mi~. voleybol ve futbol t<'ma.'llnrını anlat
mış ve konferansını IJU ııözlerle bltlrmlı -
tir : 

"- Bu müsabakaların hiç birisinde spor 
terbiyesine yarnşmıyan en ufak bir bAdlee
nln çıkmamı!! bulunmMJ olml lçenılne gl -
ren sponm takip etmekte olduğ-u cereyan 
için iyi bir mlynrdır. 

B!Slgelf!r arası mllıı baka olarak huınıııl 
yapılnn Edirne - İstanbul ve Ankara - 111· 
tanbul haricinde, Maarif vekilliği emriyle 
İstanbul ve Ankara ar881nda ilk resmi 
karşılaşma 12 mıı),ırta İstanbulda ve 19 
mnyıııta da Ankaradn yapılmaktadır. 

BUtUn bu mesal)1 hUUısa edl:'C<'k olursak 
cumartesi ve pazar gUnUnU t\ğretmenlerl· 
nln ve okul direktl5rlerlnln yakın mOrnka
besl altında, h!.r balomdan faydalı bir ça
lışma içinde aktıv olarak açık havada spor 
yapmak aureUyle grçlrrn talebenin sayısı 
bir denı yılı 1c;ln 11.42~ olmu§tur. nıına. 
bu faaliyetle a!Akalı gcnc:lerln seyirci sıfa
tlyle katılmalarının dil faydalarını tebarüz 
ettirmek yersiz olmıyacıı.ktır.,. 

Trakya umumi müfetti~liği 
bqmüıaviri şehrimize geldi 

Trakya umumi mllfetttılll'I bqmU,avirt 
BrT Sabri ôuey ıchrtm•ze 1r1tmt9UT. Bq 

öney umumt mUfetttollS'e alt işler etra -
fında \•eklletlerle temaslarda bulunmakta
dır. Bir kaç g{lnc kıtdıır memtırlyetl bqı • 
na Edlrncye hareket ed,.cektlr. 

Çiftçi mallannın korunması 
kanunu projeai 

Zlraat veklletı, ~lftçt mallannın konın
muı hakkında yeni bqtan bir kanun pro
jesi hazırlamııtır. MUtalealan alınmak Q. 
zere al!kalı vektletlere gGndertlen proje 
yakında B~vek!lete verilecektir. 

Bir İtalyan gemisi 
kontrol edilmedi 

Londra. 18 L& - Nevyorkt.aıı itaJyaya 
d!Snmekte olan ltalyan Rex tran.aatıantlğl 
dllD Cebe!Uttarıktan kontrata tlbf tutul -

memleketin yUzUnU ağlrtaıı lise ve ytlk8ek makıızın durmadan seçme1ine milaa&de e
okul ll'ençlut, bir yıllık okul sporunun bu dflmiıtlr. 

bakımdan da verimini anlatan açık misal· ---------------
lerdlr. 

BUtlln okul genı:llğlnl harekete geçirmek 
tçln çalııan okul sporunun, her ıeyln üs -
t ·de bir vasfı, milli ve ahla.ki olmaktır. 
Hedefi de açıkt1r. :Memleket çocuklannın 
hattA en zayıf ve kudret.alzlerinln, fizik ve 
moral blltllD kuvet ve kablllydlerlnl ytlk· 
aelterek ellerinde. kalem kadar sapanı ma
kine kadar da aıııuu yare,,ır olmıılarına ça- • 
lıamaktır. 

Spor yurtlan 
1939 yılının martı lçerslnde Maarif ve -

k11llğlnce bUtUn okullara çocuklarımızın 
beden terbiyesi ve spor eahıılanndakt me· 
ıallerlnin 3530 numaralı beden terbiyesi 
kanununun istekleri dahilinde plllnlıyarak 
bir talimatname ve bu tallmatnam"nln 
muhtelif spor branşları Uzrrlnde nasıl tat
bik edllect>ğlne dair tcknll< ve idari aydın· 
latıc1 talimat g6nd,.rllmlştl. 

l 939 yılında marttan eoııra tatil d•-vre • 
sine kaclar geçen kısa zaman okullarımız 
için BJ)Or yurtlannın ve aynı yııvaların ku· 
rulma.sına ve t<"crübe mahiyetindeki basit 
~aJı,malann yf'r yer, dar çerçev"ltr dahi
linde tekrarlanmasına hıuıredllmlştl. 

Eczanelerin nöbet 

cetveli 
1-5-940 ,unıınaen 31-5-940 akıamma 
kadar eesanelerin rece nöbet cetveli 
1 - Sakarya ve Halk 

Eczaneleri 1 8 15 22 29 
2- Merkez eczanesi 2 9 18 23 50 
3 - Ankara ve Çan-

kaya eczaneleri S 10 17 24 il 
4- Ege n Yenltehir 

Eczaneleri 4 11 18 25 
5 - Sebat Eczanesi 5 12 19 26 
6 - İstanbul ve Ce-

beci Eczaneleri 8 13 20 27 
7 - Yeni Eczane 7 14 21 28 

Pazar geceleri nöbet alan eczane -
ler pazar günü de nöbetçl olarak a
çık bulunmak mecburiyetindedir. Dl· 
ıer eaanelerln pazar Jiinleri ihtiyari 
olarak tatil yapmaları kabul edil -
mittir. 

Dere senesinin &onunda yapılan bu kısa 
tecrübe mesalıılnden eonra 193!!-1!140 drrs 
yılına okulanmı:r., esuh bir spor programı 
ile ,,.trmeye hazırlanmış bulunuyorlardı. 
1939-1940 derıı yılı hakikatte ,;enllJ ölçllde 
yapılacak faaliyet için ilk denem" yılı o
lacaktı. Bu itibarla mesai plAııı, muhtemel 

\... ............................................... J 
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§ TÜRKiYE COMHURIYETI § - -
~ZİRAAT BANKASI~ - -- -E: KURULUŞ T ARlHI: 1888 E: - -Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası § -------
--------------
----------
----
--------------------------------------------------------

Şube ve ajanı adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbarah ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet ı.ooo Liralık 

4 " 500 " 
4 " 

250 " 
40 " 100 ,, 

100 " 50 " 
120 " 40 

" 160 .. 20 .. 

4.000 
2.000 
ı.ooo 

4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

Lira 

,, 
" ,, 
" 
" ., 

Kur'alar senede 4 defa, ı Eylül, ı Birincikanun, 1 Mart vt 

1 Hıo.ziran tarihinde çekilecektir. 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir ıene içinde 50 li
radan &f3ğr düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/c, 20 
fazlr.~h,le verilecektir. · 

----------------------------------------------
---------------------------------------------------------" 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

İki motor ve bazı elektrik 
malzemesi satın alınacak 

Evasfı "Simens,. kataloğundan aynen çıkanlmıı olan iki motörlc ha.. 

zı elektrik malzemesi alınacaktır. Bunlar aynı fabrikanın malı olursa 
tercih edilecek, yoksa muadlll evsaf ve eşkaldekller alınacaktır. Elinde 

yenisi veya biraz kulanılmış da ftrızaaız işler bir halde benzeri bulunan.. 

tarın 10 haziran 1940 gUnilne kadar, Ankarada Ulus mUeıaeıeai mildllrlUğU

ne ıon fiyatlariyle birlikte teklifte bulunmalrı nan olunur. 

Motörün evsaf ve etiketi: ( Simenı katalofundan almmıttır) 
BÜYÜK MOTÖRÜN EVSAFI KOÇUK MOTÖRUN EVSAFI 

Tip. R 1571- 4 B 3 Tip. 5Sn 4 

v. 220/ 380 v. 380 

A. 174/ 85 A. 8,8 

KW. 45 KW. 4 
U/min 1460 U/min 1410 

Bunlara lüzumu olan Rezistanı ve ıalterler: 

1 adet 45 K w. Motor için rezistans Simens K 403-2/1 tipinde veya 

muadili. 

1 adet 100 amperlik mahfazalı ve aigonah ıalter. 

1 adet 4 Kw. motor için rezistans Simens K 4003-0/4,2. 

t adet 28 amperlik mahfazalı ve aicortah ıe.lter. 

Üstüpü satın alınacak 
Uluı Müe11eeeıinde kullanılmak üzere 250 kilo beyaz ve 1500 

kilo renkli olmak üzere ceman 1750 kilo üstüpü aatm alınacaktır. 
Vermiye talip olanların örnekleriyle birlikte Ankara' da tealim 
aon fiyatlarını 23 mayıı 1940 günü CSfleye kadar Uluı müesaesesi 
mUdürlüiüne bildirmeleri ilan olunur. 

\ 

Amele yurdu binası yaptır1lacak 

Ereğli kömürleri iıletmesi genel direktörlüğünden : 
l - Zonculdak'ta Çatalağzı mevklinde yapılacak olan bir adet 

600 kişilik amele yurdu binası inşaatı, kapalı zarf usuliyle eksiltme

ye korunuıtur. 

2 - tıin, vahidi fiyat esasına göre ilk keıif tutarı 120387.25 Ura 

olup muvakkat teminatı 9029.04 liradır. 

Kiralık · 
Kiralık oda. - Kalorlt'er ve 111cak 111 

mevcut. Atatürk Bulvarı Ercan apartmanı 
2 numaraya mllre.caat. 1810 

Kiralık - Kavaklıdere şaraphane ittisa
linde 11 No. lu hane 2 oda, 1 salon, mutbah 
elektrik ve su tesisatı mevcut, iı;indekile • 
re milracaat. 1858 

Kiralık köıkler - Yazlık Bostancı KU
çlik Yalıda asfaltta biri büyük sekiz odalı 
möbleli diteri üı; odalı, yeni, konforlu, bü
yük bahçe, deniz. Tl: Ankara 11557 yahut 
6588. 1864 

Kiralık - Kaloriferli kliçilk daire 2 oda 
1 hol, tam konfor 45 lira. Yenitebir Sıhi
ye Vekaleti kar{iısı İlkiz sokak Dr. Işık • 
man apartıman N o. 1 öğleden sonra görü • 
ru~ 18~ 

Kiralık oda - Yeni:sehir Selinik cad -
desi Orman umum müdiırlüğil yanında ye -
ail boyalı Ap, No. 2 möbleli möblesiz aile 
Mzdinde bir bay veya bayan için. 18158 

Kiralık mobilyalı oda - Yenhıehlr Yük
sel caddesi Özenli sokak Ccllilbey ap. No. 
6 ya müracaat. 1870 

Kiralık - Keı;iören'de çift asfalt birin
ci durakta tam konforlu 4 oda 1 aalondan 
ibaret bir kat kiralıktır. Divanı muhasebat 
murakıbı Ali N emki'ye müarcaat. Ti: 2450 

1872 

Kiralık mobilyalı oda - Havuzba$ı Ra -
gıp Soysal Ap, kapı 4 kat 2 No. 2 ye mü -
racaat. 1874 

Kiralık hane - Merkez! bir yerde Cihan 
Pıılas arkasında Uç oda bir mutfak, elek -
lrik, su. klralıktır. Cihan oteline mUrıı.caat. 
Tel: 8480. 1907 

Kiralık kat - HamamllnU orta mektep 
ke.rşısındald Demlrtıış sokak No. 46 Uç o
tla., bliyllk sofa.. banyo, ıru, elektrik içinde
kilere müracaat. 1909 

Kiralık d:ıtreler - I~ıklarda Nafiz bey 
apartmanında 4 oda kalorifer ıru çamaşır
lık ...-e bodrumda bir sandık odası 70 T.L. 
Glirmek için kapıcıya Telefon 1193 Ahmet. 

1910 

Kiralık daire - Ioıklar cad. Necati oku
lu yanında No. 23 Uğur ap. kat 3. dört oda 
tam konfor, glineşll, havadar. Kat 2 ye mü-
racaat. 1924 

Kiralık - Aile nezdinde 1 veya 2 oda e
lektrik, ıu, bayno ve mutbak. Y. Şehir 1. 
İnönü Cad. Eke Ap. No. 42 daire l re mü-
racaat. 1928 

Kiralık konforlu daire - Yenlaehir rr -
!eri kadar mUkemmel ve daha aıhl, giineşli 
bahçe ortasında (4) oda, banyo, mutbak, 
konfor tamamdır. Otobüs ve saireden kur
wı...ı. :Ö&İa lu.U. ~QD\ a.rka.aı. 
Benddcreıinc nazır kuleli urı binadır. 

Tel: (2253) 1929 

Kiralık hane - Hacrbayram Ünya.7 IO

kak No. 30 da ilç kat «zerine inta edll01iı 
ve ehven fiyatla (iki ili üı; senelik p .. in) 
kiralıktır. Bir ve ikinci katta dört oda 
maatcferrüat, yukarı katta iki oda büyük 
bir ıofa, ayrıca bahçe içinde nAtımam iki 
oda bir mutfak vardır. Diyanet itleri reie
Jlğinde Bay Necip ve Ziyaya mllraeaat e-
dilmesi. 1942 

Kiralık bodrum katı - Geniı bir oda 
bir hol ve mutfak; yerli havacuı ocaAı 
.,lrfı au dahil 22,5 lira. Yeni şehir son du
rak Adakale 18/1 Telefon: 5653 19415 

Kiralık dlikkin - Yeniııehir Yenice a
partımını altmdaki fırın .... her türlü tesl
aatı tamam olan pastacı dilkklnı kiralık -
tır. Meram meyva evine müracaat. 1949 

Klrahk - Aile nezdinde Kutlu yanl\da 
(Uçar eobk Menekte apartımanr 15/6) 
bk möbleli, bir möblesi.ı odalar kiralık -
tır. Akşam 6 dan sonra müracaat. 1958 

Kiralık dilklrlnlar - Çıkrıkçrlar yoku • 
tunda 8 numaralı Ap. altında mataza ve de
poya elveriısli iki dlikkln ayrı ayrı veya be-
raher kiralıktır. Tel: 1283. 1958 

Kiralık köşk - İran Sefaretaneai yuka
rısında Küçük Esat'ta otobüı durağında 4 
oda, büyük &31on mükemmel çiçek Meyva 
bahçeli tam konforlu. İlk 8 aylıfı Pttiıı. 
Telefon: 1092 1980 

Kiralık - Aile veya 2, S arkadq için el
verloli 3 oda 1 hol, kalorifer, ııcak su, tam 
konfor, Bıkanhklır karım Belçika sefare
tf arka bahçesine lfitiıik Fırat partımıını 
Tel: 3592 ve71 kapıcıya. 1969 

Satılık : 

Satılık otomobfl - 937 model Benz 
Menedu marka 6 silindirli Spesi&l tip 
•dyoıu da vardır. Fi. 1200 L. Tel: 2168. 

1857 

Satılık otomobil - • silindir. 
tel 2 knpılı, " kl§lllk ım:a araba t 
antlı henUz 8000 Km. de. MUracıı.Stl 
memuru Halit Şoförler cemlye 

Satılık h188e - Yapılmakta ol .. 
bahçeli evlerden (F) tipinde bit 
cele ııııtılıktır. Ti: 2926 

Satılık - Maltep•d" 4 daireli::. 
torlu bir dairesinde 5 er odalı!, 
lıktır. Bayram caddesi No: 1 ·ıo· 

Satılık - Cebecide asfalt uzerl 
g_ ev ve apartımanlar. BayrlJJll 
No: l 'I'.1: 1255 

Satılık' - Cebecide musiki 
mektebi civan asfaltta acele satı 
tıman. Ti: 1255 Bayram caddesi 1' 

Satılık ev - KUçUk Ayre.ncı 
mecllı binasına yakın iki datrell 
re arsalı taksitle acele satılık 
Bayrıı.nı caddesi No. 1 'I'.1. 1255 

Satılık hls.se - KUçUk evlerdi" 
pinde bir hl~ satılıktır. Sam 
Uğnık piyango gtıeslnde Bay S 
racaaL Tel: 2788 

Satılık arsa - ~eni Meclis bi~ 
ı!ğinde yedi bin metre arsa uy~ 
acele satılıktır. Bayram caddesi ~ 
1255 

Satılık ev - Kavaklıdere G~ 
dört odı konforlu, genlı bahçe 4' 
sltli mUstakPı ev maliyet fiyatıııl 
satılık Sümerbank'ta Behçet y,,;-

Satılık - Gayet ucuz Mtiherıdit 
samlar için resim ve kroki mıııı.., 
tır. Kavakhdere Özdemir cadd-1 
ıefareti karım No. 85/3 mlira~ 

Satılık Frijider - As ve tensi' 
nılmıştır. Cebeci atfaltJ praJ 
M. Ataman ap. No. 3 müracaat. 
ri, telefon 6340 19Z7 

Satılık apartıman aranıyor -
hir veya Cebecide satılık 
ruyor. Hll karıısmda (Hanef) A# 
ye müracaat. J 

Acele satılık ana - lki bahir. 
ırasında 13000 M2 ana acele ıa 
vtn fiyatla verilecektir. T. 3071 

Satrhk - Kurt lc8peff: cini 
ıatıhktır. Canka71 matbuımcfa 
Fethi7e mUracaat. Telefon: 36SS 

Satılık - Kolay ve ı;ok psl'9 

için hokkabu lletterl ntrlıktıt· ' 
hUnerler g!Saterllecektlr. Kendi al 
tinde mlaafirlerlnl etlendinnek 
matörleı" de istifade edebilirler. 
fınıat. Ucuza \'lrilecek. ltfalre 
İhsaııbey apartnnaıı kat 2 No. ~ 

Satılık - Anbra'nm stts.ı bit 
9 oda ve bily{lk AlonJ'll. Ji\ırde -
10-12 kir• cet.lrir. tiri mmı bk ,,. 
racaat. Ti: 1252 

Acele satılık n - Yeniteb!~ 
ıl'Rffift ~~ 'it e ~ı ~ 
Tel: 240~ 1 

Satılık ~partnmn - Yenlt~ 
terıa yerinde S daireli 400 tin 1 
kırk borçlu Tel: 2408 1981 

Satrlık - Küçük eTler JaPI 
hi11elerinden A-B-C-F t!plerind" 
Tel: 2408 

Rlza'71 mektupla miin.cut. 

Aranıyor: 
Aranıyor - Sıhat Vektletl el 

tılık S - 5 odalı ev aranıyor. Y 
zımllzalp caddesi No. 44 A. ad 
tupla mUracut. 

iş verenler : 
Aranıyor - Fonnl sö.zlüJrçii 

mek ve eczanede çal11mak iizet• 
ıilde dürüst ve zeki bir tezılh~ 
Yenl eczaneye müracaat. 

Aranıyor - Parfüm ntıtı •• 
lı;in ı;alııkan, ıekl ve dlirtiat bir ciJ 
zım. Dikit ve liean bilenler ter 1 
Yeni eczaneye müracaat. 

Terıl lıçlel aranıyor - !1' 
dereeeal yük.ek ba,.an iı;i .,. 
ihtiyaç vardır. 2. ci Anafa~ 
Ap. terıri Sami Şahin Söğü~ 

Aranıyor - Bir resHm 1 
nıtlyet caddesi Özenli eoak 1'"" 
raeaat edilmesi. • 

iş arayanlar 
i§ arıyor - TUrkçt':9t kU~ 

zıyı bilir bir bayan daktilo oatJ 
aramt.ktndır. 160 numaralı P 
na mUracaat. 

3 - Eksiltme 31 mayıs 1940 cuma gUnfi saat 15 te Zonguldak'ta Satılık otomobil - Dört ıilindirli, lktı- Bir mürebbiye iı arıyor -
Ereğli Kömilrleri tıtetmesi Genel Direkt5rlilğU binasında yapıla- satlı bir Ford Htılıktır. Posta kutusu 358 bayan çocuk bakım i~lerl arattı'~ 

ze milracaat. 1859 nİ$ehlr Atatürk buh·arı Ali Jll•ii 
caktır. cü kat No. l M. E. adresine oı1, 

4 - Eksiltmeye iştirıtk etmek istiycnlerin, mUnakaaa gilnilnden Satılık Fırın - Sakarya mahallesinde 
bir gUn evcl. İşletme İnşaat MildUrlüğüne mUracaatla bir ehliyet ve- Hıplsane caddesinde 50 No. lu ekmekçi h arıyor - fngillı:ce, fran•''~ 
sikaıı almaları lcabeder. fırını müıtemilitlyle birlikte 1atıhktır. ca bilen ecnebi bir bayın rn'!:,ı1 t 

5 - İstekliler, bu işe ait ve aşağıda göıterilmiı bulunan evrak, Biiyük N. Meclisinde odacı Arif'e mlira - almanca derı vermektedir. ~ ur' 
Zonguldak'ta Ereğli K8mUrleri İtletmeıi tnıut Mildürlüğllnde, caat. 

1861 
kutusu No. 466 Y• mektupla 

111ı9Jf 
Ankara' da, Etibank İnıaat Müdürlüğünde, lıtanbul'da; Etlbank Satılık aıçı dilkklnr - Cebeci Aile bah- Jı anyorum _ İyi tahsil JO~ 

- t Çesl kırırsındı içkili bahçeli lokanta 11tı- ııo 
- ıtanbul büroıunda görüp mahallinde tetkik ve tedarik edebilirler. muamellt, muhaberata, dalct = lılrtır. Aynı dllkklnda Rlfat uıtaya mUra - rt 

---- devre E: Okulumuzdaki DAKTİLO KURSLARI yeni 
derslerine 3. VI. 1940 pazartesi günü başbyacaktır. -----------------------

Namzetlerin kayıt için 29. V. 1940 tarihine kadar 
1- İlk okul diploması. 
2- Hüviyet cüzdanı, 
3- Sıhat raporu, aşı kağıdr, 
4- Üç adet vesikalık fotoğraf 

- Bahıi geçen evrak ıunlardır: lncilizceye hlnayım. Anlcll · .# 
- ·a caat. 1869 • .,o"'• = A _ Eksiltme prtnameıl ıırket ve mUessesatta iı arı .,pe = Satılrk iki kahve - Ulus matbaası kar- caat tahriren. Ankara Pottre'I = B - Mukavele projesi ıısında Sevenler kahvehanesi ile Çankırı lll = C - Birinci keıif cetveli bpısında Alrm kah•ehanesi mobllyalariy- ıııtll 
~ D - Vahidi fiyat listesi le beraber satılıktır. Sahibi Cemal Apay • _:!llllllllllllUlllllllllll J = E - Huıuıt fennf prtname dı11'a aıüracaat. 1871 E r· t b•lefl 

(2327) 12311 5 F - Etibank yapı itleri umum! fennt prtnameal 1937 8atıhk eıya - BUfe, kontr btıfe açılır E ıya ro 1 
ile Okul tdaresinc mtiracaatlan lizımdır. 

TEDRiSAT PARASIZDIR. 
_ kapanır &ltı klflllk maaa ve 6 un.dalya ve J: Yeni Sinema riıeıind• fi 

lllllll(F aynadan mürekkep bir takım ile korne~ :. tf 
'"""'----~---l!!!l.u.a.ıLLL1.u.a.ıLLL&1.WLlllUUl.UIJWJ.llJJLlUUIJLlllll1JllllllUllUJUUJllJWJ .o----=-~~~~------~------------~------~~~~---~~~------~ft~a!re'.:::~-~tıl~ıkttr~.~T~d~d~o~n~~~ll~---~1888'.'.::~,~l~ll~ll~ll~l~ll~ll~ll~ll~l~ll~ll~ll~l:ll:I~ 
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ASKERi F ABRIKALAR 

teahh't 1 nam ve hesabına 
fon Ferro silisyum ahnacak 
)(eri F b . 
h a rıkalar U M .. d .. 
•Yıerk mum u ur-
•n: e:ı Satnı Alma Komisyo-

llıin cd·ı 
trro s ·',.en bedeli (5850) lira olan 45 

1 IS}'Um .• 

Radyo sahiplerine 
Ankara P. T. T. Müdürlüğündent 
Radyolarını çalıştırmak istemiyen

lerin radyolarını en nihayet mayısın 
son günilne kadar posta telgraf mer
kezine ve torba ile getirerek mlihtir
letmeleri bugünden sonra mühürlet
mek istiyenlerden 940 Ucr~tlnln tahsil 
edileceği ilan olunur. 

(2397) 12381 
Askeri F mutcahhit nam ve he-

\icrk abrikalar Umum Müdür - ---------------940 eı sa tın ı 
ıaJı &"Ü •• a ma komiıyonunca 

edilecekti nu saat 14 te pazarlıkla i . 
Yon.ı- r, Şartname paa rsIZ olaark 

""11 ver·r •t oıa.11 ( 1 ır. T aliplerin muvakkat 
ra1ı k 438) llra (75) kuruş ve 2490 
ı anunu 2 
e lı:oerı· n ve 3 maddelerindeki 

likadar 
1:~oncu olmadiklarına ve bu 

et Od !iccardan olduklarına dair 
'- ası ves'k . 
"'Ollıi 1 Uıyle mezkQr g;fu ve 

'Yona " nı-.racaatlan. (2292) 
12295 

adet marangoz tezgahı 
ah nacak 

it na 
tııl4 ~ \re hesabına 1 adet maran-

ı ltrit t ende) tezgahı, 1 adet ma -
lteri Ctltere tezilbJ. 
~er-~ abrikalar Umum Müdür
~: eJ: Satın Alma Komisyo-

lıı edil 
, >"ıı11ı ik~ bedeli (1500) lira olan yu. 
ıt ııa... adet marangoz tezgiln mü-

... Ve h 
llıildüriilğ'~sabına Askeri Fabrikalar 

ıı.11.ııca 
20 

u nıerkez satın alma ko • 
da Paza ; 5·194-0 pazartesi günü ııaat 
Pa.ar

112 
r ıkla ihale edilecektir. Şart

leriıı ııı olarak komisyondan verilir. 
) kuru u"'aklrat teminat olan (112) ll

~ddtle 1• ve 2490 numaralı kanunun 2 
lal'ttı.a rtrıdeld vesalkle komiıyoncu 

'lldııtıarn:e bu itle al&kadıı.r tilccar -
le llıeı~ ~ir Ticaret odası vesi -
~tı.ı, ( ıün ve ıaatte komisyona 

. 2293) 12296' 

kalem guteperka 

alınacak 

=:'lltıesine göre Guteperka 
.. llt•ti J:'llnesine göre Guteperka 
liii( ~ •hrikalar Umum Mü
onlıtlct erk.ez Satm Alma Ko-

ıı l\rt: 

da 1aı~iltn bedeli (19.750) lira olan 
lar ~ llı:i kalem Guteperka Askeri ,i,

1 
Unı ınüdürliltü merkez aatın 

t ıı,301:1tıUııca 29-5-94-0 çarıamba gU_. 
.al'tıı, da Puarlıkl.a ihale edilecek
l). l''liııı Parasız olarak komiıyondan 

lira (Z trln muvakkat teminat olan 
ı ~, l.S) lı:uruş ve 2490 numaralı ka

a~lı atı..~delerindeki veuikle ko -
~ 0~klanna ve bu iıle alllı:adar 
1>'1' ~ laiına dair Ticaret odası 
~ llı:Qr ilin ve aa.atte komiı -

.._tlırı. (2396) 12380 

J.\NDARMA 

~et alınacak ,...._ 

ANKARA V ALlLlCl 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğindenı 
Hususi idare ihtiyacı için bastırıl· 

m;uıına lüzum görülen ve muhammen 
bedeli 4ı7 lira 50 kuruştan ibaret olan 
defter ve evrakı matbuanın tabı 20. S. 
940 pazartesi günü saat lS.30 da vila
yet Daimi Encilmeninde pazarlıkla i
hale edilecektir. 

Muvakkat teminatı muhammen be -
delin% 7,5 dur. Taliplerin ihale günü 
Daimi Encümene müracaatları ilin o-
lunur. (2295) 12330 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 

1940 mali yılı içinde yapılacak at ya
rışlarında kullanılmak üzere bastırıl
masına lüzum görülen ve muhammen 
bedeli 4695 lira 10 kuruştan ibaret bu
lunan bahsi müşterek ve duhuliye bilet 
!eriyle yarış programlarının basılması 
3. 6. 940 pazartesi günU saat 15,30 da 
vilayet daimi encümeninde ihale edil
mek üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Taliplerin muhammen bedelin 
% 7,S ğu nisbetinde teminat ve şartna
mede gösterilen vesikalarla birlikte 
vilayet daimi encümenine müracaatla
rı ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
de her gün daimi encümen kaleminde 
görebilecekleri ilan olunur. 

(2393) 12379 

Hortum ahnacak 
Ankara Valiliğinden: 

Hususi idare binasının yangın tesi
satı için alınmasına lüzum görülen 
muhammen bedeli 214 liradan ibaret 
bulunan hortumların pazarlıkla ve 
23/ 5/ 940 perşembe günti saat 15.30 da 
vilayet daimi encümeninde ihalesi ya
pılacaktır. 

Taliplerin ihale günü daimt encU -
mene müracaatları ilan olunur. 

(2351) 12374 

ANKARA BELEDiYESi 

3 kamyon ıasesl alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1- Şehir İtfaiyesi için üç adet kam
yon psesi pazarlıkla alınacaktır. 

2- Muhammen kıymeti (8693) lira
dır. 

Vfl.;A YETLER 

Kapalı zarf usulile ksiltme nam 
Muı Belediye Riyasetindenı 
1 - Muş kasabası dahilinde Halke

vi arkasında ve pl!nda gl:Ssterilen yer
de 940 mali yılı bütgesiyle belediye 
tarafından bir otel ve gazino binası 
yapılacaktır. 

2 - Keşif bedeli (17832,73) liradır. 
Bu işe ait şartname ve evrakı 
A) Eksiltme şartnamesi., 
B) Mukavele projesi, 
C) Keşif evrakı ve proje, 
D) Hususi fennt şartname, 
E) Nafıa işleri genel prtnameıl. 
İstiyenler bu şartnameleri ve evrakı 

bedelsiz olarak Muş belediyesinden a
labilirler. 

3 - Eksiltme 28 mayıs 940 tarihin
de salı gUnli saat 15 de Muı belediye 
dairesinde encilmenl dalmt tarafından 
yapılacaktır. 

4 - Eksiltme kapalı sarf usuliyle 
yapılacaktır. 

S - E ksiltmeye girebilmek için ls
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 Uncü mad
dede yazılı saatten bir saat eveline 
kadar Muş belediye encümenine geti
rilerek encümen reisliğine makbuz 
mukabilinde verilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektupların nihayet ü
çüncü maddede yazılı saate kadar gel
miş olması ve dış zarfın mtihür mumu 
ile iyice kapatılmış olması lazımdır. 
Postada olacak gecikmeler kabul edil-
mez. 12251 

Mod an kömürü ahnacak 
İzmir Belediyesinden: 
Havagazı fabrikasının sekiz aylık 

ihtiyacı olan 6000 ton Zonguldak ze
rodis lave maden ktmürünün satın a
lınması havagazı müdürlüğünden 180 
kurut mukabilinde tedarik edilecek 
şartnamesi mucibince yeniden kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
bammen bedeli beher tonu ı2 liradan 
72000 lira muvakkat teminatı 4SOO li
ra ve ihalesi 20.5.1940 pazartesi günü 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat 16 
ya kadar encümende riyasete verilir. 

(1576/ 2,128) 12134 

Ekmek eksiltmesi 
Afyon C. M. Umumiliğinden: 
Afyon ceza evinin 1 Ha.ziran 940 ta

rihinden Mayıs 941 sonuna kadar şart
name mucibince bir senelik ekmek ih
tiyacı için beher çifti 960 gram itiba
riyle günde 600 adet fabrikada öğü
tülmüş ikinci nevi safi Anadolu buğ
day unundan imal edilmiş ekmek, ka· 
palı zarf usfilü ile eksiltmeğe konul • 
muştur. Teminatı muvakkate 900 lira
dır. Eksiltmesi C. M. U. liğinde müte

T. T. MtldGrltlflnde tophnwalı 
alyonda yapılacaktır. 

3- Teminatı muvakkateal 1414 lira 
14 kuruıtan ibarettir. !etekliler teklH 
mektuplarını ihale aaatından bir saat 
eveline kadar komisyona vermeleri 
fazla izahat almak istiyenlerln Denizli 
P. T. T. MUdürlUfU.ne müracaatları l-
l!n olunur. 12328 

1200 Adet telgraf 
direği alınacak 

Denizli Posta Telrraf Müdürlü· 
tündenı 

1- Denizli'nin' Çambaşı devlet or
manlarından ke6ilmek Uzere ıartname
de eb'adı yazılı 570 kuruı muhammen 
bedelli 1200 adet çıralı çam telgraf di
reği kapalı zarf usulü ile 13. S. 940 ta
rihinden itibaren 15 gün müddetle ek
siltmeğe konulmuştur. 

2- Eksiltme 28. S. 940 tarihine mü
sadif ıalı günü saat 16 da Denizli P. 
T. T. Müdürlüğünde yapılacaktır. 

3-- Teminatı muvakkate 513 liradan 
ibarettir. İstekliler teklif mektupları
nı ihale saatından bir saat eveline ka
dar komisyona vermeleri, fazla izahat 
almak istiyenlerin Denizli müdüriye· 
tine müracaatları ilin olunur. 12329 

Elektrik saatı 

münakasası 
Bursa Belediyesinden: 

250 adet elektrik ıaati açık eksiltme 
suretiyle alınacaktır. Muhammen be
delleri 977 lira 50 kuruştur. Eksiltme 
ve ihalesi 30. 5. 940 perşembe günü sa
at 16 da belediye binasında yapılacak
tır. 

Vermek istiyenler şartnameyi her i1 
günü ve saatinde belediye muhasebe
sinde görebilirler. (İstiyenlere şartna
me sureti gönderilir.) Eksiltmeye gir
mek istiyenler 149 liralık teminatları
nı Bursa İş Bankasına yatırarak ala
cakları makbuzlariyle veya banka 
mektuplariyle birlikte münakasa saa
t: .,den önce belediyede komisyon o
dasına gelsinler. 

(2406) 12383 

Eakiıehir Aaliye Hukuk Mahke· 
meaindenı 

Eılıi .. lıir ..ı....ı..i lıuui,. nlôli anlıat Balıa 
Gii•ıör tarafından SiTI"ihiıar :rola uıilıtaf miihendiai 
ol•p (Anlına Atatürk bulvarı Kalaç apartmanı No. 
14) de Se"el Us alerlıilM açılH dind.: Aralarnı
d• 8. 12. 939 ıiinlii -ı.uele11 ınüıleniden taabbliı 
edilmİ.J olan iı ıınıknelede röıı .. rilen müddet içinde 
)'apılmadıfnıdan kıe~blirdH doları lıaaıl olan zarar 
ıı:iyan ayrıca din ıililaelı tartirle .. lıanlınin üçiin· 
cii maddesinde itaba! edilen mart 939 dan 26.6.939 
tarihine lıadar 118 ıün ,.vmire lıeıer liradan ta.hak· 
lmk eden taıminat b~del i 590 l ir&ııın tahsili talep 
"'61miı n mahkemece danlının muknelede ıöıter
diii İUlllel(ilıınu terkedip fİlmif efdajuaciaa Te 81• 
nca da ika-ıın ıöılermediiindeıı on riia içinde h 
oliTaya yazı ile cevap ...,,...,ı. üzere arzabal ile dan
lireııia Eılıiıelııir ,.. Anlıara'da ~ılı .. ıuatelerle İÜ· 
ııeıı tebliiine ve durupııanıa 5. 6. 910 pazartui ıaat 
14 de bırakılm .. ıaa karar nrilıniı ve din huliaaaı 
yakarıya kaydedilınif oldağandn müdde~leylıin da. 
,,.,.. on riia içinde yazı ile cnııp nrmui veya, Takti 
JDeıküdı de Eılıitebir .. liyı lıalnılı malılıe-indı 
baıır lııalaıunaaı dan iıtidaaı ile dhelİye lıbliii ma-
lıaauna lıaim ol111Alı üzere ilin olunur. 1972 S..~ ' Qenel Komutanlıiı An· 

'~ir Alına Komişyonundanı 
' hi lnetaresine yirmi dört ku
~tre çilen CSrneğine uygun elli 

3- Teminat (1304) liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenle

rin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 21. S. 940 salı günü saat ı0,30 da Be
lediye encümenine müracaatları. 

şekkil komisyonda ıs Haziran 940 ta·------·---------
rihine müsadif cumartesi günü saat 10 A. LEVAZIM AMIRLICl 

'i t(i:~balajlı bez 2S. S. 940 cu
tıtıe lıa . •at 10 da kapalı :ıarf 

-.... Ulü • i'rt ıle satın alınacaktır. 
lt<>!tıiınanıe ve örneği parasız o
~t ti Yondan alınabilecek bu ek 

~it İllt t~~k iatiyenlerin (900) 
~~ılı ınat makbuz ve prtna

Ql>liil.rın belgeleri muhtevi teklif 
doı... 1 en g k •1 gU .. 
1 "llıiil. le eç e sı tme nu 
iltt. adar komisyona vermiş 

'"' (2197) 12ıs5 
c1_ aıırhk bez ahnacak 
s~-c lttıa lt.enel Komutanlığı An-

~ air lll t lnı~ . Komisyonundan: 
t lı.ıtıiıı e;.reaıne altmıt kurut fi
~c ltad 

1 
en kırk binden elli bin 

Ça,.._ ar vas f .. 
~ ;~§ıthk b ı ve orneğine uy-

. ·9cıo p ez kapalı zarf uıulU 
, 'lırıacak~zarteıi günli ıaat onda 

Şart ır. 
11\d llatnesi ·· tlt 

1
il lcorn· Yuz elli kuruı kar-

i~ ltıtıeyc ısyo.ndan alınabilecek 

(2314) 12334 

Yağ tasfiye cihazı ahnacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su işleri terfi dairesi için alı
nacak yağ tasfiye cihazı için iıtekli 
çıkmamasına binaen ekıiltmeıi on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli 1100 liradır. 
3 - Teminatı 82,S liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen • 

lerin her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 24/ 5/ 940 cuma günü ıaat 
10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. (2345) 12373 

BÜYÜK MiLLET MECLiSi 

Benzin ahnacak 
11 ~ık illt tegı~tnek istiyenlerin 
1-t lgcler· tnınat ve ıartnamede Türkiye Büyük Millet Meclisi 

da yapılacaktır. Şartnameyi görmek 
istiyenlerin komisyona müracaatları 
ilan olunur. (2253) 12258 

Ekmek olanacak 
Sinop Cümhuriyet Müddeiumuınİ· 

liğinden: 
Sinop umumi cezaevindeki mahkftm 

ve mevkufların 940 mali yılı içinde ve
rilecek 255000 ila 365000 adet ekmek 
17. 5. 940 gününden itibaren on beş gün 
müddetle ve kapalı zarf usulü ile ek
siltmeye çıkarılmı§tır. 

Yevmiye 700 ila ıooo ekmek verile
cektir. 

Bedeli muhammen 33306 lira olup 
teminatı muvakkate 2SOO liradır. İhale 
3. 6. 940 pazartesi günü saat 14 de Si
nop C. Müadeiumu:niliği dairesinde 
yapılacaktır. 
Şartname tatil günlerinden maada 

her gün Sinop C. Müddeiumumiliği 
kaleminde görülebileceği ilan olunur. 

(2264) 12262 

Satıhk arsa ıq ıtıı en g ı llluhtevi teklif mek- idare Heyetinden: 

(~!tadar keç ~kıiltme günü ıaat l" ı ( il · lzmı"r Beledı"yesı"nden: c;Q2 ornı 1 - Kapalı zarf usu ıy e y z yır-
O) syona vermi~ olma- ı k 14 •=ncu" adanın 1305,50 metre mu • s mi bin) litre benzin a ınaca tır. u 

12033 2 _ Şartnamesi Meclis daire mli • rabbaıridaki 19 sayılı arsasının satışı 
_, .... -..... · l. l dürlüğünden bedel.Uz olarak alınabi - yazı itleri müdürlüğündeki şartna • 

.. ' \'e TELEFON Md. lir. mesi veçhiyle kapalı zarfla arttırına· 
'l'I 3 - Eksiltme 3. haziran. ı940 pa- ya konulmuştur. Muhammen bedeli 

eJ "e • zarteıi günü saat ıs. de Bilyük Millet 1S666, muvakkat teminatı 1175 lira • 
•111t,t- SOtre alınacak Meclisi idare amirleri heyeti odaıın- dır. İhalesi 20.5.1940 pazartesi günil 
• h ' ~adl'oevi Müd"" l'"ğ"' da icra kılınacaktır. saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta-

Seker ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma. Komisyonundan: 
1 - 6000 kilo kesme ıeker pazar

lığı 21/ 5/ 940 saat lS,30 da Ankara 
Lv. amirliği satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 2520 lira ka
ti teminatı 378 liradır. Şartnamesi ko-
misyonda görülür. (2374) 12376 

KAZALAR 

Harta yapttrılacak 
Düzce Belediyesinden: 
1 - Düzce kaıabasmın 200 hektar

lık miktarının halihazır haritasının 
talimatname ve şartnamesine muvafık 
olarak tanzimi 15.5.1940 tarihinden i
tibaren 15 gün müddetle açık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - Muhanunen kıymeti 3600 lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat 270 liradır. 
4 - Talip olanların kanuni ehliyet

namelerini haiz olarak ihale günü o
lan 30/ 5/ 1940 perşembe günü ıaat 14 
de Düzce belediye encümeninde ha
zır bulunmaları. (4101/ 2387) 12377 

GUMROK VE iNHiSARLAR V. 
lı ~time,~ uru un- 4 - Muvakkat teminat miktarı (bin rifatı dahilinde hıu:ırlanmıı teklif 

Pcrı gut Rady d' iki ytiz altmış iki) liradır. mektupları ihale günü azami saat 16 Bi d f 1 k ... tı ·11 .. Çer.eıeri t'çı'noy ıfulzyon istas- ya kadar encümende riyasete verilir. ra san ıg""ı yap iri acı ., " a k 5 - Kapalı zarfların ihale gilnü ta-
:ta aıyah · pı aca yaylı · (1S7S/ 2124) 12133 

Ckair•rıırnas~ıtor ve saten perde. at on dörde kadar idare heyetıne Ankara inhisarlar Baımüdürlü • 
~ tırı,te it Pazarlık usullle a- makbuz mukabilinde tevdi edilmesi 2072 Adet telgraf ğünden: 

S ltu \tharnrne;nuı~uştur. lazımdır. İdaremizce iki bin adet bira sandığı-
91 ıtt"' Olup keşıf bedeli 106S li- 6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 direği alınacak nın yaptırılması ıartnamesl ve nümu-
~ lıtu§tur llluvakkat teminat 79 ve 3. ncü maddelerinde yazılı vesika- nesi veçhile pazarlığa konulduğundan 

tUtı(tÇık eltaiİtın ları birlikte getireceklerdir. Denizli Posta Telgraf Mudürlü- taliplerin 29. 5. 940 tarihinde saat lS 
!\at laat 14 d e ·22· 5. 940 çarşam- (23S4) 1237S ğünden: de ba~üdürlüğümüzde toplanacak 
~}{o-· e Radyo Müdu"r1·· ·u 1- Denizli'nin Tav"'• kazası kara k · ~ 111 . ··•ısy0n d ug ..., omısyona müracaatları il~n olunur. 

l:bu .. !~ltrin _ un a yapılacaktır. Zayt - Sinop orta okulu ikinci sımfın- yayla devlet ormanlarından kesilmek (2391) 12378 Yllıtk '"uayy dan 93• senesinde aldığım tasdiknamemi k 
l'ilt at teın· en gün ve ıa- kaybettim. Yenisini aıacagımdan eskisinin üzere şartnamede eb'adı yazılı 910 u- ---------------

~tııtnr ko ın.at ve kanunt bel- hUkm.U olmadığını HAn ederim. - İrfan ruş muhammen bedeli 2072 adet ardıç 
ıc.. . ınısyonda bulunma- Umay. 1974 telgraf direği kapalı zarf usftlü 

i "lıf Zayi - Konya be11lncl kolordusundan 
•ti}>e .. 'ı Proje ve • tasdikll Konya askerlik oubesinden aldı - ile 13. 5. 940 tarihinden itibaren ıs gün 'ca. ••erin R. sartnameyi gör. ğ'ım terhis tezkeremi zayt ettim. Yenlaini müddetle ekıiltmeğe konulmuştur. 

t1-tı. (2 adyo 14üdürlüvün alacağımdan eskisinin hUkmil yoktur. - 2- Eksiltme 28. 5. 940 tarihine mU-

Zayi - Buna askerlik ıubesin.den aldı
ğım aalı:erlilı: terhiı te:ıkeremi kaybettim. 
Yeniaini alacaiıından eskisinin hükmü ol
madığı ilin olunur. 

1320 doğumlu Ömer otlu Muharrem 
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1940 iKRAMiYELERi: 

T. İ~ BANKASI 1 adet 2000 Uralık - 2000.- Ura 
a " 

1000 
" 

8000.- • 
6 ~ aooo.- .. " .. 

1940 Küçük 

Cari Hesaplar 

İKRAMİYE PLANI 

12 .. 250 H 3000.- .. 
•o " 

100 •OOO.- • 
75 .. 50 .. 8750.- ,, 

210 .. 2:S 
" 

5250.- .. 
Ketideler: 1 tuhat, 1 mayİa, 

1 ağuatoa, 1 ikincite§rin tarih· 
terinde yapılır. 

..._~l!lm .. mm~MIBll ..................................... ~ 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. ---------------------------

Bağusak, Kuzu ve stok koyun derisi satııı 

Orman Çiftliğinin mezbahada kesmekte olduğu koyun 
ve kuzu bağırsaklarmm ve kuzu derisi ile stok koyun derisi 
satışı açık arttırma suretiyle 20-5-940 günü Çiftlik müdü-
riyetinde yapılacağı ilan olunur. 1413 

ORMAN ÇİFTLİCİ 

----------------------------.,,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,.. 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. ----------------------

Yiyecek, içecek ve yakacak 
İhtiyacınızı; taze, temiz ve ucuz olarak kolaylıkla 

tedarik etmek istiyeceğiniz şüphesizdir.. O halde 

--------------. -. ·== --
Memurlar Kooperatifi~ .-§ Mağazala.rma müracaat eylediğiniz takdirde siparişle- § 

= riniz itina ile evinize gönderilecek ve bu arzunuz, memnun = 
§ olacağınız bir şekilde yerine gelecektir. 5 
=: Merkez mağazası Tel : 1427. Yenişehir mağazası Tel : =: 
:= 5864. Bahçeli evler mağazası 3485/ 43, Hamamönü mağa- =: 
=: zası Tel : 1974. 1912 := - -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -- -- -
~ Ambar ve atölye binası inıa ettirilecek ~ 
== ~ == 
~Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden :~ - . -
§ Ankara elektrik ve havagazı şirketleri arazisi dahilinde yaptırı- 5 
:= lacak anbar ve atelye binaları inşaatı pazarlıkla ihale edilecektir. 5 
:= 1 - Bu inpatı yapmağa talip olanların tekliflerini en geç 3 ha- §5 
:= ziran 1940 tarihli pazartesi günü saat 12 ye kadar tirket başmühen- 5 
:= disli ğine vermiş olmaları lAzımdır. 5 
:= 2 - Bu inşaata ait fenni ıartname batmilhendiılikten meccanen :S 
:= tedarik edilebilir. 5 := 3 - Pazarlığa iştirak etmek iıtiyenlerin ihale tarihinden iki giln 5 
=: eveline kadar ihaleye mevzu te§kil eden işe mümaail inşaatı yapanı =: = olduğuna dair vesai~i şirket mildiirlüğüne ibraz ederek bu pazarlı- 5 
=: ğa girebilmek için bir ehliyet wsikası almaları lazımdır. 5 =: 4 - Tekliflerle beraber 2000,- liralık bir teminat mektubunun =: = şirket veznesine yatırılması lazımdır. 1971 5 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Koyun · eti fiatı 
Ankara Belediyesinden : 
Bugünden itibaren koyun eti fiyatı (55) kunıttan (50) 

kurup indirilmit ve diğer et fiya.tlan aynen ipka olunmu§ 
tur. Sayın halka illn olunur. (2407) 12382 

~--.;.. ____ 1_3_.0)!..· -----"!'ıae..ı.;K;:O=:DY ... • Kalacerp mahallen 11 No.da 820 do-
s.-J.Ar.ualt.aftıL..GQC&k-;l.B7;a..:.!S~aadı~· f~sa~lı!....l.~·n~ll~saa~t~1~G~da~D~en~lz~l:i ~P~ • .:.__~~Akmok.:::::_~~----~.....:ı:•7:•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:::::::::::::_~_J 



iNGİLİZ 

RADYOSUNUN 
Kıymetinden çok fazla değeri vardır. 

F E RRA NT 1 ismini tqıyan her 
ahize ve tef errüa-

tı, dünyada bulunan en hassas, temiz 
ve sağlam maddelerden yapılır. Dün
yada bunlardan daha hassas, temiz 
ve sağlam maddeler bulunması müm
kün olduğu zaman, bunlan kendi ci
hazlannda ilk kullanacak müesSMe 
şüphesiz ki FERRANTl' dir. 

FERRANTI AHIZELERININ i~iliği ise, en yüksek ve fenni 

' 

işçiliktir 
Ankara satıı yeri: Anafartalar caddesi No. 111 

HALİL NACİ MIHÇIOGLU 
6147 

lbrahim OzgQr 
Orkestra ııe 

270355 , GURBET - T ongo 

. PEŞiNDEN KOŞTUM Rum DO 

Mustafa Çağlar 
~emen:" Ut, ı.<anun, Klarnet, Oarbuk• 

\r. $1 M Ş 1 R P 1 N A R 
ı2?0lS6 ASKER OLDUM PIY ADE 

Küçük Melahat· ::r 
~eman;" Ut, Kanun, ~ıarnet, Darbuka 

270357 YANIMA GEL GOZELIM 
t-IE.BAYGIN BAKIŞIN VAR - -

\ 

~70358 
,Ahmet Coşgunses 

Keman, Ut. Ka"un 
1 AYOAN OA~A PARLAKSIN 

• KAN AGLARKEN~Hıcaa gazel _... -
Orğbpıo Facifme Fadik 

Saz ve ~ra ile' 

BA$1MOAVAROI 51 ALTUN-H~ll tor-9 

>J. EL/AA SOYULURMU-Hollı aarkısı 

$ükrb Tunar' 
->t<ıarnet ve Oavu• 

J ı ~ 270360 O A (; ll Z E Y B E ~ J \ ftcr ~ ~UVAN l-l.4VASI t , 

. ' ,., @ 
.~~~~-1:.A .'-4 ~ ._. ı ~ ı-t ·-~ ~ 

ZQ'l - Kırlclareli ulredik ıubesinden 
aJ.dıtnn aakert terhis tezkeremi kaybettim. 
Yenisini alacağımdan eskisinin hükmli ol
madılı ilin olunur. 

Ankara Atıf B. mahallesi 734/1 No, 
lu evde Ahmet otlu 321 doiumlu 
lalih Obu. 1978 

Zayi - Rize Tilbeti Pazar kuaaı Hker
lik ıubesinden aldığım .. kerlikten terhiı 

tezkeremi kaybettim. Yen.isini alacağım -
dan eskisinin hti.kmil olmadığı illn olunur. 

Pazar kazası Kaeman Malivor kö
yünden 317 doğumlu Mustafa 

Gündoğdu 1975 

Güzel 
Olmak 

İçin 
Her ıeyden evel ııb
hatli ve parlak bir 
tene, lekesiz ve düz
gün bir cilde malik 
olmak lazımdır. 

ıizin de cildinizi gü
zelleştirir, guddele. 
rini beıliyerek can
landırır. 

40 1enelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip Si 
.,. yapılıt tarnndaki incelik dolayııiyle, tenin fula yaflanma- ..ı 

ama mini olur. Yağııs olarak buaıal tilp '" 9UOlarda 11!9Ubr. co 

uı.;us 

MAARiF VEKALETi 

Proje ve plAn 
müsabakası 

Maarif Vekilliğinden: 
3803 sayılı kanuna göre muhtelif vi

layetlerde açılan köy Enstitüleri için 
yaptırılacak binaların, avan projeleri 
ile vaziyet planlarını hazırlama işi, 
memleket yüksek mimarları arasında 
müsabakaya konulmuştur. 

Bu müsabakaya ait şartnamelerin 20 
Mayıs 1940 tarihinden itibaren Ankara 
Maarif Vekilliği İlktedrisat Umum 
Müdürlüğünden, İstanbul Maarif Mü
dürlüğünden alınabileceği ve Vekilli
ğimizce neşredilerek resmi okulların 
hepsine gönderilen Tebliğler Dergisi
nin (70) numaralı sayısında görülebi-
leceği ilan olunur. (2326) 12324 

.aı ı 11111111111111111111111111111111ııı1 L. --
§Toplantıya davet~ - -- ---- Ankara Küçük Evler Yapı : 
: Kooperatifi idare Meclisinden: : - -

·Kapalı zarf usulile eksiltme 
Uıeler Alım, Satım, Komisyonu Reiılifinden ı. 

Pirin o 
Ekmek 
Sabun 
Zeytinyağı 
Sadeyağl 
Toqeker 
Kesme şeker 
Dağlıç eti 
Karaman eU 
Kuzu eti 
Sığ1r eti 
Beyaz pcynlf' 
Kaşar peyniri 

Beher T. B. 
K. B. 
!5 

10 
38 
60 

135 
36 
40 
58 
65 
45 
35 
45 
7!5 

25 

M1ktan 
Ktlo 

8115()() 

ll20000 
H550) 
ı7i50) 
51000 
86500) 
23000) 
80500) 
70000) 
29500) 
238150) 
22i00) 
11850) 

(38 kalem yaş sebze umum tutarı 38699 11 ra 60 kuruı) 
357310 Kilo ) 

llkıılltmenhı 
yapılacatı 

gün ve Saat 
21.5.1940 Sah G.S. 

.. .. .. .. 
" 
" .. 
• .. 
• 
• 
• 

10.30 da 
,. 10.43 de 
,. 11.10 da) 
,, 11.10 da) 
,, 11.25 de 
,. 14.25 de) 
.. 14.25 de) 
,. 14.40 da) 
• H.40 da) 
,. 14.40 da) 
.. 14.40 da) 
,. 15 de) 
,. 15 de) 

466900 Adet ) 21-15-1940 salı gUnU saat 15.15 de 
79100 Demet ) 

İlk 'J 
Lira 
1615 

21915 

1214 

46921 

21ocsa 

1481 

Komisyonumuza batlı Galatasaray, Haydarpaşa, Kabataş, erkek liseleriyle, Çamlıca, Kandllll ve ErenkDy kıS 1 
yıs - 1941 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapalı zarf us uliyle ekailtmeye konmuttur· 
gerekli durum yukanya yazılmıştır. 

Eksiltme İstanbul Beyoğlu İstik HU caddesi No. 349 da Liseler Alım satım komlsy onunda yapılacaktır. 
İstekliler ilk teminat malcbuzu ve 1940 yılı ticaret oduı vesikalarlyle 2490 sayılı arttırma, eksiltme kanununun 

resinde hazırlıyacakları teklif zarflannı yukarıda hizalarında gösterilen saatten bir saat evellne kadar sözü pGf/I 
relsllgl.ne makbuz mukabilinde teslim etmeleri muktazi olup postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Teminatlatl 
ve şartnameleri bedelleri mukabilinde almak istıyenlerin Galat.aaaray llseatnde komisyon kA.tipliğine mtırıı.caatıarı İl" 

Borçluların nazarı dikkatine 
Sivrihisar Ziraat Bankasmdan: -: Kooperatifimizin umumi he- : 1 Borçlalarm adreıi n ilıaıııet malıaDI ı 

- - Eılıitelıir'in lııaniye -llalleainda makim Rnıcukla Iadir oila Rifat " Bitliı'ia ıaı ..UUeaiııdeıı ol.p Pelath'ıım Cüıftrbet M • ..kİııı Sadıl 
: yeti 9. 6. 940 pazar günü saat on- _ 
: da Halkevi salonunda fevkaJade : - -: olarak toplanacaktır. : - -- -RUZNAME ---- -

1 - Şirketin vaziyetihazırası- 5 --- 'e. 
:o 
ioıll 

b BUDUDI 

--- na nazaran alınması icap eden 5 
tedbirlerin müzakeresi : 

Sinilıaar Tatar Çiftliii Dne HJllll s 
Un 1.r 

1 13 S. Melımet O. Ahdalla• G. Saka,,. lo' 
AWalla• C. Sakarya --- -2 - Şimdiye kadar taahhüt : ---: ettikleri hisse mikdarını yatır- -

5 mamış olanlar hakkında karar : 
5 ittihazı : 
: 3 - Nizamnamenin 11 inci : • - -: maddesindeki memur kaydının : 
5 kaldırılması. 1980 : 

":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Zayi - 339 yılında Yozgat askerlik iU

be.inden aldıiım terhis vesikamı zayi et
tim. Yeni sini alacağımdan gaip olan vesi -
k&nm hülanü olmadıimı ilin ederim. 

Yozgat'ın Salmanlı nahiyesinin Zen
ck köyünden Osman oğlu 312 de>-
tumlu Ahmet Özayar 1İl77 

!M-.......................................... ~ .............. ... 

CAY 
Ticarethaneai: Yenitehir 

Muhtelif cinı ve 'güzellikte 

~oc.uıc. 
Araba ve puraetleri en ucuz i 

fiyatla ve bi1~:~~~.~~~.: ........ J 
Diş tabibi 

DANİYAL TUNA 
Kooperatif arkasmda Ali Naz· 

ı mi apartnnanmda No. 3 Tel: 123ı. 

.,, DAKTiLO KURSU ıL -- -: 71 inci devresini de % 50 ten- : 
: zilitla açmıı ve kayıtlara başla- :1 
i mııtır. Belediye ıırası Hanef :1 = Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 :1 - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,. 

Kirahk büyük 
apartman 

Yenişehir Selinik caddesinde 3 ae
nedenbcri Orman U. Müdürlüğünün 

bulunduğu Beşir B. Apartmanı 1 Ha
ziran 940 tarihind~n itibaren resmi da
ire veya müesseselere çok acele kira
lıktır. 13 dairesi 35 odası mevcuttur. 
Bu apartman ayni zamanda daire da
ire olarak aileler için de kiraya verile
cektir. Taliplerin Orman U. Müdür
lüğünde odacı batı Mustafa'ya müra-
caatları. 1953 

Cebeci Hastanesi 
Cilt, Saç ve Zühreviye mütehassısı 

Dr. Kemal Arıcan 
Bertin Kıliniğinden mezun. 
Çocuk Sarayı karşısında Halıcı 

İbrahim Ap. Tel: 3101. 

ULU S - Zl inçi yıl. - No. IS749 

!mti ya.ı ıah ibl 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yuı itleri Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 
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Deiirmenözii 
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l.ıtl• 
Harkalb 

Iöyöai 

De iirınenözl 
Defirmenözil 

Karalıent 
Harlu.ltı 

Harkalb 

Hırkaltı 
Harluıltı 
Harlıalb 

Köraltı 
ICöyıılb 

Harkalb 
Harkaltı 
Denbayın 
Balık kayası 
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Den bayırı 
Harkaltı 

De iirmeııözü 
Deiirmeaöıii 

Pınarlıap 
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Harlıalta 
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ltiyip 
Köyiçi 
Köyiçi 
ICöyiçi 
ICöyiçi 

Alilıa fnıııla 
lailıdera 
ll111par 
ltöyiçi 
Pınarlıap 
lnkayıı 
Iöyöni 
JCöyöai 
1Cöyiin6 
Köyiiııii 
Harkaltı 
Harkaltı 

Harhltı 
Harlıaltı 
Dnılıaym 
Perıak 
Bacakaya 
Köyde 

18 
2S 
zs 
20 
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S. Alıdall•• C. Fat- Ş. ICrnirulı .,, 
Ş. n C. n C. Hark Ş. Bayi lı-!!._~_. 
Ş. Beyi lı-il Ef. Car. Emine $. ıuı~Ji: 
Ş. Eaıine C. lfark Ş. lmıeil Ef. C. p!'.. 
$. llark C. Fatma Ş. Ş.'fk•t C. rene 
ş: .Şnket C. Deli Kocannı Kolak $ . 
ril C. Sahibi ııeoet 
Ş. lıali G. lıark Ş. !ınine C. Larlr ..ıı 
Ş. lıark G. Abdallelııa İsmail $. •iP". 
Ş. Hacı Kiıork G. yol Ş. Hacı Mtıİf 
Larlı 
Ş. Hacı Mııiı O. Boia1 C. Abd•ll .. 
Kaımı TtrHHİ Ş. sazlık C. Abdulld....t 
Ş. Emine G. n Ş. Şevket C. sahibi .-; 
Ş. Hjirmea urlu G. Şnlıet U. Şi. 
lıark 
Ş. Şnket Ef. çayırı C. Emine Ş. bil 
$. ln11a G. Malıdumlar Ta Sıcak lı' 
dılı •ia C. Hacı Maiı O. Boiw 
Ş. lııtla tabir olanaa taılılı: malıal O. 
C. UlıanaİI t 
Ş. Sadık •i• C. Sadık •I• $ • ..sWı 
Ş. Fatma G. Gazel Ş. :pol C. yel 
Ş. Orealik C. Alıilıi -• Ş. BaJl'I" 
yol • 
Ş. Fatma G. Şnket $. Hacı lalı C. 
Ş. Kuel G. M•u O. Veli Ş. lıqla C. 
ram O. 11-il 
Ş. Fatma G. Ta Ş. Iiıorlı C. lıarlı 
Ş. yol G. deiirmea urlu Ş. deiir
Ş. lıali G. H•lıatalı çayın Ş. S.lıarP 
Ş. Veli kocanm Kolalı G. ıöl ada Ş. 
ılık •i• . ~ .. 
Ş. Saknryı G. Bayram O. l111Jail • S 
Ş. •ark G. Ye Ş. değirmen llarkı C. 
Ş. yol G. deiir-D lıarkı Ş, ~det • 
Ş. Hacı Maiı O. Bofııı G. $eft.t Ef, 
• C. çaı.I urlı 
Ş. lıark C. •zlılı Ş. llaa ~ C. 
Ttrtluİ 
Ş. l.aracniraalı hıralıla C. • .. r .. 
defi..-
Ş. Hacı Mu o. ..... G. ı .. ı 
Alıdallalı O. l11D&il C. Sadılı •fa 
Ş. Süleyıaaa lıerU..ıi E.- C. 
ya C. lıark 
Ş. lıark C. ıazlılı Ş. Bacı Malı G. 
HMI 
Ş. Kani G. Alıilıi ıenet Ş. ulıi\i 
Ş. Kani n biraderi C. JCa:ııel Ş. 
çayırı C. lıark 
Ş. Macalı biraderi G. layr.. O. 1 
•arlı 
S. Alıdalla• O. lı•il G. l:aul Ş. 
$. Selıar11 G. kıtlı Ş. Saka..,. C. 
Ş. lıınail Hallı Ef. G. Macalı •ih 
ılııllalı O. lıaıail C. lıark 
Ş. yol C. Macalı lıiraderleri S. A 
C. lıarlı 
Y-iai fthısa O. Veli Tasan Lca 
mu yeri n Hacı Bekir kerimen F 
Temini lııli Yesarı Abdullalı O. lnııail 
$. lıali C. Bayram O. lıaıail $. 'ft C. 
Etrah erbası hali 
Etrıfı erbuı hali 
Yemini ·te T Harı n arlıuı S..dılı 
tariki bıı 
Ş. Kanlıca G. orta sahatı $. lıarlı C. 
Etrıft arbuı lıali 
Ş. O..r O. çayırı G. Hama Ş. ,.ı 
T ımini yol yesarı Olıabin arsaıı ar~ 
$•. lıırlı G. sazlık n lıataklık Ş. P 
Etrafı arlııu lıali 
Ş. G. yol Ş. lıali C. harlı 
Ş. Sadık ağa G. lıark Ş. n C. urlı 
Ş. Ali C. Kazel Ş. 1ımail C. lıarlı 
Ş. Veli G. lıark Ş. Kazıl C. lıark _ _J 

Ş. Veli G. Alıdallalı Ş. Veli C. ~ 
Ş. Kaul n Bayrıım G. Abdallalı ff 
C. lıark n Kaıel 
Ş. Vıli G. Kani Ş. saalılı C. Be,,-, 
Ş. Ali G. Veli n Bayram Ş. saılılı 
Ş. Sadılı afa G. lımail Ş. Hzlılı C. 
Ş. n C. ualılı Ş. Sakarya C. S 
Etrafı trlıaaı lıali 

• Borçlıriıü ddesinin ıecikmesine " yapılan telıliııt• raf-• idt19İyn ıılıaU. ••nl ft ınaf1an yakında ya:rılı, \aııkamı:ııa lıirinci d 
İpotekli ıayri 1Mnkalled 3ZOZ sayılı lıaııua tnfiku bir lıııçıılı: •1 müddetle açık ırtırmıya cılıarılmıt n 1Arlnameleri 13. 5. 940 tıırihiacl;' 
pıtına uılm,tır. llıaleleri 27. 1. 9-tp tarilıiu tesadüf eden perıemılıe ıii•ii uat 14 da lıanlıamııda yapılacaktır. Pey para11 ılirülea .peJİıı 
iuclar. Artırma bedeli bankamız alacaiını karıılamadıit nya lılddi liyılı ıörilıMdiii talıdirıla n IH •rhraua taalılıüdi llaki lıalıuk 
beı ıün azatılacalı n 12. 7. 940 tarihine teudiif edea cama Jiini aynı Matta ilııle olanacaktır. S.tıt pefİD oldaia ıibi müıteri dde il• 
takdirde müzayede lıedelinia dörtte biriai paıinn idemek .. retiyla lıakiyesi ıayri •ıılııılia İpoteii •lıabilinde lıeı senelik •ideli ilrras& .,, 
Kati ihaleyi yaptırıp Jllplınııamalıta banlıamıı ıııalıtar oldap ıilıi kati ilıaleye lıaılar lıorçlalar lıorçlarını tamamen öderlerse 1111U1mele feıll d 
calı, .Utteri ise pey akçesini ıeri almalıta• lıatlıa lıiç lıir ınratle hlı iddiuıada balnamyacaktır. Bukamızdan batka İpotek sahibi alacalıl 
kaılarlarıa ba ı•Jrİ -nlıaller iizerind•ki lıaklarıaı, bnıiyle faiz 'fit .. arala dıir iıldialarını nrakı •il•biteleriyle birlikte Z0 gliıı içinde . ~it 
meleri, alııi takdirde haklan tapa sicilleriyle ubil olmadıkça satıı lıedeliuia paylaımaımıılaa lıariç kalacakları n dalıa fazla maluıoat allll""" 
bankamın miiracaatlan ilin elamır. 

YENİ SiNEMA 
Bugün bu ıece 

MiKADO 
JAPON efsanelerinden ıinemaya 

nakledilen bu eıer TABU renkleri, 

MUHTEŞEM dekorlan ve yilkıe1c 

musikiılyle cidden seyredilmi79 
liyıktır. 

Seanalar: ı.uo - ıuo - ıa.so •• 21 de 
'-tılt-ıa .... H.•••• 

HALK SINEMASI 
Bu ıece ıaat 21 de 

Muı.t olduiu üzere büyük Proıram 

. 1. - İNTiKAM PEŞİNDE 

2.-KATİL BENİM 

Bu iki film her sın.ıf halkı tatmin 
edecek mahiyettedir. 

Saat: 14.30 • 115.30 - 18.30 da 
KIRALlÇENlN ELMASLARI 

Bu film mevaimin belki en son tlirkçe 
ftlmi olacaktır. 

IMt : 10 • la de 1M111S R. m•lneel 

sus 


