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Spor ve gençlik 
bayramı resimleri 

Okuyucularımız dün kutlanan spor ve 
gençlik bayramına ait muhtelif resim-
leri S inci sayfamızda bulacaklardır._J 

/~illi Şefimizin yüksek huzurlarile 19 mayıs sta.dında 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

por ve Gençlik Bayramı dün kut andı 
Maarif Vekilimiz 

• 

Veciz bir nutukla bu büyük 
günün manasını izah etti 

.kız ve erkek talebelerin yaptıkları 
beden hareketleri çok alkışlandı 

0 tanperverlik' 
Vazife 

a Necip Ali KÜÇÜKA 
l ..... "' 'f ·~kit 'tı eler vardll" ki bunlar 
d İle ~le. vicdanlarda ilahi bir 
,.,l»ıl,b~~lan en yükıek feragat· 

,. .. I> 1 1lır. Bu duygu olmazsa o· 
tUıı b~ lrıaıına imkan yoktur. Dün 
l· ır b'ı l k l'•' • d ııır c enı e et genç ıgın1n e-
n~0!kun)ukla kutladıklan spor 
l'd,l\ ebedi türk ~efinin latan· 
ıetıelc Çıkıp türk milletinin içine 

ıet\iii lllemleketi vazifeye da· 
l'ı ()..~ tiindü. Memleket çocuk • 
d" ,._ ~ itibaren vazifeleri uğ

relt ~ ~~rt lta'hramanhklar gÖste
dıl)"r lt~nkü bahtiyar Türkiye'yi 
bit • . 11.rihin en eski ve kahra· 

~"aıt] lllıUetinin bütün karakteriı
ı .. tı, :~nı gösteren bir neslin ço· 
~leh ette ana ve baba1armın 
1'eaiJ -~~tlerine maliktirler. Ge· 

e biri, -~~Ün dünya kendi aley· 
.. 1'l,htttıgı ve her türlü vasıtalar• 

ı "'-~trı olduğu halde döğüıtü. 
' tt\oc'hkendisine modern vasıta· 
~-~ ettiği tazyıklar kaqmn· 
s .. ıc_~ .. O\'a)anna kadar çekil· 

, t,ltip ; laf erine kadar biri biri
. ~~en büyük ricatler içinde 
~"'~ rı-ı·~tine en ufak bir zaf gel
~t v ';!enıadiyen galip gelecet· it~ ed' ana.atinden bir an bile 
.... ha.it; ı ve uğraıtı. Maddi vaaı· 

,~ıc_b\l] llıından biz düımanla kt· 
. t d\iı etmez derecede zayıftık. 

.,., llt-ll:~na. olan biricik f aikiye-
Qı Vı ku t' • "d• 
.. ~ ~•tile.)• ve .ımız ı. ı: ....... 

·~ı.i't\i hl harbınde nıçın dogu§• 
1li)'ord er zamankinden daha 

etl'"fı uk. Bunun için Ebedi Şe· 
ele hitl:d~ kopnıaz bir zencir ha· 
~'hrtı~~itt ve toplandık. Her tür
~~İiı ~~etleri hazmettik. Bizim 
dlllde) d" ece yurdun (harimi is· 
) ll'lbel'İ u~?'anı boğmak, iki yüz 
b~ tiirk tr\~tenıadiyen aksine yü
•t ~rj' ~ılletinin talihini kuvet· 

l\ ~hr~ 1 
e değiıtirmekti. Dünkü 

.\~ ~anlığı bunu yaptı. Bu-
·., e~"'1~a. ~an akan ateı, hiç ar· r-- !tte:;ao:e rağmen ihtimalki 
it c'llt •ta})·~·ketin hudutlarma bir 

dalcilc 
1 

ı ır. Bu ıatırlarm yazıl-
,.d 'Jc.ı,rı:darda .Belçika ve franaız 
e etllledii~ tb~·~~n timdiye kadar 
,/''- ttnı k U>:1'k muharebeler 
"""ııı,l'ıll .; tedır. Askeri müte· 
"Qed·ı ı ade)e .. · .. h .. .... ı rı-ı· ·•ne gore enuz 
e~ lf Ve k 

d1i )oktu a:zanılmıı bir mu· 
~, 1 tiirıde r •. Ancak taarruz baı· 
"it.ııltth hir rı ıtibaren almanların 
't t1~a, h .. ~urette ilerlemelerine 

· Qır ... 1> tal'h' · 
ı t"h teınay"l . ~ ının onlara mü-
,. ltt' u ıç d 
litter· 1

1\ olurıab· 1.n e cereyan etti· 
'tlet• ılde., biit ~ ılır. Buna mukabil 
'}) ,. ı)'Je ce-. un kabiliyet ve kud-
. "'' .. •••en t le r f, ~ cilü 0 Pra lanndan a· 
'rıet d-1tar1r1cı;' makinesine büyük 

ıc .. • ili~ 'llih a bıukabele etmekte
"t"l'l;ıı b'ı\itte~~;t .nıakine kuveti

;•ıecet~~er)jiirıin erın ıelabet ve 
~ l'lll._, rıı Unı herhalde galip 

'-"i:ı_ 2tıl\ . ll'laktayız B .. 
ı_ """ l•nıa)' • ugun 

1''il\ lrıeydan ınde devam eden 
''I · 0rdu b muharebe} · G ._, ıı•h eya erı am-
• -' ~a..1 ettiği ,.."'!'b~bıeıinde pek ... ij. 
._ ·Qell' •• ı b" .. • 

C-.ltıll' 1'etiıı tal 'h. Utun inıanlık 
lt,th · 1 •ııde nıüeaair o

~h... "ld9. 
~iı b~.••ıılık i.Ienıi emaali 

ıatıra 
C •- P "'• heyecan ---· • l.Dc( la7/14a J 

Atatürk'ün yurdu kurtarmak üzere 19 Mayıs 1919 da Samsun
da karaya çıktığı büyük günün 21 inci yıldönümü dün bütün yurt
ta cotkun tezahürlerle kutlanmıttır. 

Ankara'da yapılan tören, bilhassa parlak olmuftur. Sabahın er
ken saatlerinden itibaren birçok ankaralılar, stadyomdaki geçit 
resmini seyredebilmek üzere cadde ve sokaklara dökülmü§ bulu
nuyorlardı. 

Resmi ve hususi binalar bayraklarla 
donatılmıştı. Otobüslerin, taksilerin de 
bayrnklıırla sUselenmlş oluuğu görlllUyor
du. Sabahın snat 7 simle atılan 21 pare top 
ve bir daldka mUddetlc çalmağa ba.şlıyan 
Jokomotlf ve fabrika d!ıdlclerlyle otomobil 
kornaları, Atattirk'Un Snmsun'a ayak blllltı
~ı tarihi anı BeUunlıırk('n, tBrenin bll§ladı· 
ğını da hnlka llfln ediyordu. 

Dildlik sesleriyle beraber olduA"tı yerde 
ihtiram vaziyeti alan lınlk, Jılllll ıercf ve 
lstlkllU uğrunda Ebedi ŞcCln emrinde C&l· 
lannı seve ııe\'C feda eden oeh!Uc_rln ha
tırıuıını hllrınetle undı. 
İhtiram vaziyetinden sonra blltUn bll§lar 

havaya kalktı: Türklmııu tcııkmı.tınıı bağlı 
tayyareler ş 'hlr üz.erinde ..ccvelAnlar yapı
yorlar ve 19 mayı81n yUksek rnanMını te· 
barUz ettiren vecizeleri havi matbu kAfıt
lan eehtr üzerine ynf;dırıyorlardı. 

Kelebekler gibi, sllzUle aUJ:lile yere doğru 
inen bu kdğıtları gene .AtatUrk nesli ka· 
pıştı: Birçok kliçtlk çocuklar, alayın geçe· 
ceğl yerlere dogTU kasarken, bu kftğıtlan 
da ciddi bir tanrla okuyorlardı. 

Yürüyü§ bCJ§lıyor 
Saat 8 den itibaren, törene lştlrAk ede

cek olan ortnmektep, lise ve yüksek mek
tep talebeletrlyle spor kulllplerl ve bando
lar, Samanpazıırındn kendilerine ayrılmıe 
olan yerleri almıo bulunuyorlnrdı. Saman
pazarından, Ulus mcydanındıı.ltl Cı.bldenln 
önline ve atadyomun bUyUk kapıslyle Ak
köprll yolu ilzerlndckl kapılara l<ndar halk, 
geçide tştirtl.k edecek gençliği seyretmek 
Uzere knldınmlan doldurmuştu. 

( Sonu 6, mcı sayfnda ) 

Maarif Vekilimiz B. Hasan • Ali 
Yücel nutkunu okurken 

Bcqvekilimiz Mecliı Reiıi ile Ebedi Şel'in muvakkat 
kabrine ,elenk koyarken 

Ebedi Şefin 
kabrinde 

Dün 19 Mayıs ve gençlik bayramı 
dolayısiyle Cümhurreisi Milli Şef İs
met İnönü Ebedi Şef Atatürk'iln mu
vakkat kabrine bir buket koymuşlar
dır. 

Büyük Millet Meclisi Reisi B. Ab
dülhalık Renda ile Başvekil Dr. Re
fik Saydam da muvakkat kabre birer 
buket koymu;1lardır. 

Emir Abdullah'ın 
Türkiye seyahatinin 

esasları tesbit edildi 
Amman, 19 a.a. - Havas ajansı bil· 

diriyor: 
Kudüs'teki Türkiye, İran ve Irak 

konsolosları bugün öğle yemeğinde 
Erden baıvekilinin misafiri olmuılar 
ve Emir Abdullah'ın 23 mayısta Tür
Jrlye'ye yapacağı ziyarete ait teferruat 
&eı2i.t ıdilmiıtir. 
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' 
Türk Hava Kurumu 

yedinci Kurultay 

Programı 

23 Mayıs 940, perşembe günü 
saat : 10 da Kurultay'ın, sayın 

Başvekil Dr. Refik Saydam tara· 
fından Halkevi konferans salo • 
nunda açılışı, 

Saat : 14 de Hava Kurumu mer· 
kez binasında encümenlerin top· 
lan tısı, 

24 Mayıs 940, cuma gün il saat: 
9 da Etimesğut meydanında hava 
teıahilrleri, Hava Kurumu tesis
lerinin gezilmesi, 

Saat : 14 de Encümen çalııma· 
ları, 

25 Mayıs 940, cumartesi günü 
saat : 10 da Kurultay'ın Halke • 
vinde, küçük salonda ikinci top
lantısı ve kapanııı. 

Saat : 17 de sayın Batvekilin 
Şehir Lokantasında verecekleri 
çay. . . 

'\, ................................................. ,. 

Cümhurreinmi~ 19 Mayıı Stadyomu ıerel tribününde 

61. Weygand Fransız orduları 
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başkumandanhğına tayin edildi 
Montmedy'de Alman hücumları zayiatla püskürtüldü 

130 kilometre doğu şimalinde P ris'in 
Bremont'da ıiddetli çarpışmalar yapıldı 
Fransız kıtaları şiddetli bir mukavemet gösteriyorlar 

Vaziyette ferah verici bazı alametler belirdi 
Paris, 19 ı.a. - 19 mayn aabah t~li-

li: . 
Muharebe, aynı bölrede &J'DI ıiddetle 

devam etmektedir. 
Tayyarelerimiz, l'ecc düıman ıeriein

de bombardımanlarına devam etmlıtlr. 

F ran•ız akıam tebliği 
Paris, 19 a.a. - 19 mayıı akilim tebli

ği: 

Başlıca muharebeler Saint - Guent'in 
doğu - ıimal böll'esinde cereyan etmekte
dir. Kıtaatımız burada düıımana ııiddetli 

bir mukavemet ıöstermektedir. 
Montmedy mmtakasmda ıiddetli hil

cumlan püskürterek düımana büyük za
yiat verdirdik. 

Çok ınilhim hava faaliy~ti kaydedilmiıtir. Garp cephe•İnde mÜ•talıkem bir kulede top ahfı 
Avcı tayyarelerimiz ve difi toplarımız l il il il il il l il il il 
düşman bombardıman tayyarelerine kartı ,-
koyarak çok ağır zayiat verdirmiştir. 8 Ç •• · ı d •• d d d • "'• k d · k• 

Ezcümle 15 tayyareden mürekkep bir • OfÇI Un ra YO a yer IQI nUtU tO lfOr 1: 
düşman ırupu mevcudunun liçte ikisini 
lcaybetmi,tir. 

/ngiliz tebliği 
Londra, 19 a.a. - 1nıiliı umumi ka -

rarglhının tebliği: 

Dün inıiliz cephesi, düfftWU%1 kuvetli 
tazyikine karıı ııiddetle mukavemet etmiı 
ve tutunmuıtur. 

Alman hücumu ıidtletle 
devam etti 

Paris, 19 a.a. - Havaa ajansı, aakerl 
harekatın inki&o.fı hakkında saat 14. te a
ıağıdııki ma!Qmatı veriyor: 

Alman hücumu dün bütün gUn bilhas
sa Maubeuge'Un garbında Landrecies ve 
Guiııe arasında, yani bizzat. muharebenin 
merkezinde ıLddetle devam etmİ$tİr. Al· ı 

( Sonu 1. üncü sayfada ) 

" Ordular, hakimiyetin ancak Jiddetll 
hücümlarla kazanllacağını anlamahdır 

Bu muharebe şiddetini kaybedince 
İngiltere adası üzerinde harp olacaktır 

O zaman bu ulvi anda, tedbirlerin en 

müthitlerini almaktan çekinmiyeceğiz 

1 

Londra, 19 a.a. - Royter: B. Çön;ll. 
bu akşam, başvekil olduğundaııberi, rad
yoda Hk nutkunu sôylemi1tir. 

Çorçil bu nutkunda 1nıiltere'ye, inıi· 
liz imparatorluina ve Amerika birleıilıı 

devletlerine hitap ederek ezcümle demiı· 
tir ki: 

"- BaGvekil olduğumdanberi birinci 
defa olarak memleketimiz:ın, inıparator

luğumuz:un ve rr:üttcfiklerimiz:in hayatın· 

da ve her şeyden once hüriyet davasına 
fe\·kallde nazik olan bir anda siz:e hitap 

1 

e.ılıyorum. 

Fransada ve Fla:ıdrlarda mıithiı bir 
muharebe cereyan ediyor. Almanbr hava 

MiIII Piyangonun 19 Mayıs bayramı dolayısiyle tertip ettiği hususi ketide 
dün stadyomdı yeni diJner lclirelerle yapılmııtır. Keıidenin talsill.tı ve 
iuuu au.mır,Jarıa llıtııi ba.üıaddi baHılerimia ı iaci ıqjadıdu. 

bombardımanlıınnı ağır zırhlı tanklarm 
hareketiyle şayanı dikkat bir surette telif 
ederek Majino hattının şimalinde franııs 

müdafauıru delmişler ve ıı:rrhh arabaı.. 

(Soorı 1. ilncti sqlada) 



-!- ULUS 

Askeri mütalaa 

Sedan ile Maubeuge arasında 

açılan Alman cebi 

Milli piyango dün 
Stadyumda çekildi 

Bugün, alman taarruzunun on bırin
ci günüdür. Bu taarruzun altıncı gü
nündenberi ilk önce Sednn'da başlıya
rak sonra gittikçe derinlemes~ne ve e· 
nine genişliyen ve bazı mertebe endi
şeler uyandıran bu cep hakkında bu
gün biraz daha sükunetle konuşabil -
mek mümkündür. 

Önceden şunu söyleyeyim: Ben bet 
altı gün evel Ulus'taki bir yazımda, 
müttefiklerin Belçika'da kati bir mu
harebe kabul etmemeleri lazım geldiği 
hakkında bir mUtalea serdeylemiştim. 
Bilhassa, alınanların bu son tehditkar 
cebinden sonra müttefik kuvetlerin 
Belçika müdafaasında israr eylemeleri 
çok muhatıralı bir iş olurdu. Fakat ha· 
diseler gösterdi' ki müttefik baş ku -
mandanlığı başka türlU düşünmüştür. 
Yani ( Namur - Anvers ) hattında ku
vetli bir yerleşme yapmış, bu hatta al
man ordularına karşı kafa tutmuştur. 

Müttefik baş kumandanlığını bu ka· 
rara ıevkeden amil belki de siyasidir. 
Yani ( Norveç ) i müdafaa etmediler, 
Hollanda'yı müdafaa etmediler, ( 'Po
lonya ) nın yardımına koşmadılar di· 
ye aleyhlerine yapılmakta olan propa
gandalara yeni bir mevzu daha ekle
memek ve alınanları İngiltere'nin he· 
men karş1Bındaki Belçika kıyılarına 
yerleştirmemek için bu kararı vermiş
ler ve sıkı bir müdafaayı ihtiyar eyle
mişlerdir. Öyle yaptılar ama, şimdi, 
Saint Quentin istikametinde inknşaf 
etmek istidadını gösteren bu alman i
leri hareketi, Belçika'daki müttefik 
kuvetlerin sağ yanını ve gerisini teh
dit eylemek imkanlarını gösterdiğin -
den Belçika'daki müttefik kuvetler, 
kendi cephelerindeki muvaffaki -
yetli tutunmalarına rağmen, yüz 
kilometrelik bir geri hareket yaparak 
Majino hiz.a&ına çekilmeğe mecbur o
lacaklardır. Ve bu geri çekilit hareketi 
iiç gündenberi başlamıştır. Nitekim, 
almanlar birbiri ardında gelen günler
de Louvain'i, Brüksel'i, Anvers'i alınış 
lardır. Yani, müttefikler burasını terk 
ederek çekilmişler ve karşılarındaki 
alman kuvetleri de bUyUk bir zahmet 
aarfetmeksizin bu şehirlere girmişler
dir. 

Böyle büyük bir ordunun, operatif 
bir sebepten dolayı da olsa, yüz kilo
metrelik ve hattl belki biraz da
ha fazla bir geri yürüyüş yap -
ması, zararsız ve kedersiz ola • 
maz. Bilhassa. Belçika gibi düz 
bir arazide, ve zırhlı silahlarla ha
va silahlarının gece ve gündüz tanımı
yarak yapacakları şiddetli takip ve iz
.iç hareketleri karşısında bu geri çeki
lişi normal bir surette muvaffakiyetle 
başarmak çok bilyük bir ustalıktır. 
Müttefik baş kumandanlığının, vazi • 
yeti böyle gayri müsait bir şekle soka
cak ıuretteki yanlış hareketini, kıtala.
nnı yeni bir tertibe sokmak hususunda 

l··············-=:::::::::::::::ı H A V A 
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Diyarbakır'da sıcaklık 

dün 32 derece idi 
Dün ıehrimlzde hava ıabahleyin çok 

bulutlu, sonralan bulutlu geçmiı, riızıl.r 

Yazan: Rahmi APAK 
göstereceği hüner ve aanat ile telafi 
edeceklerini ümit etmelidir. 

Müttefik baş kumandanlığı hak
kında bu itimat ve ümidi gösterecek 
sebepler de eksik değildir. Bunu, şim
diye kadar radyolardan aldığımız, bil
hassa dün akşam radyosunda dinledik
lerimiz bize göstermektedir. Onlar 
şunlardır: 

1) Ajanslar, (Belçika) daki mlitte -
fik kuvetlerin gizli tutulan bir sev
kulceyş hareketi yapmakta oldukları
nı bildirmektedir. Bu hareket, herhal
de müttefiklerin Belçika'dan geriye 
gelirken, aynı zamanda Maubeugc 
mıntakasındaki alman cebini genişlet
mek ve bunu büyükçe bir yarma ha
reketi haline sokmak için mütemadi
yen saldırmakta devam eden alman kı
talarının sağ cenahına bir mukabil ta
arruz hazırlığı yapmağı düşünmekte 
olmaları, 

2) İngiltere'den (Fransa) ya birkaç 
gündenbcri yeni kıtalar ve zırhlı bir
likler sevkedilmekte olduğu bildiril • 
mesine göre bunların işbu mukabil 
harekete yardım için gelmekte olduk
ları, 

3) Sed:ın ve Rethel mıntakaaında, 
alman yarma hareketinin ilerleme tem 
posunun çok ağırlaprak ideta bir 
d~gunluk göstermesi, fransız batku
mandanlığının buralara mütemadiyen 
sevkedildiği yeni kıtaların müdahale
si ve almanların artık göstermekte ol
dukları yorgunluğa delfüet ecleceği.. 

••• 

Büyük ikramiye Ankara' da 
bir Polis memuruııa çıktı 

Milli piyangonun 19 Mayıs fevkalade ketide~i dün, ba~~ d?
layısiyle 19 Mayıs Stadyomunu dolduran on bınlerce kışılık hır 
halk kütlesi önünde yapılmıtbr. 

Muhtelif beden hareketlerini sey-
retmekte olan halkın gözleri, stadyo
mun kenarına yerleştirilmiş olan yeni 
piyango kegide kürelerine de takılı 
yordu. Herkes, bu yeni cihazla ikra 
miyelerin nasıl çıkacağını merakla 
beklemekte illi. 

Saat tam 13 de Milli Piyango İdare 
Heyeti Reisi B. Nihad Ali Üçüncü 
kürsüye gelerek aşağıdaki nutku söy
ledi: 
8. Nihat Ali Oçüncü'nün nutku 

"- 21 inci yıll~nümünü sevinçlcı 
içinde kutladığımız 19 mayıs, bundarı 
bir nesil önce kararan ve bunalan Tür 
ki}'e ufuklarına ümidini, zafer ve kur 
tuluı müjdelerinin bir güneş şaıaasiy 
le doğduğu gündür. 

21 yıl önce bu sabah büyük kurtarı 
cımız ve ebedi şefimiz Atatürk'ün 
Samsun'a ayak basmasiylc tarihimizde 
yeni bir devir açılmış ve milli hayatı· 
mızda yeni bir hız baş göstermiştir. 

Yıllardır gençlik bayramı olarak 
kutladığımız bu sayılı bahar gününde 
geııı;leşmiş ve yükselmiş yurdumuzun 
topraklarını kaplıyan vat:m semaları
na bakınız .. 

B. Nihat Ali Üçüncü 
nutkunu verirl.ıcn 

Kazanan :numaraların li•tc•i 

Dün ve bugün, alman saldırışında . Oreda bulutlar ve sonsuzluklar üze
görülen gevşeklik, yeni tertipler için rinde her sözü ve her hareketi ile on 
bazı toplanmalara ve çeki düzenlere yedi milyonluk büyük bir millet küt-ı 
atfedilse dahi, ge"1eklik ve durgun - lesine daima feyiz ve ilham kaynağı 
luk daima ge"1eklik ve durgunluktur. olmuş olan Milli Şefimiz Büyük lnö-

Alman yarma cebinin uyandırdığı nü'nün yıllarca önce bize vermiş ol
endl§e, bugUn daha ıofukkanlılıkla duğu bir kumandayı yazılmıt görüyo

50.000 Lira Of 0407 No. ya 
10000 lira 042972 No. ya 

5000 lira 117397 No. ya 
5000 lira 048219 No. ya 
2500 lira 162683 No. ya 
2500 lira 126360 No. ya karşılanabilecek mahiyet almaktadır. 

İngiliz hava kuvetlerinin, alman ile
ri yürüyüfilnü geciktirmek husuıun • 
da gösterdikleri büyük fedakirlıklar, 
ikinci cihan savaıı tarihinde bilyUk 
yer alacaktır. 

Herhalde franıız vatanperverlili ve 
sebatı, İngiliz inadı ve soğukkanlılığı, 
müttefik ı.aşkumandanlılının alacağı 
yeni tedbirlerle, alman taarruzunu ya
vaş yavaş r. ~vaffakiyetsizliğe sevke
decetini ümlt etmek mUmkUndUr. Her 

giln, ne kadar insanın yaralandığı ve 
öldüğü hakkında malumatımız yok. 
Fakat böyle büyük savaılarda her giln 
on binlerce gencin toprağa gömülece
ği şüphesizdir. Biz, gerek alman ve 
gerekse müttefik gençlerinin böyle 
büyük kütleler halinde terkihayat et
melerine insanlık bakımından çok a
cırız. Fakat her gün vuku bulan ö
lümler ve yıpranan malzeme ve zayi 
olan enerji, nihayet bu alman saldırı
şının yerinde saymağa baıtadıfını 
gösterecektir. 

Çağrı 
• Adliye encUmeni 20. 5. 1940 puarteai 

rünü umwnt heyet içtimamdan ıoma top
lanacaktır. 

• Dahiliye encümeni busiln he7etium11-
miyeden sonra toplanacaktır. 

• Milli müdafaa encümeni busiln heye
tiumumlyeden ıonra toplanacaktır. 

• Ziraat encümeni buıün umumi heyet 
lçtimamdan ıonra toplanacaktır. 

• Maliye encümeni buıUn heyeti umu
miye içtimaından ıonra toplanae&ktır. 

• Başvekalete bağlı matbtr.1t umum mü
dürhişü teıkili ve vazifelerine dair kanun 
için dahiliye encümeni bugün 10 da top -
!anacaktır. 

Sıvaa'ta fırtına 
Sivas, 19 (Hususi) - Dün gehri

mizde çok tiddetli bir fırtına olmuş
tur. Fırtına tehrimizde ve civarda ba
zı zararlar yapmıştır. 

ruz. 
Vatan semalarını koruyacak çelik 2500 lira 175929 No. ya 

kanatlarımızı var kuvetimizle artır· 2500 lira 092017 No. ya 
mak kumandasını!... Lira 

Bütün vatanda§ların bu büyük d!- Sonu 2668 Je biten 20 bilet 1000 er 
vaya en kolay §Ckilcle yardımlarını Sonu 483 le biten 200 bilet 100 er 
sar.lamak makaadiyle kurulmuj olan Sonu 76 le biten 2000 bilet 10 ar 6 Sonu ı le biten 20000 bilet 3 er 
Milli Piyango idaresi; bu teknik ve Sonu 1 le biten 20000 bilet 2 er 
makine asrında talinizi gene makine- Sonu (1) ile nihayetlenen biletlere hem 

b · k d.. .. · 1 2 hem de 3 liralık ikramiye isabet ettiği nin yardımiyle elırtme uşuncesıy e için 2 liralık biletler (5) 1 liralık biletler 
getirttii:i döner küreleri bugün ilk a.s> u ... u.._,.,. • ..ı---...... 
defa 19 mayıı ıtadında 1şletme1c sure- •• •• • • b. 
tiyle hayırlı ve uğurlu bir işe başla- Buyuk ıkramıye, Ankara' da ır 
mış oluyor. poliı memuruna fıktı 

Bu büyük gilniln hatıraıının, bir 19 mayıs gençlik ve spor bayramı 
gençlik bayramı heyecanının ve bir ha- münasebetiyle ıtadyomda çekilen Mil
har neşesinin yanı başında vatan se- li Piyangonun 50.000 liralık en büyük 
malarına karşı bir ödevinizi, talinizi ikramiyesi, ıehrimizde, isminin neıre-
deneyerek yerine getireceksiniz. dilmesini istemiyen bir polis memuru 

Bahtınız her yönden açık olsun 1.. ile çocuğuna çıkmıştır. 

Ke§icle ba§lıyor Memurun çocuğu yarım lira vere-

Bundan sonra ikinci noter B. Veli 
Ulus'un da hazır bulundu~u halde ke· 
şideye başlandı. 

Şeref tribününün kargııındaki kür
süye çıkmıı olan üç mini mini yavru 
sıra ile bir düğmeye bastıkça, dönmc
ğe başlamış olan kürelerden birer nu
mara dışarıya çıkıyordu. İkramiye ka
zanan numaralar hem radyo ile bü
tün memlekete, hem hoparlörlerle 
stadyomdaki halka ilan ediliyor; ay
rıca bu kürelerin başında duran be
yazlar giymiş sevimli yavrular, küre
lerden düşen her numarayı büyük bi
rer levhayı havaya kaldırarak halka 
gösteriyorlardı. 

Bunu müteakip, kazanan numarayı 
havi bir levha, kürelerin üzerine yük
seliyordu. 
Keşide için getirilen bu yeni cihaz 

halk tarafından büyük bir alaka ile 
seyredilmittir. Bu yeni usul sayesin
de, keşide gayet kısa bir zaman zar
fında tamamlanmaktadır. 

rek 1 liralık biletlerden birinin yarı
sını almıı, bir müddet sonra babası da 
aynı kişeye giderek yarım lira verip 
aynı biletin yarısını almıştır. Büyük 
ikramiye aynı numaraya çıkınca baba 
oğul Milli Piyango dairesine giderek 
biletlerini göstermişler, her biri 
12.500 er lira almışlardır. 

Eskisehir belediye reisliği 
Eskişehir, 19 (Huıuıi) - Dün yapılan 

belediye intihaptan neticesinde münhal 
bulunan belediye reisliğine aalen eakiııe
hirll olan ve sekiz sencdenberi devlet de
miryolları Eskiıehir yol atelyeıi baımli
hendisliiinde bulunan yliksek mühendis 
Mesrur Demirel belediye meclisi baları 
tarafından ittifakla ıehrimlz belediye re-
isliğlne ıeçilmiıtir. Mesrur Demirel e.
ki&ehirlilerin aevgiaini kazanmıı bulundu
aundan bu intihap muhitimizde derin 
memnuniyetle kareılanmı~tır. İntihap es
nasında Cümhuriyet Halk Partisi bölıe 
müfetti&imiz Bay Adnan Menderes de bu-
lunmuştur. 

İlkbahar at Yarış/arı 

Koşuların üçüncüsü. 
dün büyük bir seyirci 
kitlesi önünde yapıldı 

İlkbahar at yarışlarının ilçiinclisü bu
~ün Baat 16,30 da şehir ipadromunda ya
pılmıatır. Havanın ~zelliği dolayısiyle 
yarış yeri çok kalabalıktı. Koşular u
mumiyet itibariyle çok hcyecanJı ol
muş ve bazı koşularda umulmadık hay
vanların kıızanmaları doLayııiyle bahıi
müııtcrek geçen h:ı.ftıılartı nisbetcn fazla 
p;ıra vermi~tir. 

Birinci koşu: 
Ümit ko§U!U idi. Uç ya~mdakl halis 

k'!ın ararı e kek ve dişi taylara mahsustu. 
İkramiyesi 190 lira mesafesi 1'200 metre 
idi. Dört tay arasın.da geçen koıuyu albay 
İsmail Hakkı Tekçe'nin Sava ismindeki 
tayı cokey Reşıı.dın idaresinde kolay bir 
birincilik aldı. 'Bay Tahsin Doğan'ın Sey
ha:ı isınindeki tayı ikinci, Bekir Karabö
cek'in üç numaralı Efesi ü~üdcil oldular, 
birinci ile ikinci arasındaki mesafe üç 
boy, ikinci ile üçüncü arnsındlki mesafe 
yarım boydu. Zıııuan 1,25 dakikadır. Müş
terek bahis ganyan 130, plbe ııruiyle 

120 ve 180 kuruı verdi. 

l kinci hoşu: 
Kızılırmak kosusu idi. 'Oç ve daha yu

karı y ~ta ve sene zarfınd!lkı kuansları 

600 lirayı geçmemiş haliıı kan İngiliz at 
ve l:ısraklarına mahsustu. İkramiyesi 320 
lira mesafesi 14-00 metre idi. Bu koşuya 
kayıtlı hayvanlardan yalnız Bay H?lim 
Se.it'e ait Romanı koşmadı. Diserleri ara
ll!nda geçen koşu çok heyecanlı oldu. Ve 
Bay Ahmet Aima.n'ın Karanfıl ismindeki 
atı gUzel bir birincilik kazandı. Bay Sa -
lih Temel'in Dandl'si lkıııci, Bay Ferah 
Aganın Sifk'lpı üçUncli oldu. Birinci ile i
kinci arasındaki mes.:ı.fe yarım boy, ikinci 
ile üçüncü arasındaki mesafe ise bir boy
du. Zam m 1,29 d;ıkikadır. Mlisterek ba • 
his &anyan 125, plilse aıraıiylc 105 ve llS 
kunı~ verdi. 

O çüncü koıa: 
Sülek ko~usu idi. Dört ve daha yuka

rı yaııtaki yerli yarını kan İngiliz at ve 
kısraklara mahsus handikaptı. İkramiyesi 
200 lira mesafesi 1800 metre idi. Dünkü 
nUshamızd:ı bildirdiı;imiz gibi Nirvana bu 
koşuya iştirak etmedi. Diğerleri arasında 
cereyan eden koşuda Bay Fevzi Atlıoğlu
nun Alceylrını 60 kilo taıımasına nıgmcn 
jokeyinin iyi idaresi ııayeıinde birinci, 
Bay Talat Atcan'ın Cesuru 48 kilo ile i -

"J nönü staôı" 

kinci, kendiılnden hiç bir şeY ~dl 
miyen Bayan İfak:ı.t'ın Kaya \ 
kilo ile üçüncü oldu. Birinci ile 1 

rasındakl mesafe yarım boy, ik•ıı' 
b• bO çüncU ara&ındaki meı.afe ır 

Zaman 2,6 dakikadır. Mü1terek ~
yan 220, plfiae ııraıiyle 145 ve 
verdi. 

Dördüncü koşu: d_.. 
Polatlı koşucu idi. 'O ç yaşı~. 

halis kan ingiliz erkek ve dı&' 
mihıustu. İkramiyesi 550 lira. 
2000 metre idi. Günün en güzel if 
oldu. Startla berabet Sibel ile 14 
yu gotürmeğe bıışladılar. Yarıl )lıl 
gidiyordu. Aşağı viraja kadar 
vaziyette giden bu dişi taylar_~ 
burada geri kaldı. Miı önde .,.,-,. 
Fakat Gonca burada hücum etti• 
diğerleri takip etti. Virah aşal' 
hep bir artıda döndi,ıler. Düzlükte 
kuvetle gelen Bay Fevzi Lütfi 1' 
nın Talı ismindeki diıi tayı 

şmdnnberi boğuıarak. yorul~~ il 
bir ıında ıeçti ve lyı bir bınnc 
Jokeyi Mustafa gilzel bindi. S~ e 
Atlı'nın M.artbiri ikinci, Bay~riJ"' 
Iının Misi üçüncü oldular. Bı lifi' , 
kinci araamdakf mesafe yarırn il 
ci ile Uçüncü araeındaki mesafe 
boy idi. Zaman 2,14 dakikadır. 
bahis ıanyan 640, pllııe ııırasi11e 
530 kuruı verdi. 

8e§inci ko§u: 
Gayret koıuıu idi. Dört ve ıJŞ ' 

rı yaştaki halis kan arap at ve 
mahsustu. İkramiyesi 370 lirs fJ 
1400 metre idi. On hayvan aras111 r 
koşu çok heyecanlı oldu. Sıkı b 
meclen sonra biıtün tahminler hill 
Ni; , Kurtay'ın Bozkurt iıımindt 
tı jokey Şandor'un idaresinde . , 
birincllik aldı. Bay Ahmet Gelıt 
ıü ikinci, Bay Kanber Koçak'ıll 
ııi üçüncil oldular. Birinci ile '. 

. bo 'l-! • ıl• eındilkl mesafe bır y, ll;;ıncı 

arasındaki mesafe yarım boyd~ 
1,36 dakikadır. Müıterek babı• 
945, pilse sıraaiyle 350 ve 310 
di. 

İkinci ile Uçlincü koıular 
ı;ifte bahlıte Karanfij - AlceylaJS 
nezonu 100 kuru:ıa mukabil 315 
di. . 

Dolmabahçedeki stadı 
temeli törenle atıldı 

İstanbul, 19 a.a. - Dolmabahçe'de 
tesis edilen ve "İnönü Stadı" ismi ve
rilmesi mukarrer olan yeni şehir sta
dının temal atma merasimi 19 mayıs 
bayramından istifade edilerek bugün 
yapıldı. 

İstanbul Vali ve Belediye reisi Dr. 
Lutfi Kırdar'ın davetlisi olarak hazır 
bulunan kalabalık arasında ordu mü
fettigi Orgeneral Fahrettin Altay, İs
tanbul komutanı, akademi komutanı, 
vilayet ve belediye erkanı, beden ter
biyesi bölge asbaşkanı, eski sporcular, 
matbuat erkanı ve kulüpler mümessil
leri mevcuttu. 

lıtanbul valisinin nutku 
Temel atma merasiminden evet is· 

tiklll marşı çalındı ve mUteakiben va
li güzel bir nutuk iradedederk ezcUm
le dedi ki: 

"- Aziz türk genci, senin isminle 
anılan bu büytik bayramımızda şu şe
refli yıldönüınünde sana mahsus en 
kıymetli mekteplerden birinin temeli-

ni atmakla duyduğum derirı 
sözlerime başlarken bildirırıe• 
cını hissediyorum. Bu inşi _. 
lere asri bir stadyom yaprn 
bir sene evel verdiğim vi~i ıl 
tirebilmek için karşılaştıgııt'" 
külleri izaleye muvaffak ol~ 
mi tahakkuk ettirebilecek b1' 

te gelmiş bulunduğumdan bir 
ha artmıştır." 

Vali Milli Şef'in stadyoınl~ 
sahalarına verdiği ehemiyetı 

tıktan sonra şehrin bir stad• 
tiyacını tebarUz ettirdi. 

Dünyanın bugün içinde bıJJ 
buhranlı vaziyet içinde mille\; 
derlerini gürbüz ve din& geııÇ 
emanet ettiklerini söyledi ve 

•' ubuıarbtdcn saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmlatir. En yiıkıek ııcakhk 
22 derece olarak kaydcdilmiıtir. Yurtta 
Ege'nin cenubu, orta Anadolunun ıark ta
raila.rfyle Akdeniz sahillerinde hava bu
lutlu, ccnubuıarki Anadoluda kapalı, di -
fer yerlerde çok bulutlu ve yer yer yağ -
murtu geçmigtir. 24 aaat içinde doiu biil
ıelerden başka yerlerdeki yağııılıırm met
re murabbaına bıraktıkları au miktarları 

Trakya bolgeıinde 1-4, Marmara havza-
11nda 1-7, Ege bOlgesinde 3-33, orta Ana
doludı 2-22, Karadeniz ııahillerinde 1-7 
kilogram arasındadır. Rüzgarlar butün 
bôlgelerımizde cenup ve cenubugarbi iıı -
tikaıuetlerinden saniyede en çok 7 metre 
kadar hızla esmiıtir. En yüksek ıııcaklık

Jar lzmirde 20, Adanada 24, Kayseride 
26, Elizıtda 29, Diyarbakırda 32 derece o
larak kaydedilmi;Jtir. 
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" - Aslen sporcu olan bİ' 
çocuklarısınız. Ecdadınız ı 

rındaki ıporların yilksek rne; 
ne erişmiş olduklarını ve vat 
dar liyik bulunduklarını ser 
kılıç sallıyarak, at koşturar.a). 
rak rakip yenerek ispat e tJ' 
Sizlerin de modern sporlar• 
stadda vatana layik olduğtlfl' 
terecek bir agkla çalışacağıfl1 

nımız vardır. 

İzmir halkevinde 
(i~ek • • 

sergısı 
İzmir, (Hususi) - İzmir halkevi

nin hazırladığı çiçek sergisi merasim
le açılmıştır. Vali B. Etem Aykut, 
parti müfettişi, İstanbul mebusu B. 
Galip Bahtiyar Göker, belediye reisi 
Dr. Behçet Uz, halkevi reisi Dr. HU
ıeyin Hulki Cura, halkevi idare he
yeti ve komiteler azası, kalabalık halk 
ve çiçekçilerle çiçek sevenler mera • 
aimde bulunmuştur. Vali B. Etem Ay
kut, bu münasebetle bir nutuk söyli
yerek çiçek sevgisinin ehemiyetini ve 
çiçek sergilerinin güzellik sevgisini 
arttırdığını söylemiş. sergiyi açmış · 
tır. Bu seneki çiçek sergisi çok zen
gindir. Halkevi salonunda bir çiçek 
gecesi tertip edilecek ve o gece sergi 
sona erecektir. 

Yürüyelim arkada~lar ! 

G özlerimizi, varılması çetin 
ve zor ülkillerimisi andıran 

başı dumanlı dağlara çevirere~: 
Adımlarımızı her tutamı ugrun

da, 1izım gelirse, babalarımızı ço
cuksuz, çocuklarımızı babasız bırak
mağı göze alacağımı• vatan toprak
ları üzerinde gere gere; 

Bugün, dünden daha parlak do
ğan, yarın bugünden de parlak do
ğacak olan güneşe doğru; 
Gümilı derelerin bezediği vadiler 

boyunca yilrDyelim arlcadaf}ırl 
Orta Asya'dan uzak batıyı doğru 

yürüyenler gibi, 
Samsun'dan Ankarı'yı ulaıanlır 

gibi; Dumlupınar'dan Akdeniz kıyı
larını varanlar gibi yDrDyelim ır
kadaılar ! 

Baıını duman almıı dağların •r· 
dında yolumuz zeytin ormanlarına 
da çıksa, gümüı dereler boyunca yiJ
rUyüp aıacağımıs ufukların öteıia
de ll•rib yıldızı da doğu, 

'#AN l~l IL7'R 
Alnımızda ter de birikse, gözü

müzde yaı da toplansa, ıakağımız
dan kan da sızsa yürüyelim arkadaı
lır I 

Atalarımızın çağından bize des
tanlar geldi ise, harikalar ve muci
zeler miras almışsak bunları erk§n 
minderinde bağdaı kuranları değil, 
yürilyenleıi bırakmıı ve vermiıier
dir. 

DünkD bayram gDnünde gençle
rin gürbüz, dinç ve birleıik sesi, 
milletin uzak ve yakın tarihinden 
ilham, damarlarında vuran asil kan
dan hız alarak haykırdı: 

- Yürüyelim arkadaılar/ 

Bizde milletin istikbalini ve Dmi
dini iıaretliyen o ıen,ıerden aldı
ğımız ilhamla tekrarlıyalım: 

Yürüyelim arkadqlarl 

iki küçük Plevne 

Sekiz aydır, sük(Jt ve sükOnetine 
alıştığımız garp cephesi bu urun 
durgunluğun bütün acısını birden 
çıkarırcasına faaliyet halindedir. 
Gilnlerdenberi Belçika toprakların
da ve Fransa'nın küçük bir kısmın
da beıer tarihinin kaydetmediği en 
kanlı ve en müthif muharebeler o
luyor. 

Saldıranlardan da, karşı koyanlar
dan da kurban gidenlere, beıer ze
k§sının, medeniyet tekniğinin, ova
lar ve dağlar arasında külçe halin
de mıhlanıp kalan eserlerine acıma
mak elden gelmez. 

ileri giden kıtalar, plana göre ge
riliyen, yeni mevzi alan kıtalar 
var. Bütün bu haberler arasında ü
zerinde israr edilen iki nokta duyu
yoruz: Liyej ve Namur kaleleri mu
kavemet etmektedir. 

un a ıam un an ır ar a S§ı-

. ma bahsediyordum; o §U cevabı ver
di: 

- Belçika toprağında iki küçük 
Plevne/ 

••• 
Akr~plerl 

Mardin'de akrepleri imha etmek 
için esaslı bir mücadeleye girifil -
diğini gazeteler yazıyor. 

Akrepli bölgelerde hakiki akrep
lere karşı açılan bu mücadeleyi bü • 
tün bölgelerde mecazi akreplere 
karşı da tatbikten geri durmamalı • 
yız I 

••• 
Lale devril 

Konuşuyorlardı : 
- Zavallı Hollanda'nın tam l§le 

devri idi. Açılmış renk renk lalele
rin üzerine bomba dü~mesi, paraşüt 
inmesi de ayrıca hazin değil midir? 

- Demek ki onların Jile devrinde 
de Patrona Halil'ler türedi/ 

T. l. 

Şu en kıymetli mekteple 
birinin temelini atarken eli tf 
emanet edeceğimiz siz gençle 
ve Dolmabahçe stadınızın b• 
masını dilerim. ,, ~ 

Validen sonra hakem /\~ ıı 
sporcular namına ve valirı111 

cevap verdi : 
Nutuklardan sonra stadıfl 

ilk harç bir mala ile atıldı ,,-e 
ben sene içinde derece alafl 
rın diploma ve mükafatları 
merasim tamamlandı. 

Bundan sonra davetliler! 
büfede izaz edildikten ıorı 
lar 

İımirde Bosfanh 
dıf. 

İzmir, (Hususi) - Bel~ tıı' 
tanlıda istimlak ettiği pllJ~.,, 
letmeğe ve halkın istifade•!~ 
tır. Bu maksatla plajda, k~:ı 
fından kira bedeline ınuk~ 
ıiaat ve ingaat vilcude ıetı 



Çörçil radyoda 
bir nutuk söyledi 

<Baıı ı · n ıaci sayladı) 
rekJcep ol 
de tııüdar·8? kuvetli kollar ilk bir 

e lihrıbe ~sız buldukları sahayı it. 
rııı su aştarnı!ilardır. Hatlarımı

rette . 
•e karı gırcn bu tankl&r orada 
tın ar~'alık husule &ctirmişlerdir. 

eler ... , k asından kamyonlar içinde 
''"" aınyontarın arkasında alman 

1;ın har d 
ltııık ın e ilerlemektedirler. 

1 •lıııanı avenıet için ve hücum ha-
eL arı en , . "' uze muessır surette vu • 
heri d re fransız ordularının gün. 

evanı d 
tt er1 i .. c en Yeniden gruplaşma 
tlı bir llgılız hava kuvetlerindcn 

dılt ,:'irdıın ıörmektedirler Hiç 
n zırhı r erde, hatlarımız arkasında 
ıa ,,:

1 
arabalarının göriinmcsinden 
tnahal Yoktur. 

l1ı· 
llba 1 ~rallı tehlike 

it ka ee h 
"ar F P eınizin arkasında alman 

. •ita ırda a t franaızlar dahi bırçok 
it bir lınan cephesinin gerisinde 
· lier i1t·'Urette muharebe etmckte

te buı 1 
tarar da gayet tehlikeli bir 

Otdutı Unınaktadır. Fransız ve in
e idarrı Ü':1it ettiğim gibi iyi bir 
dııau to e 

1 
edıldıkleri takdirde, fran-

tlctet1 ~ aııtnak ve mukabil tııarruza 
'e tger in $~ur dehlsını muhafaza et· 
ttle &ıliz ordusu mazide birçok 
• loıtcrd. "'I ttıı:ıi b' le; metanet ve mücade-
lalıntd ır kere daha goııterdiği tak -
ır. llıı c ini bir tahavvül husule ge
'<>nra rulıarebe şiddetini kaybet
oıa~lt U&iltere adası üzerinde mu

ltdbirl tı:. O zaman bu ulvi an.da 
lcredt1n en ınuthiıılerini dahi al-

>aııaıı le Ut ctrniyeccğiz. Milletimiz· 
Ccf' ')rttinı . 1 son gayrete kadar bil-

(.' 11t1Yeceğiz. 

1'Q'11t.z o d • . 
lııııı r usuna ıtımat 

t 1taı i llcıaketini gizlemek delilik o -
t rıııu•lb. v~ cesareti kaybetmek, iyi 

kiıı~:lı:1Yı teçhiz edllmiı üç, dört 
b tltaç 1 orduların birkas; hafta, 
ttnı 1~Y İçinde motörlü arabaların 
~ b c. l'llağlap olacağını tahmin 

ttııhtııi Uyük bir delilik olur. Fran
t İııt in iıUkrarını ve fransız aske-

ız DPk o • • 1 rl "lııf! ..... erının mezıyet e ne, 
"er arını tamamen karuılamak 

ltrlııt ı'Cck olan kütlelerin iııe ko -
tııdi he llınaua bekliyebiliriz. 
ı. ltfte/&bırna fransız ordusuna ve 
"tııilı ıne sarsılmaz bir itimadım 
r~, ~ ordunun küçük bir kıımı 
tll1t bır titıniı ve henüz Franunın 

· t4-, b 'ı ıiındlye kadar f&gııl e-
~lıe ~ııun ·sc motorleşmi§ ve 

lıezıauı.tlıniı kuvetlerinin filiyatta 
a ltıktrd n nıuharebeye ııürülmiiı ol
il ~il'ldır "e bu ku\·etlerin s;ok ağır 

.,.,. ı&ını b' b'l' <.QJ ız ı ıyoruz.,, 

,,. 'el 
lrfı c!etli hücumlarla 

torçiı Q:ıanılabilir" 
...._ bt>aııatnıuharebenın teferrüatı hak
t Or4'44 ta bulunarak demiştir ki: 
lldllhiı mat .t.aarruza beton hatlar .ve 
l tn "aı nıaJar gerisinde mukavemet 
tırıa1tı:ı~eçnıeğl, hikimiyetin ancak 
lt lectii .an ııiddetli hilcumlarla ka-
b ~it ıı:1 llnlamalıdırlar. 
it .. ~ç ıı:~ kuvetıcri, blr tayyareye 
1t11-..ret1y1 ört alman tayyaresi dll· 
tn\'ttıerı: l'llkllJinl ycnmlgtlr. Alman 

loııra ~cı1t 111;d kargı nihai zafere olan 
1 d.ıuı.a etıı olan ıon çarpııımalar 

u lltııız ~Yade kuvet bulmuştur. 
etı r llltrıll.ıı Otnbıırdıman tayyareleri 
arı Yaıını.1 kıtala.rımn can damarına 

l'ııı;t~ Cldd~ Ve §imdiden alman petrol 
'tıtrı~ latııa. zaytat verdlrmlılerdlr. 
it bilin gar eden alman orduııu kUlll 
bt1tı~ttlkte P cephesinde vaziyet istik· 
• il l'oruın. 11 sonra İngiltcreyc dlinme 
~ ~ın l':ınınım ve bu hu8U8ta 
~aınag: ~ÖYlUyonım ki, bu hUcu
ııı.ı~hıı 0~e kendisine ynzılı olmı· 
ı ""'llılde dutu halde harp kanun -
tt1e bul ' ettiği nlsbet dıı.hlllnde 

l. .. IUırn~a amade bulunuyo-
ll.ııı~ 

1 Unda istenecek 
t~llı-çıı eclakarlıklar 

. • lözı 
O aıı erıı:ıe GU ıuretıe devam et-
Ctııh gellnee ı 
'lttı'de &alte' ı llgllterede birçok kim 
,._Ilı :fllr Cdeb~ln maruz kaldığı tehll-
1', 'lıatt4 eeeklerlnl d!lşünmcklc 

ll1t bundan :ınUftehlr olacak· 
it il •ııa.ıı 

ı:ı~la.ıı h:re ıntlhıınmat yığmak için 
: "llrd hayau !f Yaıımaklığımız lA

at ır. llUyU hlınmata kaU lhtlya
~ ıll1 1~ Yerıne k ~lktardıı sarfodllen 
il lıh uılııeıt lh 8 atıe yenisinin ko

tt ~ı. ar bc-y(' tıyauarımızdnn kııllıı-
ı 01Qr t<teı-ıt :ırnılJ mlkyastıı mUhlrn· 

tı.._ h11rb'ı Vllzjfcın bunun halen bUyUk 
~lrıtı ı._katıı.nın 1~ Ynlnız muharebeyi 
ıı ~ tn '"'111111.e 1 a tır. 

ltelld~lkt)'etın stenecek fedııkA.rhklara 
lı:~ "ltılzı Vakve Yahut çalıııma sna
la ltı e hurıYet ~ettıa-ırnız hayat için 

Sırı. Yııa eldıı çln Yapılan mücadele 
o,. eınıYeceğ'lnl söylemel< 

lrrıq kac/ QT •• d l el rnuca e eye 
1211 evQm azmi 

ı oıeun "e dit 
~~ ~k •onune: franııız ıefleri, ne o

.~. 'lllıt~r~llda bl:1:e kacıa.r mücadele ede-
e 11 ıh ~r. İngııı:~:rukaddes temlna-
~ a,.flletnı lldar llluh kUmett de za!erl 
•tı1 tıe 01

1Htr. l'ley !lrebeye devam et· 
ile d Ul'ıla olau e mal olursa olsun, 

ıı e llıe2eııet n hiç bir zaman ne 
lh1: 'ite 5' l kabul etmlyecek • 
"e l'ttılte b~~ın v ı 

tıı lıııtııı ç OUııhesı e ngtlterenln uzun 
ta1~1lı .,_ z rnıııetlcJ eı:ı Ulvlıldlr. Fran 
tı ıtıı bll?natıda bU • Yalnız Avrupayı 

'il kor uınıııe ka tUn insanlığı tarih 
!Itır 1 il.it ı ~ucundan dar kirleten zulUm
ııı 

8
1t \'e ı; ftı Yanyan:~ tahrlpktırından 

• ltıtntltllaııı rnnaıt ord ulunuyorlar. 
~,: boyda lııtııa. e~ı\&rının ve flloıa. 
it ler, pllnnılf ıntıı ıntı metrnleket

Oııalııa,. otonyah1a etıer grupu duru-
11Uıl11r t~ınlioııandaıı~~ N orveçlller, Da

ile laıtd1r11 hUrıYet )'lld ve Belçikalı
' ~ lltı.ın bt' bUtUn bu ızını fetheUne· 

lletı bir r barbarlık ıneıniekeUerln 
aece 111 gece.al, yıldız-

eeekUr, fakat biz 

bu hUrlyet yıldızım fethedcccğtz." 
Başvekalette mühim bir toplantı 

Londra 19 a.a. - MiU MUdafae. nazırı 
ile ııefler bu;;ün ba§vekAlette 90 dakika sü
ren bir toplantı yapmııılardır. MUteaklben 
Lord Hnllfaks ve B. Grecnwood, B. Çörçtl 
llc gôrüıımü§le.rdlr. 

Musolini 
B. Ruzvelt'e 
cevap verdi 

Londra hasmı İlalya'nın 

harp dışmda kalmağa 
devam edeceği fikrinde 

Roma, 19 a.a. - Musolini, Rıızvelt ta
rafından kendisine gönderilen mesaja bu
gtln cevap vermiştir. Bu cevabın muhte· 
vlyatı hakkında hiç bir malQmat yoktur. 

Londra gazetelerinin fikri 
Londra, 19 a.a. - Pazar gazeteleri, 

İtalya'nın kuvetll alman tazyikine rağmen 
harp dışında kalmak siyasetine devam e -
deceği kanaatindedirler. 

Observer gazetesi, Musolininln hattı

hareketi tesbit edecek amilleri sayıyor: 
ezcümle Vatikan'ın lıattıhareketi, B. Ruz
velt'in hattıhareketi ve İtalyan milletinin 
harbi sevmemesi. 

Diğer cihetten Musolini alman zaferi
ne kani değildir. Duçe'nin ıimdilik siya -
setinde cezri bir değiııiklik tasavvur etme
diği intibaı İtalyan hükümet merkezinde 
gcniılcmektedir. Fakat halya'nın bugün
kü hattıhnrcketi, Alplardaki fransız kıta

atını hareketsiz bırakmakta, yakın 11ark -
taki Veygand ve Vavel ordularım tut
makta ve ingillz filosunu da Akdenizde 
Alert halinde bulundurmaktadır. 

Fransız kabinesinde 
yapılan tadillerin 

uyandırdığı akisler 
Nevyork, 19 a.a. - Fransız kabine

sinde vukua gelen değitiklik sabah 
gazeteleri tarafından hararetle tasvip 

edilmktedir. 
Ncvyork Hcrald Tribune gazeteıi 

diyor ki: 
"Mareşal Petain'in tekrar if başına 

geçmesi bugünün ihtiyaçlarının beliğ 
bir timsalidir. Gelecek ıaatlerin va -
him buhranı içinde franıız milleti, in
giliz milletinin tam müzahareti müı
takbel nesillere cesaret verecektir." 

Bu gazete Fransa'nın 1914 senesinin 
eyliilünde fevkalade şerait içinde mu
zafferiyeti elde ettiğini hatırlatmak
ta ve şunları ilave etmektedir : 

"Amerika fransız ordusunun bir 
kere daha muzaffer olacağını ümit et
meğe devam ediyor." 

Budapqte'de 
Budapeşte, 19 a.a. - Fransız kabi

nesindeki tadilat, macar ıiyast mahfil
lerinde çok müsait bir surette karıı
lanmıştır. 

l•viçre'de 
Cenevre; 19. a.a. - İsviçre gazete -

leri, fransız kabinesindeki tadilatı 
Fransa'nın bütün sahalarda seri bir 
kalkınmasına delil olarak telikki et
mektedirler. 
Mareşal Petain'in Reynaud kabine

sine girmesi bilhassa tebarüz ettiril -
mektedir. 

1 

............................................ , ' ...... , 
KÜ(ÜK DIŞ HABERLER 
.................................................... 
x Belgrat - İtalya ve Almanya aley. 

hinde makaleler neşreden "Trgovinski 
Glasnik" gazetesi kapatılmıatır. 

x Kahire - Mısır başvekili İtalya'nm 
Mısır sefiri ile uzun bir miılikat yapm11-
tır. 

x Vaılngton, - Detroit otomobil fab
rikaları, biıytlk askeri fabrikalar haline 
ifrai etmek ilzere teıiaatlannı geniılet

mektedirler. 
x V~lngton - Panamerikan cümhurl

yetleri ne5rettiklcri bir beyannıune ile 
Hollanda, Dels;ika ve Lüksemburı'un Al
manya tarafından istillsmı protesto et. 
mişlcrdir. 

x Buenoı - Aircs - Hükümet, Hell
mut Lentz isminde bir almanın Campana 
civarındaki maliklneııinde ıizli bir telsiz 
postnsı mtlsadere etmiştir. 

Şimdi diğer bir gizli posta aranmak. 
tadır. 

x Paris - Eski Vatikan büyük elçisi 
B. Charles Roux'un B. Alexiıı Leger'in 
yerine hariciye umumi katipliğine tayin 
edildiğini bildiren kararname resmi gaze
tede intişar etmi5tir. 

x Paris - B. Reynaud, radyoda söyle
diği nutuktan sonra Amerika büyük els;i
ıi B. Bullitt ile görüşmüştiır. 

x Bükreı, - Milli bankanın altın stok
ları bir kararname ile revalüe edilmiştir .. 
Altın fiyatı bu suretle beher kilosu 153 
bin 333 leyden 229.999 leye s;ıkarılmı;ıtır. 

Romanya parsı bu ameliye ile hakiki mu
adelet suretiyle tahkim edilmiı bulun
maktadır. 

ULUS 

B. Ruzvelt, geçenlerde silahlanma tahsisatı için Amerikan kong
reıine gönderdiği meıajda, umumi harptan ıonra silahtan tecrit 
edilen bazı destroyerlerin yeniden silahlanabileceğini söylemi§ti. 
Yukarıda bu destroyerlerden bazıları görülmektedir. 

General W eygand Fransız 

orduları başkumandanı oldu 
( Başı ı rncr S1Jy/ada ) 

manlar, bu bölgede küçük bir terakki da
ha başarma~a muvaffalt olmuşlardır. 

Şimali Belçikada müttefik kıtaların u
mumi tertibinin ıol cenahı üzerinde, in· 
giliz, fransız ve Belçika kıtaları halen 
geniş bir stratejik harekette bulunmakta
dırlar. Bu hareketin seyir ve inkişafı ka
ti surette gizJi tutulmaktadır. Askeri 
mahfiller, hareketin zorlukıuz cereyan et
tiğini bildirmekle iktifa ediyorlar. 

Cephedeki vaziyet 
Doğudan batıya doğru giderek İıvis;re'. 

den itibaren bütün bir geniı cephe üze. 
rinde vaziyet tetkik edildiii takdirde, bu 
vaziyet ıu şekilde tebarüz etmektedir: 

İsviçre'den Montmedy'ye kadar kay
dedilecek hiç bir ıey yoktur. 

Sedan ile Laon'un ıimali arasında al • 
manlar büyük bir taarruz hareketi inki
eaf ettlrmemiı;ler&e de bilhassa Rethel'in 
ıimal bölgesinde birçok ıiddetli mevzii 
muharebeler cereyan etmiıtir. 

Bu küçük ıchlr iıtikametlnde almanlar 
neticesiz kalan bir harekete tevessül et -
mişlerdir. Fransız kıtaları ıiddetli mu -
kabil hücumlar yaparak bazı mevkileri 
ıeri almıılardır. 

Almanlar mühim mülrezeler 
ileri ıürdüler 

Laon'un ıimalinde almanlar mühim 
müfrezeler ileri aürmtıılerdir. Bunlann i
leri harekıitı oldukça şiddetli muharebe -
!ere yol açmııtır. Fakat burada, daha ıi· 
malde Guise ve Landrecies b<Slcesinde ol
duğu gibi tanklarla kUtle halinde bir bU
cum mevzuubahis değildir. 

önciilerl teşkil eden alman müfrezele
ri Sam.bre ve Oise araamdaki kanala ka -
dar batı - ıimal istikametine koyulmuılar
dır. Bu kanal bataklık bir rıuntaka üze· 
rlndcn geçen derin bir mania teıkil et. 
mektedir. Bu mmtakada alınanlar muhte· 
mel olarak Saint - Guentin'e do~ru bir yol 
açmağa çahıımaktadırlar. 

Büyük bir muharebe oluyor 
Paris, 19 a.a. - Havas ajanıı, ukcri 

harekatın inkiııfı hakkında ıaat 15 te 
bildiriliyor: 

Guiıe ile Landreciea araaında Sambre
Oiıe kanalının Sambre'da birleştiği or· 
manhk bölgede büyük bir muharebe ce· 
reyan etmektedir. 

Almanlar, birçok tanklarla ve kuvetli 
tayyare ve tops;u kuvetleriyle hücum et· 
mektedirler. 

Bu bölııeden dün bütün ıün devam e • 
derek akşam geç vakte kadar uzayan mu· 
harebe, bu sabah 11afakla beraber aynı şid· 
detle tekrar başlamıştır. 

Alman ti.biyesi daima aynıdır: bu tl· 
biye büyük tanklarla gedikler açmak ve 
bu gediklere birçok piyade kuvetlerl ıev
ketmekten ibarettir. 

Alman taarruzu darbeler 
halinde ilerledi 

Tanklar, yelpaze ıcklinde ilerliyerek 
fransız kıtalarının cenahında ve battl ıe
rilinde ıözükmek ıuretiyle ıedifi ıeniı • 
letmeğe çahıır, fransız kıtaatı da dü5man 
kıskacından kurtulmak için yanlara çekil
mek mecburiyetinde kalır. 

Birkaç ıündenberi, alman taarruzu bu 
suretle darbeler halinde llerlemiıtir. Fa
kat ıuraıım kaydetmek münasip olur ki, 
dü11manın bu ileri sıçrama darbeleri kcn· 
dlsl için gl ttlkçe müşkill ve eltm bir ıe -
kil almakta, buna mukabil deriıal yapılan 
fransı.z mukabil hücumları üzerine tank -
lann açtıiı ıediklerin ıeniıliti azalmak· 
tadır. 

Şurasını da bilhassa kaydetmek icap 
eder 

0

kl, alman ordusunun ılmdiki ilerle -
ylılyle Belçika.da ve fransrz ardcnlerinde 
taarruzun ilk günleri sarfında ba .. rdığı 
ilerlemeler arasında hiç bir beıueyiı yok
tur. 

Almanlar iıgal ettikleri yerlerde 
müdalaa hazırlığı yapıyorlar 
Faris, 19 a.a. - Havu ajansı aaat 15,,5 

de blldlrlyor: 
Sedan btilgeslnde alınanlar Meuse nehri 

üzerindeki taarruzlarının bidayetinde yer
l~meğe muvaffak olduklan arazl;>1 teda· 
!Ut Dekllde organize etmek Uzeredlrler. 

Cephenin en mühim kısmı 
Parla, lO a.a. - Harbiye nezaretinin be

yanat vermeğe memur bir mUmuslll cep
henin en mühim kısmının Laon'd8ll denize 
kadar uzanan kısım olduğUnu söylemiştir. 
Bu cephenin en şimalinde lngtllz, frpısız 
ve Belçika kıtalnrı stratejik hareketrerlne 
dil§man tarafından büyük bir tazylka ma
ruz kalmadan devam etmektedirler. 

DUn öğleden sonra geç vakit Fransız • 
Belçika hududunun cenubunda Gulııe ve 
Landercles bölgeıılnde muharebe mevzi! bir 
hale konmuıtu. Burada pek çok çarpııma
lar olmua ve almaıılar hUcwn arabalr17l• 

General Weygand 

Ba~kumandan 

tayin olundu 
Paris, 19 a.a. - Reiııicümhur 

bu akıam general Weygand'ı 

Müdafaa Genelkurmay Baıkanı 
ve harekat sahneleri heyeti umu· 
miyesinin Baıkumandanı tayin e· 
den bir kararname im:ı:a etmiştir. 

Bu tayin Baıvek8Jette B. Rey
naud ile Mareşl\l Petain ve Gene· 
ral W eygand arasmda yapılan 
bir içtima neticesinde yapılmııtrr. 

"°'1YJOiJIJ1llJJlJI: lli'4ıllJl1SJ o o tJltll 
çok ılddetll htil'tlmlarda bulunmu;ılardır. 
Tayyareler ve topçu kuvcUcrl bu hücum
lara müzaheret etmiştir. Muharebe ak§a -
rna kadar devam etmlı ve bu sabah tekrar 
~lamı ıtır. 

Gulse'ln cenubunda ve Laon'un batı • 
-§imalinde nıuhnrebclcr daha az şiddetli ol· 
m'U§tur . .Alman hücumu r;ırhlı kollarla ve 
takviye edilen mlifrezelerle yapılmııtır. 
Bu müfrezeler Sambre - Olse lmnalı lstı
kll.metinde Gulse'ln doğu • cetnubunda ve 
Pııris'in 130 kilometre kadar doğu glma
llndo bir rnevkl olan Rlbemont etrafında 
llerleml§lerdlr. 

Harbiye nezaretinin bu mümessili, müt
tefiklerin ıılmal Belçlknsında stratejik çe
kilme hareketlerini inkişaf cUlrmcğe de
vam ettlklerlnl llflve eyleml§llr. 

/ngüiz kıtalarının gayretleri 
Londra, 19 a.a. - Royter aj&nlilnın ln

glllz kıtalo.n nezdlndcki muhabiri bildi· 
rlyor: 

Bir taraftan İngiltere'den Fransa'ya 
takviye lutaıarı ve tanklnr gelerek Swnb
re lle Sedan arasındaki büyük muharebe 
bölgesine gönderilmekte, diğer taraftan da 
lngillz kuvetıerl Belçlka'da evellsi gün da
ha onceden tesblt edilen pltı.n mucibince ıe
gnl ettikleri yeni hatlarda sıkı bir suret
te mukavemet etmektedirler. 

İngiliz r;ırhh kıtaları, müttefik \jatıar
da bir cep te§kll eden almnn kuvetıerlnln 
Bağ cenahına atılıyorlar. 

İnglllz nıotörlU kıtaları ayni zamanda 
alman kuvetlerlne cepheden de hücum et
mektedirler. 

Zeland'da yapılan tahrip 
hareketleri 

Parla, 19 a.a. - llelçilmda mllttcfik ku· 
vetıerlnln arzularlyle ve teşklltıtlı bir su
rette yaptıkları geri çekilme hareketi es
nasında bilhassa Zelandc adalarında çok 
mühim tahrip hareketlPrl yapılmı tır. Bu
rada müttefik kuvetıerln lrısmı kU!lllcrlne 
lltlhıık etmekte olan Hollanda kıtaatı, bll· 
tun RBkert ve bahri tesisat ve ezcümle bU· 
yl\k FlePSSlngVe llmnnındald tesisat ne 
benz.ın dcpolo.nm ve tersaneleri tahrip et
mlılerdir. Blltlln havıı malzemesi mütte
fik araziye nakledllmlııtlr. 

Zelnnd'da harp eden Hollanda kıtaları 
müttefik kıtalara iltihak ctmlıı ve onlarla 
birlikte mllcadelcye devam etmektedirler. 

T e.hzibe değmeyen yalanlar 
Parts, 19 a.a. - Seltlhlyettıı.r askeri mah 

fillerde ılmdl cereyan etmekte olan askeri 
harekfit hal kında alman propaganda ser
visleri tarn.fından dUnyaya yayılan bütUn 
Yalan haberleri tekzip etmenin lUzumsuz 
olduğu beynn edilmektedir. .Aynı mn:hfll
lerdc, alman radyosunun fşrap ettiği veç
hlle Saint - Quentın, Solssons ve Laon'un 
alman kıtaları tarafından işgal edilmediği 
kati surette blldlrilmelttedlr. 

Vaziyette lerah verici 
alametler var 

Londra, 19 a.a. - Löndrıı askeri mahfil
lerinde hA.klm olan intiba Fransadıı.ki st
ratejik vaziyetin daha ferah verici bazı 
ala.metler gösterdiği merkezindedir. Bu
nunla beraber, seltıhlyettar nddrdllen lngl· 
llz tefsiratçılarının itimat verici llsanla
nnı teyit eden bu intiba, vaziyetin ha.la. 
nazik olnn mnlılyctinl lstlsgar tasavvurun
da olunduğu mnnıısını tazammun etmemek 
tedlr. 

Askert mütehassıslar ııurasım tebarllz 
ettiriyorlar ki, alınanların son gUnlerde 
ilerlemek için kulllandıkları büyük tank
larla ve yere doğru dikilerek inen tayya
relerle hllcum sistemleri artık ilk muvaf
fnldyetıeri kolnylnştınlmış olnn bir sUr
prlz teşkil etmekten U7.aktır. 

Diğer cihetten müttefik tayyarelerin 
şlcldclll hUcumlnn üzerine alman maldna
h ve zırhlı kıtalannın iaşe hususunda iti 
anda ciddi zorluklar karııısında bulunması 
leabeder. 

Bundan başka ae!Ahlyetll lnglllz mahfil· 
!eri fransız ordusuna ve lngillz h::ıva kuvct 
lcrlne aynı itimadı göstermekte berdevam
dır. İngiltere kralı dlınkU mesajında lngi
llz tayyarelerinin dtişmann olan üstünlUğü
nUn müttefik zaferini iki kat muhakkak 
hnle koymakta olduğunu bildirmiştir. 

F ran•ız mukabil hücumları 
devam ediyor 

Paris, 19 a.a. - Sam bre - O ise kana
lı üzerindeki muharebe bUtUn gün de-
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Cümhuriyel 
19 Mayıs 

Yunus Nadi. bu başlık altınila, Türk 
ıchamctinin tahlandıgı 19 ma.yıs 1919 ta· 
rihlnden bahıcdiyor ve sozu Avrupa'nın 
bugunkü vaziyetine getirerek diyor ki: 

"Dünyaya tahakkum etmek davasın
dan ibaret mecnun bir ideolojinin önü
ne katılmış bir devlet biıtiın insanlığı 
esir ve perişan etme.,e muktedir olur 
mu? Bu suale tereddutsüz verilecef;indo 
11üphe olmıyan kocaman: 

- Hayır •. 
Cevabındaki umumiyet ve ıid.det bile 

elbet bir gun o vahi iddiayı güden mem
leketleri sarsıp devirecek bir kasırıa 
haline inkiUip etmiş bulunacaktır." 

Muharrir devam edıyor: 
"llk 19 mayıs, garp cephesinde ıene 

tufanlar yaratmııı boyle bir haılenin fer
dasında Türkiye için izmihlil ve esaret
ten ktırtulu3 hamlesinin bir ifadesi idi. 
Muteakip 19 mayıslar memlcl:etimiz i
çin kurtuluşun istiklalin ve inkılapların 
gıizel destanlariyle tekerrtlr ve tevali 
edegelmışti." 

Yunus Nadi harbın ve kurtuluş mü
cadelesinin hatıralarını yadettikten son
ra dıyor ki: 

"Bugtln fransız topraklarında kendi 
hayatlariyle birlikte insanlığın en mu
kaddes haklarını da mudafan eden de
mokrasilerin ulvi fedakarlıklarını biltün 
kıymetleriyle takdir ediyor ve Türk mil
letinın en samimi temennilerinin kendi
leriyle beraber oldugunu soylemeyi en 
zevkli bir vazife biliyoruz.'' 

TAN 
Total iter hnrbın hususiyetleri 

M. Zekerıya Sertel, bu başlık altında, 
biıyuk harpte Ludendorf tarafından tat
bik edilen totaliter harp hnlı:kında di
yor ki: 

'Totaliter harpte başkumandanlık hiç 
bir harp ve ahlak kaidesi tanımaksızın 
elindeki kuvetlerin hepsini kullanarak 
cepheye yüklenir. Bu hiicumda insanca 
ve malzcmece kaça mal olursa olıiun, 
insa.fsızc:a ve hesapsızca hareket olunur. 
Havlldan denizden ve karadan butun ku
veller bir kumanda altında aynı istika
mete tevcih olunarak netice almaya ça
lışılır.'' 

Murarrir, bu nazariyenin tarihini yap
tıktan ve bu usulun bugünkü harpte tat
bik sckillerinden bahsettikten sonra di· 
yor ki: 

Cereyan etmekte olan 
muharebe hakkında 

B. Duff Cooper 
bir nutuk verdi 

Londra; 19. a.a. - İngiliz istihbarat 
nazırı B. Duff Cooper, dün aktam rad
yoda söylediği nutukta Fransa'da ce
reyan etmekte olan büyük muharebe • 
den bahsederek demiştir ki : 

" - Gelen haber artıklarını sabırsız
lıkla bekliyoruz. Haberleri derin bir 
endişe içinde fakat ayni zamanda son
suz bir itimatla bekliyoruz. Bu tima -
dın sebeplerinden biri düşmanın bi • 
zimkinden çok daha mühim varını teh
likeye koymuş olmasıdır. Bu muhare
beyi kazanabilir veya kaybedebiliriz. 
Fakat kaybettiğimiz takdirde harbi 
kaybetmiş olmayız. Almanya ise mu
harebeyi kaybettiği takdirde harbi kay 
bedecektir. Bunu biliyor ve nazilerin 
iktidar mevkiine geçmesinden evel de 
sonra da yığdığı muazzam kuvetleri 
bu muaherebeye sürmüş olmasının se
bebi de budur. 

Deli bir kumarbaz gibi .... 
Almanya, rulette kazanmak veya 

hepsini kaybetmeğe azmetmiş deli bir 
kumarcı gibi bütün geniş kaynakları 
ortaya sürdü: bu kaynaklar, kırmızı 
üzerine konmuştur ve fakat siyah ka
zandığı takdirde bu netice Almanya 
için bir kara gün olacaktır. 

Bugünkü muharebede, müthiş bir 
taarruzla başlamış olan evelki muha· 
rebelerin ekserisinden pek farklı de -
ğildir. Hücumun şiddetli muharebe i
lerledikçe yavaşlamış ve müdafilerin 
lehine olarak mütearrızların kuveti • 
nin tükenmesiyle nihayet bulmuştur." 

B. Duff Cooper, fransız istihbarat 
nazırı B. Frossard'dan şu telgrafı al
dığını bildirmiştir: 

"İngiliz tayyare kuvetlerinin Fran
sa setametinin nihai amillerinden biri 
olan kahramanca icraatlarından dola
yı size şahsi takdirlerimle bütün fran
sızların takdirini ifadeye müsaraat 
eylerim." 

vam etmiıtir. Vaziyet müphemdir. 
Muharebelerin batıya uzandığı anla· 
tılmaktadır. 

Peronne'un sukutu hakkındaki şa

yialar aelahiyetli fransız mahfillerin
de yalanlanmaktadır. Yalnız hafif al
man müfrezelerinin Saint - Quentin'e 
eriştikleri tasrih ediliyor. 

Müteaddit fransız mukabil hücum
ları devam halindedir. 

Lie.ge ve Namur hiılô. dayanıyor 
Londra, 19 a.a. - Londra radyosu 

saat 19 daki neşriyatında Liege ve 
Namur kalelerinin sıkı bombardıman
lara rağmen hali mukavemet etmekte 
olduğunu bildirmektedir. Kalelerin 
civarı alman ceıetleriyle doludur. 

(a.a.) Matbuat servısı 

"Şunu da unutmıyahm ki, şimdiye ka
dar müttefiklerin askeri ve iktisadi kay
naklarından hiç biri hasara uğramamış
tır. İngiliz ve fransız orduları, donan
maları ve hava kuvetlerı hcnuz hiç bir 
zarar gormedıgi gibı, ımparatorlukları 
ile olan mtlnasebctleri de haleldar olma
mıştır. Binacnıı.lcyh muttefikler hentlz 
btlttln kuvetleriyle ayakta durmaktadır. 

Halbuki almanlar bugunkü harp mal
zemesi urfiyatını bir öaba yerine geti
rcmiyecek vaziyettcd'rler. Hava ve mo
torize kuvetlerin sarfetmekte olduğu 
benzini bir daha kolaylıkla temin ede -
mezler. Almanya bu şekildekı totnlitcr 
harbe uzun mtlddet dayanamaz." 

İKDAM 
Yugoslavya' da tehlikede 

Abidin Daver, bu bailıklr yazısında. 
İtalyıı'nm harbe girdiği tnkdırde en bü
yük tehlikeye maruz memleketin Yu -
goslavya olduğunu soylcdıkten sonra, 
mtlttefiklerin Yuıoslavya'yı garanti et
memiş oldukları için, İtalya kendılerine 
harp illin etmeden bu memlekete teca
vüz ettiği takdirde ne yaparlar sualini 
sormakta ve gene şu cevabı vermekte
dir: 

"Bugiln b<Syle bir vaziyet lcarıısmda 
müttefiklerin ne yapacaklarını kestirme
ye imkan yoktur. Her~ey garpteki buyük 
meydan muharebesinin alacagı şekle ve 
vereceği neticeye baglıdır. Vazıyet al
m:ınların lehinde inkişaf ettikçe mutte
fiklerin, dogrudan dogruya kendilerine 
bir taarruz vaki olmadıkça, Yugoslav
yayı mtldafaa için İtalya'ya harp ilin e
deceklerine ihtimal verilemez. İtalya, 
muttefiklcre kar~ı harbe girmeye karar 
vermişse bile. nasıl Möz meydan muha.. 
rebesinin sonunu bekliyorsa, mtlttefik
lerin de, Roma'nın Yugoslavyaya teca.. 
vüzü takdirinde, İtalya'ya k8Ilt aynı 
yolu tutmaları ihtimali çok daha kuvet
lidir.'' 

Muharrir makalesini töyle bitirmekte
dir: 

"Goriıluyor ki, 1590 kilometrelik kıyı
lan deniz ve hava kuvetlerinin taarruz
larına açık olan ve 3000 kusur .kilomet
relik kara hudutlarının 2200 kUsur ki
lometresi, kendisine ya düşman veya ha
miyetsiz dost devletlerle sarılmış bulu
nan bu memleket. hakikaten çok tehli
keli bir vaziyettedir. Onun içindir ki 
Ycgo&lavya, gözlerini Sovyetler birli- • 
ğine çevirmiştir. Sovyetler Yugoslavya-
yı kurtarabilirler mi 1 Bu da, aynca tet· 
kike değen bir meseledir." 

Vaziyet hakkında 

Alman tebliği 

Almanlar Fransızlardan 

bir taarruz bekliyorlar 
Berlln, 19 aa. - D.N.B. ajansı harekAt 

hakkında yaptığı bir tebliğde, Belçlkadan 
çekilmekte olan kıtaatın yUktinti hafiflet
mek maksadlyle Fransanın merkezinden 
DoğU - ılmale doğru fransız taarruzllll'lna 
intizar etmek lcabettlğlnl bildirmektedir. 

D.N.B. alman başkumandanlığının böYI• 
le blr ihtimali karcıılamak üzere lcabeden 
tedbirleri almıı olduğunu HCıve ediyor: 

BugUnkU resmi tebliğde, §lmaldekl al· 
man kuv tıetrlnln BrUks 1 d n ga.rbc doJ 
nı !lerlemekte oldukları blldinlmcktedir. 
Anvera in bazı fstthkAmlan benilz muk&
vemet etmektedir. Şura11ını hatırlamak lA· 
zımdır ki A.nvers umumt hnrpten sonra bir 
kat daha tahkim edilml§ kuvctll bir lıUb· 
kll.mdır. 

Cenuptaki vaziyet ve lıava 
harpleri 

Cenupta taarruz devam cUnt11tlr. Mont· 
medy'de Majlno hattının en kuvetli latih· 
klmlarındnn biri alınmııtır. Sambre ve Ol· 
se nehlrlerl ge~llmlştlr. DU~man Somme 
nehrine ve hattA daha §imale ltad:ır takip 
edilmiştir. Salnt Guertln l gal edilmiştir. 

Alman tayyareleri evelki günler zar
fında olduğu gibi buyiık muvaHakiyctler 
kazanmıştır. Du:ıman tayyareleri batı Al
manyasmdıı ve batı - ıimal sahili bölgı> 
sinde bazı ıehirlere t:ıarruz etmiş ve bu 
defa da askeri olmıyan hedefleri bomba -
lamıştır. Hnmburır'un ingılizlcr tarafm
dan bombardımanı esnasında bır duşman 
tayyaresi dtl;'iurulmtlştur. 

Hollanda'da alman kıtaları bilen Zo
land adalarına bikim bulunmakta ve bu 
suretle ıimdi Ren ve Escaut nehirlerinin 
mansaplarını kontrol etmektedirler. 

Şimali Norveste Narvik mufrezelerl 
alman tayyarelerinin yardımiyle mukave
metlerine devam ediyorlar. 

İzmirde üzüm sah1lar1 
İzmir, (Hususi) - Satılmak üzere 

borsaya getirilecek çekirdeksiz üzüm
lerin ihtiva edecekleri azami rutubet 
dereceleri ve çekirdeksi:r: kuru üzüm 
ihracatının mürakabesi bu::ıa dair 
nizamnamenin yedinci maddesine is
tinaden ticaret vekaletince tesbit e -
dilmiştir. 

10 numaralı standard üzümlerle da
ha yukarı kalitelere tekabül eden ü -
zümlerde azami yüzde 16 nisbetinde, 
9 numara standardla daha aşağı kali· 
telere tekabül eden üzümlerde yüzde 
on yedi nisbetinde, tamamen yağmur 
yemek suretiyle evsafı bozulmuş ta· 
nelerden mürekkep üzümlerde yüzde 
20 nisbetinde rutubet bulunabilecek -
tir. 

Rutubet nisbcti fenni Uetlerle ve 
alınacak nümunelerin tahlili suretiyle 
teabit olunacaktır. 
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Arpa suyu 
Yazan: Nqet Halil AT AY Bu&'Ünkü dilimizde onun adı bira tes kadar besler. Hacminin üçte iki

olduğu ıüphesizdir. Fakat eski za· 11i kadar da süte bedeldir. Bundan 
man adamları birayı çekittirmek İs· dolayı İpokrat hekimin arpa auyunu 
tedikleri vakit ona bire, içilmesine yan yarıya sütle karıttırarak, haata
cevaz vermek istedikleri vakitte de tarı beslemek için, zitogala adiyle 
arpa suyu derlerdi. Gneçlerin bire içirdiği rivayet edilir. Hollandalı bü 
içmeleri ayıp sayılır, arpa suyu iç- yük hekim Boerhave'nin de hastala
melerinde pek de büyük bir fenalık ri iyi beslemek için en ziyade tavaiye 
görülmezdi. Ben de bugün birayı ettiği yiyecek au içinde ekmek, içe· 
hoı a-örmek niyetinde olduğumdan cek de gene arpa auyu olduğunu ili.
ona arpa auyu demeyi tercih ettim. ve ederelr •.. Bu zamanda arpa suyu-

Amerikanın mühim bir ticaret 
ve sanayi merkezi: Kaliforniya 

Biraya arpa auyu demekte biraz na süt karııtırıp içecek, yahut sade 
Cla tarihi hikmet bulunsa gerektiı·. suda t>kmek paparası yiyecek hasta 
Bilirainiz ki arpa suyu şaraba nis- bulunursa da o iki büyük hekimin 
betle pek kadimdir. Tevrat şarabın tavsiyelerini tekrar etmiye hiç bir 

San Fransisko ve Los Angeles 

Dünyanın en çok İş yapan 
elli limanından ikisidir 

Nuh peygamber tarafından icat e- mani yoktur. 
dildiğini 'yazar. Bunu kabul etsek Onun koruyucu hassaları yakın San Fransisko: Kaliforniya devleti 
bile Nuh tarihin eskiliği yanında zamanlarda meydana çı~mışhr. Ar- - 6 birinciteşrin 939 - Pasifik sahi
daha dünkü çocuk demektir.. Bir panın kendisinde haylic:e ve çokça lindeyiz. İklim, tabiat, insanlar, mah
rivayete göre de farap bir bekta§i A vitamini bulundueu gibi biranın suller, mimari hiç bir şeyi şarktaki
tekkesinde icat edilmiştir, gene dün- mayasında pek çok B vitaminleri lere ve orta Amerika'dakilere benze
kü bir hadi!e demek ... Halbuki ar· vardır. Bu maya arpa suyunda üre· miyor. Reno'dan yirmi kilometre son
panm tahammür etmesinden haaıl diği zaman vitaminler son derecede ra Nevada'dan çıktık bir iki kilometre 
olan içkinin, Tevrat'ın aöylediği za- çoğalırlar. Ondan dolayı arpa suyu sonra da çamlı ve yer yer karlarla 
manlardan pek çok Önceki devirler- hem sinirleri teskin eder, hem de örtülü bir dağa (Tahoe <lağı) tırman
de itliyen tekkelerde, onun buhariy- yenilen yeınelderiı fayda vermeaine mağa başladık. İrtifa rakamları bir 
le biraz mest olup ibadet etmek hizmet edt>r. kaç kilometrede bir muazzam farklar
makaadiylc icat edilmiı olduğunu Yalnız, arpa suyu susuzluğa fay- la artıyor. Beş bin, altı bin, yedi bin ... 
yeni tarih kitapları yazar. O kadar da verir, derlerae ona pek inanma· Altmış yedinci kilometrede 7135 ka
uzak zamanlarda da bu içkinin adı malıdır. Şimdiki piyasada arpa auyu dem. Önümüzde büyük, çok renkli ve 
bira değil, arpa suyuna yakın bir taıdelen suyundan ucuz gelirse de, ı çok gölgeli bir göl. En yüksek nokta
feY olsa gerektir. arpa suyu içildikçe insanın dilini ya- da yol, gölün üzerine büyük bir te· 

Bundan ba§ka, bizim yurdumuz- pııık yapar ve daha ziyade içirir. ras halinde genişledi. Geçen otomobil
da biranın ıaraptan daha ziyade Onun hararet keser diye zannedil • ler dakikalarca burada kalıyorlar. Bir 
raibet gönneaine sebep, biraz da, meai soğuk içilmesindendir. defa bir kaç defa görmüş olmak kafi 
eaki adamlann ona arpa suyu deme- Fakat, tütün içenler için en zevk- değil. Görülmeğe değeri olan. her şey 
leri olduğunu zannediyorum. Bira, ti içki arpa suyudur. Tütünün koku- her zaman görülebilir. Bütün mesele 
ıarap yeti~tiremiyen memleketlerin su biranın lezzetini arttırır, biranın gösterebilmekte ve göstere göstere gör 
içkisidir. Üzüm diyarı olan memle- lezzeti de tütünün kokusunu daha meğe alıştırabilmekte l Dağ turizmi
ketlerde de bira içeilirae de üzümün gÜzetleıtirir. Onun için bira içmeği ni itiyat haline getirebilmekte 1 
kızraa daha ziyade rağbet gösteri· sevenlerin bir taraftan da pipo çe- Dağın Kaliforniya tarafı kalabalık
lir. Bizim yurdumuz halis üzüm di- kiştir:meleri • bazılarının zannettik- laştı. Yukarılarda seyrek olan kabin
yan olduğu halde ve inhisarlar ida- teri gibi - züppelik değil, zevk sahi- ler, dağ evleri ,av ve eğlence yerleri 
resinin yaptırdığı §&raplar, erbabı· bi olduklarının delilidir. G. A. indikçe uüyük mahalleler haline gel-
nm dediklerine göre, nefis şeyler ol- diler ve ispanyollaştılar. Radyo bile is. 
duldan halde layık oldukları kadar ~I ŞEHiR TlY ATROSU' panyolca konuşuyor. 160 ıncı kilo • 
raibete bir türlü nail olamıyorlar. nun 1~ metrede (1000 kadem) dağ bitti, sıcak 
Buna karıılık bira ucuzlayınca der· : Son iki temsili :: Kaliforniya iklimi ve çok maıraflı 
hal büyük rağbet gördü. Gazeteler- : bir sıcak iklim bahçesi hissini veren 
den bazıları bir aralık, bira buluna· -

21 
ıalı·. BEK 1 nLAR : çiftlikler küçük büyük Kaliforniya şe-

mıyor, diye ıikayete başladılar. Bi· : Al\ : hirlcrini Auburn'u, Roseville'i, Sac-
zim yurdumuz gibi bir üzüm diya· : 22 ÇaTJamha: O KADIN : ramento'yu, Stockton'u Ookland'ı bi-
rmda biranm ıaraptan ziyade rağ- ribirlerine bağlamağa başladı. Yolda 
bet görmesinde irai terbiyemizin te· : (Altıncı ve aon defa) : filipinli, cavalı, çinli, japonyalı, hind-

deri, banyosu, eğlencesi ve buna ben
zer ihtiyaçları için sarfeder, bunlara 
yetişecek kadar kazanamadığı zaman 
betbaht olur, ıstırap çeker, yabancılar 
ise, yahut yabancı işçilerin büyük bir 
ekseriyeti ise kendilerini bütün bun
lardan mahrum etme bahasına para 
biriktircmedikleri zaman! 
Amerika'nın muhtelif şehirlerinde 

biz bunların türlü türlüsünü gördük. 
Bir iki büyük sanayi şehrinde bizim 
şark vilayetlerinden gitmiş bir kaç 
vatandaş ile tanıştık. Hepsi köylerin· 
de yaşar gibi bir kahvede oturuyorlar, 
bu kahvede yatıyorlar, büyük bir kap· 
tan hep heraber yemek yiyorlardı. Gi
yimleri memleketlerinde olduğundan 
daha iyi değildi. Para biriktiriyorlar
dı. Bana gururla on on beş senede üç, 
beş bin dolar edinebilen bir kaç va -
tandaşın adıni söylediler. Kendileri 
de kazanmışlar fakat nasılsa şeytana 
uymuşlardı. Zaman zaman bir kahpe
ye tutulmuşlardı. Bu kahpe kumar mı 
idi, kadın mı idi, yoksa her ikisi bir
den mi? 

İkisi biribirine o kadar karışık ki, 
israrlarıma rağmen kendileri bile vu
zuhla ayırt edemediler. 

Burada da öyle! Buradaki yabancı 
işçiler de amerikalı işçiler kadar ka
zanıyorlar fakat amerikalı işçiler gibi 
yaşamadıkları, onlar gibi harcama -
dıkları için göze batıyorlar, çok sefil 
görünüyorlardı. 

'Kaliforniya pek az Anglosakson, 
ya)lut Anglosakson - latin farkının en 
çok göze çarptığı bir yer. Çok renkli 
ve çok karışık. 

Daha güzel, daha çirkin bilmem fa. 
ka't daha hareketli ve daha canlı. 

airi bulunduğu muhtemeldir: ona : Biletler ainemada aatılmaktadır§ 1i işçiler, İspanyol, İtalyan, slav yerli
arpa suyu denilir, böyle demekle, - - !er, koyu renkli melezler, kemerli, sü
kitapta yeri bulunmadığmdan yasak .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' tunlu ve yuvarlak çıkıntılı ispanyol bi
edilmemesi lazım geleceiini aröater- ~Jİİİİİİİİİm~eR::--==:-;2:;-~d~:iİİİİİiiiiİİ~ --'-- -..... ..,.. _ _...,_..._#_tlİl.J..,,..,.....-_..-,..........,,~~-~ 
mek isterlerdi... u gece 1 e malikaneler fazlaca göze çarpıyor. Kaliforniya'da iklim sıcak. Bazı 

Zaten sağlık bakımından da arpa ULUS Sinemasında Karilerime yanlış bir fikir verme- yerlerde çok rutubetli baıı yerlerde 
suyunun günahı pek azdır. Onun ter mek için bir noktayı bilhassa tebarüz de çok kuru. Devlet içinde yüksekli-
kibindeki, yüzde nihayet beı nispe- ettirmek lüzumunu hissediyorum: A- ğin farkı en yükseği 14.000 (Whitney 
tinde alkol ıaraptakinin, hele rakı- ŞEH l R T\Y ATRQSU merika'da işçi sefaleti (işsizliğin se- dağları) en alçağı nakıs 276 (Death 
dakinin yanınJa hiç gibi kalır. Bir hep olduğu sefalet hariç) nisbi, Ame- Valley = Ölüm vadisi ) olmak üzere 
taraftan da arpa suyu ile sa.rhoş ol- h rika'ya göre bir sefalettir. Amerika'- 14.276 kadem arasında değiıiyor. 
mak lıaylice güçtür. Çok içildiği Va• Bir mu asi p da işçi radyosu, şofaj santrallı, ban- Birleşik Amerika'nın en geç başlı-
kit insanı ıersem etmesi, terkibin- yolu evi, frijiderli mutbağı hatta oto- yan ve en ıeri inkişaf eden devletlc-
deki hafif alkolden değil, arpa su- Q fQ n 1 yO r mobili olan bir insandır ve bu insa- rinden biri. Meksika'dan 1846 da alın-
yunun lezzet vermek için ona katı- nın hayatı, hayat telakkisi, ihtiyaçları mış, 1850 deki nüfusu da doksan iki 
lan ıerbetçi otunun haşha§la aynı (ikinci defa) Amerika'ya işçilik için gelen millet- bin imiı. Şimdi altı milyona yakın. 
fa•ileden bulunmasından ileri gelir. lerin (bilhassa şarktan gelenlerin) Belki de altı milyon. 
Çok bira içen alkolden aarhof ol- Bugün 14,30 ve 16,30 da pek üstündedir. Amerikalı işçinin ka- Kaliforniya maden menabiinin (ilk 
maz, biraz ha§haı yutmuı gibi olur. • zanç hedefi, muayyen bir hayat sevi-' altın 1848 de bulunmuş) ve modern 

Arpa suyu, içindeki şerbetçi otu- N 1 Ç E V Q yesine erişmek olduğu halde, Ameri- nakil vasıtalarının büyüttüğü bir dev-
nun tesiri 0 kadar çok meydana çı· ka'ya işçilik için gelen yabancılardan let. 
kamıyacak miktarda içilince inHnı HARRY BAUR • bir çoğunun kazanç hedefi tasarruf- Birleşik Amerika'nın Texas ve Penn 
hem besliyen, hem de koruyan bir MARCELLE CHANT AL tur. sylvania'dan sonra en büyük madenci 
gıda olur. Bir litre arpa suyu, ağır- Amerikalı işçi kazancının hepsini (başlıca madenler altın ve petrol se-
)ığının yansı kadar et, yahut pata· ~--- TL: 6294 ihtiyaçları, radyosu, otomobili, friji- nelik maden istihsali 443 milyon do-

sekiz yqında bir kızın aklından neler geçtiğini, ne
ler geçebileceğini bilirim. Ben de aynı yolun yolcu
auyum. 

- Ben, büyük emeller peıinden koımuyorum ab
la. 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TôROMKONEY 

Mütareke zamamndakl 
Macar Başvekili diyor ki: 

Mütecavize 
karşı her millet 

birleşmeli 
Londra; 19. a.a. - 1918 mütarekesi 

esnasında Macaristan başvekili olan ve 
şimdi siyasi mülteci sıfatiyle İngilte
re'den bulunan Kont Mişel Karolyi 
dün bir beyann.,me neşrederek bilhas
sa §Öyle demiş· .r : 

"1919 da sulh ıartlarının kabul edi
lemiyeceği kanaatında olduğum için 
istifa ettim. Bununla beraber bütün 
Tuna milletleri için pek tehlikeli olan 
bu saatte herkesin mütecavize karşı 
birleşmesi lazımdır. ,, 

İngiliz - fransız ordulariyle mütte -
fiklerinin medeniyetin istikbali için 
çarpıştıklarını kaydettikten sonra kont 
Karolyi netice olarak §Öyle demekte
dir : 

" Memleketlerinin istikbalini nazi 
Almanyasına teslim etmek istemiyen 
Macarların yeri· tecavüze karşı koy -
mak için hazırlanmış olan Tuna - Bal
kan milletlerinin yanındadır. Avrupa
nın müstakbel hüriyeti ancak bu su -
retle müdafaa edilebilir. ,, 

Yurd.da feyezanlar 
Yurdumuzda mevzii feyezanlar de

vam etmektedir. Çarşanba'da Yeşilır
mak normal seviyeden 120 santim, E
dirne'de Meriç 103, Tunca 102 santim 
yükselmiş bulunmaktadır. 

lar) sinemadan bahsetmeksizin Nev -
york, Pennsilvanya, Oiho, İllinois ve 
Michigan'dan sonra en büyük sanayici 
(10.383 fabrika ve senelik istihsal 
2.159 milyon dolar) Nevyork ve llli
nois'den sonra en büyük tacir (sene
lik toptan ve perakende satışlar 5.304 

T'URK11' 
--(Radyo Dl!Uzyon P 
TÜRI{İYE Hadyosu - AN 
----( Dalga Uzunlufll 
16'48 m. 182 KcsJIZO 
31.70 m. 9165 Kes./ 20 
19.75 m. 1519!'i Kes./ 20 

PAZARTESİ: 20.S.l 
12.3-0 Program, ve memleket 
12.35 Ajans ve metcoroloJı 
12.50 Müzik: muhtelif şarkt 
13.30- 14.00 Müzik:karışık 
18.00 Program, ve memleket 
18.05 Müzik: hafif müzik 
18.30 Mıizik: radyo ca zork 

İbrahim Özgur), 
19.10 Müzik: saz eserleri. d 

şen Kam, Vecihe, Ce• 
19.30 Müzik: halk türküleri. 

ve Sadi Yaver Atam..., 
19.45 Memleket saat ayarı, 

oroloji haberleri. _, 
20.00 Müzik. Çalanlar: Kent., 

Fahri Kopuz, Cevdet 
Ökte. 
1 - Okuynn: Radife 
1 - Yesari Asım - b 
(Sevdalı ela ırbzlerini). 
2 - Arif bey - huzzat11 
ıade taliim). 
3 - Yesari Asım • 
(Sahile pek yakın bir 
4 - Faiz Kapancı • b 
(Büklüm buklüm sırın• 
II - Okuyan: Mahmut 
1- Neyzen Riza - hı~ 
yamı sefa geçdi diye)• 
2 - Neyzc..'1 Riza - hi 
(Bahtım o kadar kare 
3 - Halk tilrku'iü: (F 

20.30 Konuş~ (umumi terb 
terbiyesi). 

20.45 Müzik. Çalanlar: Ve 
Ko:r.an, Ruşen Kam. t 
Okuyan: Müzeyyen S 
l - Rast peşrevi. 
2 - Refik Fcrsan - ra•t 
feyle suçum). 
3 - Lemi - rast eerıcı: 
sinem dahi). 
4 - Arif bey - rast 
11n didoclen). 
S - Zeki Arif - ıegVı 
gonlümdiir). 
6 - Ahmet Rasim -
(Benim sen nemsin). • 

21.10 Konuşma (fen ve tabı 
21.30 Konser takdimi: Halil 

ken; ve müzik: rad,.0 
(şef Dr. E. Praetorius)• 
Paul (Komo). 

22.30 Memleket saat ayarı, aJ 
ri; ziraat, esham - tab•-'
yo - nukut bonıası (fi111.I' 

22.SO Müzik: cazband (PJ.). 
23.25- 23.30 Yarınki progrtun• 

milyon dolar) bir devlet. Dünyanın --< FRANSIZ RADYO 
en çok i§ yapan elli limanının ikisi FRANSIZ Radyosunun TV 
(San Fransisko ve Los Anceles) Ka- yatı g1.lnde iki defa yapılmak -
. • , rın saat ve dalga uzunluklatl 
lıfornıya dadır. blldirlyonız: il 
Kaliforniya'nın 30 milyon acre bü- ı ı - TÜH.KİYE saatiyle ı9 

yiıklüğündeki 150 bin çiftliğinin kıy- dıı~g~ 4~t'R~İYE saati le 20 
meti (2.325 milyon dolar) birleşik A- - P.T.T. 253M. Radlyo ~ :Mı!: 
merika'nın en büyük çiftçi devleti o· 227 M. 

lan Texas'ın 137,S milyon acre büyük
lüğündeki 501 bin çiftliğinin kıyme· 
ti (2.573 milyon dolar) kadardır. 
Zen~in ve debdebeli bir,l'er. Nüfusu 

Navyork nllfusunun yarısı :ka ar o -

--< İNGİLİZ RADYO 
İNGİLİZ Radyo Şirketinin ( 

Broadeaeting Corporatlon) tıı 

lerde haber neqtUıtF~ 

duğu halde, Nevyork kadar otomobili TÜRKCE 
var. 2.484.653 tane. Aıağı yukarı iki tNGtLİZCE 

Saatiyle 
18.55 

8.15 
11.00 ki§iye bir araba! 

.-. 
Burada Berkeley'de kalıyoruz. Üni

versitenin (Kaliforniya Univeraitesi) 
karşısında talebe apartımanlarından 

birine yerleştik. Bütün takımlariyle 
mükemmel bir mutbak, banyo, gayet 
güzel döşeli iki oda ve haftada on beş 
dolar. 

K. B. tahsil yıllarının çoğunu bu
rada geçirmi§. Ben giyinirken bir da
kika 1 dedi, çıktı ve yarım saat sonra 
eve gazeteci, doktor (tıb doktoru) Ü· 
niversiteli iki düzine kadar arkada
şiyle beraber döndü. 

Şikago'dakine çok benziyen fakat 
üniversite açıldığı ve dersler başla
dığı için çok hareketli bir muhit i
çindeyiz. 

.. .. 
• .. .. 

13.30 
15.15 
18.00 
20.00 

,, 23.415 
FRANSIZCA 14.16 

" 23.00 

IMRAN ôTT 
Ankara Asliye Mahk 

ret dairesinde aza. 

nunu. 
Metin, tadiller, tefsirle~ 

temyiz mahkemesi devlet ııl 
rı, 12 senelik bini mütecavi• 1 

rcdilmemiı en son kararlar, b' 
Adre1inizi ııimdidcn müellife 

• 

Sükunet bulmuştu. 

-8-

- Öğle yemeğinde başladık, bütün gün 
tik. Akşama evde bulunmak mecburiyetinde i 
başı gecesini karısiyle birlikte geçirmesi ic11' 
muş. Yılbaşı akıamı karısını düşünüyor da. 
sıl unutuyor? Ben ne yapacağım? Herkes 
lenirken tek başıma evime kapanıp oturacak 
Sersem herif 1 ••• Senenin böyle, sayılı bir 
varmıı ki; insan, o günlerde aile muhitind• 

- Sus! Neye inkar ediyorsun? İkimiz de, bir ka
pıcının bodrum katında hayatımızı çürütmek istemi
yoruz. Bu, açık bir hakikattir. Bütün dünya aleyhi· 
mizde ayaklansa, bu kararımızdan dönmiyeceğimiz 
muhakkaktır. Sen de, kapı dibinde fırsat kollıyan 

ıinsi kediler gibi pusuya yatmışsın. Küçük bir ara
lık bulur, zulmaz hemen dışarıya, daha serbest, daha 
güzel bir hayata fırlamak için hazır duruyorsun. Ak
ıini iddiaya kalkışma. Benim gözümden hiç bir ıey 
kaçmaz. Elini eline sürmek, kolunu koluna değdir
mek için durmadan bahaneler icat ediyordu. Vestir 
yerde mantonu tutarken, adeta kucaklamak ister gibi 
hareketler yapıyordu. Bunların farkına varmadın mı? 
Hili tevile kalkıııyor, beni atlatmak için uğraşıyor

ıun ha? 
Elini kaldırdı. Gizella'yı tehdit etti: 

·- Ayağını denk al 1 Sana karşı muhabbet ve §cf
katim var. Gardrobumda fazla gördüğüm elbiseleri
mi veririm. İcabında avucuna para sıkıştırırım. Bık
tığım, hoşlanmadığım aşıkların da devrederim. Fa-

!iğini, zarafetini seyretmeğe doyamıyordum ... Ablam 
olduğun için iftihardan göğsüm kabarıyordu.. Sana 
ait olan erkeğe bir kadın gözüyle baktıysam, çıksın 
gözlerim ... Baba.mla, annem beni zorla evlendirmeğe 
kalktılar ... Gazinocu Babovski ile söz kestiler ... Ba-
bovski, beni odasına götürdü ... Üzerime saldırdı .•. Bir 
ahtapot gibi belime dolanan kollarından sıyrılıp, 

kaçtım ... Gidecek, sığınacak senden başka kimsem 
yoktu ... Sana geldim ... Burada da barınamıyacağımı, 
buradan da gitmekliğim lazım geldiğini anladım ... 

Maria, kardeşinin şikayetlerini bir kaç saniye ali
kayla dinledi. İki, üç saniye sonra onun odada bulun

duğunu bile unuttu. Genç kızın, ıstırap içinde inliyen 
sesi, kulaklarına uzaklardan, çok uzaklardan geli
yordu. O, timdi asıl kendi derdini düşünüyordu. Göz 
kapakları indi, uzun kirpikleri asabiyetle titredi, ba
tı arkaya dilttü, boynundaki damarlar §İtti. 

büyük bir derdi olduğunu hissediyordu. Ablasını bu 
vaziyette nasıl bırakabilirdi? Ya ona ihtiyacı olur
sa? Bu düşilnceyle yerinden kıpırdayamadı. Uğradı
ğı haksızlığı ve hakareti unutmuştu. Odadan hızla 
çıkan ablasının peşinden gitti. Maria, yemek salonu
na girdi. Mumu yaktı. Masanın üzerinde duran şam
panya şişesini kavradı. Açtı, ıişeyi ağzına dikti. Gi
zella, bu manzarayı hayretle seyrediyordu. Evde, ba
bası da sarhoı olduğu akşamlar ıarap fişesini böyle 
dikerdi. lçki, her halde Maria'nın asabını biraz yatır
mııtı. Kendini bir xoltuğa attı. Eliyle göğsünü oğ
du. Bacaklarını uzattı: 

mak vazifesiyle mükellefmiş. Gene eski 
ortaya. Beni çılgınca seviyormuş, fakat, baP 
sebepler dolayısiyle karısından ayrılamazrnıfo 
ki; ayrılamiyormuf, o halde vaziyeti idare e 
ziyeti idare ne demek? Sen bunu anlıyor 
Karısını sevmiyor fakat, ona karşı olan vaıi 
unutmuyor. Beni seviyor, ama ihmal etıll 
mahzur görmüyor. Ne güzel bir mantık 1 trı' 
rakmadım yakasını. Tiyatrodan tiyatroya • 

dim. Operaya götürdüm. Balo için israr ett..,,. 
kına varmadın mı? Saatte bir evine habet 
yordu. Operada bile karısına iki defa mekt~I' 
Gece yarısından ıonra çılgına döndü. Öfke•'~ 
yıklarını kemiriyor, siyah sivri sakalını sinitl 
gibi oynatıyordu. Hiç olmazsa bir saat için e 
mesine müsaade etmekliğim için yalvardı. ; 
yeni yılını tebrik edip, hemen benim yanı 
ceğine ve sabaha kadar benimle kalacağın• d"' 
ti. Razı olmadım. inadıma göndermedim. J. 
kavga ettik. Kızdı. Beni eve getirdi. Yu~ 
dı. Apartıman kapısının önünde bırakıp sa~ 

tığım, hoşlanmadığım aşıklarımı da devrederim. Fa
meğe teıebbüs etme. O zaman, bütün hislerimi ayak
lar altna alır, bir dakika tereddüt etmeden sokağa a
tarım seni 1 Anladın mı? 

Sustu. Gözlerinde nihayetsiz bir gururla, karıı
ıında titriyen kız kardeşine baktı. 

Gizella, kendini daha fazla tutamadı. Gözlerinden 
inen yaşlar. yanaklarından süzülüyordu. Omuzları 
hıçkırıktan sarsılıyordu. Onu, buraya sürükliyen der
dini kalbi parçalanarak anlatıyordu: 

- Tahkirlerine, şüphelerine liyik olacak, bir gü
nah işlemedim... Mösyö Ravberg'in, hareketlerine 
dikkat bile etmedim... Bunun için yemin ederim._ 
Gözlerim, diınafım yalnız aeninle mefl\lldtl. .. Güal· 

Dudaklarını dişlerinin arasında ezerek mırıldlll\

dı: 

- Boğulacağım! 

- Fenalık mı geldi Marika? 

Mari, elbisesini parçalarcasına göğsünü açtı. O
danın içinde aıağı, yukarı bir deli gibi koıuyordu. 

Gizella, ne yapacağını şaşırmış, ablasına bakıyor
du. Onun, burada daha fazla durmaması lazımdı. Tah
kire uframıı, §Üphe edilmiı, koğulmaktan beter bir 
muamele aörmüttU. Fakat, pdemi:v.ordu. Maı:i'rıln. 

- İskarpinlerimi çıkar 1 
Gizella, yere diz çöktU. Ablasının iskarpinlerini 

çıkardı. 

- Karyolanın altından, terleklerimi getir. 
Gizella, terlekleri getirdi. Yavqça ayaklarına ıiy-

dirdi. 

- Kavga ettik. 
- Mösyö Ravberg'le mi? 
Maria, cevap vermedi. Taadik makamında baıını 

salladı. 

• - Biraz §A111panya ver. 
- Fazla içme Maria, belki dokunur. 

- Abdal! 
Gizella, ıitcyle beraber bardak da ıettrdi. Maria, 

budağı fırlattı. liıeJ.1 dilni. 

di karısının dizinin dibinde oturuyor ve Jcidl 
yalanlar uyduruyor. Tabii yalan uydurac:aJı. 
yu söyliyemez ya. Ay! ... Çıldıracağım l 

İnce, uzun parmaklı eliyle gerdanın ıolıt' 
}erini, kız kardeşine dikti. Devam etti: 

- Alçak! Orada karıaı, burada metre•'-
0 

aruında koıuıup, duruyor. Ya o, ya bu. sıı:., 
meli? Gec. on bire kadar benimle kalacak• A 

(Soıt' 
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Kız liıesinJm Bn. Alhnfaf 
nutkunu okurken 

Gazi lisesi talebeleri geçiyorlar 
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Gençlik namına EbeJi Şel'in muvakkat kabrine çelenk konurken 

Erkek talebeler beden harekatı yaparlarken 

BCJ§&Jekilimiz, M ecliı Reisi ile birlikt• 
geçit reımini ıeyrediyor 

Şanlı bayrağımızın üzerinde 
ıüzülen tayyareler 

ffarbiyeliler geçiyorlar 

• 

Kız talebenin geçifindM 
bir görünü§ 
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Spor ve Gençlik Bayramı dün kutlandı Vatanperverlik 
ve vazife 

(Başı 1 inci sayfada) 
Saat 8,30 da mektepler ve spor kulUple

rl, her birinin başında birer bando ve çe
lenk kıtalan bulunduğu halde yola koyul
dul:ır Saat 8,45 de de orta, lise ve yüksek 
okullarla spor kulUpl rlnln birer mUmea
ılllnden ter kk!lp eden heyet. Ehedt Şefin 
muvakkat kabrine bir Ç<'lenk koydu. 

Muhtelil grupların geçiıi 
Sama.npaz.arından lınrcltel eden gruplar 

1\1 şekilde sıralanmı'jtı: 
Sekizinci turnenin bandosu, çelenk ve bay 

rak kıtalnnndtın mürekkep birinci grupu, 
başında Muhafızalayı bandosu bulunan kız 
orta, lise ve meslek okulları takip ediyor
du. Uçtıncü grup, b'l.Şındn müstakil jan
darma taburu b1!.lldosu bulunduğu halde er
kek orta, lise ve m slek okulo.rınclan mU
teı kklldl. JJunu takiben bqta kendi ban
dosu olduğu halde büyük bir intizamla 
Harp okulu talebeleri geliyordu. Bcılncl 
ITUP. AnkaragUcü spor kulUbU bandosunun 
arkasında ınralanmı tı. bu grup, renk renk 
bayrakları, her ııpor fiUbcelne alt temiz tor
maları ve spor ede\·attyle, muhtelif kulUp
lerden mütt'ş kklldl. 

Zaler abide•i önünde 
BütUn gruplar. Ulus meydanındaki zater 

&bidesi önünde bir sel~m tevakkufu yaptık 
tan sonra, caddeleri doldu;an ve saatler 
ilerledikçe daha ziyade artan kalabalığın 
alkııları arasında muntazam adımlarla ller 
llyerek 19 mayıs atadyomunda kendilerine 
ayrılan yeri ri aldılar. 

Milli Şef Stadyomda 
Saat tam 10 da, stadyomu dolduran 40 

bine yakın halk kUtlcslnln alkt!iları ve 
"Yqıa!., sesleri ortalığı çınlattı: bUtün baş 
lar, ıeref tribUntine çcvrllmlıştl. 

RelslcUmhur Mtllt Şef ve Bayan İnönü, 
re!akaUerinde BilyUk Millet Meclisi Rei
si AbdUlhallk Henda. B~vckll Dr. Refik 

gözü pek. vatan sever babalarınız, ana-m~~~.,.~~-~'Wf~w----.;~ç:o,r 
/arınız gibi millet ve iştik181 uğrunda 
döğüşmeyi erkeği, kızı beraber icabın
da ölmeyi ıimdiden göze almalısınız. 

Gençler; 
Bu yeşil sahayı dolduran, ruhunuz 

gibi temiz ve beyaz kütleyi Türk vata· 
nının geniı hudutlarına kadar yaya 
rak gözlerimin önüne getiriyorum vt 
hepinize bütün yüreğimle bağırıyo · 
rum: 

- Sevgili Türk Çocukları. bayramı· 

nız kutlu olsun .• -
Bayan Alhntaf'ın hitbesi 

Maarif Ve.kilinden aonra kürsUye gelen 
Ankara kız llıeııi talebelerinden Bayan 
Altıntaf, heyecanlı blr acsle, gençlik na -
mına bir hitabede bulundu. Genç talebe, 19 
mayısın tUrk milleti ve türk gcnçllll lı;ln 
ltade etUğl yüksek manayı tebarüz ettir
dikten ve Atatürk'Un emaneti olan lnkıll
bı b:.ı gençliğin kanı bahasına müdataa ede 
ccğ'lnl söyledikten sonra, türk gençllflnln 
lnkıl~ba ve milletin sevgili ıefl İnönü·ye 
olan bağlılığını veciz sözlerle lfade etti. 
Türk milleti ve Milli Şel için and 

Bu gUzel hitabeyi, gımçllğln Ulrk mllle
tl ve onun aziz ve bllyUk şefi İnönU adınn 
gür ve ctratı çınlatıın bir sesle andlçlgl ta
kip etU ve bundan sonra muazzam stadyom 
sahasını, "Dağ bqıını duman almış., türkll • 
ıUnün nagmelert kapladı. Bahayı doldurıır. 
gençlikle beraber kadın erkek halk, ılmdl 
aziz bir hatıra mahiyetini iktisap etml~ 
bulunan bu ıvkıyı hep bir atızdan aöylll
yordu .. 

Beden hareketleri 

(Başı 1 inci sayfada) 

karımndadır. Bugünlerde tarihi an· 
lar yaıadığnnızdan ıüphe etmemeli· 
dir. O halde cihanın ıu feci manza· 

1 rası k~rııııı~da ne y~pmalıy~z? T~rk 
milletıne duıen vazıfe nedır? Turk 
milleti istiklal harbindeki örneği da· 
ima göz önünde tutmalıdır. Hükü
metimiz bugün hakiki istikametini 
herkesin bildiği veçhile almııtır. Biz 
evela kendi istiklalimiz üstünde son 
derecede titiz ve hassasız. Baıka 

Sayılam ve veklller olduğu halde halkın Merasimin bu kısmı bittikten aonra 
ıürekll alkıışları nrnsında lribUne ıcref ver- ~-----.-""'::--:: 
dl. Bu 11rada alay, başta ctirnhurrelıllği ilk önce kız talebeler ve müteakiben er - ··=~:.• 
bandosu ve bayrak kıtaları oldutu halde kek talebeler ve onu takiben Gazi terbiye r.ı 

miJJetlerin hüriyet ve istiklallerini 
de aynı derecede kudıi aayarız. 
Şahsiyetlerin ve medeniyetin inkiJa.• 
fını lemin edecek tek yolun bugün. 
kü garp medeniyeti yolu olduğunu 
itiraz götürmez bir hakikat olarak 
biliriz. itle zaten teıbit edilmiı olan 
prensiplerimizi bu suretle bir daha 
tekrar ettikten ıonra ırkımıza haa 
bir sükun ve vakar ile saflarımızı 
rııkııtıralım. Türk milleti her ıeyden 
evel toplu bir miUettir. Biz, dünün 
ve eski tarihin büyilk zaferleri
ni hep bu topluluk meziyet ve liya
katiyle kazandık. Bunun için her 
zamankinden ziyade Milli Şef'imi
zin etrafında ona ve biribirimize da· 
ha derin saygı ve muhabbet bağla· 
riyle tek bir ruh tek bir vicdan ha· 
linde birle9erek hadiselerin cereya· 
nını sinirlerimize hakim olarak dik· 
katle takip etmeliyiz. Biz bu kabili· •tadyomun şeret kulesi altındaki kapıdan enstitüsü talebeleri öğretmenlerinin ku -

•tadyoma girerek yUrtlyUşe gcçmlşU. mandalariyle çok .beğenilen ve takdilre 
Stadı çevrcllyen binlerce ve binlerce 

balkın devamlı alkıştan arasında tıerllyen takip olunan beden hareketleri yapmıılar-
gtnçler, o re! trıbUnll önlind<'n gl'çerken dır. Bu arada mim elbiseler ıiymiı ıenç 
ldllll f;;C'fl seltunlamı lnr ve sahada kendi· kız ve erkeklerimiz mlllt oyunlar oyna -
lerlne aynlan yerleri lşg:ıl eylemişlerdir. mıılardır. 

Geçld re~mlnln bitişinden sonra muzlka-
IUD ııttrAklyle hep bir ağızdan ıatıklAl Mektep!ilerimi.1 bu spor teıahllratla -
m&r1ı ııöylendl ve Mııarlf Vekllt Haııan rıru milli piyanro idare heyeti reiıi Nihat 
Ali - Yücel, ıuk sık stlrekll alkıılarla ke- .Ali Üçüncü'nün ıöyledlii bir nutukla mllli 
ıilen qıa.tJdııkl nutukla bayramı resmen piyangonun çekilmesi takip eylemlıtir. 
açtı: 

(Buna ait haber diler ıUtunlarımızda-
Matuil Vekilimi~in nutlru dır.) 

Büyük Türk Milleti ve onun YiJce MilU piyanro keşidcılnden sonra da 
Milli Şefi; Harbiye okulu, önde okul mızıkası olduAu 

1940 yılının 19 Mayıs Genı;lik ve halde sahaya ıelmiı ve beden terbiye ha
reketleri göstcrmiılerdir. Spor bayramını bütün memlekette ve Milli Şef İnönü, bunu müteakip halkın 

yüksek Jıuzurunuzda aı;ıyorum. cotkun tezahürleri arasında stattan ayrıl-
19 Mayıs .. Samsun .. Mustafa Ke- mıılardır. 

rnal ..• Milli mücadele • • Vatan ve Bundan ıonrı poliı kollejl, harbiye o-
istiklil I . . . kulu, siyasi bllıiler okulu, ziraat en•titü-

Yurttaşlarım; ıU talebeleri tarafından ıösteriler yapıl -
Hepimizi yürekten coşturup sarsan mıı. beden terbiyesi Anke.ra bölıesi tara

bu kelimelerin arkasındaki kutsal ha- fından madalya ve kupalar verilmiştir. 

tıralar, bugün. yine gönüllerimizde lıtanbul'daki tören 
bütün tazeliğiyle canlanmı§ bulunu - ı ı bu 

Y 11 Ö • b • h 1 ıtanbul, 19 (Telefonla) - ıtan 1, yor. ı ar nceye aıt u azız aya -
1 

.. 1 • • ld.. limU ,. bu-" 
1 ·ıı· h k"k 1 • ıı k d' "d ' 9 mayıım "' mcı yı on n.. • .. n er. mı ı a ı at erın ta en ısı ır. 1 ,_ t h" 1 1 ,_ tl d t tanbulu . • . . par a.. ezı .. r er e au a ı. ı n 
Harikalar dolu tarıhının acı, tatlı hıç- çok knlf 0 ,_ halkmm bed- taarekftlerl-

bir satırı hafızasından silinmiyen Türk ni rahatça ıeyrcdebllmcsl için tören iki 
milleti. hele kendisine iyilik edenleri, statta birden yapıldı. 
bizmetinde fedak§rlıktan çekinmiyen- Üniversite, liıe, enstltll ve muallim 
/eri bir an bile unutmamıştır. Unut - mektepleri, muntazıı.m kıyafetleri ve çe -
maz, ve unutmıyacaktır. vik hareketleriyle Fenerbıhçı ıtadının ye-

19 Mayıs . • Samsun •. Mustafa Ke- ıil çimenleri üzerinde, her biri binlerce 

al M 'llI Ü d l y halkın allcıılarını tophyan beden hareket-
m . · · • 1 m ca e e • • atan ve leri yaparlarken, orta mektep talebeleri 
l.ııklil I · · · de Beıiktaı'ta Şeref ıtadmda, beden terbi-

17 milyon insanı besliyen toprakla- yesinden yıına ağabeylerinden hiç bir ıu
riy/e, suları damarlarımızda akan lcan- retle geri kılmadıklarmı tribünleri dol
/ar gibi bizim olan nehirleriyle; zafer- duran binlerce ıeyirc!ye iıbat ettiler. 

./erinin gölgesi h§18 dalgalarında titri- Resmi ve huıuıl bUtün binalı~, tram
yen denizleriyle; ecdat türbesi olmuş '·aylar ve vapurlar buıiinlln ıerefıne tan-

" · k · d h 1ı sancağımız ve Parti bayraklarlyle dona-
sıra da11larıyle: g6 lerın e ra met ve LI bllh irili f '-l bl · k dd tılmııtı. man ve ısaa u a .. ı r 
bereket taııyan bulutlarıyle. mu a es ,_ d • lril t 1 1 1 dolu olan • çoa enı.1 na •ası ı ar y e 
bır bütün olan Türk vatanı, bundan Haliç muazzam bir ıelincik tarlasını an-
tım yirmi bir yıl önce kati bir kurtu- dırıy~rdu. 
luşun müjdesine kavuşmuştu. O kur- 7487 talebenin iııtlrlk ettiği bugünkü 
tulan vatanın ebediyetlere kadar sahi- tören çok muntazam bir ıekllde cereyan 
bi sensin; ey büyük milletim! Sen ha- etti ve rençlik, kendisini seyre ıelen 

yatını. istikbalini ve her anının mu • halktan hak ettiği sürekli ve coıkun al -
kadderatını yalnız ve yalnız kendi e- kıılar topladı. 

/inde tutmayı vazifelerinin ilki say • /zmir'Je 
maktasın. Başında kendi iradenin bu . 
ruhtaki timsalini bulmakla milli bir- İzmir, .19 a.a. - 19 mayıı ~~çlık bay-

1.k bü Ü r · ~ Ü b"tü k dr tini ramı buıiin ıehrimlzde ıençlıiın coıkun 
ı. ve t n ugun n u n .u e. tezahUratiyle kutlınmııtır. Şehir baıtan 
bıssetmekte ve başkalarına hıssettır - baı1a donanmııtır. Yağmurlu hava tezahU
melrtesin. Onun iı;indir ki yerden, gök rata enrel olmamııtır. 
ten uğradığın en müthi~ fel§ketlerin Saat 9 da biitlln mekteplerin iacllerly
acısını, milli iradeni ~ahsında teces • le ıpor kulüpleri mensupları kııtıda top. 
süm ettiren büyfik insanın, aziz evi~- lınmıtlar ve ıonra baılırında bando ol -
dın lnönü'nün sevgi dolu göğsüne ba- duiu halde yollardı halkın hararetli al
ımı koyarak dindiriyorsun. Onun iı;in- kıılariyle karıılanarak cumhuriyet mey 
dir ki maddi ve manevi kayıplarının danını gltml•lerdir. 
teseJlisini onun sadece millet aşkı ile Bütün gençtik eeerini kendileriJte e-

.. • · d b l O Ü manet eden büyük türkün heykeli önUnde 
,arpan yuregın e .u ~>:ors~n. y - tizim ile eiilmiıler ve çelenkler koy-
rekte, tek tek hepımızın vıcdanları. - muılardır. Aynı saatte Karııyaka orta o -
mızdan çıkan 11ıklar toplanmıştır. Mıl- kulları talebesi de AtatUrk'lln annnlnin 
il birliği böyle anlıyoruz : Birimize Soğukkuyu'daki lı:abrlni ziyaret etmlıter 
lelllcet hepimize f elD.kettir. Birimizin ve çelenkler koymuılardır. Gençlik bay· 
bahtiyarlığı, hepimizin bahtiyarlığı - ramı ve jimnastik ıenllil saat 15,30 da 
dır. Bu duygu ile Türk miJleti, yek - Kızılc;ullu'dakl koıu alanında yapılmııtır. 
pıre, sarsılmaz, parı;alanmaz, çelik bir Öileclen ıonra trenler hıncahınç bir b -
kütledir. labalığı sahaya tasımakla bitirememiştir. 

. - . . Evela vali Aykut beraberinde kumandan, 
Genı;ler: ınkılabın, cumhurıyetın ço- C 11 P H lk .ı b k 1 b 1 d" . . . ve a ev,. aı an arı, e e ıye 

cukları ! · · , reisi ve kültür direktörü olduğu halde ta-
Size b6yle hitap ediyorum. Çünkii !ebe ve ıporcuları ıelimlamıı bunu taki

aranızda, yirmi bir yıl önce 19 Mayıs- ben mızıkanın ı,tlrlkiyle bütün talebe ve 
tan eve/ doğmu~ olanlar yok gibidir. sporcular tarafından lıtiklll marıı ıöyle
Sizler dünyaya geldiğiniz dakikadan nirken nhaya tUrlr bayraiı çekilmiıtlr. 
beri. bizlere tahatturu elem veren acı Mar,tan ıonra vali Aykut hararetli bir hi· 
hidiselerden bir tekini bile görmeksi• tıbe ile rençliiin bayramını kutlamıı, bu 
zin hür müstakil ve daima mamur edil nutku Vadiye Aykun ve M. Öz'un nutuk-

• . !arı takip eylemlıtir. 
meğe çalışılan bır vatan üstünde büyü-
diJnüz. hür müstakil ve daima mamur Tılebe ve ıporculınn yaptıtı ıeçlt 

. • ' . " re.mi ve jimnastik hareketleri bUyilk bir 
edılmeğe aç/ışı/an bır vatan üstunde 1 1 1 i d i -'- d rl bir 

• . k d .1 . d d h nt zam ır n e ıeçm ı •e ..- e n 
yaııyorsunuz. Sısı en ı erın en a a z vkle takip olunmqtur. Gece muhtelif 
bilgili, daha diri ve ileri, daha miJr~f· y:rlerde HalkCYlerinde, kulUplerde tos>
feh yetiştirmek için üstünüze titr/yen Jıntılar n ellenceler tertip edllmlıtlr. 
hir neslin emanptindesiniz. Size bu Gazeteler 19 mayıım ti1rk milletinin 
mesut çocukluk ve gençlik devrini hayatında hsl.1 olduiu bUyiik •• tariht e
bahıetmek için, taarruza uğramıı va - hemlyetl tebarih ettirmekte, Ebedt Bil -
tan topraklarının üstünde çekinmeden yük Atati1rk'iln 81mea hatıraımı tlalm ve 
can verenleri ve onlara baş olanları tebcil ile kaydetmelrtedlrler. 
yüreklerinizde minnetle. hürmetle ya- Bütün yurtta 
§atmalısınız. Sıra, size geldiği raman, Yurdun her tarafından Anadolu ajan -

Bir B. T. O talebe•i perende 
atıyor 

sına ve razetemize gelen telçaflar, 19 
mayısın yıldönilmünün en ufak kasabala
ra varıncıya kadar her yerde tesbit olu -
nan program mucibince coıkun tezahür -
!erle kutlandığını haber vermektedir. 

Her tarafta okullar talebesi, büyUk 
seyirci kütleleri önünde beden hareketle
ri yıpmıılsr ve bu büyük gün, milletimi. 
aln birliğini ve bqtakl BUyUk Milli Şe -
fe olan bağlılığını bir kere daha cihan 
önünde isbııt eden ıembolik bir mağna ik
tisap etmiıtir. 

Amerika Türkiye'ye 
deniz ateşesi yolluyor 

yeti dünyanın geçirmekte olduğu ıu 
dakikalarda bir daha göstereceği· 
mizden ve ıağdan soldan gelecek 
propaganda rüzgarlarma kimaenin 
ehemiyet vermiyeceğinden katiyen 
emlnız. Her ıeyi, her mantık ve 
muhakemeyi daima milletin aziz ve 
yüksek menfaatleri bakımından tet· 
kik ve mütalea eylemek ve ona an· 
cak bu yönden bir kıymet vermek 
icabeder. 

Dün harici politikamızda bizim 
için en doiru yolu aeçtik. Bugünkü 
harp vaziyeti kar§ısında dahi dünkü 
kanaatimiz sarsılmıf değildir. Çün
kü hak yolu ve medeniyet yolu bu
dur. Türk milleti hakka tapan bir 
millet olduğu için, baıka bir yol in
tihap edemezdi. Bununla beraber 
biz nihai zaferi ıuur ve insanlığın 

Kahire; 19. a.L - Havu ajansı bil· kazanacaiından ıüphe etmiyoruz. 
diriyor : lıte bu manzara karımnda ve böy-

Amerika hükümeti yakında Yakın- le günlerde bize düıen iı, en yüksek 
ıark ve Balkanlu için bir deniz ataıesi v-:t~npen:erlik. • hi1aiyatiyle • Şefi • 

• . , mızın taym ettıiı veçhede ımanlı 
tayın edecektir. Bu ataıe Türkıye de adımlarla ~rümektir. Bi • iz 
otura.ak - - ._ ~ Aı::ı-.. n«at vaztYem!z ıım<mi~~a· 
nizi'nin muht~lif memleketlerine ıe • dardır. • 

yahat edecektır. Necıp Ali KOÇOKA 

Alman hava kuvetleri 
Ostende 'i bombaladılar 
İngiliz tayyareleri Almah hatlan üstünde 

muvaff akiyetli hücumlara devam ediyorlar 
Lnodra, 19 a.a. - Hava nezaretinin teb 

lift: 
"Namur'un. batı - glmal bölgesinde tay

yar .. lerimlz cuma gecesi llerllyen dUııman 
kollarının kullandıkları ıoae ve <femlryol
ları Uzerlne taarruzlar yapmııılardır. De
mlryolu hcuıo.rn uğratılmıı. köprUlcre bom 
balar isabet ettlrllml11Ur. Tayyarelcrlmlz, 
tayyare meydanlarını bombardıman et
mlo ve mlUı.lm yiyecek kollarını kurııunuo.n 
geçlrmiıUr. Muharebe m<>ydanı üzerinde 
ıtddetll b!r hııva faaliyeti cereyan etmek
tedir. 

Bergen Uz,.rlndc lJlcnhelm tayyareleri 
bir :Maaserschmlt 110 dUşllrmilflerdlr. Bu 
tayyarenin dağlık bir bölgede yere dll§tü
lil görUlmll§ttlr. 

Şimal denizinde devriye vazifesini glS
reıı lngillz kuvetlerine mensup Hudson tay 
yareleri ticaret gemilerinden mürekkep 
bir katlleyl bombardıman etmlıtlr. Bir 
dU,man vapunı hasara uğraını:ıtır. ,. 

İngiliz bombardıman tayyareleri dllfma
nın mtlnakale yollan ve tlsleri üzerine ye
niden muvatfnklyetll bombardımanlar yap 
mı,lardır. 

DUımıın kıtnatına ve dUtmıın taratından 
lıgııl edilen bölgelerde hayatı merkezlere 
gllpegUndllz hücumlar yapılmıotır. 

Gece, dllfmanın Belçlkn'da.kl ıoae ve de
mlryolları üzerindeki irtibatları ılddetle 
bombardıman edllmlıtlr. Geceleyin Alman
ya üzerinde yapılan harekAt genlı bir böl· 
geye oamll olmuo ve birçok askeri hedef
lere bUytlk çapta bombalar lııııbet ettiril
mletlr. 

Bu harekAta ııtıro.k eden Uç tan;are dlSn
memlotlr. 

Paraıütçülere karıı 
Dün llkoaın doğ\! - cenup sahili üzerinde 

harp gemilerinden geldiği zannedilen ıtd
detll top ıııe.l!leri lfltllml~tlr. Keza tayyare 
sesleri de duyulmuıtur. Alert verJlmemıı
tlr. 
Bugtın bütun resmi binalar, beolncl kol

la dllşman par~ütçUlerine knrııı sUngUIU 
askerle muhataza altına alınmıştır. 

Tlmes nt'hri boyundan Londra•ya giren 
yollar üzerinde mUtemadl polis devriyeleri 
dolaşmaktıı.dır. 

Oıtenıle bombardıman eılilıli 
Belçlka'd& bir mahal, 19 a.a. - Alman 

tayyareleri cumayı cumartesiye ballıyan 
gece ve cumartesi ııabahJ Ostende'l bom
bardıman etmıııerdlr. 

Tahrip eılilen alman benzin 
depoları 

Londra; 19. a.a. - Hava nezareti, 
İngiliz kuvetlerinin dün aqam Ha • 
novre, Hamburg ve Breme'deki ben • 
zin depolarına hücum ettiklerini ve 
inılli.s avcılarının en u 20 dtıpnan 
tayyaresi dilıürdüklerini bildirmekte
dir. 

Cenubi Belçika'da ingiliz hava ku
vetleri dUıman kollarını bombardıman 
ederek kıtaatı dağıtmış, köprülere 
bombalar isabet ettirmiJlerdir. 
Bombardıman tayyareleri Fransa'da 

ve Belçika'da harekB.ta devam ediyir • 
tar. 

F ranıa' da alarm 
Pariıı, 19 n.a. - Batı - olmal bölgesi U

zertnde saat 21,r;:s den 23,r;r; e kadar alert 
ıısretl verilmlotlr. Hiçbir httdlse kaydedil
memektedir. 

Eupen - Malmedy 
Almanya tarafından 

ilhak olundu 
Bertin; 19. a.a. - B. Hitler tarafın· 

dan imza edilen bir kararname Belçi
ka hududunda kfrin Eupen, Malmedy 
ve Moreanet bölgelerini Almanya'ya 
ilhak etmektedir. Bu mıntakalar Ren 
viliyetine tabi olacaklardır. 

D. N. B. ajansı, B. Hitler'iıı° Avus
turya'daki nazi partisinin eski ıefi er 
lan Seyss lnquart'ı Hollanda'da işgal 
edilen mıntakaların komiserliğine ta
yin etmi§ olduğunu bildirmektedir. 

lsviçre gazeteleri 
1 talya'nın gösterdiği 

anlayıştan memnun 
Bern, 19 a.a. - İaviçre gazeteleri 

beynelmilel vaziyetin bu vahim anın· 
da ltalya'nın lsviçre'nin tavrıhareke
tine karıı göıterdiği anlayııtan dolayı 
büyUk bir memnuniyet izhar etmekte
dirler. 

"Journal de Geneve,, bitaraflığın İs
viçre için hareketıiz bir gevıeklik A
kidesi olmadığının ltalya·da anlqıl
mıı olduiunu yazmakta ve lıviçre'nin 
bu bitaraflıfı biltiln enerjilerini urfe
derek müdafaa edeceği ilave edilmek
tedir. 

ve 

Türkiye Demir ve (elik Fabrikaf an 

müdürlüğünden : 
Bartm deresi boiazmda Boiazköy yakmmda mü 

imtiyazı alınmıt olan mmtakadan 5000 ton Dolomit taıJllJll 
racı ve Karabük'te müeaseaemiz aahaama nakli iti bir 111ii 
hide ihale edilecektir. Şartnamelerle yapılacak mukavel 
aureti lstanbul'da Sümer Bank İstanbul ıubeainden, Ankata 

mer Bank Ummni Müdürlüğü ticaret ıubeainden ve Ka 
müe1aeae müdürlüğünden bedelsiz olarak alınabilir. Talip 
lann en geç 31.5.1940 tarihinde ıaat 12 ye kadar mü~ 
dürlüfüne tekliflerini vermeleri ilan olunur. J 983 

Nazarı dikkate 
Ankara Valiliiinden: 

İsmi : 
Cinsi 

Mevkii Tahrir No: 
H. A. M. Nisbeti 

Muharrem eşi 
Ümmühan 
Birincioğlu Dikmen 43 Tarla 50 

< 75 c 3 50 
c . 88 c 2 50 
c 246 Bağ 30 
c 328 Bağ 20 c 10 1 

Dikmen köünde 2901 aayılı kanun mucibince icra kılınan tahrirde 

Yenice mahallede 43 sayılı hanede Muharrem qi Ummiihan biri 
adına tahrir ve tesbit edilen yukarıda evsafı yuılı yedi parça 
Çankaya idare heyetince müttehu karara miiıteniden tanzim kılı 
ihbarnamenin ikametgih olarak gösterilen mahalde bulunamadığı 
nen tebliğata zaruret hasıl olmugtur. 

Bu arazilerin gerek mesaha ve gerek kıymetleri hakkında bir iti 
lunulduğu takdirde ilan tarihinden itibaren 60 cUn nrfında Devlet 
na müracaat olunabileceği ilan olunur. (2392) 12 

imar heyeti fen tenifinln e 
BEDEN TERBİYESi GENEL D. ittirlk veıikuı aımıı otmatatı 

Mütercim aranıyor 
dır. 

3 - İşin keşif bedeli (4500) 
Muvakkat teminatı 337,5 lir~ 

Beden Terbiyesi Genel Direktör- 4 - Pazarlıkla eksiltme 
940 tarihine mUsadif cuma gil 

lüiünden: (15) te Siverek belediye dair 
Beden Terbiyesi Genel Direktörlü- şekkül edecek olan eksiltme 

ğU neşriyat ve propaganda müdürlü- nu huzurunda yapılacaktır. 
ğilnde çalışmak üzere bir ingilizce ve 5 _ Eksiltmeye igtirak ed 
bir fransızca mütercimi alınacaktır. mezkQr tarihte eksiltme aaa 
• Bu lisa?lardan birine v~ya her iki- dar komisyona vesikalariyle 

11ne hakkıle vakıf ve tercumeye muk- 1 t il .. d rdl . b 'f 1 at arı veya pos a e gon e 
tedır bulunanlardan u vazı e ere ta- d' d b t k d k "syorJ 
• 1 1 ··ğ k il ır e u aaa e a ar omı 
~p o!a~.arı~ .?8-p:rı o .re~me zere 1 edilmit bulunması lbımdır. el 

ene ıra. tor ~ negUrıya vle propa- 6 - Mukavele ve ıartnaınel 
ganda mlidilrlüğtine m racaat arı. t k ~ ..:ı· i ıı. A .. ,,.,, .. , 'd 

~ ,e_ ~CMJ..VC•-~~a 

--------------- ler mar heyeti ıefliğinden 

ANKARA V ALILIGI 

Kiralık kaplıcalar 

Ankara Valiliiinden ı 

Bir ıenelik muhammen icar bedeli 
3500 liradan ibaret bulunan Kızılca • 
hamam bUyük, kUçUk kaplıcaları ile 
635 lira sabık bedelli Güvem, Çeltik, 
Çamlıdere, Kırpazarlan resmi 30. 5. 
940 günUnde açık eksiltme suretile 
mahallince ihaleleri icra kılınacağın
dan taliplerin % 7,5 teminat, mektup 
veya makbuzlan ile kaza kaymakam· 
lığı riyasetinden müteşekkil komisyo· 
na ve şartnameyi görmek istiyenlerin 
mahalli hususi muhasebe memurluğu
na müracaatları iHln olunur. 

(2300) 12315 

ViLAYETLER 

Harta yaptırılacak 
Çanakkale Beleiıiyeıinden: 
1 - Çanakkale kasabasının meskQn 

ve gayri meskQn 225 hektarlık sahası
nın hali hazır haritaaiyle bunu çevre
liyen 40 hektarla 265 hektara varan sa
hanın 1/4000 mikyaslı münhanili tekau 
metrelik haritasının yeniden alımı tıi 
bir ay müdde.tle ve kapalı zarf usu· 
liyle ekıiltmeye çıkarılmıştır. 

2 - lıin maktu bedeli 1500 liradır. 
3 - Muvakkat teminat 412 lira 50 

kuruştur. 

4 - Eksiltme 6. 6. 940 perşembe gU
nü saat ıs de Çanakkale belediye bi
nasında mUteş~kkil eksiltme komis
yonu tarafından yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye i§tirak edeceklerin 
belediyeler imar heyetinden iştirak ve 
eikası almaları ve bunu teklif mektup
larına koymaları liizımdır. Şartname

ler Çanakkale belediyesinden ••e An· 
kara belediyeler imar heyeti fen şefli
ğinden parasız alınabilir. Teklif mek
tuplarının tayin edilen günde saat 14 
de kadar Çanakkale belediye reiıliği· 
ne verilmesi ve yahut posta ile bu sa
atten evel gönderllmit bulunması 11-
zımdır. 

(3807/2215) 12231 

İmır plim yaphrtlacak 
Siverek Belediyeainden: 
1 - Siverek kasabasının imar plln· 

tarının tanzimi iti pazarlık usuliyle 
ekıiltmeye konmuıtur. 

2 - Eksiltmeye ittirlk edeceklerin 
Nafıa Vekiletinin ıehircilik ihtisas 
vesikasına hazır olması belediyeler 

lınabilir. (4005) (2335) 

Mühendis ve fen m 
ıh nacak 

Adana Belediye Riya .. • 
Belediyemizde 300 lira aylı• 

bir milhendis veya mimar il• 
lira aylık ücretli iki adet fetl 
luğu milnhaldir. 

3656 aayılı barem kanunu b 
rine göre bu maqı alabilece~ 
dana Belediye Reisliğine mU 
meleri ilan 'olunur. 

Kıpah zarf usulile eksil 
Tekirdai Nafıa Müdürl 

1- Eksiltmeye konulan it : 
Gölcük yolunun " 1o+soo ,, 
releri aruında " 10+300 ,, 
kısmının ıose esaslı tamiratı 
latı sınaiye ve bir adet küçU1' 
binaaı inpatı. . 

Ketif bedeli : " 94488 ,, ııtl 
ruıtur. ~ 

2- Eksiltme 5. 6. 940 tari tf 
lıyan çarşamba günü saat ıs 1 dağ Nafia mildürlüğilnde ek•1 

misyonu oduında kapalı zarf 
yapılacaktır. 
3- Eksiltme tartnamesi ,,. 

teferri diğer evrak 475 k~ 
mukabilinde Nafia müdürlU 
lınabilir. ıtlf 

4- Eksiltmeye girmek i 
terin en aıağı 50 bin liralık bıl 
se itleri yapmıı olmaları .,et 
41 kuruşluk muvakkat teınirıl 
ve ihale gilnUnden en az 8 t 
Tekirdağ valiliğine mürac•:ı 
edecekleri belgelere göre f: ·c 
sikası almaları ve 940 yılına.'~ 
odası vesikası göstermelerı 

5- İsteklilerin teklif rıte 
2 inci maddede yazılı saatte~· 
evetine kadar komisyon re~•1ı 
buı: mukabilinde vermelerı 1 • 

Postada olan gecikmeler ~ 
ınez. (4086/2398) 

Su 
Çubuk Belediyeaindell ' 

1- Açık eksiltme ile su t 

ikmali, ti 
2- Ketif bedeli bin yUı: ti 

ruıtur. 

3- Muvakkat teminatı d 
'curuıtur. ,4J': 

4- Katt teminat 165 Ur 
5- İhale ıünü 29. 5. 940t ı• 

milsadif çaf1amba günil ·~ 
baptaki f ennt şartname bıli 
rilir. 



ULUS 

I MODAF AA VEKALETi 

kırpıntı satışı 
. M. Vek"I • 

500 seyyar mu!bak ahnacak 
lzmir Aıkeri Satın Alma Komia

yonundanı 
500 adet seyyar mutbak kapalı zarfla 

münakasaya konmuııtur. İhalesi 28 • ma
yıs • 940 sah günü saat 11 de yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 175000 lira ilk temi
natı 10.000 liradır. Nilmunesi her ıün lı:o
miıyondı görülür. hteklllerin ticaret oda
sında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
etmek mecburiyetindedirler. hte1rliler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cU maddelerin
de yazılı vesika ve ko.nunun tarifatı da.ire
ıindo teklif ve teminat mektuplarını ihale 
saatinden bir saat eveline kadar makbuz 
karıılığı İzmir Bornova askeri aatın alma 
koıfıiıyonuna vermeleri. (2247) 12246 

BAŞVEKALET 

Daktilo aranıyor 
BaşvekAtet Umumt Murakabe Hey

etince mUsabaka ile fransızcayı silratli 
yazan bir daktilo alınacaktır. 

ma komisyonunca 8-8-1940 puartul gQDU 
sııat 14.30 da açık eksiltme suretiyle ihale 
edilecektir. Tahmin edilen bedeli (3900) 
liradır. Şartname parasız olarak komisyon 
dan vcrlllr. Taliplerin muvakkat teminat 
olan (292) lira (50) kunıo ve 2400 aayılı 
kanunun 2 ve 3. ma.ddelcrlndekl veaalkle 
mezkQr gUn ve saatte komisyona mllraca oııuııd a eh Satın Alma Ko-

lon •il : 
Pltııtıldu b 

1 
ıttııaa1 : 

22
_ ez kırpıntısı satılıktır. 

detıir T ~-5140 ~arıamba günü 11-
h • alıp! · 
"I, \' S erın muayyen vakitte ' a. Al ~ ) · .r..o, da bulunmaları. 

Zİ 12356 

. "n tanklar1 yaphnla<ak 
onu~dVekAieti Satın Alma Ko-
·ı il.il: 

btdeJı 125 
l"llatı lı: ,954 lira olan benzin 

,!t11r. Ekıııtaııaı! zarfla eksiltmeye 
tu lt 11 ded' rnisı 6/ 6/940 perşembe 

. rıı1 olııp ır .. lk teminatı: 7 .548 li-
tıı 11>'ond1112 ~eşı f ve projesi 630 kuru

bir ıaa a ınır. Taliplerin muayyen 
(2J•\', Sa, ~1ev~Une kadar zarf.lıı.rını 

u~ • .r..o. da vermelerı. '1 . • 12387 

Uzika alat ve 

. ~lllesi alınacak 
• Veft:.ı °'""d iLieti Satın Alma Ko........ •n· -... ııe • 

:tt eı~~inl' edilen fiyatı (İki bin 
tzııe ltıuzi~ ıra seksen kuru:;) olan 

1 15 
•ııretiyl ala~ ve malzemesi açık 

lı1ı: 71~ e ntunakasaya ltonmu:;tur. 
~ teınıııa.t cumartesi günü saat onda-

0~rııstıı; ~06,55) iki yilz altı lira 
~ raır ı.t • vsaf ve şaruıımcııi be-

1 b loru111 ' M. V. satın alma komis· 
11/l&elerı~· ~teklilerin kımunun emir 

('•~a lı:oııı· 1 ale saatında M. M. V. 
-7) 11Yonuna gelmeleri. 
~ 12388 

nzin ahnacak 
"'· v k" 'de aleti Satın Alma Ko-•n· tıı lrıe talı • 

11oı._ıso t illin edilen fiyatı: 45.000 li
-~lıJr.ıaon tenekeleriyle birlikte ben-

40 Plz •atın alınacaktır. Pazarlığı 
1'tı: ~~~i ,&ünü uat 1 l dedir. Ka
• Otııi11 lıra olup ısartnamesi 245 
lltitte ~dan almır. Taliplerin mu
rı. (2lısg)' M, V. Sa. Al. Ko. da bu-

12389 

P.t. V · Ha va Müsteşarlığı 
a·ı ~Yah Yatak alınacak 
. Ve1t"1 )Oaı • eti Hava Satın Alma 

' 2• lı:°llndıı.n: 
aı,,._ at, . 

Olıı)"'Calı:t Ilı bılyalı yatak pazarlıkla 
lı qti ır. Muhammen bedeli (3500) 
"~ 22ııı t~tninat miktarı 525 liradır. 

.._tı.11 40 Ç!U'§amba g{lnU saat 10 
'~ııa:lrna komisyonunda yapıla-
~tltd.eıı e ve liste her g{ln komls· 
~1 aonra görU!eblllr. İstlyen -

ı~ "' alabilirler. İsteklilerin mu· 
("1~1 111.atte katı teminat ve ka.nu
~~ komisyonda bulunmaları. 

Oli) 12205 

. " r >'ağı ah nacak 
,i,:elt&Jeti Hava Satm Al
' ıs t onundan : 
lı:~l •e,.~ bGotden Shell, Mobiloil A-B 
. 'llıotö Unların muadillerinden pa -

1~ <&25{ı)r ~tı alınacaktır. Muhammen 
3& lirl<!Jlıra olup kati teminat n;ıik
~l de~· Pazarlığı 21-5-940 salı gü 
°il ClJttı la &atın alma komisyonun· 

dt ta~ dar! ıartname her giln ko
~ •e ~ebilir. lıteklilerln muay • 
i1Me ~ tte kat! teminat ve kanuni 

O) oııııı1onda bulunmaları. 

Qd 12357 

"- t.t ır bezi alınacak 
it · Vek"I , °""•)' il eti Hava Satın Al· 

lı: S.ıı.._ o1ıurıdan • la """il : il o • 
ı~•tnı ,j OO metre çadır beal p~ 
1. lir, ~acaktır, Muhammen be • 
ıo1r1dır, ; tıp kati teminat miktarı 
tc-3o da ha •ıarhiı 21-5-940 salı cünü 

L laelltt va •atın alma komisyonun-
qtr ır, ld 
~ tilıı ötı art tartname ve nümu-
' lı:lır, lat ~~en sonra komisyonda 

•ti t ~ lılerln muayyen gün ve 
tt?ıınat 
buı •e lcanwıt belgeleriyle 

llııınaıırı. (2371) 12358 

Koyun eti alınacak 
Edirne Askeri Satm Alma Komis· 

yonundah: 
Edirne'de askeri hastane iı;in 76650 kilo 

koyun eti kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 
5-6-940 çarşamba günıi saat 11 de Edime
do eski miıuiriyet dairesinde satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutarı 42157 lira 50 kuruş ve teminatı 3123 
liradır. Evsaf ve şartnamesi komisyonda 
&"Örülebilir. İsteklilerin ıözü ıeı;en gün ve 
en geı; ihale saatinden bir ıaat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermiıı olmaları 
lhımdır. (2285) 12288 

Un ahnacak 
Mara§ Aıkeri Satm Alma Ko

misyonundan: 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 200.000 ki

lo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıı • 
tur. 

2 - Muhammen tutarı 26000 liradır. 

3 - İlk teminatı 1950 liradır. 
4 - Şartnamesi, İstanbul, Ankara Lv. 

amirlikleri ve Maarııta askert satın alma 
komiıyonlarındadır. İstekliler ıartname
yi komisyonlarda görebilirler. 

Fransızcadan batka lisan bilenler 
tercih olunurlar. Ücret gösterilecek Ji. 
yakate göre tesbit edilecektir. 

Müsabaka imtihanı 23 Mayıs 940 
perşembe glinU ıaa iki buçukta Mura
kabe Heyetinde yapılacaktır. Talip o
lanların bir istida ile heyet reiıliğine 
daha fazla malOmat almak istiyenlerin 
de heyet muhasebeciliğine mUracaat • 
tarı. (2254) 12299 

NAFIA VEKALET( 

100 takım ·makas 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden: 
21. 6. 940 tarihinde cuma günü saat 

16 da Ankara'da Nafia Vekaleti binası 
içinde malzeme mUdürlliğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo • 
nunda 266000 lira muhammen bedelli 
ve Mersin'de cif teslim şartile 100 ta.. 
kım basit makas ite bir adet ray teka
tuunun kapalı zarf usuliyte eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
13.30 on üç lira otuz kuruş bedelle 
malzeme müdürliiğünden alınabilir. 

Muvakkat teminat 19950 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birJikte ayni gün saat 
14 e kadar mezkQr komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lbımdır. 

(2065) 12097 

5 - Kapalı zarf uauliyle eksiltmesi 1-6- C 1 1 
940 cumartesi günü saat 10 da Maraıta ıu- __ s_o_v_o_K_M_IL_L_E_T_M_E_L __ s_ 
bay gazinosunda yapılacaktır. • 

6 - İ&tekmer teklif mektuplarını en son 6 Memur evı 
1-6-940 cumartesi giinü sııat 9 a kadar Ma-
ral'ta askeri saun alma komisyonu riyue- yaphrılacak 
tine gönderecekler veya vereceklerdir. Bu 
saatten sonra gelen veya getirilen mektup. Türkiye Büyük Millet Meclisi J. 
lar kwıunen kabul edilmez. (2287) 12290 danı Amirleri Heyetinden: 

Sadeyağı alınacak 1- Çankaya'da inşa ettirilecek altı 
adet memur evinin inşası kapalı zarf 

Kırklareli Tümen Satın Alma Ko- usOlü ile eksiltmeye konulmuştur. 
misyonundan: 2- Eksiltme 31. V. 1940 cuma günü 

Tümen birliklerinin 940 malt senesi için saat on beşte Büyiik Millet Meclisi !
ihtiyacı olan 72 ton sade yağı kapalı nrf dare Amirliği heyeti odasında yapıla
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muham- taktır • 
men bedeli 90720 liradır. İlk teminatı 5786 3_ Fenni ve hususi tartnameler ile 
liradır. Şartnamesini ve evsafını her rUn k M'll M 
Kırklareli tümen satın alma komisyonunda planlar her gün Bilyli ı et celisi 
gbrebillrler. Daire Müdürlüğünden alınabilir. 

İhalesi 30-mayıs-940 perıembe ııünü uat 4- Tahmin edilen bedel ( otuz altı 
15 do Kırklareli tümen sa un alma komiı- bin üç yüz on sekiz lira altmış ) kuruş-
yonu binasında yapılacaktır. tur. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 ,_ S- Muvakkat teminat (2723 lira 90) 
maddelerindeki vesikalariyle beraber iha- kuruştur. ( Banka teminat mektubu 
lenin muayyen gün ihale saatinden bir olacaktır. ) 
saat evetine kadar teklif mektuplarını Kırk 6 _ Kapalı zarfları ihale günü saat 
lareli .tümen satın alma ko.miı~?nuna ver • on dörde kadar İdare Amirliği heyeti-
melerı ıarttır. Postanedekı gecıktneler ka- kb k b'l' d t d' d'l · 
bul değildir. (2296) 12297 ne ma uz mu a ı ın e ev ı e ı mış 

bulunacaktır. 

Buğday kırdırılacak 7- Talipler 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3 üncü maddelerinde ve şartname 
de yazılı vesikaları birlikte getirecek· İstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: terdir( (2273) 12300 

atınrı. (2341) 123~ 

Müteahhit nam ve hesabma 
10 adet To!eul deposu 
ve lef erruah ah nacak 

Askeri Fabrikalar Kmkkale 
Crup Müdürlüğü Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (12 000) lira olan 
10 adet Tolcu! d"posu ve teferruatı mtltc 
ahhlt nam ve hesahına Askert !ııbrlkalnr 
umum mUdlırlliğtl m"rkez satın alma ko 
mlıryonunca 24-5-1940 cuma glln•I s:ı.at 15 
te pazarlıkla ihrue edilecektir. Şıı.rtname 
parasız olarak komisyondan vcrllır. Talip
lerin muvalckat teminat olan (900 ı lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. m ddcle 
rlndeld vcsalkle komi yoncu olmadıklnrı 
na ve bu işle nh\kadnr tuccardnn oldµkla 
rına dair ticaret odası VC'lllltaslyle mczkQr 
glln ve santte komf11yona mllrncruıtlnrı. 

2:159) 12~ 

Beş kaf em ve ceman 3900 adet 

İspit ile 2900 adet baJhk 
alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko 
misyonundan : 

Tahının cdılcn bedeli (7440) lira olan 
muhtelif ebatta beş kalem ve ccman 8900 
adet ispit ile 2900 adC't başlık Askcr1 fab 
r!ltahr umum mlldlırlllğll merkez satın al 
ma kO'llisyonunca 21-5-l!l40 cıımn gllnU 
sant 15.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şann:ımc plll'aeız olarak komisyondan ve 
rlllr. Taliplerin muvakkat tPrnln:ıt olan 
ı llr.8 ı lira ve 2-tOO numaralı kanunun 2 ve 
a. meddelerlnd(>kf \'E'S:ılkle komisyoncu ol 
madıklarına ve bu işle alAkadar tliccnrdan 
olduklarına dair ticaret odası vesika.siyi~ 
mezkOr ı;iln ve saatte komisyona mllra 
can ti arı. ı 2378) 12362 

Müteahhit nam ve hesabına 

118673 kilo Elektrolit 
bakır alınnrak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira o 
lan 118673 kilo elektrolit bakır mliteahhit 
nam ve hesabına askeri fabrıkalar umum 
müdiirlıiğıi merkez satın alma komisyonun 
ca 24 S/1940 cuma gunü saat 14.~0 da pa 
zarlrkla ihale edılecektir. Şartn:ıme (4) 1i 
ra (16) kuruş mukabilinde komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(5403) lira (56) ktınış ve 2490 numaralı 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komi$yoııcu olmadıklarına ve bu i:ıle nlika
dar tüccardan olduklarına dair ticaret o
dası vesikasiyle me.zkOr cün ve saatte ko-
misyona müracaatları. (2342) 12385 

1000 ton (ubuk veya par(a 
halinde kükürt· ahnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (200.000) lira olan 
1000 ton çubuk veya parça halinde kıikürt 
askeri fabrikalar umum müdiırlügü merkez 
satın alma komisyonunca 27/5/1940 pazar-6300 ton buğday kırdırılacaktır. Pazar

lıkla eksiltmesi 23/ 5/940 perşembe günü 
s3at 14 de Tophane.de İ&tanbul Lv. amir
liği satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
Tnhmln bedeli 62767 lira 20 kurut ilk te
minatı 6026 lira 72 kuruıtur. Şartnamesi 
komisyonda g!Srlilür. fııtcklilerln belli ııı.-

ASKERl f ABRIKALAR tesi günü BGt 14 de pazarlıkla ihale edile-
--------------- cektir. Şartname (10) lira mukabilinde ko-

atte komisyona gelmeleri. (2376) 12391 

ORMAN KORUMA GL. KO. 

Zayi makbuz 
Orman Koruma Genel Komutan· 

hğı Sa. Al. Komisyonundan: 
Orman koruma Ankara taburuna ait (112) 

lira (50) kuruııluk 2/Niaan/940 gün •e 
12/ 111712 numarılı harbiye ayniyat tesel
lüm makbuzu zayi olmuıtur. Hükmil ol-
madığı ilin olunur. (2409) 12395 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 
' 

Kiralık yemek kantini 
Ankara İnhisarlar Baımüdürlü

tünden : 
Orman Çiftliğinde İnhisarlar Bira 

Fabrikasının muhammen aylık kirası 
on be§ liradan olan yemek kantini bir 
sene müddetle icara verileceğinden 
şartnamesi veçhile açık arttırmaya ta
lip olanların teminatlarile birlikte 31. 
5. 940 tarihinde saat 15 de Bat Müdür
lüğümüzde toplanacak komisyona ve 
fazla izahat almak lstiyenlerin de her 
gün Baı MUdürlilğUmliz Muhakernat 
§ubesine ve· yahut Bira Fabrikasında 
müracaatları ilan olunur. (2208) 

12217 

Mamulat ~akliyat ilanı 
Ankara inhisarlar Baımüdürlü

ğünden: 

16 Kalem deml'f malzemesi misyondan verilir. Taliplerin muvakkat te
minat olan (11.250) lira ve 2490 numaralı 

• 
ıh nacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum MüdÜT· 
Jüğü Merkez Satm Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (20507) lira (55) 
kurut olan ıe kalem demir malzeme Aıker! 
Fabrikalar umum müdllrlütU merkez aatm 
alma komisyonunca 24-5-1940 cuma günU 
saat 14 de pazarlrkla ihale edilecektir. Şart· 
name parasız olarak komisyondan •erilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1538) 
lira (3) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu 
olmadıklarına ve bu iıle allkadar tüccar • 
dan olduklarına dair Ticaret Odası vesi • 
kaslyle mezkt.\r ııün ve saatte lı:omtsyona 
müracaatları. (2302) 12317 

Muhtelif se~ze ahnacak 
1500 Kilo Taze biber 

10000 Kilo Taze faaulya 
18000 Kilo Taze kabak 
1000 Kilo Bamya 

12000 Kilo patlıcan 
2000 Kilo Domates 

11000 Kilo Patates 
1500 Kilo kuru soğan 
8000 Kilo Taze bakla 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mii· 
dürlüiü Mel"kez Satm Alma Ko
miıyonundan : 

kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle 
komiıyoncu olmadıklarına ve bu işle all
bdar tUcardan olduklarına dair ticaret O· 
daeı veıikasiyle mezk\lr gün ve saatte ko-
misyona müracaatları. 2343) 12386 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Kablo işleri 
D. D. Yollan Satın Alma Komiı

yonundan: 
Muhammen bedeli 6700 lira olan Sı

vaı'ta yapılacak kablo ferşi 28. 5. 940 
salı günü saat ıs de kapalı zarf usu
Iiyle Ankara'da idare binasında ihale 
edilecektir. 

Bu işe girmek istiyenlerin (502,50) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vcsikalan ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara· 

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı-
tılacaktır. (2181) 12249 

Demir fıçı alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komiı

yonundanı 

Muhammen bedeli 2137,50 lira olan 
150 adet demir fıçı 28. S. 1940 salı gü· 
nü saat 15,30 da açık eksiltme usuliy
le Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

940 malt yılı içinde Ankara'dan Bl
~l. a ve Kızılcahamam inhiıarlar idarele

Tahmin edilen bedeli (6650) Ura olan 
cins ve miktarı yukarıda yazılı 9 kalem 
ıebze Askeri Fabrikalar Kırıkkale gurup 
ınUdUrlUğtl binasında mUteıekkll satın al· 
rna komisyonunca 3-6-1940 pazartesi gU • 
nU saat 15 te kapalı zflrfla ihale edilecek· 
tir. Sebzeler de!aten alınmayıp lklnclteı· 
rln 1940 sonuna kadar ve ıartnamesine gö· 
re alınacaktır. Şartname parası• olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (498) lira (Tl!i) kunıtu havi 
te}\llf mektuplarını mezkOr gtinde saat H 
de kadar komtıryona vermeleri ve kendile· 
rlntn de 2490 numaralı kanunun 2 ve a. 
maddelerindeki vesalkle mezkOr gUn ve 8&· 
atte komisyona mUracaatıan. 

Bu işe girmek istiyenlerin (160,32) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları hamilen eksilt
me saatine kadar komisyonda isbatı 

vücut etmeleri Iazımdır. 
aıkeri rine taşınacak dolu tütün ve içki aan

(2303) 12346 

Unu idarece verilmek ıartiyle 
195.000 kilo ekmek 

piıirtilecektir 

Şartname Ankara'da malzeme dai
resinde görülebilir. 

(2195) 

Hububat ve un 
nakliyahna tenzilat 

12250 

D. D. Yollan Umum Müdürlütün
den: 

-7-

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
Sekiz senevi taksitle ve açık arttırma ile 

21-5 -940 Sah günü satılacak emlak 
Esas 

No. 
767 

Mukadder Depo.zlto 

772 

173 

779 

780 

781 

Mevkii ve Nevi kıymet' 
Börekçiler Mah. Mescit So. Kadastronun 91 ada 14 
parselinde kayıtlı 16, 18 taj No. lu ahşap evin 72 

hissede 12 hissesi ( tamamı 706 M2. ) 
Doğanbey Mah. Kuruçeşme So. Kadastronun 162 
ada 6 parselinde kayıtlı 51 M2. arsa (l'farangoz Meh 
met Erkan'ın yaptırdığı 18 taj No.lu dükkanın ö
nünde). 
Doğanbey Mah. Mescit So. Kadastronun 162 ada 8 
parselinde kayıtlı 181 M2. arsa ( Emlak Bankası 
arkasında, Safa Oteli hizasındadır. ) 
Yenice Mah. Hastahane So. KadastronuQ 213 ada 2 
parselinde kayıtlı 68 M2. arsa ( 15 No. lu dükkanın 
önünde.) 
Yenice Mah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 6 
parselinde kayıtlı 65 M2. ana ( Arabacı Ramazan'ın 
dükkanının önünde.) 
Yenice Mah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 7 
parselinde kayıtlı 159 M2. arsa ( 6 parselde kayıtlı 

1120- 224-

1020- 2()4-

3620- 724-

544- 108.80 

520- 104-

arsanın yanındadır.) 1272- 254.40 

Sekiz senevi taksitle ve açık arttırma ile 

24-5-940 Cuma günü satılacak emlak 
782 Ankara'nın Kızılelma Mah. Saraçlar So. Kadastro

nun 404 ada 1 parselinde kayıtlı 45 M2. arsa. 
783 Kızılelma Mah. Mimar Sinan So. Kadastronun 404 

ada 10 parselinde kayıtlı 38 M2. arsa ( Diyanet 
Reisi Bay Rifat arsası önündedir. ) 

919 Keçiören, Çoraklık mevkiinde Kadastronun 1717 
ada 50 parselinde kayıtlı bağın dört hisse itibariyle 
iki hissesi ( tamamı 6965 M2.) ( Kasap Ahmet Ça-

315-

266-

vuşun bağının yanındadır. ) 1219-
959 Cebeci mevkiinde, Kadastronun 968 ada 1 parse 

linde kayıtlı 24460 M2. arsa ( Cebeci Mezarlığı ya • 
nındadır. ) 4892-

960 Ankara'nın Sebze bahçelerinde Kadastronun 1605 
ada 8 parselinde kayıtlı bahçenin 24640 hissede 
19712 hissesi (tamamı 7962 M2.) (Mustafa Tekeli-
nin işgalindedir. ) 1912-

1034 Sümer, eski" Dumlupınar Mah. Görücüler So. Ka
dastronun 283 ada 16 perselde kayıtlı 32 taj numa -
ralı ahşap evin 128 hissede 8 hissesi tamamı 219 

63-

53.20 

243.80 

978.40 

382.40 

.M2. ) dir. 83- 16.60 
1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak sekiz senevi taksitle 

ve açık artırma ile satılıktır. 
2- Arttırmaya iştirAk edecekler içinde, mühür kullananların mühürleri· 

ni oterden tasdik ettirmeleri ve müzayede sır.asında verilen bedel mukad. 
d:r kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tez• 
yıt eylemeleri lazımdır. 

.~--:. İhale, yuk~rıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 21. 5. 1940 sah 
gunu saat on dörtte, ikinci kısım için 24. 5. 1940 cuma günli saat on dörtte 
Bank~ı~ ~atıı ~omisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito 
akçesı, hüvıyet cuzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlak servisine müra-
caatları. (2200) 

12187 

Emniyet sandığı ilônlara ı ____ ı 

0/o 5 faizli ve sekiz taksitli emlak satışı 
Semti Cinsi 

ı:renköy~nde ~ahr_:ıyı cedit mahalle-Uç katta on yedi odalı yedi ao
ıınde e_skı ı:alımaga yeni Kavaklıbağfalı terkos ve elektrik ~sisatını 
en yenı Telhkavak soka~ında eski 27,havi maabahçe ahşap bir köşkün 
28, ~9, 28, 34, 30, 32 yenı 8/1, 8/1 entamamı (mesahai ııathiyesi 
yen~.8/1. . 13832 metre murabbaıdır) 8500 
Oskudarda Bulgurlu. mahallesınde Üç-İki buçuk katta sekiz odalı maa-
pınar sokağında eskı 1, 1 yeni 18, 18/1 bağ ve müıtemilit ah§a bir 
No 1ı k" k" p • • O§ un tamamı mesahai nthiye-

si (7570 metre murabbaıdır) ikl 
hektar. 1500 

Beyler~yinde Burhaniye mahallesin-İki katta dokuz odalı ve elek-
de .. Halı~bey, bayır sokağında eski 2trik tesisatını havi ahşap bah-
Mu. yenı 25, 25/1 No. taj. 25 No. lı. çeli bir evin tamamı (meaahai 

sathiyesi 4179 metre murabbaı-
.. .. dır.) 750 

Bakırk~yunde Sakızağacında Taşhanİki buçuk katta altı odalı kuyu
caddesınde eski ve yeni 8 No. lı. su ve elektrik tesisatı olan bah-

çeli ahşap bir evin tamamı (me-
sahai sathiyesi 157 metre mu
rabbaıdır.) 2000 

Osküdarda Kısıklı ah il • d 
w m a esın e veMaabahçe ahp.p hane (meaahai 

sokagında eski 25 Mil. yeni 27, 29sathiyesi bir hektar 1757 metre 
No. lı. murabbaıdır.) 3500 
Mahmut~aşada Kemerli sokağında es-Dört katta on ilci odalı terkoı 
ki 3 yenı 16, 18 No. lı. ve elektrik tesisatını havi k§r-

gir bir evin (tapu kaydında kar
gir imalathanenin tamamı (me
aahai aathiyesi 225 metre mu-
rabbaıdır.) 6000 

1 - Artırma 3 haziran 940 tarihine dl.işen pazartesi günü saat 14 d 16 
ya kadar yapılacak ve gayri menkuller en çok bedel verenlerin üzerindeen ka
lacaktır. 

k
2 - Artırmıya girmek için muhammen kıymetin % 10 nu nisbetinde pey 

a çuı yatırmak lizımdır. 

~ -. Artı:zna ~ede~inin dörtte biri peşin ve geri kalanı sekiz senede sekiz 
mlisavı takııtte odenır. Taksitler % 5 faize tabidir. 
• 4 - !akaitler ödeninciye kadar gayri menkul sandığa birinci derecede 
ıpoteklı kalır. 

5 - Binaların fotoğr~fta~ı ~andık dahilindeki utıı salonunda teşhir o
lunmaktadır. Fazla tafsılat ıçın buraya müracaat edilir. 

retleri değiştirilmiştir. 
Bu husustaki tarife 16. 6. 1940 ta

rihinden itibaren tatbik edilecektir. 
Fazla tafsilat için istasyonlara müra-
cat edilmelidir. 12322 

(3979/2319) 12384 

cuma .günü saat 11 de Haydarpaşa'da 
gar bınası dahilinde birinci işletme 
komisyonunca yapılacaktır. 

Muhammen bedel 12466 liradır. Mu· 
vakkat teminatı 934 lira 95 kuruştur. 

Parke yaptırılacak İstekliler, muvakkat teminatı ebli-

D. D. Yollan Satın Alma Komia- yet vesikasile teklif mektuplarını ek
siltme günü saat ona kadar komisyon 

yonundan: • • reisliğine vermiı bulunmalıdırlar. 

dıklariyle ispirto bidonlarının ve bu 
mahallerden Ankara'ya iade olunacak 
boş zurufun nakli için yapılan açık 
eksiltmede teklif edilen fiyatlar 
hiddi llyıkında bulunmadığından 
temdit edilen açık eksiltmenin 30. 
5 940 tarihinde saat 15 de ko • 
misyonumuzda yeniden icra edile
ceğinden taliplerin Bala nakliyatı 

için 35 lira ve Kızılcahamam'a nak -
liyatı için de 54 lira 30 kurut ilk te
minat paralariyte birlikte komisyona 
müracaatları ilan olunur. 

_(2390) 12392 

Aakeri Fabrikalar Kırıkkale 
Crup Müdürlüiü Satın Alma Ko
misyonundan ı 

Unu idarece verilmek ıartıyle 195.000 
kilo ekmek plıirme 1fi Kınkkale prup 
müdUrllltll btııuında mütqekkil aatm al· 

Hububat un ve diğer nhirelere 
mahıuı 9 No.lu tarife üzerinden hu
bubat ve un nakliyatına ayrıca tenzi
lat yapılmııtır. 

Tarifenin bazı münasebetlere ait ile-

Adapazar ııtuyonu arkasındaki yo- Bu işe ait şartname ve mukavele 
lun parke, karolaj döşemesi işi kapalı projesi parasız olarak Haydarpaşa'da 
zarf us<Hü ile eksiltmeye çıkarılmııtır. yol bafmüfetti!liiinden alınabilir. 

Eksiltme 31. 5. 940 tarihine rulayaıı (3985/2321) 12327 
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::: Tatlı iıtah temin eder. Vücuda deTamlı ıençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak uabl 
::: buhranlan, uykuıuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, GriP. 
::: Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel ıevtekliği Te ademi iktidarda ve kilo almakta fW 
5 yam hayret faydalar temin eder. 
::: • • FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvet turuplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURE'J"l1 = KAN KUVET JŞTIHA ŞURUBU KAN, KUVET, IŞTIHA TEMiN ETMESi Te ilk kullananlarda bile tesirini derhal 181-:= ' ' termesidir.... Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 
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• • 

Yavrunuz saadetinizdir ... 

Onun gürbüz •e aıhatli yetİ§İmi; tabiatm tıpkı bir yavru gibi 
aineainde yetiıtirdiği saf ve normal gıda ile mümkündür • . Her, 
anne tabiatm insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden 

istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müatahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur 

Betiktat ÇAPAMARKA Tarihi teıiıi 1915 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ -- -- -
~ Ambar ve atölye binası inıa ettirilecek ~ - --- -§Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketinden :§ -----------------------------

-
Ankarl elektrik ve havagazı ıirketleri arazisi dahilinde yaptın- =: 

lacak anbar ve atelye binaları intaatı pazarlıkla ihale edilece\ctir. := 
1 - Bu -inpatı yapmağa talip olanların tekliflerini en geç 3 ha- ::: 

siran 1940 tarihli pazartesi günil ıaat 12 ye kadar şirket baımühen-= 
dislifine vermiı olmaları lazımdır. :E 

2 - Bu inıaata ait fennt ıartname başmühendislikten meccanen = 
tedarik edilebilir. :E -3 - Pazarlığa ittir!k etmek istiyenlerin ihale tarihinden iki gün = 
evtline kadar ihaleye mevzu teşkil eden ite mümasil inıaatı yapmıı § 

::: oldutuna dair vesaiki şirket miidürlüğüne ibraz ederek bu pazarlı· E: = ğa girebilmek için bir ehliyet vesikası almaları lazımdır. - -5 4 - Tekliflerle beraber 2000,- liralık bir teminat mektubunun =: 
::: tirket veznesine yatırılması lazımdır. 19il E: 

~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııfi? 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGKVŞIEkLIGiNE -

H_ORMOBIN 
T a b.I et 1 e r i he r ecza n ede bu 1 un u r .. 

(Poıtı kutusu 1255) Gılıta, latınbul 
l•D D receteeı e aet I" 

yener ve cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER traı bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz 
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§ S E Y 1 M LI H AY D U J E E,. litalırı ••İri• _,.,, piyanA qf ,.ıs. '§ = = :m. ı. ,..Is nı.a-. ...niıw. le -6 = 
: TYRON POVER : :ııır İlıfe•t ,.,.. ••bımfhr. A.an ıa•a : 
- ,.- :11aserüı Onk. Telefn 2'78 1175 : - -

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
: : D. HAVA YOLLARI 

EToplantıya dôveF: T . 
1 

. . t : : ayyare pıst erı ınşaa ı 
: Ankara Küçük Evler Yapı : 
: Kooperatifi idare Mecli&inden:: Devlet Hava Yollan Umum Mü. 
E : dürlüğünden : 
- Kooperatifimizin umumi he- -
§ yeti 9. 6 940 pazar günü saat on- § . 1- A~~na ;ayya.~e meydanı pistleri 
: da Halkevi salonunda fevkalade : ınşaatl dort aıstem uzcrinden ve kapalı 
E olarak toplanacaktır. : zarf usu!U ile eksiltmeye çıkarılmıJ • 
= = tı~ 
: RUZNAME : 2- a) Sisteminin muhammen bedeli 
E 1 - Şirketin vaziyetihazırası- § 2721 i3.~7 lira olup muvakkat teminatı 
E na nazaran alınması icap eden E 14.637 ~ıradı_r .. < Beton ). . 
: tedbirlerin müzakeresi : b) sıstemının muhammen bedelı 
§ 2 - Şimdiye kadar taahhüt E 279655.1.7 lira olup muvakkat temin.atı 
: ettikleri hisse mikdarını yatır- E 14.937 ~ıradı; .. ( Beton ). • 
: mamış olanlar hakkında karar : c) Sıstemının muhammen bedelı 
E ittihazı E 265567.32 lira olup muvakkat teminatı 
E 3 - Nizamnamenin 11 inci =114.373 liradır. (Asfalt). 
E maddesindeki memur kaydının E d) Siste'?1inin muhammen be?eli 
: kaldırılması. 1980 : 232024.82 lıra olup muvakkat temınatı 
:: : 12.852 liradır. ( Asfalt ). 
,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr' 3- Eksiltme 29. 5. 940 tarihine mil· 

N d
. kk sadif çarşamba günü saat 11 de Hava 

azarı 1 ate yolları meydanında kain umum müdür 

A . lük binasında toplanacak komisyon ta· 
partıman, ev, arse, arazı alım satı· f d . d'l k. 

t . . ra ın an ıcra e ı ce ıar, 
mı ve ngıhzce, Fransızca, Almanca, B . . f • h A 

Yugoslavca, Macarca tercüme ve ka- 4- u ışe aıt ennı v: .ususı ~rt· 
dastro ı I ~ k k"l ·ı h 't namelerle mukavele proJesı ve resım· . yo , p an ve ro ı en e arı a . . · d D H 

h · k t - r· . b'l ler 14 hra mukabılın e evlet ava ve er nevı ar ugra ı ve resım ve ı · .. 
fımum yazı ve vekaletnameli takip iş- yolları tayyare meydanında Umum mu 
Jerı. d•ruhte d'I' H l k d HA dürlük binasında bulunan alım satım 

~ e ı ır. a arşısın a • . . .. 
NEF AP. No. (7) de Müştak Akgül ve komısyon~nl dan tem~n edkıllır.. M'' 
M d h Y d k ı • b" t k 5- Eksı tmeye gırece erın una-

em u ur a u a ızza veya me • Al . . 1 "h' d 
t 1 ·· t d'l · 1914 katat Veka etme ıha e tarı ın en en 
up a muracaa e ı mesı. k" . 1 · 'd ·ı ·· geç se ız gün eve ıstı a ı e muracaat 

..11111111 Daireye elveriıli lllllllL. ederek ehliyet vesikası almaları ıart-
: tır. 

E_ Kiralık büyük bina = lstidalara buna benzer iJleri yaptık-
- : larına dair, işi yaptıranlardan aldık • 
: Çankaya caddesi rus sefareti S lan vesikaları raptedeceklerdir. Zama· 
E karşısında (44) odalı kaloriferli E nında müracaat etmiyenler ve ehliyet 
E (E. 1. E) idaresinin' oturduğu E vesikası a.tmıy?nlar gi.remezler. 
: b'" ··k b" t k" ·1 : 6- Tahplerın teklıf mektuplarını _ uyu ına optan ıraya verı e· - . . . E cektir. TL: (2253) e miiracaat. E en ~eç ihale ~arıhınden hır saat evet 
- - eksıltme komısyonuna makbuz muka· 
,,lllllllllllllllllllllllllllllUllllllr bilinde vermeleri ve hangi sistemi ne 

kadar tenzilatla kabul ettiklerini ıara-
~ baten göstermeleri 18.zımdır. (2211) 

Moıayık _N_ Marka 1221s 

Tecrübelerden sonra bundan daha 
üstün mozaik olmadığı anlaşılmıştır. 
Ankara Hiııey!n Orak. Telefon 2078 
Fabrika Bözövük'tedir. 535 

NEON 
Çubuklariyle tenvirat ve reklam 

tesisatı 

en ucuz teraitle yapılır. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALiH ÇENE 

Ankara Anafartalar Cad. 
No. 10 Ti: 1287 

DİKKAT 
Sayın halkımıza 

ASKERLiK iŞLERi 

Şubeye dôvet 
Ankara Yabancı Aıkerlik Şube

ıinden: 

1927 senesinden evel muvazzaflık hiz
metlerini er olarak yapanlardan 40 yatın· 
da ve daha genç olanlardan yilkıek tıhsil 
dereceleri olanlarla bu tarihten ıonra H· 

kerlik hizmetledni er olarak billhare 
tahsillerini yüksek subay yetiştirecek de· 
recede liıe ve daha yiılcsek dereceye çı
karmış olan ve Ankara.da bulunan bu fiil 
yabancıların hemen ıubeye müracaatları 
illn olunur. (2350) 12343 

OKULLAR 

Muhtelif eşya ahnacak 
Yenitehir, Cebeci ve sair yerlerde Müzik Öğretmen .Okulu Müdür· 

Ev ve Apartıman almak ve satmak is- lüğünden: 
tiyenlere bir kolaylık olmak üzere Ha- ~ 

1 8 
k 1 "hf 

cı Bayram caddesinde 1 numaraya mü- 1 - ~ıagıd~ yazı ı 
1 
a em ı . ıyaç 

racaat edilmesi menfaatiniz iktizasın· açık eksıltme ıle alınacaktır. Nümu • 
dandır. TL 1255. 1901 neler mekteptedir. .. .. 

2 - Eksiltme 24. 5. 940 cuma gunu 

DAKTI Lo Ku Rsu saat 15 de mektepler muhasebecili -
.il I~ ğinde müteşekkil komisyonda yapıla· -: • 1 d . i d M 50 : caktır. 
- 71 ınc evresın e 1 o ten· - 3 T l' 1 · "'- 7 5 akkat te 5 zilatla açmıı ve kayıtlara baıta- S . - a kıp. el rın ;tbco 

1
• mudv b" aa. 

- B 1 d. H f : mın.atını e sı tme aı ama an ır • 
: mıştır. e e ıye sırası ane - . be • 
: A art. No. 4 Tel: 3714 1827 E at evclıne kadar muhase vezneııne 
: p - yatırmış olacaklardır. Muhamen be· 
,lllJllllllllllllllllllllllllllllllllllr' del 'i21 lira 85 kuruştur. (2190) 

...................... Cinsi Miktan 

CAY 
Ticarethanesi: Y eniıehir 

Muhtelif cins ve güzellikte 

ÇOCUK 
Araba ve pursetleri en ucuz J 

............. ~::.:~~.:::::i.::~~~.~~~.: ...... .. 

Erkek çorabı 
Erkek mendili 
Erkek fanilası 
Patiska 
Erkek gömleği 
Kız çorabı 

Kaşkorsa 

:Renkli patiska (Eflatun) 

79 Çift 
79 adet 
79 adet 
45 Metre 

126 adet 
47 Çift 
47 adet 

145 metre 
12182 

Yüksek mimar ve yüks 
mühendis aranıyor 

Toprak Mahsulleri Ofis;nden · 
Proje ve betonarme mukavemet hesaplan yapmar 

tedir askerlikle alakası olmıyan 3 Yüksek Mühendil 
Yüksek Mimar alınacaktır. İsteklilerin Ankara'da 
Teknik Büro Reisliğine vesikalarile müracaat 
ilan olunur. (2299) 12314 

~========::=:==========================:;:::?' 

Yiyecek yakacak ve saire 
Ankara Valiliğinden: 

Emrazı zühreviye hastahanesinin 1940 mall yılı ihtiyacı olan 
safı ve mikdarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve aai 
müddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafailAt ,artnamelerl 
dır. 1940 yılı haziranının Uçüncü pazartesi günil saat 14 de ihatei 
yapılacağından isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununull 
üçüncü maddelerinin teraitini haiz olanların prtnamelerini gö 
her gün öğleden evel eski Postahane caddesinde Bozkurt ap 
Emrazı zühreviye hastahanesi tababetine müracaatları ve ihale 
11 den evet % 7,5 temin.atı muvakkate olarak bankaların vereceği 
teminat mektuplerinden baJka nakit mahiyetinde bulunan tahvi 
nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdilriyeti ve 
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarıda yazılı ihale 
de müessesemizde teıekkül edecek eksiltme komisyonuna müra 
olunur. (2235) J 

Birinci ekmek 
Beypazar ve Yabanabat 
pirinci 
Yerli makarna 
Sade yağ 
Kuru fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Kuru bamya 
Kuru solan 
'S!l>un 
Soda 
Domates salçası 
Kuru malatya kayaial 
Bulgur 
Harman çay 
Koyun eti erkek 
Kuzu eti 
Odun 
Karabük koku 
Biltlmum yaı sebze 

.hfikdarı Muhammen 
Kilo L. K. S. 

7000 10 50 

1250 
150 
400 
150 
1so 
100 
50 

350 
~ 

150 
150 

50 
100 

15 
1500 

500 
8000 

20000 
5000 

28 00 
26 00 

1 25 00 
25 00 
16 00 
22 00 

1 10 00 
7 00 u 'tm 

10 00 
20 00 
90 ()() 
12 00 

5 ,()() 00 
.55 00 
55 00 

2 50 
2 60 

12 50 

Tutarı 

L. K. 
735 00 

350 00 
39 00 

500 00 
37 50 
24 00 
22 
55 
24 50 -ur----50 
ıs 

30 
45 
12 
75 

1925 
275 
200 
520 
625 

5642 50 

.::!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Asansör yaptlrılaco 
------------
~ Antalya Elektrik T. A. Şirketinden 1 

--=: Antalya Elektrik Türk Anonim tirketi Antalya iakel 
::: (35) metre irtifaına bir aaanaör yaptıracaktır. Asansar 
5 nın arka dıvraı mevcut ve arızasızdır. Yalnız üç taTafı d 
5 kele olacaktır. Asansör yolcu ve eıya nakli için kullanıla&:'• 
:E nazaran on yolcu yani bin kilo siklete miitehammil olmatıdsf = ehven fiyat göstermit iıe ona ihale edilecektir. Bunun ın-·uı~-. 
::: ahhüt edecek firmaların fiyat ve ıartlarını havi teklifleriııl 
::: ran 940 gayesine kadar Antalya Elektrik Türk Anonim ıi = , : ı c1 :rmeleri ilan olunur. - . 
::;jııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

------ Baiırsık, Kuıu ve stok ---: Orman Çiftliğinin mezbahada kesmekte olduğU 
: ve kuzu bağırsaklarmm ve kuzu derisi ile stok koyuı1 -: satışı açık arttırma suretiyle 20-5-940 günü Çiftlik ıJ 
: riyetinde yapılacağı ilin olunur. 14 

§ ORMAN ÇiFTLtGI - . 
~111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•1 

~==================================================---

sus SiNEM> 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6750 

lmtiyaı sahibi 

lskender Artun 

Umumf Netriyat1 idare Eden 
Yazı tııeri Mildilril 

Mümtaa Faik FENiK 
Mlleeaese Mtldtlrtl: Nıılt ULUO 

ULUS Basim..I ANKARA 

YENİ SiNEMA 
Bu gece saat tam 21 de 

Raıit Rıza • E.Saditek ·Halide 
Piskin ve arkadaslınnın ilk 

temsilleri 

SAÇLARIHDAN UTAN 
' Vodvil 4 perde 

Giıeler eaat 10 dan itibaren açılrtır 

Saat: 14,30 • 115.30 ela 
MİKADO 

Baıtanbap renkli .... 

HALK SINEMASI 
Bu gün bu ıece 

Bütün ıeyredenlerin alkııladılt 

bir proınm 

1. - İNTiKAM PEŞİNDE 
2.-KATİL BENİM 

Bu iki filim her 11nıf halkı 

tatmin etmiıtir 

Seanal.ar: 14,30 • 115,30 - 11,30 - 21 

lut: ı.ı.ı.s te oeu. mMiıae 
MahkGmlar Xaleel 

BU GUN BU GEC• 

BÜYÜK VAt,) 
938 - 939 ıinema mevsimi~ 

olan bu slheserler şihe• t 

ilk cünkü muvaffak•>'' 
devam etmekt~ıt 

Baı rollerde : / 
Milin Kojua • Louizı Jt 

Femand Grave1' ,ol 
Seamlar: 14 • 115 - ıs .,._~ 

Saat 12 de uc:us azaP"""" 


