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Türk Hava Kurumu 

7 inci Kurultayı 
Bugün saat 1 O da son 
içtimaını yapacaktır 

Etimesğutta büyük hava mit·n~i 
~,inci Kurultay dolayısiyle · 

ııııııı 1 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

en~ ayyarecilerimiz 
biz güzel hava 
ünerleri gösterdiler 

Mitingi büyük: bir halk kütlesi 
alaka ve sevinçle takip etti 

• .. 

.. 

Etimeıgu(ta bir lilo, ıaha üzerinden geçiyor 

' 

Dlln, öğleden 

tvel Etimesgut'
un çimenli saha
tıında bir hava 
mitingi yapıldı. 

Yedinci hava ku-

"\r-~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

'tlriı· /( •nti.z Dr. Relik Saydam ve Türk Hava 
lfJ'tunu B'l§kanı Şükrü Koçak sahaya 
~ geliyorlar 

il ·ı gı tere'nin 
ller)ik 
edbirleri 
~'11> N. A. KOÇOKA 

h..r:kl>heainde alman ordula· 

rultayı, yalnız 

kuruma şerefli 
bir "milli,. sıfatı 

kazandırmakla, 

tilrk hava ordu
suna genç nesil -
ter hazırlamak 
yolundaki büyük 
ideali takviye e
den kararlar ver
mekle kalmadı. 
Kurultay hUkU -
met merkezinin 
yanı ba§ındaki 
meydanda havacı 
ge::tçliğin çok gü
zel şenlik teza
hürlerine güzel 
bir vesile oldu. 

Dünkü mitin -
gi yakından tll
kip eden delege
(Sonu 4 üncüde) 

İnönü, Kurultay 

delegelerini dün 
kabul buyurdu 

1 

T. Hava Kurumu yedinci Kurulta
yına vUayeUerden geleıı delegelerden 
kura ile seçilen Ali Nndl Ünler (Ga
ziantep), Sabri GUI {Seyhan), Tev -

ı flk ÖğUUU (Malatya), Vahap Tuncer 

l
: (Bolu), ve Naili KUçUka (Denizli) 

den mUrekkep blr heyet T. H. Kuru -
mu Başkanı Erzurum Mebusu ŞUkrU i 
.Kacak'ın relııllğinde dUn kurultayın ti I 
tazım ve bağlılık duygu "lnın arzı 
için HctstcUmhur İsmet 1n6nU tara -

• fındo.n kabul buyunılmuıtur. 

1 
Mllll Şe!, kurultayın çalışmalann

dan çok memnun olduklannı aelAm 
ve ~evgilerinin kurultaya iblA.ğını 
bildirmişler ve muvnffaktyet dile -

! mıoıerdir. 
\.. ....................................... ,--,, 

' bir lce etleri karııamda, lngil • 
ı::• h•rb~ daha kendisini toplı· 

hiı, .. _,_1
' da.ha kuvetle devam '1 ~il •• 

Vdlllırimlz n C. 11. P. Gınel Sırl rırteri EtimtsKut bava meydanıııda 

~'ttrr ~ın çok eaaah tedbir • 
~I ~ .. ,. l · arlamento ve lordlar 
~ ~ .;rafından ittifakla tasvip 
~ liiueı-~arlara göre hükümet 
~ hhe~ ol ereceainde bir kuvetle 
~''İllirı ~Yor. Büyük ve eski de

l"eb. b't! a ~ asırlık tarihinde gÖ· 

1-~'ttı bir h!"'~ket, lngiltere için 
"' ~ Iİddetı·adısedir. Fakat zaru· 

• ~~1:tetin • 1 tazyikine ve bugün-
• Qlltl ıca.pt 

• :t_ d•n b arına uyabilmek 
-....

1 
"lliilt .... a§ka da çare yoktu. 

~, L "'•e h'"k .. 
e) ~l!('t!l, Ra. ~ umeti, memleke-
f ~ı?l bü/rınıenkul serveti, ve 

e~lt ~ mesaisini tasar
• C:ltiğj ~e he nıenfaatinin iatil. 

i)', it ?ltııııı11" ç tlerde kullanacak • 
it t.d'da.r e.,:a t.h hukukunda §İm· 

" b· -salı .. ··ı ı-, \> ırJe?i d goru memiı bu a· 
l'iıt~ terek 

1 
cyJ~t gerek patron· 

~ ltlaltt llı endıkalar mümesail
hı.ı ~ la.dır. ~ab.akatiyle almı§ bu· 

la.il ı 'dhirlerj enun kanaatime gö-
l) ~'llt n alınma• nda hakim 

\ı- • l\'1ık fudur: 
• " tam . d 
Ui"ttt :tc ica.I> fı detini alan mu· 
11111'.tıa~k \re Uz;:cn .. ınalzemeyi ye-
~) l) • ınuddet harbe da· 

.~l!l.li:tı:llİtnaritn v 
ela;~ &.dalard e Hcll;ı?!..ın'nın 
ıt~lır acldeler ~hasıl olacak v'an 

ll\ : uhranını kar§ıla -
~ ~11te 

.. "alt . ~ hükü . 
~it. l) lınde rnetı bu kararını 
•i ellı '- "ernıi,. b l . ~ed ~ttratik .. " u unmakta-

• 
11l \ı; .. ~!lı:tet;- tr~_l}lll• hiç §Üpheaiz 

•• ıc''- ... c11a ·· ı filtj 1.: r-eJ·· . ınu ve inkiıafı 
b r }ı. llndır f h . 
"tajlld .. reketı . . nsan ıa sıye· 

• ..: olrıun] erı ancak bu rejim 
( li deın ~rnııtır. Inaanların 
~o12a J ~ atik bir cemiyet 

• ca ••1'fıda ) 

lngiliz - Sovy~ 
münasebatını 

islôh etmek için 
Moskova'ya bir İngiliz 

delegesinin gitmesi muhtemel 
Londra; 24. a.a. - Sovyet sefiri Ma

iski akşama doğru hariciye nezaretine 
gelerek bir müddet kalmıştı~. 

Royter ajansının diplomatık muha-
biri bildiriyor : 

Sovyet sefiri Maiski tarafından ge-
çende ticari mii.ı.akerel~r h~kl{ın.ı 1 

riciye nezaretine tcvdı edıl ·ı n..ı • J~, 
zannedildiğine göre, Sovyetler Bırlı
ği'nin mütekabiliyet ve müsavat eaa
ıına müsteniden müzakerelere başla • 
mağa hazır olduğu fakat harp şeraiti
ne müteallik ileri sUrillcn ihtirazi ka
yıtlarla bağlanmamak istediği bildi -
rilmekte idi. 

Dlln B. Butler, Avam Kamarasında 
bevan:ıtta bulunarak hükümetin Sov
} ·tıcr ~ıı !ıJi ile milnasebetlcrini is
la.ı etmeık için derhal tedbirler aldığı
nı söylemiştir. Bu beyanat son S~vyet 
notasının mtismir milzakereler ımkn
nına yol açtığı şeklinde tefsir edilmek
tedir. 

Bu vaziyete nazaran, ingiliz hükü -
metinin, Sovyet hükümetinin muva -
fakatiyle, iki taraf arasında ticari mü
zakerelerin hangi esaslara müsteni -
den başlıyabileceğini kararlaştırmak 
üzere Stafford Crippsi Moskova' 
ıöndereceği tahmin edilebilir. IYbörlıı Uf Uf lı.u.fı ., .. 

Flanders'da üç gündür büyük 
• 

bir meydan muharebesi oluyor 
Valenciennes - Cambrai - Arras hattı üzerinde 

yapı lan çarpışmalar çok şiddetlendi 

Sedan'ın cenubunda 

:Almanlar 
hücumlar 

• • 
netıcesız 

yaptılar 

Somme'da Fransız kıtaları 
geri aldiklari mevzileri 

sağlam surette tutuyorlar 
Somme - Flandres arasmda Almanlar 
enerjik bir mukavemet görüyorlar 

111111111111 

Paris, 24 a.a. - 24 :Mayıs eıı.bah tebll -
Ai : 

lngütere Kıralı S. M. Corc Vl 

Şimal mıntakasında dll§man tazylklnl 
glddeUendlrmlye çalııımakt.adır. 
Soınme hııttı tızerinde kıtaatımız istir

dat edilen mevzileri sağlam bir surette if
cal etmektedirler. 

Seden'ın cenubunda., dU~man kullandıtJ 
vaıııtalara rağmen maluıuı bir ter&kkl kay 
detmekslzln JıUcumlanna dr.vam etmiıUr. 

Belçika tebliği 
Parfs, 24 a.a. - Belçika resmt tebliği, 

dUn Audenarde civarında Escautyu geçml
ye muvaffak olan alman kıtalannın biraz 
sonra pUskUrtUldUklcrinl bildirmektedir. 

Şiddetli muharebeler 
Valenclenneı,. Cambral, ve Arrns bölge

sinde ılddetll muharebeler cereyan ediyor. 
Somme ile Arrruı ara&lndıı.kl gedikten ba

tı istikametinde yani :Manııe doğru hafif 
alman kıtalnrı nüfuza devam etmektedir. 
Bu müfrezeler diln gUndUz çok tlddetll 
bombardımanlara maruz bırnkılmıılardır • 

Vaziyette yeni inkiıallar yok 
Bu sabah bcyannttn 't,,ıl ıı•~n frıuı.sız &!l· 1 

( So· ı 1 • • t ı 

Kıral Corc'un 1 ngiliz milletine hitabesi : 

Sulh daima bizim yegane 

hedefimizi ·teşkil etmiştir 

İkimizden ~angisinin kazanacağını biliyoruz 

Vazifenizi, muktedir olduğunuz 
bütün cesaretle ifava çahsınız 

Londra, 24 a.A. - tn .. : •r.-.,' ~,lı bu ak:iam ingiliz milletine bir hl
t~lıecl• bulun-. r'\.; c?cum~c udnıgtİr ki: 

· 1 "- Katt bir mUcndeleyc girmlı,ı bulunu-
' yonız. Sizinle açıkça konuşacağım. ÇUnkll.. 
.ı., l', IZ Fransız topraklarında ıımdiktımuhande\Tcsındehaşknturıuko
' \.ol ol ı nuıım:ıklığımı arzu etmediğinizi biliyorum. 

• , .. ı 1111ı1111111ı11•11•••111111••11111•111111ı1111111•ı•11••ı111•11•• • 11 Hiç kimse aldanına.ınalıdır. DU mantarı -
mız artık arazi fethine d ğll, bu lmpara -

Ş • d • k d 1 000 torluğu, bizim imparatorluğumuzu ve onu 

im iye a ar tane teııkil eden her şeyi kati surette ve tama-
men tahrip ve blltüıare dilnyayı fethetml
ye knlkııtılar. Düşmanlanmızın iradesi ta-

• • • • • • • • getirilmesi tein hnsımlarımız izhar cttik-
• d Id hakltuk ettiği takdırde bu lrad n1n yerine 

Alman tayyaresı uşuru u ~:~c~i~~di~~nl ve gaddarlığı yeniden gös-

İngiliz tayyareleri Alman hatları 
üzerine yeni taarruzlar yaptılar 
Pariı, 24 a.a. - Fransız genelkurmayı namına ıöz söylcmeğe salahiyet

tar bir zat, yalnız franıız arazisi Uzerine bin alman tayyaresinin düşürül

milş olduğunu bildirmiştir. 

Nafia Vekilinin 

İstanbuldaki temasları 

1 Normandle mıntakasında bu sabah, biri 
saat Sden 9 il, diğeri de 9,40 a kadar devam 
etmek Uzere iki alarm toareU verilmi§tlr. 

İstanbul, 2• (Telefonla) - Burada bu -
lunan Nafıa Veklll General All Fuat Ce -
beıoy bugün va.il ve belediye reisi L~tfl l 
Kırdan vUA.yet koıın,!tında ziyaret •tmll-

•· 

Bir fransız avcı tayyaresi bu sabah Fran 
sanın merkezinde bir alman tayyaresini 
dUşUrm~tUr. Tayyarenin içinde bulunan 
beıı kişi yaralı oldukları halde esir edilmiş
lerdir. 

10 günlük alman zayiatı 
Alman hava kuveUeri 10 mayıstan 20 

( Sna J, lııclJ ••7f •d• ) . 

Bu kadar menfur trumvvurların insan 
fikrinde doğabileceğine inanmak lı;ln muş
kUlli.t çektik. fakat ııUphe etmek umanı 
çoktan geçmlııtlr. 

Bu imparatorlukta biz, ingilizler, hepi -
m!z, bUtlln b:ı.slrctll ve hllsnünlyetll tn -
sanlar, kendi gözJcrıyle meselc:yl görUp 
anlıyorlar. :Mesele hepimtz icin bir hnyat 
veya memat mesc-lelerlnden ibarettir. 
MağlQblyeUmlz bizim kısa bir zaman 

için ortadan silinip, mllt nkiben yeni bir 
kuvetle rr.eydıına <;ıkmamızı lntaı; etmtye
cekUr. Ma.ğlQbiyetimlz tanıdı~ mız dunya
nın tahribine s b p olacak ve hnrabelcrı -
mlz llzcrlne karan ık ç k c ktlr BugUn bu 
imparatorluğu gözl rim n tinllne getırerek 
size hitap ediyorum Şimdı harbe giren ve 
kendisini tahribe teş bblli eden korkunç 
sistemle kabili mukayese olan bu impara
torluk bUtUn m!'maslyle U!cessüm ediyor 
ve daha bUyUk, daha canlı bir l§ıklll parlı
yor. 

( Sonu 3. ilncil sayfada ) 
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Belçikadaki müttefik uvetler 
Yazan: Rahmi APAK 

Bir kaç defa tekra eylediğim bir ihtimal, 
tahakkuk etmiş gibi görUnUyor: (Sedan 
da yapılan alman yarına hareketi, (Belçl 
ka) d:ıkl mUtte!lk kuvetlcrin ana Frııns 
ile irtibatını kesmek Uzercı inkl§af edi 
yor. 

Bu Belçikadakl mUtteflk kıfvctlcrin mlk 
tarı hakkında elimizde bir malQmat yoks 
da fransız başvekilinin Uç gUn evci sByl 
mesınc göre bunlar en iyi techiz edllmı 
'e .ııeçme fransız ve lııglllz kuvetlcrldlr 
lnglll:ı:lcrln, bir kaç gllndcııbcri bunları 
takviye ettikleri de söylenmlııtır. BUttlıi 
Belçika ordusu da bunlnnn arnaınde.dır 
Bu he.ide buglln, arknaını M ıınş denizine d:ı 
yıyarıık yarım ay ııckllnde cephe tutan iş· 
tu mUttef'ik kuvetlerln sayısını en az ola· 
r.ık yarım milyonluk kabul etmek mUın 
k ndUr. Bazılan, bunu seltlz yüz bine ve 
hattA bir milyona da çıkarıyorlar. 
Acab:ı bu ordu, neden vakti zame.nlyle 

B lçlkayı boı;ıaltarnk (Arra.s - Kale) hattı
na çekilmedi? Çekilmek mi istemedi, yolt· 
sa çekilmedi mi ? 

Bu ordu, Belçika.da (BrUk.ııel) in garbln
d bir hattı lfgal edellberl bir he.ttadan 
fazla bir zaman geçmlııtır. 100 kilometre
lik kadar bir yUrUyUııle emniyetli bir hatta 
ç kileblllrdl. Sıkıeık zamanda bu yUz kilo
m tr ilk mesnte Uç gUnde kattedllcblllrdl. 
Yani bu ordunun çekilmek için bol bol za
manı vardı. Bunun cephesindeki dUgmnn -
lar da bunu sıkı!ltırmadı. Yalnız böyle bU
ytık, kalabalık bir ordu, böyle çabuk bir 
çekilme yapnn;:ı bir çok malzeme ve te -
sislerini kaybetmek. ordunun maneviyatı 
zedelenmek ve Belçlkanın, İngiltereyi teh
dide yarıyan en mUse.lt kıyılannı alman -
lara bırakmak gibi mnhzurları vardı. İ§te, 
mUttetlkler be.gkumandanlığı ne dU;,UndU
lcr, bilinemez ama, çekllmedller. Belki de 
bu ordunun adetçe olan kıymetine, talim 
ve terbiye ve techlznt bakımından olan 
vıusıflnnnn güvenerek bu ordunun alman -
larn karşı Mnnıs kıyılarını mllde.taa ede -
bileceğine hUkmeyledller. Ve bu ordu, 
bu mıntakada !ilen knlmıııtır, mUdntaa et
mekle meşguldür. 

Fakat, o.iman b:ıııkumandanlığı dıı. bUtUn 
gnyretlnl bu ordunun toptan kuııatılllUl.81 -
na hnsr r k yarmıı hareketini :M~ de
nizi istikametinde tevcih eylemiş ve as -
kerlik tarihinde nadir görUlcn hareketler
den birisini ynni ndetA ters cephe ile mu
harebeyi ihtiyar eylemiştir. Bu hareket, 
mlltte!ık orduları için olduğu kadar blldkls 
alman ordusu için de tehlikelerle dolud~r. 
Ben, bu harekette, Sakarya meydan muha
rebesinin bir nynını görüyorum. O zaman 
da yunan ordusu Esklşehlrden ııarka ller -
llyerek Sakaryayı geçtikten sonra mUte -
madiyen cenuba doı'7U çarhetmlıı ve turk 
kuvetleri de dUıınuına mUdntaa zarureti ile 
1101 cenahlannı mUtemndlyen gerileterek 
yunan ordusunun cephesinin gerisini Kon
ya çöllerine ve tUrklerin de cephe gerlııl 
§imale yani irtibat hntlarından tnmamlyle 
mnhrum olacak bir hale gelmişti. Öyle ki, 
eğer nlhayetUlemlr yunanlılar galip gel -
mlıı olsaydılar, tUrk mlllt kuvctleri Anka· 
ra istikametinde çekllmlyerek Kastamonu 
ile Bolu arasındaki dağlarda ve ormanlar· 
d:ı darma dağın bir hale düşeceklerdi. 

BIJAkls, yunanlılar mağlQp olsnlardı, 
garbe ve geldikleri yere çekllemlyerek 
Konyanın tozlu çölleri arasında açlıktan 
ve BUBUzluktnn mahvolo.cnklardı. O za -
mankl yunan kumandanlan bu tehlike kar· 
ıısında cUretlerlnd"n vaz geçerek orduıa.. 

Dış Ticaretim ·z 

Kliring hesapları bakiyeleri 
Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankasın

dan alınan hesap hUU!.aalanna göre 18.6.94-0 
tarihindeki klirinı hesaplan bakiyeleri : 
CETVEL: - 1 -

Türkiye Cümhurlyet Merkez Bankasın -
dakl kliring hesapları borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T .L. 

Almanya 
A hesabındaki 
borcumm T.L. 14.323.700 
Almanya 
B hesabındaki 
alacağımız T.L. 2.93UOO 11.389.600 
Bel çıka 639.900 
Estonya 9.100 
Finlandiya 712.700 

Hollanda 385100 
İspanya 
lsvec 

279.SOO 

D hesabındaki 
borcumuz T .L. 2.<171.700 
İsveç 
A hesabındaki 
alacağımız T.L. 1150.ro<> 2.321200 
İsviçre 128.700 
Lehistan <115.600 

Letonye. 45.100 
:Macarlııtan 824.500 
Norveç 216.800 
Romanya 
Borcumuz 

(Huıı 38: T.L. S00.200) 
Hususi 
hesaplar 
T.L. 295.GOO (Hus. 87: T.L. <l.6001 

- MÜTTEFİK HÜDATARSI 
<:;:::::> ALHAN TAARRVZU 

Fransa ve BelçJka'dalıi cephe 

nnı geri aldılar, çekllmlye bqlo.dılar vo 
böylelikle Sakarya muharebesi tUrkler ta
rafından kazanılmııı oldu. İ§te ulmdl 
(Kambre) mıntakasında, bir he.ttadanberl 
halt\. utddetll taarruzlarına devam eden al
man ordusu da, arkasını (Paris)e vermiş ol 
duğu he.ide cilrctkllr harekette ısrar edip 
duruyor. Alman ordusu gibi talim ve ter
biyesi mUkemmel, slUlliları bol, sevk ve i
daresi yüksek bir ordu böyle cUretkAr ha
reketler yapmıye.cnk da kim yapo.cak 1 O, 
bu cUretkArlığı, bir kaç aydıı.nbert bir ~ 
yerde göstermiutır. Fakat, mUtte!lklerln 
tarzıhareketıerl de cUretkAranedlr ve mU
dntaaları inatçıdır. 

BugUn müttefikler ordusu, bu sUtunlar -
dald gekllde görUldllğU Uzere Boulogne, 
Arras, Valenclennes, Gant civarı hattından 
geçen yarım daire uekllnde ve mUde.taa 
mevziini tutmuııtur. Bu do.lrenln nısıf -
kutru 110 kilometre kadar olduğuna gö
re dairenin mUde.tııa edilen muhiti 250 ki· 
lometre kadar bir cephe tutmaktadır. Böy
le bir cepheyi, bugllnkU Bllt\.hlarla. he.kik! 
mUde.tnn için 500 bin klglllk bir ordu kA -
fldlr. Elverir kl, do.lrenln cenup cenahında
ki alman zırhlı birliklerine karııı emniyetli 
tedbirler alınsın. 
İşbu yarım daire içindeki mUttcflk ku

vetlerin elddetll mUdnte.o.lar ynpmakta ol · 
duklan ve hatta. bazı mukabil taarruzlar 
dllhl tatbik eylemekte bulunduklan a -
jnnslarda görUlmcktcdlr. Dnha, önUmUz -
deki gllnlcrde bu dairenin bazı yerlerinin 
kınlma.ııı, denize doğru gerilemesi ve kU· 
çt11mesl de muhtemeldir. Fakat sevk ve 1 -
dare makamları lle muharebeyi lcrn eden
ler sıkı davranırlarsa ve lnglllz donanma
sı da iki cennhtan muharebeye mlldahale 
edebilirse, lngillz ve fransız hava kuveUe
rl de bu mıntaknda. glmdlye kadar yap -
makta olduklan fcdakArone çe.rpı§malannı 
devam ettirecek olurlars3 bu yarım dnl -
renin. fransız başkumandanlığının arzu ey
ledi~ müddetçe mUdntnn ederek zaman ka· 
zandırması ve bu zaman zarfında dnhl 
fransız başkumandanlığının. Frllllllaya kar
gı arkalarını vererek büyük bir cUretkl\r -
lıkla saldıran alman ordusunun gerilerine 
ve yanlanna tesir yapacak bir harekete 
geçmesi mUmkUndUr. Ve bu badireden de 
ancak böyle bir mukabil hareketle sıyrıl -
mak mUmkUndllr. Nltc~lm gördUğUme gö· 
re, tehlike, mUttc!lklerden ziyade alman 
ordusuna dUııUyor. Elverir ki müttefik ku
voUer a\kı durabll•lnl..,.. 

Avrupa'daki talebeye 

200 lira kadar 
döviz gönderilebilecek 
Maarif Vekil etinden tebliğ cdllmittir: 
Kendi hesaplanna Avrul>a'da tahsilde bu

lunıı.n talebenin velileri avdet paralarına 

knr&ıhk olmak üzere ve bulundukları mcm
le"ltetlerde tahsile devam edemiyecekleri 
anlaşıldı~ takdirde kullanılmak lizere doğ
rudan doğruya elçiliklerimiz emrine 200 
liraya kadar döviz gönderebilirler. Alilkn
lılarm alelusul bulundukları mahaller kam
biyo müdürlüklerine müracaat etmeleri la
zımdır. 

Hatay' daki zürram ziraat 
bankasma olan bor(lan 

:Maliye vckAletl Hatay Ziraat bankası -
nın ilhaktan evel yapmış olduğu zirai lk -
razların 16 senelik mllsavl tak~tlerle öden
mesi hakkında bir kanun projesi hazırla • 
mıutır. 

Beden terbiyesi, hudut ve 
sahiller bütçesi 

BUyUk Millet :Meclisi bütçe encllmenl 
dUn de toplanmııı ve beden terbiyesi, hu -
dut ve sahiller, slhat umum müdUrlUkle
rtnln 1940 bütçe projelerini teµtik ctml:ı· 
tir. 

ULUS 
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Urfa' da hararet 
28 derece 

DUn gchrimlzde hava bulutlu geçmlıı, 
rUzga.r garpten llç metre kadar hızla es -
mi!ltir. Gecenin en dlloUk sıcaklığı altı, gU
nUn en yUksek sıcaklığı 20 derece kayde -
dllmlııtır. Yurtta hava, Ege, Orta Ana -
dolu, Akdeniz kıyıları ve doğu bölgelerde 
bulutlu Trakya ve Karadeniz Juyılannda 
yağışlı geçmlgtlr. 

24 Saat lçlnclckl yağışların metrcı mu
rabbe.ıne. bıraktıkları su miktarları Trakya
d:ı 3-8, Marmara havzasında 1-9, Orta A -
na.doluda 2-19, doğu Anadoluda 6, Karade· 
nlz kıyılarında 13 kilogram arasındadır. 

RUzga.rlar Karo.deniz kıyıları Marmara 
havznaı ve cenubu oarkl Anadoluda uımnı, 
E<:ğede garp, orta Anadolu ve Akdeniz kı· 
yılarında cenup istikametlerinden saniyede 
en çok 6 metre kadar hızla esmlııtır. Saat 
14 de yapılan rase.Uardn en yüksek sıcak -
lıklar Bodrum ve İslt\.htyede 25, Nazillide 
26, Adana ve Diyarbakır ve Sllrtte 27, Ur
fa.de. 28 derece kaydedllmlgtlr. 

iki Hollanda vapuru 
lstanbulda 

İstanbul, 24 (Telefonla) - Hollandanın 
lstllAslyle Akdenlzde kalarak memleketle· 
rine dönmek tmkt\.nım bulamıyan iki Hol
landa vapuru buglln İstanbul limanına gel
mlotır. Vapurların ikisi de bootur. Hollan
da gemilerinin harp sonuna kadar İstanbul
da knlo.ce.kları anltl§ılmaktadır. · 

İstanbul' da kadm 
yüzünden iki dnayef 

İstanbul, 24 CTeletonla) - DUn gece 
yarısı vo bugUn istanbulda iki cinayet ol -
mU§tur. HUseyln adında bir gemici bundan 
bl. mUddct evel Esma adında bir kızla nl
ııanlanmıı:ıtır. Ara.dan bir mUddet geçtik -
ten Bonra kadın HUseylnden vaz geçerek 
ba,,ka bir delikanlı ile konuomıya bqla -
rnı!ltır. HU.ııeyln bir kaç defa kadını bu ııe
kllde hareket etmemesi için ısrar etmııı. 
fakat. kız dlnlomemlo nihayet evelkl gece 
yarısından Bonra iyice sarhO§ olan HUse -
yln kadının evine giderek, kapıyı kırmıı 
sonra kadınla annesi Uzerlne atla -
mış blçakln muhtelif yerlerinden yarala -
mıştır. Kadınların feryadını duyan kom -
'iUları Nazi! imdatlarına yetişmiş, bu sıra
da Hüseyin biçağını Nazife saplamıştır. 

Yaralılar hastaneye kaldırılırken Nazif 
yolda ölmüşttlr. Katli yakalanmıştır. 

Yalovad::ı. hasırcılık eden Ahmet adında 
bir genç, kansı Asiyeyi blçe.kla yaralıya
rak öldUrmllştUr. Vakn kısaca oöyle ol -
muştur : 
Kadın, muhtelif defalar kocasına ihanet 

etmiş nihayet son defa da oturduklnn Di
kili köyUnde muhtarla kocasını aldatmış 
ve evden kaçmıştır. Ahmet dUn Yalovadan 
istanbula gclmlı;ı, kansını bir akrabasının 
evinde bulmuş ve sabah blçakla öldUrmüş
tUr. Ahmet vakadan sonra polis karako -
luna giderek karısını öldUrdUğUnU söyle -
mlş ve teslim olnıuııtur. 

Er%urum'da Üniversite 
haftası yapılacak 

İstanbul, 24 (Telefonla) - 1 Temmuz
da Erzurumda bir Unlverslte he.ttaeı ,-a -
pılacnk bu hattayı bizzat İstanbul Unlvcr
slte reltttlrU Cemli Dilsel açacaktır. Bu 
meyanda ekseriyetini doktor, profesörle -
rln teşkll ettiği bir profesBr ke.tlleel Er
zuruma giderek halka konferanslar vere
cektir ve tedavilerde bulunacaktır. 

Letonya elçiai geliyor 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Letonye.nın 

yeni Ankara orta elçisi bu sabah İstanbula 
gelmlt ve ak§am treniyle Ankıı.raya git -
mıotır. 

İstanbul' da demir ihtiyacı 
İstanbul, 24 (Telefonla) - Son gUnler

de piyasanın demir ihtiyacı çok gcnlı;ılemi:ı
Ur. Buro.dnkl alAknlı mahntlle gelen ma -
lQmata göre, demir yUklU lkl amerikan 
gemisi bugllnlerde lstanbuls. gelecektir. 

Riyodöjaneyro fahri 
konsolosluğumuz 

Rlyodejnneyroda ihdas edilen fahrt kon
.ııolosluğUmuzun fahı1 bnşkonaolosluk ha -
llno getirilmesi İcra veltlllcrl heyetince ka
bul edllmiııtir. 

Köy e sfir· ıeri . 
r an 

f eıek .. , e ecek ! 
Köy enstitülerinin avan projeleri ve 

vaziyet pllnl:ın müsabakaya çıkanlmış

tır. Antnlyada inşa olunacak enstitü An -
talyaya 20 kilometre mesafede Manavgat 
!!08CSi üzerin.de olacak 44 binayı ihtiva e
decektir. Samsun enstitüsü, Ladik istas -
yonuna 13, Ladik kasabasına 2 kilometre 
uzaklıkta şose üzerindeki Akpınar mevki
inde inşa olunacak ve 46 binayı ihtiva e
decektir. Ma!Atye. enstitlisü, Akçadağ is
tasyonlUl.da, istasyon ile Halep ııosesi a -
rasmda inşa olunacak, 57 binayı ihtiva ede 
cektir. Trabzon enstitlisü, Trabzon'a 62 
kilometre uzaklıkta Trabzol - Besikdilzli 
!J(>sesl üzerinde ve sahilde olacak, 42 bi
nayı ihtiva edecektir. Dahkesir enstitUsü, 
Bahkeıir - Manisa demiryolu lizeriııde 
Savatpaşa istasyonunda inşa olunacak, 44 
binayı ihtiva edecektir. Kocaeli enstitilsıi 

Arifiyede inşa olunacak ve 55 binayı ihti
va edecektir. Isparta enstitUsil, Baladiz -
Kulcönli istasyonları arasında demiryolu
na Uç kilometre uzakta Gönen köyilnde 
yapılacaktır ve 46 binayı ihtiva edecek
tir. Kayseri enstitüsü Kayseriye 81 kilo
metre mesafede Pmarbası oosesi üzerin -
deki Pazarören nahiye met'.kezln.de lnua o
lunacak 58 binayı ihtiva edecektir. Kasta
monu enstltüsil, Kastamonu'ya 7, Kasta
monu - lnc!ıolu ve Kastamonu - Daday 
eoeelerine birer kilometre uzaklıkta Gül
köy clvannda yapılacak, 58 binayı ihtiva 
edecektir. Seyhan enstitüsü, Adaruı-Fev
zlpaşa demiryolu fizerinde Yarbaşı mev -
kilne 7 kilometre uzaklıkta Hanıniyc kö
yllndc yapılo.calı: 46 binayı ihtiva edecek
tir. Kırklareli - Trakya enstitilsü Lute
bu~gaza 5 kilometre uzaklıkta 1.stanbul -
Edime asfalt yolu lli:erlndc 7ııpılacak ve 
44 binadan müteşekkil olacaktır. E&ki~ -
hlr - Çlftelerköyli enstitUsil, Eskişehire 
45 kilometre mesafede Ha+nid!ve ve Mah
mudiye köylerinde yapılacaktır. Hamidi
ye enstitüsü 35, Mahmudiye enstitilsli 30 
binadan müte!lekkll olacaktır. 

Her eruıtitU, okul binası, toplanma, a
tleye, mutfak, ı;amaışırane, banyo, idare 
binaları, muallim evleri, tavla, revir, ahır 
ve kümcelerden mürekkep olacaktır. 

Koordinasyon heyeti 
bugün toplanıyor 

Koordinasyon heyeti buglln toplıuıncak
tır. Heyetin ruznamesinde fiyat mUraka -
besi hakkınd!lkl karar projesi de vardır. 

Atletizm. müsabaf<alan 
Atletizm Ajanlıtrndan : 
::.l'·!l-~40 CIImattCCI gll~ l3'liF' 1!i Cl! 

26-5-940 pazar günü saat 9,15 de 19 ma-
yıs stadyomunda yapılacak atletizm müsıı
bakalarma kulıip atletlerinin iştiraklerini 

ısaygılanmla rica ederim. 
CUMARTESİ: 200 M .. 400 M, 4xl500, ci
rit atma, yilksek atlama, üç adını, gençlere 
200 M., 800 M. 
PAZAR : 200 engelli, 100 M. bir İngiliz mil 
(1609) M. 4.x.ZOO, disk, ımk, tek adım genç
lere 400 M. 

Diyanet İ§leri yazı işleri 
müdürlüğü 

Diyanet lı;ıleri reisliği yazı işleri mUdUr
lUğUne sicil mUdUrlUğU mUıneyylzl B. Mu· 
ammer Börekçi tayin edllml11tır. 

Milli Pi angonun halka 
gösterdiği bir olayh 

Halkımızın milli piyangoya kargı gös -
terdlğl rağbet ve altı.kn 11on aylar zarfında 
çoğalmıutır. Buna muvazi olarak bilet sa
tışları da bu nisbette artmış bulunmakta
dır. 

Keşide aralarında bilen almak lstlyenlcr 
şimdiye kadar h!!r ayın dördllncU gUnU o.le 
ı,ırunına kadar beltlcmek zaruretinde idiler. 

B. Millet Meclisinin dünkü opla 

İhracat işlerimiz a 
Ticaret Vekili izahat 
Muamele vergisi hakkandakl layiha da dün kabul 

Büyuk Millet Meclisi dün öğleden 60tl· ı dövizlerimizle bilhassa Amerikıı' 
ra B. Şemsettin Gilnaltaym reisliğinde top- lıkla itlialat imk5.nı hasıl olaca 
lıuunı§tır. Zonguldak mebusluğuna seçilen le ümit etmekteyiz. 
B. Hazim Atıf Kuyuco.k'ın tahlifi ynpıl - Harp bnşlamnzdan evel İn il 
dıktan sonra kürsüye gelen Maliye Vekili- ne olan ihracatımıza verdi" m 1 

miz B. Fuat A~rnlı, nıznamenin 5 inci ve yilzde altmııı be:ıten fazla ve trı 
6 mcı maddelerinde bulunan iki kanun li- yapılan ithalat primleri de ~ sS 
yihasmın, bütçe ile e.likadar uulunmıuıı ha- viz idi. Bunlar tnhmini de il, 1;ı 
seblyle müstaceliyet karariyle müzakere- lardır. Fransa'ya olan ihrııc U 

sini teklif etmiıı ve bu teklifi kabul olun - keza bu !iekilde prim verme te 1 

muştur. Milll müdafaa enclimeni reisi ge- bu primler yavaş yarş aıııgıya 

neral Kazım Sevüktekin (Diyarbakır) da, başlanmıljtır. Buglin azami ith 
encümende Millt Müdafaa Vekllletinin e - % 56 dır. Yıuıi İngiltere'ye tatb I< 
hemiyetli inşaatına ait bir kanun layihası ithalat primi harpten evci.ne ıı 
olduğunu ve bu layihanın bC11 ayrı enclime- 29 aşağı lndirllmiııtir. Evelce her 
ne havale olunduğunu söyledikten sonra bu kete ayrı ayn primler tatbiki jş 
15.yihayı müzakere etmek üzere bir muhte- zorluk veriyorlardı. Buglin bun! 
Ut encilmcn teşkilini teklif eylemiıtlr, Bu saklaıtırmıya çalı:ııyoruz. Buı 

teklif de tasvip olunmu3tur. ithnllit primi "O 56, ihracatın e01 

Ticaret Vekilimizin beyanatı 
li memleketler müstesna % 40 
bunlar, ithalat ve ihracat arasını! 

Bunu müteakip ruznnmeclcki diğer mnd- fark yavq yava:ı azaltılarak bU 
delerin mlizakeresine geçilmiıtir. Muhtelif biribirine takrip edilecektir. :rııı 
memleketlerle akdettiğimiz ticaret anlaıı - arıkadaGımız ihracat primi vernı 
malan ve melfuflo.rınm taadikı hakkındaki lfit fiyatlarını arttırdığını söylGfO 
layihalar münasebetiyle söz alan bıı.zı ha - doğrudur. Fakat, ithalat primi 
tiplerden sonra Ticaret Vekilimiz B. Nas- takdirde milyonlarca liralık lhfSC 
mi Topçuoğlu kilrıilye gelmiı ve apğıda- ni ne He ödiyeceğiz. Bugtin ihta 
ki beyanatta bulunmuştur: mekte olduğumuz primi, dünya 
"- İhracatımızın % 20 bedelini ıerbest nın biraz yük&elmiı olmasına ra 

mamen kaldırmak milmkiln değil döviz ve % 25 ile de Kanada ve Hongkong 
müstesna İngiltere imparatorluğundan qya İthalat pr.iminl kaldırdığımız 
almak hakkına malik bulunuyonız. Bu &u- iki vaziyetin karşısında kalacağız~ 
retle İngiltereye yaptığımız ihracatın % 55 catı durdurmak ve yahut batka 
bedelini tahsil edebilmek için oradan itha- badan ihracata prim vermek. Bun 
lit yapmak mecburiyetindeyiz. Bu itibarla do tatbi'ke lmklin olmadıtma gör' 
İngiltcre'de çok para terakümU mevzuu ba- kadar yaptığımız gibi bwılan ya 
his değildir. apğıya indirmek ve memleket 

HUsnU Kitapçı (Muğla) - % ıa t bir ki plynalanmız dUnya piyasalar 
fu zamanda bunu ortadan kald milyon !iU kadar bin liradır. Binaenaleyh 

arada % 50 ki 1 milyon 300 bin lira kadar baş-ka çare yoktur. 
İktisadi derdlcrln bı'r hafta, bıf 

fark vardır. Dördüncü ayın rakamlanna 
göre de teraküm vardır. hatıl bir ıene zarfında tedavi ed: 

Ticaret Vekili Nazmi Topçuoğlu (Ay- imkin olmadığını takdir buyunı 
dm) - Mayıs ayının iptidasından 15 ine Bu 10.ylhalarm aynen l-abullind 

Ereill ılı:ömUr h:ıvzasın.daki ocaıd kadar takriben 921 bin lira ihracat gene 
tahriben 386 bin lira kadar ithalAtımız ol- le:ıtlrilmealne dair olan lAyihaya 
muştur. Buradaki 900 kUıur bin Uranın % ve cUmhurlyct hü1rllmetnbı bu gill 
55 i vakıa 500 küsur bin llro olmakla bera- nl öven hatipler d'ınlendikten ıo 
ber farkm büyilk olmadığını ıöıtennektir. 
Bu itibarla şimdilik büyllk bir teralrllm ol· 
ması ihtimnlini görmüyoruz. Meğer ki ln
&iltere'nin ihracatı tamamen dursun. 

Ahmet İhsan Tokgöz (Ordu) - Norm.al 
zamanda ihracata mukabil lthalltm az ol -
ması büyük bir saa.dettlr. Fakat bu gUn ih
racata mukabil ithalatın az olması hayat 
pahalılığını arttırmaktadır. Buna karşı ted
oırrennız neaırr 

Ticaret V. Nazmi Topçuoğlu (Aydm) -
Efendim, funu da arzedeyim kf, İngiltereyc 
vakl olan ihracatımızın bir kısmı esasen 
lstikrazın faiz ve amortismanlanna karşı -
lık olacaktır. Maliyenin ıon yaptıf ı hesa -
ba nazaran önlimUzdeki sene bu lstlkrıula
rm faiz ve amortiınunları 17 milyon lira 
kadar tutacaktır. 

Bunun % 60 ı İngiltere'ye aittir. Binae
naleyh lngiltere'ye yapacağımız ihracatın 
bir kısmı esasen bu i&tikrazın faiz ve amor
tismanlarına gideceği için onun fevkinde o
lan ihracatımızın <;O 55 i fevkalide bir 
mikdar değildir. Bu şartlar dahilinde İn -
giltcre'de &imdilik büyük bir para terakU
mUndcn korkmamak lhımdır. İhsan Tok
göz arkadaııımızın buyurduklarına ıelince; 
hakikaten bugün ithalat itibariyle fernhlı 

bir vaziyette değiliz. 

Buğday ve arpa ihracatımız 
"- Ve bu hal memleketin iı;erisinde ba

zı csyanrn tedarikinde milşküllh doğUr
maktadır. Mesela demirde, uğrodığımız 

zorluk gibi. Fakat bunu da dnha ziyade ser
best dövizle memleketlerden temine çnh· 
şacnğız. Son zamanlarda döviz vaziyetimiz 
gittikı;e snlah kcsbetmektedir. Bu sene bil
hassa hububat mahsulümlizün iyi bulunma
sı, bize, geniıs mikyasta buğday ve arpa ih
racı imkS.nlarmı vermektedir. Son yaptığı. 

aynen kabul edilmi!itlr. Dlinkil 
ruznamcslnc dahil olan muamele 
hakkmda:kl kanun liyihası da mil 
kabul edildikten sonra pazartesi 
lanmak üzere celac tatil olunmu(-

bil'! yansın old 
Elmalı, M a.a. - Gece yarısı 

zuhur eden yangında em dört d 
cami, bir hıınuı.m. hava kurumu 
adliye dairesi, elektrik şirketi ıdıiı" 
sı ile mağazası yanmıı;ıtır. Alınnll 
tedbirler sayesinde yangının dtıb~ 
tevessUrUnUn önUne geçllmlaUr. 
zayiat yoktur. 

·ş. Karahisar'da d0 
bir zelzele hissedil 

ş. Karahlsar, 24 a.a.. - DUn rı,,ı 
burada garbi ccııublden doğru ort' 
il bir sarsıntı olmuştur. Nutuııçt' 
yoktur. 

Bir ziraat komisyo 
yeniden Pire'ye gide! 
İzmir, 24 a.a. - Yabani zeyt1 

takalarını tesbit için ziraat ı1' 
niln reisliğinde kurulan bir 1'~ 
bugün Pire'ye gidecektir. J{O 
Pireden sonra Bayındır, ~~~J 
Kuşadası kazalarında dolaŞ"'1~ mıntakaların yabani z:eytiıtl 
tesbit edecektir. 

Çanakkale - Balıkesir telefonu 
Bir mUddettenberl lnş:ısına çalışılmakta 

olan Çanaltkale - Balıkesir telc!on hattı 
ikmal edilmiş ve muhabereye açılmıştır. 
Yozgat • Sivas - F.:rzunım telefon hattı U
zerindekl çalııımalare. devam olunmakta -
dır. Bu telefon hattımız da çok kısa bir 
zamanda ikmal edllmlıı bulunncaktır. 

Milli piyango ldnrcsl aldığı bir kararla 
bu şekilde bllet almak lstlyenlere bu lmkt\.
nı vermiştir. Şimdi mesele her hruıgl bir 
Bcbeple 1. inci keşide bileti alanııyan bir 
etıJııs, hiç bir fiyat !arkı vernıcltslzln 2 in
ci veya 3. Uncu keşide bileti tednrJk ede· 
bilecektir. 

1 inci lccııldeden itibaren devamlı bile al
mak lsllyenlerln biletleri şimdiye kadar 
olduğu gibi her ayın 4 Uncu gllnU akııamına 
kndtır mıılıfuz tutulacaktır. 2047 

mız ııatışlan da nazarı itibara alacak olur

sak bir kaç yüz bin tonluk buğday ve arpa 

ihracatımız ile döviz muvazenemizl lehimi

ze çevirebileceğimizi .zannediyoruz. Bu te

min e<lilcliktcn sonra elimizdeki serbest 

Yabancı dil bilern memıırf 
imtihan evrakı 

Eski hesap 
T .L . 
Yeni hesap 

5.100 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııırııııııııııııııııııııııııı 

Ankara ve 1stanbulda ye.pıltıJl ~ 
dil bilen memurların lmtlhaniııt'l~ 
rak Mııarlf vcktı.letlne gelmiştir·~ 
başlanan cvralnn tetklkl linumU ııJ!J 
ta bitecek ve kazananlar ııa.no / 
tır. _./' ~ 

·11 • • ·.:tfl; 
T L. 2.102.400 

Romanya 
Alacağımız : 

Muvakkat TL. 
hesay T.L. G9.000 
Eski turizm 
hesap T.L. 30.400 

s .s.c.t. 
Yugoslavya 
Yunanistan 
CETVEL : - 2 

2.403.100 

99.400 2.303.700 
89.600 
75.400 

574100 

Muhtelif memleketlerin Merkez Banka· 
larında tutulan kliring hesaplarındaki ala
caklarımız 

Memleket 

Çeko-Slovakya 
hesabında 

alacağımız T.L. 
Ceko-Slovakya 
hesabında 
borcumuz T .L. 
Litvanya 
ltalya 
A hesabında 
alacağımız T.L. 
İtalya 
B lıe'labında 
alacağımız T.I •. 

Miktar T.L. 

1s.ooo 

2.061400 

941400 

Çağrı 

571 liOO 
70.800 

3.002.800 

x Ziraat encümeni bugün Hat 9,5 da 
toplanacaktır. 

Gençliğin hava günü 
A nkara'da toplanan Yediııci Ha-

va Kurultay'ı dolayısiylc Türk 
/lava Kurumu'nun dün öğleden önce 
Etimcsğut'taki Türkkuşu alanında 

hazırladığı havacılık gününde par
lak bir bahar güneşi altında ve temiz 
bir hava içinde manalı, cazip ve gö
ğüs kabartıcı saat/ar geçirdik. 

Sabahleyin erkenden gider ve öğ
leyin dönerken yolun iki yanında 
yeşil kırlar ve bayırlar içinde bizi 
selamlar gibi sallanan gelincikler -
den bahsedemiyeceğim için üzülü -
yorum. Fakat bu hareketli yarım ba
har gününde gözlerimiz, yerlere in
meye lüzum ve ihtiyaç duymıyacak 
derecede göklerde kaldı : 

Daha gösteriler başlamadan ufuk
ları bulutlu ve otta yeri berrak ve 
masmavi gök yüzünde yanyana uçu
şan iki kartalı bir arkadaşım gös -
terdi. Her görüşiimde bir azamet 
sembolüne benzettiğim bu kuşa dün 
ilk defa olarak acıdım. Çünkü bizim 
artık başka kartallarımız vardı ki 
birazdan Türk göklerinin bu parça-

sında kanatlanacak/ardı; teker teker 
ve kafile halinde uçan dişi ve erkek, 
çelik ve yelken kanatlı kartaiları -
mız ..• 

Beş dişi kartalımız, Türkkuşu'nun 
beş pilot kızı yanyana uçarlarken 
düşünüyordum: uzak ve yakın ma
zide Türk kadınına dair dinlediği
miz destanlar yakın ve uzak istik -
baldeki destanlara imrenecek/erdi. 

Alandan süzülerek gök yüzüne 
yücelen tayyare ve plfınörlerle gök 
yüzünden birer papatiye gibi açıla 
açıla yere inen paraşlltçüler, Abdül
hak Hamid'in dili ile konuşmak icap 
ederse yerden gök yüziine yükselen 
hitaplara gök yüzünden inen cevap
lar gibi idi ve o kadar ulvi idi. 

Dünkü hava gününde zevk ve ifti
harla seyrettiğimiz gl3sterilerden bi
risi de küçük mekteplilerimizin ken
di elleriyle yaptıkları model tayya
relerle çayıra çıkmaları ve bizim ÇO· 

cukluğumuzdaki basit, Jcuyruklu u
çurtmalara mukabil bu tayyare/erini 
uçurmaları oldu. 

Orada tayyareci bir Bayan'ın izah
larında kullandığı bir t§biri kulla -
nalım, " bu diplomasız genç mühen
disler ,, in yaptıkları modeller ara
sında motörle işliyenler de vardı. 
Bunlardan bir tanesinin t§ bulutlar 
arasına kadar yükseldiğini ve hava
da kendi başına 45 dakika kadar uç
tuğunu söylersem, orada bulunmı-

yanlar belki de, zor inanırlar. 

Fakat yanımdaki arkadaşımın bir 
buluşu ne güzeldi : 

- Bu model, küçük tayyare, mut
laka şu mavi mesafeyi geçecek ve 
muhakkak şu beyaz bulut kümeleri
nin arasına kadar yükselecek, diyor
du o arkadaşım. Çünkü tayyareciğin 
unği kırmızı idi ve onu yapan genç 
mektepli, bu yerinde emeğine gök 
yüzünde kendi milli rengini çizen 

bu tablodan en güzel mükafatı ala
caktı. 

Birçok büyüklerimizle, yurdun her 
tarafından Kurultaya gelmiş dele -
gelerle birlikte bütiin bu gösterileri 
seyrediyor, havaya bırakılan kiiçü
cük balonları birer kurşun hızı ve 

isabeti ile parçalıyan avcı tayyare-

lerine hayretle bakıyor ve nihayet 
bir tayyareden paraşütle önümiize 
inen beyaz bir keçinin bu marifet/
ne şaşıyorduk. 

Türk Hava Kurumu ve Türkkuşu, 
dünkü günü, gerçekten, yeni ve ile
ri tekniğin bir tezahür günü, küçük 
çocuklardan büyük vatandaşlara ka
dar faydalı ve eğlenceli bir gün ola
rak geçirtmeğe muvaffak olmuş -
/ardı. 

Dünüyorduk ve ben yaşıma, ve 

genç ya~a oldukları halde bu çalı~
ma saflarında yer almıyanlar bulun
duğuna hayiflanıyordum. 

Geride ve yerde kalanlar, ne du
ruyorsunuz ? ihtiyar tarih, bugU -
nün v• yarının sayfılarını " kanatlı 

nesı er ,, ın emrınc vermı:ı l 
Tarın dışında mı kalacaksıl111 

Senato! 

Bazı kelimeler vardır ki rıl t 
fek imla ve telaffuz fark/arif f 
~ok dil/erde biribirine yak1~ 
lır, yakın okunur. Osmaıı/J 11, 
Ağyan dediği Senato da bıJfl 
biridir. Bu kelimeye daha as 
rejimi zamarımda bile, ecn.efll 1 ı 
leketlere, daha ziyade, tarıh;, 
/unca Senato denilirdi; ,~ 
M eb' usan a mukabil ParJfııcJerı 
limesinin ku/lanıldıgı gibi· 1 
Şimdi bu kclimcnirı 1rans1~ 

laffuzu ile Sena şeklinde de 
nıldığı gözüme çarpıyor. ı 

ita/yanlar gibi ve yaJıııt e;eıı 
dile girdiği gibi okuyanlar S 
fransızcasını tercih edeııJcf f1Jf 

okuyur/ar demektir,· yarın_ 0 ,e 
bir başkası da çıkıp ingi/ıt1ıJ1 fuzu ile Seneyt, alman ıeJfif , 
Senat okursa ne diyebilirİ~ ~ııf 

Halbuki böyle kelime/eti~ e 
ması, okurlar tarafından iY1~ ~d 
!aşılması için bir tek şek/ifil ı 
lansak daha iyi olmaz rnı l 1· 
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İ ng i ite re' de 

(Baır J inci say/ada) 

YlJatrı k 

Yalnız Fransız topraklarında 

Şimdiye kadar 1000 tane 
AI~an tayyaresi düşü·rüldü 

7 6 İrlandall ve iki Cümhuriyel 

(a.a.) Mııtbuat servısi 

yor. Fransız askui ricalinin 1914 de aabit olan 
hataları idi.sik terbiye ve bilıiy• fazlı dıemıyet 
nrip yeni n modern silahlara karıı iti:natsn:lık 
lıeılemcktir. Fransız kıımanclanları 1914 de ordıı· 
da eıı büyük umuraıı ıÜnrİ Tt piyade olduı na 
kani idi. Halbaki alman ordıua o vakit için yt:ıi 
ıililı ıayıbn buyiik toplara va ıcri ateıli t fekltr• 
eheaıiyel nrmiıti..ı 

flrtl a hr. Fakat fevkalade 
İde\ .ar kar§ıııında, tabii ha • 

erı YÜ .. B .. . "y r ruycmez. ugun ın • 
an e 1 en ağır buhranlar için-

ilnl IYor. Şu hale göre buhran· 
ek lfın . ihtiyaçlarını kar~ılı • 

!atın fekılde devletin, bütün 
h' 1 Yeni baştan ve muvak • 

1Yette t • • 1• &ilt anzım etmeııı azım· 
ere' · e.lnı ~nın &on muharebeler 

lerj d aga nıecbur olduğu bu 
defil ~ha eveldcn yapması ti
rit 011llıydj? diye hatıra bir ıu· 
llasıt Ur, l~giliz mckanizmaaı • 
Lıı t Çcvrıldiğini bilmiycnler 
ha:r:ıda bir sual hakikaten 

"lıj,, ıra gelebilir. Llıkin böyle 
Jet h 1 1 d b"' .. tt' k ası o ma nn utun 

l ıeı endi isteğiyle böyle bir 
~İliı~~ebilmek kabil değil· 
~•at· .ukümetine verilen bu 
lt:ti!)~~ıyet kuvet itibariyle to· 
er .. •nd n aşağı olmamakla 

'h-ıdl§ın ntahiyeti bakımından 
leli trİ İngiliz hükümeti bu 

. hİ?ç0~ 1rken iki meclisten ma· 
'hııı tetekküllerin de fikir • 

~iıı t t "elhasıl bu karar bütün 
İııriJ~•Yi~ine iktiran etmi§tir. 
ttj h~ lnılleti hükümete bu ıa· 
İ)Je ılerck, dü§Üncrek kendi 

hı.ı "er:ınit bulunmaktadır. 
1~ la •alahiyct o.nane halinde 
ııt tının v A h" . . d htıı ntagnevı uvıyetın e 
k'lorı:ı:'ınakta idi. Şimdi geniş 
. 'ıa sarsılmaz azmiyle za· 
~etİ}l~ak için bütün ıeref ve 
~tıl~ ortaya atnrnk çalı§ma· 
.~ le~f!ur. Fransa'da da aynı 
~ h\i ~ırler alınmıthr. Muha· 

•ıra~un §iddetiyle devam et
la.Jih" .a Fransa topraklarında 

t'• ının h . f ··ı ~ı h angı tnra a temayu 
f ttıüz l bk . . . lq esrar ı e emıyetını 

1\ h elnıekte devam ediyor. 
tletiıı~ k.~ti kararların müıbet 
n ilttı 11 .R?rnıek için biraz daha 

1 01.ırı~ ıdır. Fakat turası inkar 
·~'~ ;:uı bir hakikattir ki al
f dttli tor't gündenberi yaptıkla
'1tiytıtl anrruzlann hiç biri mu • 

tinı e neticelenmit değildir. 
''1tril\i ale doğru uzanan akıncı 

Eq., il Yaptıktan hareketler 
~·~ Otdor,,., maınadır. ~u halde 
ıh uı 

1 •rek e.rı tarafından yapılan 
d,b e~ı rin ehemiyet ve fay
'iı~ ılk hamlede kendisini 
~1~lar~· Ortnda İngiliz ve 
d~ Ilı Cereyan etmekte olo.n 

• 'ir t~harebesini kaybettikle • 
~ llıç h' 
lltı~.. ır emmare yoktur. Bi-

l> "a."dı Uzde ümitlerle dolu ııa • 

1e fr11:· Ingiliz ıoğukkanlılığı • 
d,~"da b &ı~ heyecanının ıon da • 
fl~~ ,. .. llr~kalar yaratabileceği • 
~ .. oz o •. d d ıl'll) nun e tutalım ve bed-

ı._'""•tı yltn: Dünyanın siyaıi mu
e .llıed enı bir devreye girerken 
~tinı ~e ~ezirlerin olabileceği. 
, L ı.ıı 11 kı daha ağır vaziyetle
Jll.~:ı:ı:bilcceğini daima he· 
~d~ lazımdır. Bu gibi ha • 

' ~İllll k~ büyük §ey son kozu 
t.ıJ, deı: tır. İ§te bu düıünceler· 

t ~ ka oL:raailerin kuvetine da-
11~ tıa .. t· . h .. 
""1 S<ılc .. nnız enuz sarsıl-

tt2a.lt:tadır. 

N. A. KOÇOKA 

~ -9ilte I • d • re nın enız 
Q~· 
<ıs,;cıtı hakkında 

sı% haberler 
~ ~.a. 
~"'1.n i a. - Roytcr bildiriyor : 

h ,ıtıı t taaı~glllz filosuna ltarvı kazan. 
l!ııİıı ~ttık Yetıcr hakkındaki Berlln 

>ı~ 1~et a1e daha zlynde mUbaH\ğa -
~~ ~ lıaberı ınaıtt.adır. 
~ tıı,l)ollar, aıerıne gtlre, 9 nlsandnn 22 
tı~~ftb e g~~lnr, ceman on beı zırh-

. 1 ve al, 46 kruvazör, o tor· 
ı~ 11.t lı 29 denizaltı gemisi batır-
4 lııı\11 !Utııtatt 
t:~ it rıııtıt1 c bu mllddet zarfında, 

f aıisl tev if ed' di 
İngiliz Alman hatları tayyareleri 
üzerine yeni taarruzlar yaptılar 

Londra, 24 a..a. - Resmen bildirildiğine 
göre, İrlanda cUmbur.iyet ordusu mensup. 
larmdan 76 kişi tevkif olunmuştur. 

(Başı 1. rrıcr sayfada) 'şiddetli hasara uğratrlmıştır. Hirson civa-
mayı.sa kadar malzeme ve insanca pek ağır ":"da buna mümasil hedeflere isabetler va. 
zayiata uğrnmışlardır. Fransız avcı tay -ı ikı olmuştur. 

Polis bugün Manchcster'de "Britsb Uni· 
on" ingiliz faşist tcşkillitma mensup iki l· 
zayı tevkif etmiştir. Polis Londra'da Bug 
teşkilatrnrn umumi mer.kezini hlla muha • 
faza altında tutmakta ve burnda elde edi • 
len vesikaları tetkik eylemektedir. 

yarelerl ve hava da.ti bııtaryalnrı tarnfın - D ·· ·· ··1 l J • 
dan bu mUddet zarfında katı olarak Uç ytlz uşurıı en a man tayyare erı 
llç(808) ve muhtemel olnrnk da 41 tayyn - Londra, 24 a.a. - Hava ncxaretinin tcb-
re dUşUrUlmUştur. Bu miktardan çok fazln liğinde dun akşama dogru inı;:iliz avcı tay. 
tayyare dtitımil§ olduğunu da kaydetmek yarelcrinin 27 alman bombardıman tayya • 
IAzımdır, çtinkll, avcı. tayyare gruplarının . . . .• 
hepsi henUz ıo lll'ı. 20 mnyıs arasındaki za· resı düşürdükleri biLdırılmektedlr. Dıger 10 
mnna ait raporlarını vermişlerdir. tayyareye mitralyöz kurşunları isabet et • 

Bu tetkikat neticesinde Londnı'nm muh· 
telif mahallerinin b:ızı evleri ziyaret edil
miş ve bazı kimseler faaliyetleri hakkında 
isticvaba tabi tutulmuştur. Bunlardan ba
zısı yeni tahkikata intizarC11 serbest bıra -
kılmıunıştrr. 

10 ile 20 mayıs arasında lnglllz hava miştir. Bunlardan da istimalden sakit ha
kuvetlerl ısı tayyare dll11lirmllıılcrdir. 15 le geldiği tahmin edilmektedir. 
ile 20 mayıs nrasındn dn aynı mlktard!l. 
belki· de dJ.ha fazln tııyyare dUşOrUlmU~ Son iki gün zarfında pilotlarımız SO ka-
olması pek muhtemeldir. Cllnf<U, bu mlld - dar düşman tayyaresi duşürmiışlerdir. 
det içinde avcı tayyarelerinin miktarı mll- Dünkü lurekfit esnasın.da 6 İngiliz tııy-
him miktarda takviye edilmiştir. · .. 1 • d · · ı d' 

10 ile 20 mayıs arasında ingillz hıı.va ku· yarcsı us erıne onmemış er ır. 
vetleri en aşağı 360 aımsn tayyaresi dil - Manş sahillerinde alarm 
ııUrmtişlerdlr. . . •. •. .. • • Kent kontluğunun doğu ı;ahılınde bazı 
Duşurulen tayyareler bını buldu kimseler Manş denizi üzerinde fransız sa

İngiliz hava dati batnryalrı ise. 10 ile 20 hillerinde yapılan top ateşlerinin altında 
m~yıs arasında 76 almı:uı tayyaresi d!lşUr birçok alman tayyareleri görmüılerdir. Ay. 
mlışlerdir. , · d k' h' 1 rd il Hollandn hava mUda!ııa şefi aynı mUd • nı zamanda bu sahıl e ı şe ır e e Ç çey-
det zıırfında hollnnılalılar tarafından aflgll· rek saat süren alert verilmiştir. Elliden 
rt 200 alınan tnyyeresinln dllşUr1.lldllğUnU fazla İngiliz avcı tayyaresinin süratle ha
bildlrmiştir. valanarak sahilden uzakla&tıf:ı görülmilş • 

Belçika ordusu lsr, 176 nlınıın tayyare • 
sinin katl olıırnk ve 60 tayyarenin de muh· 
temel olarak dUııUrllldUğllnU haber ver -
mektedir. Taarruzun ilk gUnU alman hava 
kuvetleri Belçikada ve HollCLndada bu iki 
memlekctln 260 tayyare dafi bataryaları • 
nın faaliyeti neticesinde ı:ı~ır zayiat ver • 
mlıılerdlr. 

Hülasa, 10 ile 20 mayıı arasında 
alman hava. kuvetlcri asgari 1000 
tayyere kaybetmİ§lerdir. Bu mikdar 
müttefiklerin zayiatına nisbetle pek 
fazladır. Malzeme ve bilhassa yeni
lenmesi mü~kül olan mürettebat ba
kımından Almanya için pek ağır bir 
darbe teşkil etmektedir. 

lngiliz tayyarelerinin harekatı 
Londrn, 2( a.a. - Hava lııleri nezareti 

tebliğ ediyor : 
22 mayısta lnglllz tayyareleri, düşmanın 

§imali gıırblslyle Belçikadn.kl hareltl'ı.tını 
mUtemadiyen işkAI elmlııtir. İngiliz tay • 
yarelerl, tank kollı:ıriyle motorize clizU • 
tanılara ve tııluı.şııUt merkezlerine hUcum 
etmlıı ve bunları bombardıman ederek mUt
hlıı bir perltın.nİık tevlit etmlııtır. Beıı lngi· 
ıız tayyaresi üslerine d6nmemlıılcrdlr. 

Evclki gece birçok hafif ve ağır bom -
oaroıman tayynrcsı, ıtlman cephe crls n -
deki askeri hedeflerine varmışlardır. 

Belçika'run ccnubundaki ·mmtaka, Meuse 
nehri üzerinde yollar ve şimendiferler mü
him hasarııta uğratılmıştır. Bilhassa Char
leroi'de ikiye ayrılan denıiryolunun uğra • 
mış olduğu hasar mühimdir. Namur mm • 
takasında birçok köprülere isabetli cn.daht· 
)ar yapılmıştır. Diğer bir takım ağır bom • 
bardıman tayyareleri, Almanya'ya girerek 
münakalat hatlarını ve Binche ile Geldern
deki iaııe merkezlerini bombardıman etmiı· 
!erdir. 

Laypzig de bombardıman edildi 
22 mayısta alınanların tanklariyle zırh. 

li otomobilleri ve keşif kollarmm tahaıııiüt 
merkezleri bombardıman edilmiştir. 

İngiliz hava filolan, münavebe ile taar
ruzlann devamını temin etmişler ve otuz 
kadar alman kamyonunun a~mııı oldukları 
mania ateşine rajtmen, alman kıtaatını mil
essir surette bombardrman etm!olerdir. 

Aix - la - Chapelle'in uimalinde mar -
şandiz trenleriyle Lahaye tayyare meyda -
nr bombardıman edilmi&tir. 

Bir İngiliz tayyaresi, Leipzig'e kadar i
lerlemi:i ve Rotha elektrik santralım bom
bardıman etmiştir. 

Bütün tayyarelerimiz hareket üslerine 
dönmüşlerdir. 

İngiliz avcı tayyareleri de cephede fa • 
aliyet göstermişler ve kırktan fazla alman 
tayyaresini tahrip etmişlerdir, 6 ingiliz av
cı tayyaresi kayıptır. 
Aynı harekat 23 mayısta muvnffakiyetle 

tekrar edilmiştir. 

Taarruzlar devam ediyor 
Londra, 24 a.a. - Hava nezaretinin teb

liği: 
İngiliz hava kuvetlerine mensup muhare

be tayyareleri, dün, biiti!n gün, muharebe 
mıntakası üzerinde keşif ve refakat uçuş • 
!arı yapmışlardır. Alınan ilk raporlar, ara
larında bir çok Messerschmidt avcı tayya. 
releri de oldu~u halde 20 den fazla tayyare 
düşürülmüş, asgari 25 tayyare de ciddi ha
sara uğratılmıştır. 

tür. 
Alman tayyareleri İngiltere'nin cenubu 

şarki sahilinde büyük bir faaliyet göster -
mişlerdir. Tayyare dafi b:ı.taryalan fecir 
vaktı faaliyete geçmiştir. 

iki taraf tayyareciliğinin 
bir mukayesesi 

Tayyareci general de la Fert diln akşam 
radyoda şu sözleri söylemiştir: 
"Bazı kimseler, almanlarm tayyare ima

li kabiliyetinden tevahhuş etmektedirler. 
Fakat, ne Almanya ve ne de başkıı bir dev. 
!et, son muhıı.rebelerde kaybettiği tayyare 
ekiplerini, kaybettikleri süratle yerine koy
mıya kadir dcğil<lir. Bir miktar avcı tay
yaresi ziyaına rağmen İngilizlerin pek cid· 
di olmıyan personel zayiatı yerine konul -
muştur. Yeni pilotların kuvvei maneviye. 
si, eskilerinki kadar mükemmeldir. 

Düşman milnakale yollarına İngiliz tay
yarecilerinin yaptıkları hücumlardan bah· 
sedcrek general de la Fert, bitap bir halde 
alınan alman esirlerinin üç giın aç kaldık· 
!arından şikayet ettiklerini ııöyluyor ... 

11 alman. tayyaresi dü§ürüldü 
Londra; 24. a.a. - Hava nezareti bil

diriyor : 
11 tayyareden milrekkep bir hava fi

lomuz bugün öğleden sonra fransız 
sahilleri üzerinde uçarken düşmanla· 
rın adetçe pek üstün olan bir hava fi
losuna rastlamıştır. Tayyarelerimiz 
hücum ederek Messerschmidt tipi 11 
tayyare düşürmüşler ve Ü!ij tanesini de 
ciddi hasara uğratmışlardır. Tayyare· 
lerimize hiçbir şey olmamıştır. 

Dünkü hava harekatı 
Londra; 24. a.a. - Hava nezareti 

bildiriyor : 
Bu uzun gün içfode faaliyet fecir -

den çok evci başlamış ve akşam hava 
karardıktan sonra da devam etmiştir. 

İngiliz avcı devriyeleri düşmanın 23 
tayyaresini düşürmüşler ve 25 tayya
resini de kulanılmaz bir hale getir
mişlerdir. 

Fransa'nın §İma.lindeki şerait dola· 
yısiyle hasara uğratılan tayyarelerin 
büyük bir kısmının tamamiyle ziyaa 
uğradığına şüphe yoktur. 

Alman avcı tayyareleri bilhassa za· 
yiata uğramıştır. Spitfire tayyarele -
rinden mürekkep bir devriye filosu se· 
kiz Messerschmit tayyaresini kati ve 
on, fakat ağlebi ihtimal hakikatta bu 
tayyarelerden ondört tanesini düşür· 
müşlerdir. 

Bundan başka bu filoya mensup bir 
Spitfire düştüğü görülmüştür. Diğer 
iki tayyare de kaybolmuştur. Diğer se· 
kiz tayyare salimen üslerine dönmüş
lerdir. 
Tebliğde İngiliz avcı tayyarelerinin 

pilotlarından birinin bir Heinkel dil· 
şürdüğünü zikredilmektedir. 

Fon Rintelen de tevkil edildi 
Londra, 24 a.a. - Polis yuzbaşı Von 

Rintelen'i tevkif etmiştir. Büyük harp 
te Almanyanın Amerikadaki casus teş
kilatının şefi olan Rintelen bir müd
dettenberi Londra'da ikamet etmekte 

idi. 

Narvik cephesinde 

Almanıa·r bircok .:. 

mevzileri erk 

zoru da ıl r 
Stokholm. 24 ıı.e.. - Ne.rvlk cephesinde 

mUttetlklerle norveçlllcr, son günler zar -
fında hareketlerini lnkl§;l! etUrmlıılerdlr. 
Almanlar bir çok me,.•kiler1. tcrketmlye 
mecbur kalmıılar ve denize kadar püskilr· 
tUlmtişlerdlr. Bu bölgede dil.smo.nlar hattA 
çevri lmlşlerdir. 

Narvik tılmallndekl, ölen, esir edilen ve 
yaralanan alman mlktan 600 kadar tah -
mln edilmektedir. 
Almanların I.ynges fiortundaki ihr~ 

teııebbUsleri akamete uğramıştır. 

ParCL§ütle gelen takviye 
kıtal arı 

Narvik civarında bir çok noktalarda al· 
mantar p~Utlerle takviye kıtaatı aımııı-
lardır. 

ta,şelert lçln bu b6lgelcrde tayyarelerle 
alablldlklcrlyle llttifayn mecbur kalmak
tadırlar. DUn 19 alman neferi Norveç hat· 
!arına geçerek tesllm olmuşlardır. 

Alman tayynrel"rinin faaliyet\, bUyUk 
neticeler vermeksizin devam etmektedir. 
Cenup cephesinde harp etmekte olan Nor • 
veç kıtaatı traneız kıtaatı ile tebdil cdl • 
lcbllmlııtir. 

Almanlar, bu bölgeye skilerle mUcehhez 
kuvetli mlifrezeler g<indermiıılersc de bu 
müfrezeler mahsus zayiata uğratılmıııtır. 

Hollanda r li~esinin 
heyeca h 1 esa ı 

Londra, 24 a.a. - Kıraliçe Vilhel
mine, Hollanda Hindistanındaki te
baasına hitaben radyo ile heyecan ve
rici bir mesaj neşretmiştir. 

Hollanda kıraliçesi mesajında şöy
le demiştir: 

~~ı 0 dnf:y oldutu gibi, yalnız Re· 
ı...' Otın ~rhiıinrı hakikııten haaa· 

lt~lt 0/ı;, llrn kruvnz6rU harta l1 -
4~~) ıt Ve uarnarnııı bulunan bir k~ 
,-..ıu ' .\trıdı untl'r, Glovorm, Gurn
tı..:; ?'<ıı toı1ı~iUey ve Valentlne ad· 

atlrrnıııı do muhribi ile dört de· 

8 tayyaremiz, düşürülmilştilr veya kayıp. 
tır. Diğer 4 tayyaremiz de mecburi inişler 
yapmışlardır. 

MUhim bombardıman fllolarmuz, yeni • 
den Almanya'da ve meydan muharebesi 
cephesi civarında düıımanın münakalitmo. 
şiddetli hücumlar yapmışlardır. 

Diğer cihetten tayyaresi düşman ta
rafından düşürülen bir Hurricanerin 
pilotu düşmanın mermilerine rağmen 
paraşütle yere iruniye ve yaya olarak 
en yakın hava meydanına kadar git • 
meğe muvaffak olmuştur. 

En iyi tayyare tipi 

"- Milletimizin uğradığı felakete 
rağmen, istikbale sarsılmaz emniye
tim var. Milletimiz mazide de Allaha 
imanı ve hüriyete aşkı ile, daima mu
vaf fakiyetle başardığı, büyük imti
hanlar geçirmiştir. Bunun içindir ki, 
sizlere, ümitsizliğe düşmemenizi söy
lemek isterim. Bu k'aranlık günlerde, 
ne milletim, ne nazırlarım ve ne de 
ben, vazife yolunu dikipte tereddüt 
etmedik ve davamızın haklılığına iti
madımız sağlam bir halde, aynı yolda 
sükün ve cesaretle devam edeceğiz. 
Sulh, nizam, emniyet ve adalet timsa
li olan bayrağımız, imparatorluğun en 
büyük kısmı üzerinde şerefle dalga· 
lanmaktadır ve Allahın yardımı ile 
dalgalanmakta devam edecektir. Meş· 
ruti makamların etrafında birleşiniz 
ve ağır vazifelerinde bu makamlara 
yardım ediniz. Bütün anlaşmazlıkları 
bir tarafa bırakınız. Bir tek müşterek 
hedefiniz olsun. Hatırlayınız ki, kı
rallığın mevcudiyeti ve selameti mev
zuubahistir. Düşüncem, hep sizlerde
dir. Allah sizleri takdis etsin.,, 

~I ~ 
1 sır'd . ı· b. Ilı a gız ı ır 

(:j~rı telsiz verici 
~ O%ı bulundu 
"ı.ı ~· 24 il.. 
~~· Atı~r°";e ~iman propaganda 
'<: boı1 t Veren 1 akın Şark hakkın· 

· ~c 8 larar
1 

gtzıı bir telsiz verici 
~t~ ttıebı tAb~dan meydana çıkarıl • 
Ilı~ evıur dlyl etlne mensup btr çok 
~c11 aJa.rıa ıntıur 
~ 111 h ının 6~r ndl ~ ahtı1 ava ınUd e Q'ine göre, Mı • 

'ı- ıı., ıı ctrnıştır ntaaaı hakkındııkl ka
\1~ ltınuk ~ 

1tı~. ıııı: lıtır. Bu Baaının kapatılmruıına 
""<llto ll.c1tııtı ı~•-• tedbir, İnglltcrcye 

. -.utaı ne lzıılı edilebil -

Bir mühimmat treni berhava 
oldu 

Londra, 24 a.a. - Bombardıman tnyya -
relerinin dü~man arazisi üzerindeki çar -
~amba akşamı akınları hakkında hava nazı· 
rr bazı tasrihat vermektedir: Geldem'de iki 
iaşe treni şiddetle bombardıman edilmiştir. 
Bunlardan birisi m!ihimnuıt yilk!U olduğun
dan berhava olmuştur, olduğu gibi havaya 
fırladığı rörUlmli:ltllr. 

Liege'in 10 mil şarkında, ana hat Uzerin
de, bir bombardıman tayyaresi iki trene 
hilcum etmiştir. Bu iki katar tamamen im· 
ha edilmi11tir. 

Bels;ika'da alman hatlnrı gerisinde Uç 
Wellington tayyaresi Namur ve Gcmboux 
şosalarma birkaç yerde bomba isabet ettir
mi:ttir. Yvoir ve Abinche'de demlryolları 

Vallington, 24 a.a. - Hazine nazın B. 
Morgcnthau matbuata verdiği beyanatta, 
hava miitehassıslnrından mUrekkep bir he
yetin ordu ve donnnma için en iyi tayyare 
tiplerinden birinin seçilmesi ve bu suretle 
imalatın yeknasak bir hale getirilmesine 
memur edildiğini 18ylemi11tir. 

Aflanlik'in ıark <enubunda 
bir alman tayyare gemisi 

Roma Üniversitelilerinin 
B. Musolini'ye mesajı 

Roma, 24 a.a. - Roma üniversitelilerin· 
den üç bin talebe, Mussolini'ye bir mesaj 
göndererek Akdeniz'in ve imparatorluk is
tiklalinin kurtarılması için dövilşmiye a -
made olduklarını blldtnnlşlerdir, 

Harp malülleri ön salta 
dövü§ecekler 

Londra, 24 a.a. - Daily Tclegraph ga· Roma, 24 a.a. - Harp malOlleri milli cc-
zetesinin dc.-ıiz mUtchassısınn nazaran At - miyetl icra komitesi, Roma'da toplanarak 
lantik cenubu prklsinde bulunan alman bir takrir kabul etmiştir. Bu takrlr!ie harp 
korsanının tayyare gemisi Gnı.f Zeppelin malflllerinin evelce vahim anlarda yaptık
olduğu söylenmektedir. Bu gemi 19.250 ton !arı gibi bugün de harbın ön safında bu • 
hacminde olup 5 pusluk 16 topla mücehheı: lunmak arzusunda oldukları beyan edil • 
dlr. Sürati SO mildir ve 75 tayyare taoır. 1 mcktedir. 

General V eygand iş başında 
YUNUS NADi. bu baılık allıuıb yeni baılıu· 

mandanın cephderi teltiıten ıonra dnld reiıine 
ordııruııı nıiluiııi Jllpacafı hakkında ı=in t nr· 
dijini aöylıiror n diyor ki: 
"Ge~ral Wenıud'ın baıkumandaıılıi• cctiril· 

meıi her ıeydım evci bilbaua alikadar fraıısa n 
Uııntere efkarnııır.ımiyulııde bııyuk bir itimat ve 
erıciyet kaynarı trıkil etmek itibari7le alman 111· 
amı:ıumın ıiddrt Ye ıurati k rınındaki ilk fiil• 
lunlıltların yerlrriııi duı celi ,.. azimli meniye 
trrketmcıi ıilıi ebemiyrtli bir ııdice baaıl etnıiı 
bnlııııuyor. Cup cephuiııd ki mwcadeleııin bundan 
sonraki aaflıalarmdı nihayet ıocııkkaıılıl kla der· 
piı olııııaıı bu mcaainiıı devamlı. inatçı ve fedakar 
tczahurleri beklcuebilir '" 

Fransız lıaınkiliniıı: 
- Biri bana celir do vıııiyeti m:ıciıe kurlar•· 

cnkhr. Derse inanırım: çunk11 Franııa'ya itimadım 
Tar. 

Dcdifiııi hatırlatın muharrir diyor ki: 

Muharrir bır inıiliı: aıkeri muııel.:kidiııllı maka
lesiadrıı iktibaslar yaptıktan sonra dyor ki: 

"1914 de ordular cepheye :tıırıı~relı ritmııltr• 
di O :za.ıııaııdanbcri motorize vesait o kadar ço
i;ldı lıi artık ıuvarinin yni kal1113dı, Pıyadeniıı 
aya(ı yt:rden kesildi. Orda m tcharrik bir kuYet 
haline celdi. Bu sebeple atratejiııiıı de harbin c!• 
tekli d.iqti. 

Ba yenı harp atrateii ve usullerini ılk d fa al
maıılar tatbik ~dince ba harbin de ceçeıı harp cıhl 
obcaiını unnrd ıı fransız kulll3nda lıeyeti 11ıırıh. 
itte alman ordıuunaıı nri ıııavaffakiyetiniıı ıırn 
buradadır. 

Fakat General Weyı:and'm dediii gibi alınanlar 
ilk hamlede ıı.e kadar muvaffak olurlarsa olıunlar, 
kuVYeİ kuliiyrler karıı kar117a celdilo.leri IUll 
barbin nçl:csi cleiiıecelı n zafer muıteliklcra 
dönecektir ... 

"Samimi idealiıtliiiui kati bir realistlikle mez· 
cetmiı olan fransız baınkiliniıı burnd k mucize 
sozu ıle ı::.Jli cayrel hamleltriııiıı yninde n aıra· 
ııııda idcta fevk lbrıer denilecek lıadar bu)iilı: ne· 
liceler doı!ınauiına ve farıısıı ıııilldindtn bonıı 
bekledigine i~rrt ettıci nıilıardır ... 

iKDAM 

Yııauı N di, Atalıırk'1111 de bliyvk :uftrinden 
ıonra lll;llct rl d'siı:de mııcızııden driıl lıesaplı 
Ye pli.alı b)r•lı it n bahselli ini hatırbtarak di-
yor ki: • 

' Fıl:akilı~ h rıhayı mılli ı:ayrdiıı soı:ı lıadle· 
rinı!cn La,ka b r yerde aramaca yer yolıt11r. Bıı 
itibarla A!many 'nl!I d3 ask ri hazırlık balııinde 
barıka dcnılcc k k dar ileri! kler temin etmiı ol· 
duğıımı gozlcr onı:ndcki lıidiıelere istinaden bü. 

t:ııı bir ıo(ııkklnlılıkla ifaıH etııııek iubeder. Ne 
hacet. f~aruız .b:ı,vekili Pol Reyııo bu alınan ıaJ• 
retlermı nlctınde C nıp anlamıt nadir devld •· 
daııılarındau biridir. Franıa için ... yazılı ki Pol 
Reyno o zaman ıadece mebus idi. Klasik lıarp ile 
yeni harp telakkisi ıiındi filiyat uhasında f.nla;ıl· 
mıt bnlunayor. Artık anlatılır ki. yeni baıkumın· 
dan peyderpey tatbik sabasına lıoyacafı pli.nları 
ile müttd ıklerc aradaki farkı cidumeje kSfi 0 • 

maııı kazandırmaia uirapcak ve bun• mııvaHaki. 
yeti takdirinde asıl harpler onclau ıoıırıı baılamıı 
olacaktır•" 

TAN 

1914 teki hatalar tekerrür 
ediyor 

M. ZEKERiYA SERTEL, bu baılıklı pımnda, 
alm~ııların onbeı cıı:ıde kazandıkları mavaffııki~t
lcri saynnkta ve Fransız lıaıvekiliniıı bu vaziyet 
hakkındaki izahatım letlıik etıııdıtedir. 

l\laha rrir diyor ki: 
"Fransız baıvekiliniıı bu sozJeri bize 1914 lıar· 

binde yapılan hataların tekrar edıldiiini öırctİ· 

• Kıral Corc'un İngiliz 

• s h 1 

Balkanlarda yeni hadiseler 
ABiDiN DAVER, bu baıWılı yazısmcb dıy r kiı 
"Harbe ı:ircceiini danı! çalarak ilin etm k yo· 

l:ınu talan ltalya'lllD cc:ıç hariciye nazırı euar· 
c:ııiz bır aukutla Arııavıatlui• cidiycır . Haricıye 
ııaurının Arııanıllııkta qi ne l Arll3vntlıık. h.ıl
ya'ya illıak edilmiı oldufuna core oraya d~hı1iya 
11.Ull'IDlll citmcsi li.:um celirdı. R ~·um bu ıeya • 
bata sebep olarak ıoslrrdıii, "ArııanıtlukLıkı ıı&• 
fu iıleriııi tcılıik.. makıadı ise, Kont C-ıaııo'ııun 
n.:ıfıa ııazırmııı iılerioo de mıidabaltıi demektir ki 
blllU pek iııaııılaıaz. Fakat Kont Cıano, M solini· 
nin ""'&ili damarlı belki de müstakbel blefıd'r. 

Ea itibarla kaynatasının yerine, Arııanıllıılıu ,... 
i!ılmıt olan lıalyan ordusaııun vaziyetini tetkik el· 
aıek ve ordııııuıı kumandanı ile ccirııınıek uıere ba 
••rahatı ihtıyar etm4 oldafana kabul etınek ela" 
dofrııd:ır.,, 

Uuharrir, ltalya'nııı lıarlıe cirecekmiı ı:ibi ı 
zukmıık için zevıılıire pek elıemiyet •ndi ine i•a· 
ret ellıkteıı ıoııra Romanya aderberliciui bahis 
ı=vzıııı ediyıır ve lıtılllll1 hedeflerini çiziyor. 

Sozü Yıııoslavya'ıua ltalya tarafından t hdit e
diliıiııc ıetireıı m:ıharrir di1or ki: 

"Sovyet Rruya'ıuıı Yacoılavya'yı konmalı i.çiı:ı 
M1earistan'ı ~iitıenıek rivayetini bucWıkii vazint• 
le doiru telakki etmelıte muarıız. ÇiiııkU uelki 
cuıı ıu ıelerimizde çıkan iki SoYJet caıdeıiniıı 
ıııakalelcri Sovyet Rıısya'ıım alman dostlu 
sadakatini cöıteriyorda. 

itılya Almanya' ... mı!ltefiki lıuı oldııimıa 15-
re Sov1etleriıı kendilerini Almanya ile du man .... 
ziyeti~ ıokıcak bir Larekctle lıalya'ya kup 
!sarp iliıı ..tıııeleri ve bunun için de c•ııe Almanya 
ıle dol! olan l\!ac.arutan'ı çiiıı=deri il:ıimali ;u. 

yıftır. Baııııola buabcr ya11dıfımız dnirdc hl' 
~1 ~lı)cı:ıcbilir.,, 

milletine hitabesi : 

e 

e he • 
zı teş 

( Başı 1 inci Sayfada ) l lim edien hakkı kudretle müdafaa e-
Dllşmanlanmızm aleyhimizde kullan • debilmek için muzaharetini istirham 

dıkları bir kelime vardır: Emperyalizm, bu eyliyelim 
kelimeye tahakkiım zlhıılyetı ve feth zev· t · v .... 

ki mAnasını veriyorlar. Biz, lmpare.torhı • mparatorlugun butun halkına, ci-
ğun serbest mllletıerl, bu kelimeyi kendi • hanın her köşesinde ingiliz erkek ve 
lerlno inde ediyoruz. Bu menfur emelleri kadınlarına hitap ediyorum· her ne 
bl'sllyen onlardır. Sulh de.ima bizim yegfı - . . · 
ne hedefimizi teşkil elmiutır. nu sulh sa- olursa olsun vazıfenızi muktedir ol -
yesinde mUessesclertmiz lnkişa! lmktınını duğunuz bütün cesaret ve hüsnüniyet
buluyor. :Mllletırrlmlz ''nzlycUerlnl lsl!!.h le ifaya çalışınız. Gurur ve sars lm 
edeblllryorlar. HUkUmete alt mC'selcler htls . . . 

1 
az 

nUnlyetle hallediliyor. Onlar bu sulhu eli- azmınızı muhafaza eyleyiniz. Dudak-
mlzden aldılar ve hekAsını arzu ettlğlmlz larında tebessümünü muhafaza eden 
bUtUn şeyleri tahribe u~ıışıyorlar Hny - bir ad 'b' "f • · "f 
slyetlmize kar§ı hayslyetalzllk, emniyete . am .gı ~ vazı enızı ı a tmek ü-
kar§ı hlyle, adcletlmlzc karşı kuvet lkıunc zere ıler).iyelım. Allahın yardımı ilo 
ediyorlar. Yanılmak lmkll.nını vermediler muvaffak olacağız. 
Sarih bir zıddıyet içinde §imdi iki tnrııfın 
kuvetı karşıl~mış bulunuvor. BütUn im -
paratorluk mUleUerinln kıyamı mticadrle· 
nln neticesi he.Jdond!I. hiç bir ştlphe bırak· 
mıyor. İklmlzdım han isinin knzanaco.l'.tını 
biliyoruz. Bu milletler haklı olan bir infial 
hissi ile nE'frct ve latlhktır ettikleri ııeyle
re karşı ayaklanmııılardır. 

"Azmimizi hiç bir şey sarsamaz,, 

Onların azmini hiç bir şey sarsmaz. 
Tam bir hedef birliği ile bu milletler 
mevcudiyetlerini ve kendilerine yaşa
mak zevkini veren her şeyi müdafaa 
etmesini bileceklerdir. Şimdi geçirdi· 
ğimiz imtihanın ne kadar tehlikeli ol· 
duğunu söylediğim için hiç kimse ima· 
nımın sarsıldığını düşünmemelidir. 
Bilakis itimat, kalbimde, sizin de 
kalplerinizde olduğu gibi, parlıyor. 

Fakat itimat k5fi değildir. Onun ce· 
saret, azim, mukavemet, ve fedakarlık 
hisleriyle beslenmesi lazımdır. 

Nihayetsiz bir cereyan halinde mü
cadeleye atılan İngiltere'de ve deniz· 
aşırı memleketlerdeki askerler bütün 
meziyetlere maliktirler. 

Bu anda askerlerimizi ve İngilte· 
re'de onları seven anneleri, kadınları, 
ve sevgililerini düşünüyoruz. Asker
lerimizin yanında eski müttefikimiz 
Fransa'nın, bundan sonra da Lehistan, 
Norveç, Belçika ve Hollandanın as· 
kerleri muharebe etmektedir. Bütün 
bu sulhperver memleketleri hain ve 
tahrik'.siz bir taarruzun dehşeti sar
mıştır. 

Bütün imparatorluğa hitap 
ediyorum ... 

Bu kati anda ecdadımızın imtihan 
devrelerinde yaptığı gibi mutlak kud
reti haiz olan cenabıhakka dönüyoruz. 

Önümüzdeki pazar gününün 1ngil
tere'de milli dua günü olarak talep 
ettim. Denizaşırı memleketlerde bu
lunan birçok kardeşlerimiz duaları

mıza iştirak edebileceklerdir. Kalben 
ve ruban müttehit olarak tevazu ve 
itimatla davamızı cenabıhakka arzede
Um ve riayet edilmek üzere biz:c tcs-

Sir Samuel Hoa e 

Madrid sefiri oldu 
Londra, 24 n.a. - Sir Samuel Hoare'un 

memuriyeti mahsusa ıle Madrid'e sefir ta
yın cdildigı resmen bildirilmcktedır. 

Sir Samucl Hoare'un Madrid buyuk el • 
çiliğine tayinini bahis mevzuu eden Tımcs 
gazetesi dıyor ki: 
"- Sir Samucl Hoarc, İspanya'ya karııı 

Lord Halifax tarafından tesbit edilmiş olı:ın 
ve halen iki memleket arasında mevcut bu
lu."lan siyaseti takibe k:ıti surette aı:'mli bir 
halde, M:ıdrid'e gldecektir." 

Royter ajansına göre 
Londra, 24 a.n. - Ro.>-tc 'ın ıLplomatik 

muhab'ri şunları yazıyor: 
Memleketin. en guzide memurlarından O· 

lan sabık İngiliz hava nazırı Sir Samuel 
Hoare'un Madrid'e tayini ingıliz hukıune· 

tinin İngiliz • İspanyol münasebatrna bu -
ytlk bir ehemiyet atfetmekte olduııma bir 
delil olarak teliikki edilmektedir. 

Sir Samuel Hoare'un eskiden ifa etmiş 
olduğu vazifeler, kendisini yeni vazifesıne 
bilhassa elyak kılmaktadır. 

İspanya he.rbın bidayetinden beri hakikt 
ve tam bitaraflık yapmıştır. Matbuatın 

bazı uzuvlarının miıttefikler davasmıı karşı 
pek az tasvipkar hissiyat ızhar etmesine 
rağmen, l~pJr.ya hukunctinin v:ızıydi hıı; 
kusursuz olarak tecelli etmişt .. 

Sir H oare mebusluğunu 
muhafaza ediyor 

Londra, 24 a.a. - Hususi bir vazi
fe ile Madrit'e giden Samuel Hoarc 
mebus sıfatını muhafaza etmektedir. 

Breslau 
Türk 

sergisinde 
. 

pavıyonu 

Breslau. 28 a a. - DUn burada aı;ılan ve 
bUyUk elçi Hüsrev G rcd n n resmen bu • 
lundutu ht'ync,!mıl ı Br slau s rglsıne B r· 
Un tUrk tlcare1 odası muva!faklyt'tle lştı. 
rak etmiııtır. Sergideki standımız bllhaSBa 
bUyUklük, intizam ve ihracat mallarımızın 
tcneV\·UU bakımından umumun takdlriıı1 
kazanmıştır. 



-4-

ur·uıtay do oyısiyle 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

• • 
rımız 

• •• 

il z 
( Bııı 1 inci Sayfada ) 

1erin, döndükleri zaman vatandaşlara 
anlatacakları çok şey vardır. Onları 
dinliyenler, içlerinde bir yerin sıcak 
ürperişlerini hissedecek, göğüslerinin 
şiştiğini ve semaya daha parlak göz
lerle bakacaklardır. 

Dün, gök davamızı balkın birlikte 
düşünüp, gök çocuklarını birlikte al
k•şladığı; gönüllerin birlikte çırpı

nıp, birlikte ferahladığı gündü. Va
tanın parlak semasında, parlak mu
v ffakiyetlerin genç namzetlerini ka
natlarının ve başlarımızın üstünde 
hep birlikte gördük. 

Hava mitingi, güzel bir güne ras
Jadı. İnsana, göğsünü olanca genişli -
ğiyle şişirerek nefes almak, sevin
mek, koşmak hissini veren, parlak bir 
güneş vardı. Etimesgut meydanı, yem
yeşildi. Tabiat, yerden ve gökten, ha
va mitingimize cömert bir sahne, ek
siksiz bir dekor hazırlamıştı. 

Çelik kartallar, yan yana ve arka 
arkaya sırada idiler; vazifelerine ha
zır, sessiz fakat mağnalı duruşlariy -
le; bir kuzu teslimiyeti fakat bir kar
tal ha metiyle pervanelerinin dönme
sini bekliyorlardı. 

Halk ,iki yoldan, fevç fevç şenlik 
meydanına koşuyordu. Memleketin 
uzak yakın köşelerini temsil eden de
legeler daha evel gelmişlerdi. Hemen 
bütün Vekiller, C. H. P. Genel Sekre
teri Fikri Tuzer orada idi. 

Bir memleket seyahatinden dön
dükleri gün genç tayyarecileri: 

- Bir haftadır gözlerim havada, 
sizi düşünüyordum. diye karşılıyan 
Dr. Refik Saydam, bira.ı sonra hava
lanacak gençlerin anUnden geçerek 
geldi, halkın arasına girdi, bekliyor
du. 

En az üç, be§ bin kişi için hazır
lanmış tribünler, saat 9 a daha çok 
varken dolmuştu. 

Büyük küçük, kadın erkek, çoluk 
çocuk onları bekliyorduk; görmek is
tiyorduk. Sevinmek ve işlerimizin ba
§ına dönerken emniyet ve itimadımı -
zı daha perçinli görmek, ihtiyacında 
değil, arzusundaydık. 

Bir tayyare sıradan ayrıldı. Yeşil 
sahada küçük bir tur.. ve yUkseldi. 
Dönüyor, dolaşıyor, mitingin başladı
ğını böylece ilAn ediyordu. 

Biraz sonra, beş tayyare daha sı
radan ayrıldı. Bu, genç kızlarımu:,ın 
filosudur. Zehirli bir okun ucuna pek 
benziyen filo şekilleriyle, birkaç da
kikada onları başımızın üstünde bul
duk. Meydan artık, motör gürültüsü 
ile dolmuştur. İçindekilerin seslerine 
hiç benzemiyen, daha çok gök gürül -
tüsünü, kara bulutlu havaların ho
murdanışını andıran bu sesler hiç 
dinmeden hep devam etti. 

Bir yandan da yerde çalışılıyor, 

planörcüler, bu gürültüsüz kuşlarına 
talimler yaptırıyorlar. Lastik ipini 
geriyor, sonra koyuveriyor, kısa u
çuşlarla halkı biraz sonraki büyük 
sürprize hazırlıyorlardı. 

Fakat biz başlarımızı gene havaya 
kaldıralım. Üç tayyare, şu dakikada 
bütün meydanı işgal etmekted~r. Ak -
robasi hareketleri yapıyorlar. Üç beş 
yüz metre irtifa yetmiyormu~ gibi 
başlarını göğe dikiyor, yükseliyor, 
sonra ani bir hareketle yan dönüyor, 
baş aşağı geliyor, süzülüyor, tekrar 
dönüyor, tekrar yükseliyor, yirminci 
asrın bu harikalı çelik ağırlığına bu
lutların arasında istediği istikameti 
veriyor, onunla adeta bir Histik top 
gibi oynuyor, motöre tahakkGm edi -
yordu. Ve ... bunları yapanlardan biri
si henüz 17 yaşında bir çocuktu. Fa • 
kat bizim çocuğumuz ... 

Her hareket, kendisinden evelkilc
ri adetli basitleştiren yeni maharet
lerle görünüyor: 

- Bu ötekilerden daha güç, fakat 
daha güzel, dedirtiyordu. Nitekim, 
planörlerin akrobasi hareketleri hay
ranlıklar kazandı. Üç tayyarenin kuy
ruğuna abanarak yükseldiler. Bir 
müddet onlarla birlikte dolaştılar. Fa
kat onlar, bu parazit uçuşundan mem
nun değillerdi. Bir an evel boşluk i -
çindeki hüriyetlerine kavuşmak için 
çırpınıyorlardı. İstedikleri oldu ve 
motörlü tayyareler, kuyruklarına bağ
lı planörleri gökyüzGnde, desteksiz, 
sahipsiz, başı boş bıraktılar. 

Fakat .. korkmayınız. Planör denen 
harikayı asıl şimdi görüp tanıyabile
ceksiniz. Planörlerin akrobasi hare
ketleri başlamıştır. Ortadakinin için
de kendi sahasındaki dünya rekorunu 
ıenelerdenberi dinç omtızundan yere 
indirmiyen genç bir türk çocuğu var
dır. Aileıi asıl adını ?Ubekllkt~ 

bulmuş, "Ali,, demişti. O, soyadım 
göklerden aldı "Yıldız,, koydu. Ve az 
zamanda geceleri yıldızlanan boşluk -
tarın korkusuz dostu oldu. 

Şimdi onu takip ediyoruz. Planö -
rünün kanadını, süslü bir kelebek gi -
bi nakışlamış: beyaz bulutların için -
de süzülüp kayıyor, yükselip alçalı -
yor, inip çıkıyor. Bir si.illin gibi se
vimli, l,'r çalıkuşu gibi oynak, ve ben
zeri kelebek gibi zariftir. Sonra göz .. 
lerimizi arkadaşlarına çevırıyoruz. 

Onlar da havada, öylece, sessiz ve 
munis akıyorlar. Üçünü yan yana ge
tirince şu hükmü veriyorsunuz: 

- Göklerde ağır bir vals oynuyor
lar. 

Eğer, dün çekilen filim seslendiri
lirse, yukarıdaki buluşun sahibi -
ben değilim - bu arçaya bir vals 
miiziği koyacaktır. 

Sıra paraşütçülere gelmiştir. Genç 
tayyareciler, paraşütlerini sırtlarına 
taktılar. Tayyarelerine bindiler. Ge. 
niş bir filo halinde havalandılar. Göz
lerimiz onlarda ... Ha atladılar, ha at
lıya.aklar diye bekliyoruz. 

Tayyarelerd .iyah noktalar dö -
külüyor. Siyah noktalar biraz sonra, 
t: .da birdenbire parlay. 1 bir tutam 
pamuk beyazına dönen bir mısır ta -
nesi gibi, bir be· ~ şemsiyenin ucun
da kalıyorlar. Yıldırım s"iratleri şim
di, ağır b". tenezzüh inişine dönmüş
tür. Biraz sonra, beyaz ş •msiyeler iki
leşiyor, sürat ağırlaşıyor ve, beyaz 
bulutların içfodeki bu tatlı ceveHina, 
rah~t tor l~a rahatça çömelerek son 
veriyorlar. 

Bir tayyareci: 
- Şu havadaki tayyareyi dikkatle 

takip edin, dedi, 
- Ne var, diye sorduk. Güldü: , 
- Söylemiyeyim, dedi, fakat gözü-

nüzü ayırmayın siz .•. 
Bir tayyare, hem de çok alçaktan 

geçiyordu. Tavsiyeye uyduk, gözleri
mizi ona diktik, Tam meydanı lia
tünde tayyarenin yanındaki kapı açıl
dı, bir kucak beyazlık havanın boşlu
ğuna bırakıldı, süratle iniyor, yerden 
en çok yüz metre yüksektedir. 

Fakat beyaz "şey,, derhal, bir para
şütün himayesi altına girmig, aheste 
uçuş başlamıştır. 

Paraşütün yüksek himayesine sığı
nan bu paraşütçü meydanın kenarın
da otlar gördüğümüz kıvırcık keçidir. 
Evet ... atlatılan oydu. Havalarda, ra
~at bir koltuğa kurulmuş gibi süzülen 
bu sevimli hayvan, gökte koyun ol
madığı için, Abdurrahman çelebidir. 

Meydan neşe içinde, keçiye gülü
yoruz. Fakat Abdurrahman çelebi top 
rağa kavuşunca tebessümler dudakla
rımızda düğümlendi. Çünkü, müba
rek, indiği yerde mıhlandı, kaldı: 

- Eyvah, dedik, yoksa ... 
Meyaanın dört tarafından heyetler 

izam olundu. Keçinin sıhati tetkik et
tirildi: dipdiri .. Yalnız paraşütün kor
donları ayaklarına takılmış, yUrütmü· 
yor. Nitekim, ipler kaypıtılınca, cibil
liyetinin verdiği asil yürüyüşle, sıçrı
yarak sağa sola koşmağa başladı. 
Tayyarecı anlatıyor: 

- Tayyareye bindirilirken çok mu· 
nisti. Fakat işin içinde bir bityeniği 
olduğunu da hissetmiyor değildi (ze
ki hayvandır, anlar) motöre gaz ver
dim; hala bir telaş eseri yok.. Fakat 
ben yükseldikçe, keçide gariplikler 
başladı. Buynuzlarını benim sandal
yaya bağlamıştım, ber.eket versin kı
pırdanacak halde değildi. Zamanı ge
lince, boşluğa bırakıverdim. Bir müd
det çırpındı, bu çırpınma bir iki sani
ye devam etti, fakat paraşüt açılınca, 
bizimkine bir rehavet geldi. Paraşü
tün yalpasından adeta hoşlanıyordu. 

Tayyare meydanının maskotu kı -
vırcığın sıhati ve neşesi, lehülhamd 
pek yerindedir. 

Sizinle biraz da modelleri seyrede
lim mi? Bunun elde yapılan ve bebek 
oyuncağı kadar küçükten başlıyarak 
gürültü çıkaran motörlüsüne kadar 
muhtelif büyüklükte, renk renk mo
del tayyareler. Çocukların elinde mo
deller meydanın ortasına getirildiler. 
Uçuruldular. Birkaç metre uçuyor, ta
bii yere düşüyorlardı. Fakat ııra mo
törllilerine gelince iş birdenbire deği~ 
ti. O kadar değişti ki bir metre geni~
liğindeki "24 mayıs,, tayyaresi 1000 
metreye yükseldikten sonra ta karşıki 
köyün eteğine düştü. 

Fakat bir noktayı da ikmal etmeli· 
yiın. Bu belki de dünkü programın en 
zarif faka~ çok manalı hareketi oldu. 

Havaya titirilmiı balonlar aaldınl
dı. Renk renk, 9e1it çeıit ... yi.lbeliyor 
lu. Bir J.andan q bet lııar.ı cioleea· 
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Flanders'da üç gündür büyük 
bir meydan mu arebesi o uyor TURKlfj 
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(Bışı l inci sayfada) 

keı1 mahaflllne nazaran dUn akşam ve 
dUngeee vaziyet mahlJl.ll bir surette lnki
ıa.t etmemiştir. Flandreste muharebeler, 
her iki taraf için muvaftaklyet ve ademi 
muvaffaklyet safhalan ile devam etmekte
dir. tlst Escaut"da tebeddUl yoktur. 

Plcardlc gediğinde, eıtm alman moto
rize kıtaatı kaynı:ışması devam ediyor. Bun 
!arın adedi geçen glinlere nazaran dah!l 
fazlalaşmış olmakla beraber kUlliyetlt ve
rilecek miktarda değildir. Pl<:ardle liman
larına do~ akınlar yapmaktadır. 

Somme Uzerlnde nehrin sol sahili Uzo · 
rlne alınanların vnzetmlye ınuvatfllk ol -
duldan köprU bS§larının hemen knftesl 
fransızlar tarafrndan istirdat edilmiş ve 
almanlar geri sUrUlerek Amleruı'ln var()f· 
lanna vnrılmı17lır. . 

Cephenin diğer tarafların/la Isvlçre hu
duduna kadıı.r, 2 alman taarruzu vaki ol
muştur: Biri Attlknles'de diğeri de Seda
nın cenubunda. Bu taarruzlara takriben bir 
fırka piyade lgtirak etmlıs ve fakat her iki
si de mahsus neticeler vcrmemiıtır. 

Flandre• meydan muharebe•i 
devam ediyor 

Havas blldlrlyor : 
Flıındres meydan muharebesi Uç gilnden~ 

beri ba,,lamıştır. 
Valenclennes - Cambrai - Arras hattı ü

zerinde çarpışmalar çok 11lddeUldlr. Bura
da. şimal, ingiliz - trans1z ordulan, alman 
kıtalarının kuvayl külllycsl ile ınUcadele
ye girişmişlerdir. 

Romme Uzerlne, fransız kıtaları, dUn, 
Somme hattının sağlam surette elde tu
tulmo.sını temine matuf bir seri mahallt 
harekAb muvaffak.lyctle icra etmiştir. Al
manların bu nehrin gnrp sahiline yerleştir
mlye muvaffak olduldarı kllr;ük köpı-li bn.'· 
!arının hemen hepsi tasfiye olunmuş ve 
Somme'ın cenubıındaki bUtiln mıntnka, al· 
man mUfrezelerlnden temlzlenmlıtır. 

Somme hattının sağında, fransızlar A -
micns şehrinin varoşlarına varmışlardır. 
Bu mıntnkada vaziyetin seri ııurette iyi -
!eşmesi Umit olunabilir. 

Almanların kar§ılaştığı 
mukavemet 

Somme haltı ile Flandres meydan mu -
harebesi mıntakasının cenup hududu ara
sında ancak 50 kilometre kadnr mesafe 
vardır. Almanların hafif motörlU urururln
n bu dn.r koridordan, müttefik hava ku • 
vetıerinln bütün ı!ddetiyle bon1bardılJ!aD 
ettiği yollar Uzerinden geçmektedir. Bura
da, alman hafi! motôrlü unsmları, enerjik 
mukavemet merkezlcrlne çarpmaktadır. 
Bu korıciorda nıotörlU cUzıitamlnr arasın
da, kUçük çarpıımlllardan büyük çarpıı -
malara kadar, birbirini takip eden çarpış
malar olmaklndır. 

Almanlar bu gedikten hafif uruıurlarını 
vollnmakta devam ediyorlar ve zırhlı ma · 
klnelcrtnl Arras - Cambral mıntakruıına 
s:ıklame.ktadır. Zira bu zırhlı makineler 
burada kendileıine lllzumludur. 

Sanıldığına göre, dUn Snldau'un cenubun 
dakl mıntakasına yaptığı hUcumclıı., alman 
kumandanlığı tank müznharctl olmaksı -
zın yalnız piyade fırkası kullanmııtır. Bu 
hUcum heyeti umumlycst itibariyle akim 
bırakılmıştır. Son haberlere göre Sedan'ın 
C"nubunda dllşmanın elde etmlye muvaffak 

ww Ucilk aızıaı o.rt.a.dan_kaldınl -
mıştJr. 

Longuyon'da ve Nied Uzerlnde dün, dUş -
man topçusunun ıtddetll hazırlık ateBlnl 
hiç bir hUcum takip etmemtııtır. 

B. Reynaud'nun temas/mı 
Bqvckll Paııl Reynaud bugUn Mareııal 

Petaln ve General Veygand ile görUşmllş
tUr. 
Fransanın şimalinde cereyan eden muha

rebeler nsn8Jllnda her sınıfa mensup fr1Ul81z 
zabit ve askerleri büyük yararlıklar gös -
termektedlrler. Bilhaasa tank kıtalarının 
fedakArlığı düşmanın ileri hareketine mtınl 
olmakta veya bu hareketi geniş mikyasta 
gUçleııtınnektedlr. 

Fransız akıam tebliği 
Paris, 24 a.a. - Akşam tebliği : 

Birkaç ~ndenberi şimalde ve bilhassa 
Cambrai ve Arras mıntakcılarında cereyan 
eden Saint . Omer ve Boulogne mıntakala
rına kadar yayılan şiddetli muharebeler 
cephemizin heyeti umumiyesinde imtidadın 
yeniden tesisine bu Ana kadar imkln ver -
mcmiştir. 

Sedan ce.n.ubunda bu sabah bildirilen al
ınan taarruzu kuvet:li vasıtalarla yapılmıt
tır. Mukabil taarruzumuz pek bariz mu -

yor. Bu tayyarelerin, bu balonları pat
latmaları lazım. 
Krmızı balonları bir kovalama baş

ladı. Korkunç süratli tayyareler, çevik 
dönüşlerle bunları yakalıyor ve ba
lonla ti bize kadar gelen gürültülerle 
posa halinde havaya karışıyor, parça
larını yere döküyorlardı. Biz bu kır
mızı balonlara tehlike diyelim. Üstün
de bu memleketin adını taşıyan tayya
renin içindekine de - şakacıktan da 
olsa - "bu tehlike,, diyelim de, o, ha
m havada dursun. Bu .. olamazdı. 

Lbtik balonların enkazını çocuklar 
başlarına külah yaptılar. 

Uçuşlar ve hareketler biribirini ta
kip etti. Saatlerimiz, gözlerimiz sema
da, takdir ve hayranlığın içinde geçti. 
Kuvetli tayyarelerden mürekkep bü
yük bir filo uçuşu merasimle haşmetli 
bir hava içinde sona erdirdi. • 

Dünkü hava mitingi harikulade gü
zel ve parlak oldu. O kadar ki sona er
mesini istemiyorduk. Çünkü göklerde, 
çocuklarımızı görüyor, bize has olan 
pervasızlık ve cesareti, bize mevhibe 
olan zek:l ve kabiliyeti bir arada bulu
yor, genç tUrk çocuklarının çelik ka
natlarında &eziyorduk. 
Dünyanın bir ucu yana dursun, tay

yareler yakıp yıka duraun, biz dünkU 
hava mitingini yakından görenler gök
lerimizin hüriyet ve istiklalinin, han
gi ellerde olduğunu biliyoruz. Fakat 
durmıyacağız. Vatan semasını, vatan 
toprağı ve vatan suyu gibi görmek 
için durmamak lizım geliyor. Gözleri
miz ve gönUllerlmiz göktedir. Tayya
relerimizi çoğaltalım. 

Kemal Zeki Gel1COlmM 

vafiakiyetlerc müncer olmuştur. 
Keşif ve bombardıman tayyarelerimiz 

bftyllk bir faaliyet göstererek düşmanın r-o
rilerini izaca devam etmişlerdir. 
Avcı tayyarelerimiz setir hareketlerine 

devanı etmekle beraber dilşmanm zrrhlı ve 
motörlil kıtalanna muvaffaldyetle taarruz 
ederek toplannın ateşi altım. almışlardır. 

Saat 24 teki vaziyet 
Paris, 24 a.ıı. - Akşam tebliğinin neş -

rinden sonra Havas saat 24 de askeri va -
ziyet hakkında aşağıdaki tafsilatı vermek
tedir: 

Şimalde ingiliz ve Belçika kıtalan bir 
ricat hareketi yapmışlardır. Yeni mevzi -
lcr ve Valenciennes, Cambrai, Arrns mın
takasında devam eden biıylik Flandres mu· 
harebesinin teferruatı hakkında Paris'te 
pek ketüm davranılmaktadır. 

Arras ile Somme arasında alman zırhlı 

kıtaları gene gedikten içeri girerek sahil 
istikametinde ilerlemışlerdir. Bilhassa Bou 
logne'un cenubunda şiddetli fakat dağı
nık muharebeler olmuştur. Şupheli bir mcn
ba.dan verilen habere rağmen Calais mm -
ta.kasında muharebe olmamıştır. 

Somme uzerinde mevzii muharebeler ol
muştur. 

Diger mıntakalard:ı kayde değer bir şey 
yoktur. 

Reuter' e göre vaziyet 
Londra. 24 a.a. - Royter'in askeri mu

habiri bildiriyor: 
"Audern"dc'da Escaut'yı geçmiş olan al

man cüzutamlarının miıteakiben geri pus • 
kürtiılmesi ve hattın bu kısmının sıkı su
rette takviye edilmesi, çok büyilk bir ehe
miyeti haiz bulunmaktadır. Bu tehdit ve 
aynı zamı:ında düşmanın Boulogne ı.izerine 
şimale dogru ilerleyişi, çok tehlikeli bir 
mahiyet arzetmekte ve şimaldeki müttefik 
orduların münakaltıtını atıl bir hale getir -
meyi istihdaf eylemekte idi. 

Vaziyet, bugunku hali ile çok ciddidir. 
Somme'un şimnlindeki gedikten yalnız bir 
alman fırkasının hafif unsurları ı;eçmiye 

muvaffak olmuş bile bulunsa, sıkı muharip 
olduklarını şimdiye kadr:r gostermiş olan 
almnnlıı.r, siıratle tahkim işınde mütehassıs
tırlar. Ve bilahare almanlan bu tahkimat
tan atmak güçtür. 

General V eygand sakin, 
telaısız ve azimli 

Birkaç gün daha beklemek lazımdır. Bel
ki iki taraftan da mukabil hı.icumlar yapı
lacaktır. Fakat, general Weygand'm plan
larını tamamlamasından evel büyük bir mu
kabil taarruz bekleıımcmelidir. Bütün cep
hede yaptıgı seri tetkikten beri general 
Weygand'ı iş b:ışında gormı.iş olan müşahit
ler, baııkumandanın, sakin, azimkir ve te -

as du.bınu ııhvlenıekt-1lı:la"'---
Bu kritık saatte vakit kazanmak iı;in 

İngiliz hava kuvetleri biıyıik faaliyet gos
termektedir. İngilir; hava kuvetleri, demir
yolu iltisak fıoktalarını, düşman kıtalarının 
terkip edildiği istasyonları, dıişma.n elinde 
bulun.an köprlileri ve askeri kolları müte
madi surette izlic ve tahrip ederek, alman 
ordularının nevraljik merkezlerine ciddi 
hasarlar iras eylemektedir." 

lngilizler Boulogne'i 
ter kettiler 

Roytcr'in salahiyettar Londra mahfille -
rlnden aldıgı haberlere göre, alrn;ınla,r, dün 
gece Boulogne şehrini ele geçırmifilir. 

Boulogne'da bulunan İngiliz kıtaatının 

hemen ktffes'nin şehri terketmiye muvaf
fak olduğu bildiriliyor. 

Cenup sahıl'nden şark sahiline kadar 
dün bir kaç saat muddetle şiddetli top ses
leri işitilmiştir. Hemen fasılasız olarak a
tışlar zaman zaman yeri sarsmakta idi. 

Almanların Boulogne'deki 
kuvetleri laikti 

Royter'in tahminlerine göre, alınanlar 

Boulogne'da, milttefiklerin müdafaa kabi
liyetine faik kuvetlere malik bulunmakta 
idi. Umumi vaziyet, ciddiligini muhafaza 
etmektedir. 

Belçika kıralı Leopold ve İngiliz ku -
vetleri başkumandanı general Gort hakkın
daki şayialar yalanlanmakta ve kıral Leo
pold'un ordusu ile beraber Belı;ika'da, ge
neral Gort'un ingıliz ordusu ile Fransa'da 
bulwı.dugu tasrih edilmektedir. 

Haberlerin halka kadar gelmesine mani 
olmak arzu edilmemekle beraber, bugün 
burada bildirildiğine göre, alman müfre -
zelerinin vardıkları veyahut ııüskürtüldük
Jeri mahaller hakkında malümat verilme -
mesi lhım gelmektedir. Filhakika, bir çok 
defa bu müfrezeler infirat halinde ve u -
mumi kararg5.hlan ile muhabere teminine 
gayri muktedir bulunmal-ıadır. 

Şehir düşmedi 
Paris, 24 a.a. - İyi haber alan 

fransız askeri mahfillerinde İngiliz 
kıtalarının Bulonya'yı tahliye ettikle
rine dair ecnebi menbalardan verilen 
haberin asılsız olduğu beyan edilmek
tedir. Akşama kadar fransız kıtaları
nın şehri işgal etmekte oldukları ve 
muharebelerin Bulonya'nın cenubun -
da cereyan ettiği tasrih olunmakta
dır. 

B. Çörçil'in nutkunun akisleri 
Londra, 24 a.a. - Salahiyettar İngiliz 

mnlı.afili, Çörçil'in iradetmlı olduğu nu -
tuk, şimali Fransa'dnki cephe vaziyetinin 
vahim olduğunu ancak tamamiyle tehlike
ye düşmemiş bulunduğunu göstermekte . 
dir, mütaleasını serdetmektedirler. 

Londra'daki asker:i ricalden bir zat, fran
sız başku=danmın parla.Iı: meziyetlerin
den ve mesleğinde seri kararlar ittihaz et
mek hu•uaundaki ehliyeti dolayıslyle ka -
zanırut oldu4u töhN:tte:n bahııetmcktedit'. 

Aakerl ek~, almacı cüütamlanıım 

llllll:iJiOIJ1l ~ 1648 m. 182 Kes. 120 1' 
81.70 m. 9465 Kes./ 20 ı.; 

Alman resmi 

tebliğine göre 

askeri vaziyet 
Bertin, 24 a.a. - Alman umumt karar -

ıfilıının tebliği: 

Dlinkiı muzafft:,ane hucumlar neticesin
de, düşman ordularının şimali Fransa'da ve 
Belçika'da kuşatılmış bulunduğu arazi ve· 
ridi her taraftan daralmaktadır. 

19.7:> m. 15195 Kes./ 20 

CUMARTESİ: 25.5.19-4" 
13.30 Program, ve memleket " 
13.35 Ajans ve meteoroloji hl 
13.SO Müzik. Çalanlar: Ccvde

1
t 

mal N. Seyhun, Şerif ç 
Ökte. Okuyan: Radife,! ti 
l - Lemi - sul taniyeg.,. 
dıkça geçen gunleri). 
2 - Etem efendi - ıulta r 
kı: (Bu gulzann gene b 
rı). 
3 - Yesari Asım - sult8J1 
kı :(Biz Heybeli'de). ,., 
4 - Suphi Ziya - uşpİ' r 
den hiç durmadan yarıJXllf 
5 - Şevki bey - uuak şJ 
olsun o rindaneki). ~ 
6 - Refik Fersan - ııf 
(Kız bürün de ~hna). 

Flandres'larda, alman fırkaları, düşma - 14.15 Muzik: halk tiırkülerl ( 
nın Escaut üzerindeki müstahkem mevzile· ses). 
rini delmişler ve Lys ırmağının garp sahi
line kadar ilerlcmi$lerdir. Tournai i$gal e
diJmiştir. 

Maubeuge fransız müstahkem kalesi, ha· 
len t mamiyle alınıınlann elinde bulunmak
tadır. 

Artois'da, alman kıtaları, Arras'ın şiınali 
garbisin.de Lorette tepesini işgal etmişler
dir. 

Arras ile deniz arasında ilerliyen alman 
zırhlı cüzütamları, dün Manş'taki fransız 

limanlarına yaklaşmışlardır. 

Düşmanın Amiens'e karşı hafif bir te -
şebbiısü püskiırtUlmüştür. 

Hava harekatı 
Cenup cephesinde, alman hava kuvetleri, 

dilşmamn gerilerini bombardıman etmiş -
tir. Mans'ta Boulogne önünde, alınan ha
va kuvetleri, ıiç torpido muhribi ve pek 
muhtemel bir kruvazör olan büyük bir harp 
gemisini ciddi hasara ugratmış ve 6 dolu 
nakliye gemisini batırmıştır. 

16 alman tayyaresine mukabil, düşman 

hava kuvetleri, dün, 49 tayyare kaybet -
miştlr. 

Narvik civarında alman tayyareleri, düı
man kıtaat konaklarına ve tahaşuütlerine 
muvaHakiyetli hücumlar y~pmıştır. Bir 
düşman tayyaresi dı.işürülmü$. bir kruva
zör ve bir nakliye gemisi haıara uğratıl -
mıştır. 

Dün gece, düşman hava kuvetleri, garbt 
ve cenubu garbi Almanyası üzerine yeni 
taarruzlar yapmı:J ve gayri askeri hedefle
re bombalar atmıştır. 

Almanlar Gand'ı almıılar 
Berlln, 24 a.a. - Alme.n istihbarat bU -

rosu alman kıtalıırının Gand ııehrlnc girdik 
lı-rtnl bildirmektedir. 

Be~inci kol 

Nevyork, 24 a.a. - Aflanta - Georgie -
d:ı oldukça iyi bir aksanla almanca konu -
şan bir şahıs tevkii edilmi&tir, Bu $8.hsm 
ıizerinde yolların haritası, pz mecraları 

ile dcmiryolları hakkında şemalar bulun -
muştur. 

Nevyork, 24 a.a. - 1913 den 1916 sene -
sine kadar reisicilmhur Vilson zamanında 
haI'biye nazır muavinliğini yapmış olan B. 
Hcnry Breckcnbridge, soylediği bir nutuk
ta demiştir ki: 

"Amerika birleşik devletlerinin, cmni -
yetini tehdit eden insaniyet düşmanı nazi
lere harp ilin eylemesi 15.zımdır, 

Fransa ve İngiltcre'nin tahribi, Amerika· 
nın mevcudiyetini ve istikllilini tehlikeye 
koyıı.cnktır, Zirn, böyle bir felfiketten son
ra, dunya fatihine karşı yalnız başımıza 

kar§ı koymak mecburiyetinde bulunaca -
lPZ.,, 

28 kişilik bir heyetin 
beyannamesi 

Birleşik Amerika'da çok ileri gelmiı 28 
kişilik bir protestan grupu tarafından ne1-
redilen bir beyannamede ıunlar ıöylen -
mektedir: 

"Amerika için, infiratcılık politikasına 

devam etmiye mi, y~sa tecavüzü durdura
cak yardımı yapmıya mı karar verecek in 
artık hulul etmiştir. 

1.dealimiz de, menfaatlerimiz de tehli -
~ededir. Bıitün maddi ve manevi kaynak -
!arını müt~efik milletlere hasretmesini bir
leşik Amerikn'ya ne kadar tavsiye et5Ck 
azdır.,. 

Palto diktirilecek 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz ihtiyacı için Eti

mesğut'daki anbarlarımı.zda pa -
zarlık suretile 2760 adet palto 
diktirilecektir. Yalnız dikiş işçi
liğine talip olanların 30. 5. 1940 
tarihine müsadif perşembe günli 
öğleden evel saat onda Yenişe -
hir'deki Umumi Merkezimize mü
racaatları ilan olunur. 2048 

müttefik ikuvetlerlnln mlinakalfi.tmı mü~ -
killloştimıeleri ve karfiı'aşalıklar çıkarmıya 
teşebbüs etmclerj ihtimalini kabul etmek
te iseler de alman hatlarının pek uzun ol
duğu ve muntaz:ım sur~ttc erzalt ve mil -
himmat almnktan mahrum kalmak tehlike
sine maruz bulundugunu kaydetmektedir
ler. Bu hal karşısında alınanların vaziyeti 
bozulacaktır. Dlğer taraftan müttefiklerin 
hava kuvetlerin!n geni~ mikyasta.ki faali -
yeti, dütmanı mtinakalit yollarını her ııiln 

b!rM daha teni etmek tehHkeaine nw.ru.a 
~ 

14.30 Müzik: RiyaseticiiıIJh111' 
(Şef: İhsan Künçer). 
1 - Markey: mar,. 1,: 2 - Ancliffe: cel!ndlc 
(Antrakt müziği). , .ı. 
3 - Weber: Der Freı5P-" 
sının uvertürü. . ... u 
4 - Leroux: basit bir fıv 
Obua için fantezi), d" 
5 - Franz Ldıar: şen 
tinden potpuri. 

15.15/15.30 Müzik: cazband (P~ ,ı 
18.00 Program, ve memleket ~1 
18.05 Müzik: karış1k müzik (tıt* 
18.30 Muzi k: radyo caz orke5 

lbrahim Özgiır). 
19.00 Konu~ma (yurt bilgisi ~ 
19.15 Müzik: Nuri Halil Poy•~ 

çilmiş eserler. Çalanlar: şi' 
Seyhun, Cevdet Çağla. 
İzzettin Ökte. 

19.35 Müzik: okuyan • Azize 'f, 
1 - Lemi - karcığar şarki• 
ge ol beni peşinden koş% 
2 - .... - hüseyni til 
koyun yayılır). 

3 - .... - tilrkU: (De 
yolladım), fi 

19."45 Memleket saat ayan, ajaııf 
orôloji haberleri. 

20.00 Mıizik: fasıl heyeti. ..ı.tl 
20.30 Konuşma (günün m~. 
20.50 Müzik. Çalanlar: Ccv~ 

11 nıal N. Seyhun, Şerıt lÇ 
Ökte. 
1 - Okuyıın: Radife Ert~ 
l - Ali Rifat - ıuzi.ni.k t• 
etmedi zalim). 1~ 2 - İsak Varan - suzil1 
(Bir gün geleceksin). ~•' 
3 - Refik Fersan - l{ıt"'" 
(Ey benim gonca gülüm).;. 
4 - Hicaz koşma: (ı> 
zahmı nihandır). ., 
il - Okuyan: Mahmut 1' ~ 
1 - Y csari Asım - Hu.ı1' 
(Ümitlerim hep kırıldı)· 
2 - Sadettin Kaynak - f1 t,1 
kü: (Çıkar yilcelercdn bJ 

;ım). Halk türküsü:: (1' ıl 
Leylamı gôrdiım). f?' 

21.20 Miızik: Siret Tayfur tarı 
tar Havayen soloları. .ı 

21.35 Müzik: kl!çük orkestra (~f"" 
~ınu1ır 

1 - Bruna Hartma.nn: P 
ışığında dans (entermezıO~ 
2 - Hanns Lohr: düğiln !' 
3 - C. Sclıalstich: aşk .,e 
kıumlık aşk hikayesi). J.16 
4 - Lco Fall: İstanbul , .... 
tinden potpuri. 
5 - Mosz.kowski: hpanYo1 
6 - Leiine: Hıimorcsk. 

22.30 Memleket ıaat ayan, ajsıı' 
ri; zirant ,esham - tahvill1• 
- nukut borsası (fiyat). , 

22.50 Konuşma (ecnebi dillerd' 
kısa-dalga postasiyle). / ,ı 

22.50 Müzik: cazband (Pi.). ,s~tt 
kadar yalnız uzun-dalga 1 

23.25/23,30 Yannki program, ve 

• • • • • • 
--( FRANSIZ RADYO~~ 

FRANSIZ Hadyosunun Tüll~ 
yatı gUnde iki defa yapılmakta 
rın saat ve dalga uzunlukınrıııı 
bildiriyoruz: ti 

1 - TÜRKİYE ıw.atlyle 19·~ 
dalga 41.44 M. ıt 

2 - TÜHKİYE aa.atlyle 20-'f ~ 
- P.T.T. 253.M. Radiye - MEP 
227 M. 

• • • • • • 
--< İNGİLİZ RADYoı.J.Jıl 1 
İNGİLİZ Radyo Şirketinin cır;, 

Broadcastlng Corporntlon) in e: .ıi 
lerde haber neıırlyatı progTa,ınJ ~~ 

Ankara 
Santlyle t1 5' 

TÜRKÇE 20.10 S1 ~ 
İNGİLİZCE 8.15 =~ ~ 

" 11.00 ,.? 
h 13.30 l"'s' 
n 15.16 19 6' 
" 18.00 25.58 ~~ 
.. 20.00 Sl~ 
.. 23.45 ~ 

FRANSIZCA 14.16 ~ıJ' 
23.00 ~ 

DİKKAT : Londra Rııdyosl.lll ) 
ne§t"lyat saati dünden 1Ubal'eJI r 
gösterildiği Uzere degiııtırllmllti · . . . . . ./ 

----( İRAN )__............ 
Tahran Radyosu ...... 11 Tahran Radyosu, kıaa dnlp- S1 

aaat 11,30 dan 14 e kadar, 19 ';ı!~ 
uzunluğu üzerinden, 17.18 deıl ~J 
dar 30 m 99 dalga uzunluğU uı7, d>" 
20.30 dan 23.30 a kadar 48 rn ır 
zunluğu Uıo:erlnden nCiıredec:ü6ıfJ;: (Yukarıdaki saat İran s~ ~ 

Bugün 

ULUS Sinemosıl1dO 
Senenin en büyii1' 

Türkçe sözlü f ilJı'İ 

Beri Çav~! 
ti 

bat rolde: HANS ALIJ 
1
/ j 

• "' 1 Şikagonun esrareng•~ei ~ 
haneleri. Tüyler ürpertı Jıl% 
yet vakalan. insanı r.e" Ptf' 
recek İspanyol rakısl•~ 

ki zevk alemleri .• ~ 
Paramont fi.-.• 
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/ 

umumi vaziyet 

Harekat aahaııını gö&terir harta 

h İiıı 
U d Relen haberler, Flandre'-

~:'.-: Sok nıühim muharebeler 
"~ ettiğini bildiriyordu. 
~ lçılt.., !nalfun olduğu üzere 
1t..' L,tt:~ garp §İmali kısmıdır. 
~ ~ ~un franaız hududun
..._~Silt-.ı ~ bır mikdar devamıdır. 

~~ (i:t 
1 ar, burasını müdafaa et-

tre ı:- _ h . . rk 
~ s~ıt·ı ~eaut ne nnın a a-
f I~ :tı tnıılerdir. Son müdafaa 
,,ı:t hten budur. Yani cenupta 
tllld, 1' Ududunun biraz yukan
d""' ~'Ul"Jıai tehrinden ba~lıya• 
ltt ~ ll:t lltıda Gand ıehrine ka
~ ~11\r ~an hattır. Halbuki al
t tr~ acaut nehrini bu iki nok
~ ~d'lll llldan, yani Toumai ile 
t:dtl'tıa~arn ortaamda bulunan 
ı ~ll"tf e kasabasından geçme
~~ t)l)ı fak olmuılardır. Dün ge
.h~ t~tn tebliğine inanmak la
~~'la lrıe, timdi, Audemade'ın 
i "'fll,~llld bulunan Gand al
dı~ d, ~~\indedir. Harekat ata· 
t tı..~ltiı ;urnai ıehri istikametin
~~ he ~tnıi§tİr. Bununla be
ı... lh ~çıkalılann, daha geri
~' d ağı Üzerinde müdafaa· 
~~dit. S t'lrarn edecekleri ıüphe-
\:~ı'lld 0~ra Gnnd'dan yukarıda 
d lı it~ nrn Zeeland eyaletine 
,~, !iı'l\:~lar vardır. Belçika or
l~lrld11.1t· 1 bu kanallarla, Lya'in 
~'ltt dl rniiatatil sahada bu-

a ır. 

rarıs , 
~m. __ a_lin_de 
~ 01.lrıt ., 
~ ~il Ilı nin vaziyeti, daha 
de ıı,, \>c'Ut~a fransız toprakla
tt~ "-l'ı-11.gı ılhassa Valcnciennes'· 
h,h lla at~ §İmalinde yapılan ha
t1lldtrıtt : _adardır. Eğer verilen 
~l~~i ku:&ru İse, Toumai civa
d, 1 ftall etler, buradan, sonra 
111~ttllt }' •;z hududu istikametin
~ ctltı11/ ~.aze gibi açılmağa ça· 
~ t 'it~ '_ ır taraftan LiJle üze
tJ.,~ftall :Ra uğraşacaklar, diğer 
v,1 S~l'pa Rene LiJlc'in cenubun
t..ı ~I Cİe.. e 1rınağı istikametinde 'it, "lle ,. 
t~ ~dtr. na 1 sarmağa çalııa-
tıı- '•tik Unların buradan Ar· 
!'tı 'tıııı R~rtı~ti~de bir ilerleme 
·~~ ~llhakk onundc bulundurduk
~İp tttig- .aktır. Çünkü dün de 
~ ttttikı~~ız gibi nlmanlarrn ti.-• ... ~rı 
tı,r ıl'iil Usul artık anlaşılmıt· 
tı,~'lata •rr ları daha küçük 
bıı~'lıı.tllıı.~Yırnıak, sonra onları 
~ ~ dol' 'Ve sarmak! Belki 
>,.,.'

1
'tntf,. o.yıdır ki Flandre mın· 

'.,ı .. Ya · 
tı ~il.il hi.i nı Yukar Escaut'dı:. 
'4~caltl'dcurnıarla beraber, a§a• 
li~, ~dil a, Valenciennes biraz 
d' ll} .. t. erek D • . il'il ~ •llde1t· • ouaı ve Arraa ıs-
~iıı\I ~11tir L• 

1 taarruz ıiddctlen· 
Q lt · Qer "k• 
11.rt~·l)JJ>o t 1 ı taarruz biribi-
h~ il.tın ~tınaktadır. Bütün bu 
Cl)~trj tındilik ilk görünen 
cı~'ı- la3':ırtı ale~cicnncs ve Lille 
!ıı.d ... 

1 
l?ihj b·gelır. Almanlar kutu 

~·.,il. it t~b. 
ı Iİ r. llu a ıye kullanmıık-

ttııd ilıdiliıt ndan dolayıdır ki bel-
~--~ llouı~ garpta Manş sahille
Q' •ı.ıı b Rne'e k d 1t h ir1 • a ar uzanan 
' ' 'ıırJı1t hnfr'1cmi!itir. Ve bu 

Mır taarruzu mah' et• • 1 . ıy ını 

ngiltere'd • 

~ ekı fedbh ler 
ı~ 

"nların F 
~ lil'lde :ranaa'nm §İma-
d 1 tda Yaptıktan b""t- b 
ı..' 11. n l'rıak u un u ta-
"'~'llıll &ad aatla'l"ı, Britanya a· 

kıt, ~ e Fransa ile değil 
olaıa .Ji.k;umı 

keamektir. Almanya'nın birinci 
hedefi, bu taarruz daha henüz bu 
kadar inkİ§af etmeden bu aütun
larda izah ettiğimiz gibi, doğru
dan doğruya Paria değil, belki 
Ka.~'dir. Çünkü Almanya, bura
ya h&.kim oluraa, Londra'nın he
men komşusu olacaktır. Alman
ya'nın bütün hıncının lngiltere'ye 
müteveccih olduğunu unutmamak 
liizımdır. Bundan dolayıdır ki, İn· 
giliz hükümeti her türlü paraşüt 
tehlikesine kar§ı cenup doğusu 

sahillerinde büyiik müdafaa ted· 
birleri almış ve devriyeler ikame 
etmiştir. İngiliz parlamentosunun 
son kabul ettiği geniş korunma 
kanununun bazı maddeleri, al
manların doğrudan doğruya ln
giltere'ye kartı takip ettikleri bu 
aistemli planla ali.kadardır. lngil
tere'nin faıist ıefleri tevkif edil
mİ§tİr. Her nevi mülkiyetin kıra· 
lın emrine verilmif olması ve hü
kümetin bu mülkiyet üzerinde İs· 
tediği gibi tasarnıf edebilmesj, 
lngiltere'nin doğu cenubundaki 
müdafaa sistemiyle ayrıca ali.ka
dardır. 

Alman planı 

A. imanların h reketfo .. : ne şe· 

::ilde inkişaf edebilir? Bu· 
nun hakkında mütnlea yürütmek 
bize dütmczse de şimdilik görü
len manzara ıudur: Almanlar, 
§İmal kısmmda harekatı bitirdik
ten sonra garptan Paris üzerine 
bir münhani çizmek scvJnsına ka
pılmışlar olsa gerektir. Çünkü bu
radaki arazi, daha aruasızdır. 
Almanların Marne'dan gözleri 
korkmuştur. Sonra garpta planla
rını inkişaf ettirmek istemekle, 
her halde Franııa'yı lngiltere'den 
daha çok ayırmak gayesini güde
ceklerdir. Ve nihayet fransızların 
burada Paris'in şarkında ve ıima
lindeki kadar fazla tahkimatlan 
olmadığını tahmin etmektedirler. 
Fakat bütün bunlar hep alman 
nazariyesidir. Bu nazariyeye kar· 
fi fransız başkumandanı Veygand 
daha şimdiden en dinamik ted
birlerini almıştır. Almanlar Som
me nehrinin cenubunda bütün 
mıntakalardan tcmizlcnmişlcrdir. 
Somme vadisi adam akıllı tah
kim olunmaktadır. Nihayet §imal
deki kuvetler de en son haddine 
kadar büyük bir enerji ile harp 
etmektedirler. Burada cereyan e
den meydan muharebelerinin ka
ti neticesi henüz alınmamı§hr. Al
manların münakale hatları şid
detle bombardıman edilmektedir. 
Bütün buradaki alman nakerleri
nin ia§e edilmesi ve motörlü ku
vetlerin benzinlerini tedarik ede
bilmek bir meseledir. Almanların 
motörlü kuvetlerinin bu harekat 
esnasında günde 50 bin tondan a
tağı benzin sarfetmedikleri he· 
sap edilmiıtir! 

İngiltere krahnm nutku 

S özlerimizi hülasa edelim: al· 
mantarın planı ne olurııa ol

sun, müttefikler bütün enerjile
riyle, bütün kuvetleriyle kati ve 
nihai zafere azmetmİ§ bulunu· 
yorlar. Dillere destan olan fran· 
aız vatanperverliği bütün haşme· 
tiyle ayaktadır. İngilizler sonuna 
kadar harp edeceklerdir. Dün ak
§&Ill radyoda İngiltere kıralınm 
nutkunu dinlediğimiz zaman bu
p,u mr dm d~ha öir~Adikt hJ.ıil· 
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Bu ay yıldızlı çelik kartallar türk ıemaıının kuvetli ve parlak nöbetçileridir 

BQ§vekilimiz Dr. Relik Saydam, mebuslar ve de:egelerle, 
miting başlarken istiklal mar§ımızı dinliyorlar 

Bu manzaraya bakarken gurur ve heyecan duyuyoruz: gördükle
rimiz vazife bQ§ında ve nöbette türk tayyarclcridir 

Türk kızları havalarda birer dişi kartal olurlar. 
Türk Hava Kurumu Baıkanı B. Dün çok güzel atlamalariyle takdir kauıtıa11 

para§Ütçüler hazırlanıyorlar Hüviyetleri bu kanadın altında değişiverir 
Şükrü Koçak bir lranıız 

muallimle konuşuyor 

Bunlar mektep tayyarelericlir. Türkkuıunun genç talebeleri 
elinde ehlile§tirilmiş birer vahıi kartal .• 

Dünün fedakar çelebiii, 1u gör· 
düğünüz ıevimli kopyacıkhr 

tere kıralı çok heyecanlı ve ağır 
nutkunda bütün imparatorluğa 
hitap ederken, alman planını bü· 
tün açıldığı ile ortaya koydu: Al· 
manya sade arazi kazanmak için 
harp etmiyor, Almanya dünyayı 
kendi hakimiyetine nlmak, dün· 
yayı fethetmek için uzun zaman· 
danberi hazırlanmı§ bir pli.Dm 
tatbikine girişmiıtir. Bu, bütün 
küçük bitaraflara yeni bir ihtar, 
U Birktik ~rjka' .daki infjrat- . 

indikten sonra paraşütler böyle 
toplanır ve yeni bir atlayışa 

hazır bulur.durulur 

çılara bir ikazdır. Müttefiklerin 
bir tek hedefi vardır: ııulh! İn
giltere kıralı bunu anlatıyor. Fa
kat bu istenilen sulh, 1 eylül 1939 
da ilk silah patlamadan cvel de 
yoktu! Silahlı, tehlikeli, cndi§eli, 
huzursuz bir sulh yerine, hakiki 
sulhu temin edecek bir harp el
bette t"rcih edilecekti. Müttefik
ler, hayat ve ölüm davasını İ§te 
bu aulh için ortaya koymuılardrr. 

Mümta F.aik F.ENlK 

Maskenin yere indiği zamanki hareketsizlğ etrafta 
ciddi bir endi§e uyanclırml§tı 

Kendi başına 1000 metreye yükseldikten ve 
yarım saat havada dolaştıktan sonra gene 

mt:ydına inen bir model 

Fin • Sovyet hudut 
müzakereleri bitti 

Hclsinlı:i, 24 a.a. - D.N.B. Sovyet - Fin 
hudut komisyonlan arasındaki müzakereler 
bitmiıtir. 

Sovyctlerin yeni el~isi Van Sotof reisi
cümhura itimat mektubunu vermistir. 

Sovyet - Finlandiya normnl ve diploma -
tik münasebetleri bu suretle tekrar baila
llllltlrı 

Yunanistan' daki 
ecnebiler sıkı bir 

kontrola tabi olacak 
Atina. 24 a.a. - Bugünkü matbuatta in

tişar eden yeni bir kanuna naznran, Yuna
nistan'da bulunan her ecnebi, sıkı bir kont
rola tabı tutulacaktır. Yun.an stan'a gelen 
veya cvelce Yunanıstan'da bulun:ın ecnebi
ler, 48 saat zarfında makamata miıracaBt 
etmek mecburiyetindedirler. Ancak Yuruı
nistan'da doğmuıı ohn veya 1936 danberi 
Yunanistan'da yaşamakta olan ecnebiler bu 
mecburiyetten muaftırlar. Bu yeni karar 
hiHifrnda hareket eden her şahıs, ya mem
leket haricine çıkarılacak ve yahut tevkıf 
edilecektir. 

Balkan Antantı İktisat Konseyi 
hazirana tehir edildi 

Belgrad, 24 a.a .- Havas: Balkan 
antantı iktisndi konseyinin 27 mayıs
ta Dubrovnik'de yapılacak olan içti -
maı 1 hazirana tehir edilmiştir ve 
Belgrad'da yapılacaktır. 

Belgrada gelen alman 
müzisyenleri silalısız mıydılar? 

Belgrad. 24 a.a. - Berlin flarmonik 
orkestrasının Belgrad'da vereceği 

konserin müzisyenlerin bağajlarında 
silah bulunduğu için gcrı kalacağı 

hakkındaki haberler yalanlanmakta -
dır. 
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• I 1 Kiralık daire - Üç oda bir hol tren 
1 ra 1 k : köprüsü yanında Telgaza gideı:ttcn İlkiz 

ıokak No. 20 Mahir Esen apartımana mil-
Kiralık 5 odalı daire - Polis Ens· racaat. 2041 

titüsü civarında vekaletlere be§ da- Kiralrk daireler - Jandarma okulu ö
kika mesafede NAZLI apartmanın· nünde Saluk apartımamnda 3 oda l hol 
da bütün konforu haiz be§ odalı bir banyo mutfak ve konforlu 4 daire. İçinde-
dair kiralıktır. 6081 numaraya te· kilere müracaat edilmesi. 2037 
lefonla müracaat. 2040 Kiralık oda - Parka nazır, sakin, her 

.türlU istirahat. 35 lira. Mühendisler birli
ği yanında Mengü apartıman No. 11 

Kiralık hane - Merkez! bir yerde Cihan 
Palas arkasınd!L Uç oda bir mutfak, elek -
trik, su. kiralıktır. Cihan oteline mUracant. 
Tel: 8430. 1007 

Kiralık daireler - Ioıklarda Nafiz bey 
apartmıumıda ' oda kıılorl!cr su çamnşır
lık ve bodrumda bir sandık odası 70 T.L. 
Görmek için kapıcıya Telefon: 2452 Ahmet 

1910 
Kiralık daire - Iııklar cad. Necati oku

lu yanın<la No. 23 Utur ap. kat 3. dört oda 
tam konfor, g{ineşli, havadar. Kat 2 ye mü· 
racaat. 1924 

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

Kiralık konforlu daire - Yeni~ehlr ev -
leri kadar mUkemmel ve daha sıhi, güneşli 
bahçe ortasında (4) oda, banyo, mutbak, 
konfor tamamdır. Otobüs ve salreden kur-
tutmak için fırsat. Hacıbayrnm arkası, 

Bcnddcresine nazır kul.eli sarı binadır. 

Tel: (2253) 1929 

2038 
Kiralık - Kavaklıdere Gilvcn evleri 

No. 31 de iki oda bir hol ve balkonlu müs
takil bir ev kiralİktır. İçindekilerine mü -
racaat. 2028 

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

Müracaat: 5-7 Yeniııchir, Selanlk caddesi, 
Türe Sok. No. S. Daire No. 1. 2034 

Kiralık - Ycniııchir, Yüksel caddesin
de Mimar Kemal ilk okulu karıjısında Bay 
Tahsin apartımnnı 2 No. daire, aile yanın-
da, 2 oda, kıılorlfer tam konfor. 2032 

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

Devren kiralık aranıyor - Ycnlıehlr, 

Demirtcpe, Maltepe ve civarında ıcustos 
veya eyliıl 940 nihayetine kadar devren 3 

Kiralık bodrum katı - Geniş bir oda odalı bir daire aranıyor. Selfinik caddesi 
bir hol ve mutfak; yerli havagazı ocağı 112 No. Ju apartımanda 8 No. ya bildiril-
aylıgı su dahil 22,5 lira. Ycniııehir son du-, mcsi. 2042 
rak Adakale 18/l Telefon: 5653 1946 

Kiralık dükklrı - Yeni ehir Yenice a-
partımanı altındaki fırın ve her tUrlU tcsi
s:ıtı tamam olan pastacı diıkklnı kiralık -
tır. Meram meyva evine müracaat. 1949 

Kiralık - Aile nezdinde Kutlu yanında 
(Uçar ıokak Menekıe apartımanı 15/6) 
bir m6blell, bir möblesiz odalar kiralık -
tır Akşam 6 dan sonra müracaat. 1956 

Kiralık dükkinlnr - Çıkrıkçılar yoku -
11unda 8 numaralı Ap. altında mağaza ve de
poya elveri•li iki dükklin ayrı ayrı veya be-
raher kiralıktır. Tel: 1283. 1958 

Kiralık k6şk - İran Scfaretanesi yuka
rısında Küçük Esat'ta otoblis durağında 4 
oda, büyük ı;alon mükemmel çiçek Meyva 
bahçeli tam konforlu. İlk 6 aylığı peşin. 
Telefon: 1092 1960 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkada& için el
verişli 3 oda l hol, kalorifer, sıcak su, tıı.m 
konfor. Bakanlıklar kareısı Belçika ıefnre· 
ti arka bahçesine bitişik Fırat partımanı 

Tel: 3592 veya kapıcıya. 1969 
Kiralık - Uç oda, bir hol ve mutfaklı 

bir daire Dikmen caddçııi, köprüye yakın 
Işrk aparumanı 6476 2023 

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

man No. 18/6 müracaat. 2024 
Kiralık - Maltepe Onur sokak Sakar

ya apartımanmda aile yanında yarı müsta
kil iki oda 1 hol elektrik su havag mut
(a.k ~Uıterck daire 2 ye müracaat. :&035 

)atılık : 

Satılık eııya - BUfe, kontr büfe açılır 
kapanır altı kl11Ulk masa ve 6 sandalya ve 
aynndnn mürekkep bir takım ile komeıı 
ve saire satılıktır. Telefon 80ll 1888 

Satılık hisse - Yapılmakta olan kUı:Uk 
bnhçcll evlerden (F) tipinde bir hisse a -
ccle satılıktır. Ti: 2926 18{)4 

Satılık - Maltepede 4 daireli tam kon
forlu bir dıılreslnde 15 er odıılı acele sııtı -
lıktır. Bayram caddesi No: ı Ti: 1255 

1896 
Sııtılık - Cebecide musiki muallim 

mektebi elvan asfaltta acele satılık npıır· 
tıman. Ti: 1255 Ba)'Tam caddesi No. 1 

1898 
Satılık ev - KUçUk Ayrancıda yeni 

meclis binasına yakın tkJ daireli 2460 met 
re arsalı taksitle acele satılık kArgir ev. 
Bayram caddesi No. l Tl. 1255 1899 

Satılık hlese - Kllc;ük evlerden (A) ti
pinde bir hisse satılıktır. Samanpazarında 
Uğrak piyango gişesinde Bny Sadiye mll· 
racaat. Tel: 2i86 1911 

Satılık - Cebecide asfalt üzerinde ktır
&·- ev ve apartımanlıır. Bayrnm caddesi 
No: 1 Tl: 1255 1897 

Satıl•k aru - Yeni Mecliıı binası biti -
11iğinde yedi bin metre arsa uygun fiyatla 
acele satılıktır. Bayram caddesi No. 1 Ti: 
1255 1917 

Satılık ev - Kavalclıdcre Güven evleri 
dört oda konforlu, renle bahçe 44 lira tak· 
sitli mUstakil ev maliyr. fiyatına devren 
saulrk Sümerbank'ta Beh~et Yasan. 1922 

cı 

lP 

Satılık - Gayet ucu.s Müheındlı ve res-

samlar\ için rcalm Ye kroki maaa•ı satılık- iş ve. reni .er :_ Muhteıı·f· v·ıyecek 
tır. Kavaklıdere Özdemlr caddesi İtalyan __ _..,....,..,.. .. ._... .... ..,......,~~--"""--...- .,,---=--=-~~-"'~=- •'-~"'--'~~~~ ---'- ah nacak 
sefareti kar§ısı No. 65/3 müracaat. 1923' Terzi fuçisi arnmyor - İyi dikio bilen 

Satılık - 938 modeli A't'rupa karoser- derecesi yüksek bayan lıçi ve yardımcıya 
li a.ı kullamlmıı Ford kamyoneti acele. ihtiyaç vardır. 2. el Anafartalar Gilven 
Görmek için Bnııvekllet kaqıımda Ham- Ap. terzi Sami Şahin Söfiltlilye müracaa.t 
di usta re.adına pazarlık için Tel. 1477 1950 
mUracat. 2036 

Aranıyor - Bir ressam anınıyor. Meıı· 
Satılık Frijider - Az ve temiz kulla - rutiyet caddesi Özenli ıokak No. 6 ya mü-

mlmıııtır. Cebeci asfaltı garaj karııısmda racaat edilmesi. 1964 
M. Ataman ap. No. 3 müracaat. Gündüzle-
ri, telefon 6340 1927 

Satılık apıı.rtıman aranıyor - Y cniıe -
hir veya Cebedde satılık apartıman ara· 
nıyor. Hal kareısında (Hanef) Ap. No. 7 

Ortak aranıyor - 100 lira verecek bir 
ortak aranıyor. Okuyup yazması ve ça
lııkan olması Ulzımdır. Ti. 6010 B. Hida-
yete müracaat. 1981 

ye müracaat. 1941 Aranıyor - Şehir hartası mesaha ve 
Acele satılık arsa _ lkl bahçeli evler tenı!nıntta çalıştırılacıık gençler alınacak· 

nrn.sında 13000 M2 arsa acele satılıktır.Eh- tır. Şimdiye ıkadar bu lglcrdc çalııımııı o -
ven fiyatla verilecektir. T. 3071 1943 !anlarla lise ıtahsili görenlerin kendi el yıı

ı:ılariylc talep edecekleri asgart Ucrct ve 
Satılık - Kurt köpeği: cins yavrular 

satılıktır. Çankaya matbaasında p~dalcı 

Fethiye müracaat. Telefon: 3655 1951 

Satılık - Ankara'run ıüzel bir yerinde, 
9 oda ve büyllk galonlu, yüzde en aşağı 

10-12 kira getirir. İki kısım bir ev. Mllra-
rncant. Ti: 1252 19551 

Acele satılık ev - Ycnişehir'de İsmet 
İnönü cddesi köşe baıı Bahçeli 4 odalı. 

yapabilecekleri iş hakkında mufassal mek
tupla Ankamda Fulurya mağazasına mü-
hendis rumuzuna m!iracaaUan. 2031 

Aranıyor - Kndm veya erkek iyi 
fransızca bilen bir santral memuru alma
cnktır. Baıka lisan da bilenler tercih edi
lir. Cihan Palasa müracaat. Tel. 3430 

2033 

Tel: 2406 1961 

Satılık apartıman - Ycnişehlrln en mu- iş arayanlar : 
tena yerinde 8 daireli 400 lira icarlı yUzde 
kırk borçlu Tel: 2406 1962 İl arıyor -·Fransızca, lngilizce ve al-

Satılık - Küçük evler yapı kooperatifi manca bilen bir ecnebi bayan müsait fiyat
hisselcrinden A-B-C-F tiplerinden acele la almanca dersler vermektedir. Ankara 
Tel: 2406 1963 Posta kutuıu 466 ya milracant. 2012 

Satılık hiasc - Yapılmakta olan kilçUk İt nnyor - Orta tahsllll mükcffcl bir 
evlerden "F" tipi hisse satılıktır. lnkılllp genç müessese veya ticarethanede kitiplik 
mahallesi Sür ıokak No. 7 daire 4 de Ali takip mcmulrluğu ve tezg6.hdarlık gıbi bir 
Riza'ya mektupla müracaat. 1965 iı arıyor. Posta Cad. No: Z6 kireççi Fazlı 

Satılık ev - Dopnbcy mahallesinde i- ya müracaat. 2039 
ki oda bir bodrum ve bir mutfaklı ev sa- h anyor - Genç iyi bir allc bir karı 
tılıktır. Hal kaqısınd:l Hanef Ap. No koca bir apartımanda beraber kapıcılık ve 
(7) ye müracaat. 2021 hi%111ctc ait iuler aramaktadır. Kefa!et vt 

Satılık mobilye - Oda, yatak ve yemek referana verebilir. Çocuk aarayı karııısı 
odası takımları, ve ulrcdcn mllrek1ccp eş- Kızılelma İlhan Sokak No. 3 e müracaat. 
ya aatılıktrr. Saat 11-13, 17-19 arası Ka- 2043 
ranfil sokak No. 8 e mUracaat. 2025 

Acele &atılık ev - Yenlııehirde Sıhlye A • 
arkasında Maarif Cemiyeti lisesi civarın- ra n IYO f • 
da 3 oda 1 hollü bahçeli ve konforlu eh -
ven bedelle Tel. 2406 2027 

Aranıyor - Y enlvchir semtinde 8 oda
lı kaloriferli ve garajlı bir köş'lı: kirnlan-

Satılrk apartıman - Ön cebecide orta mak isteniyor. Tel. 6744 B. Barclier. mU-
mektcbin arkası Batıllar aokafı Ali Kuru- racaat. 2045 
cu npartımanı 8 dairedir kat 4. Birinci ka-
ta l numaraya müracaat. 2022 .1111111111111111111111111111111111111111. - -Satılık mobilye ve otomobil - Bir a- : Lilian Harvey • Louis Jouvet : 
merikalı evinde karyolalar, yataklar, Vi- E s E R E N A D E 
yana stili mahon salon ve yemek odası ta- : : 
kımı; frigido.ire, 9 l&mbah RCA marka :;: E 
bir radyo ve sair konfor eşyaları; yeni de- '"'lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr 
necek derece.de bir chcvrolet otomobil. 
Adres: Yeniaehir Onovulk sokak 11. Te- :;!1 Büyü kikramiyeler çıkaran I~ 
lcfon 6145 2031 - -

Ucuz satılrk arsa - İmar vaziyeti te- § AK 1 N Piyango Giıesi § 
miz 1297 ada 6 parseli 2963 M. bir cephe : Bugünden itibaren biletlerinizi 4 E 
yol bir cepbcsi yeşillik mliracaat. Sanayi : haziran 1940 akısnmına kadar değiş- E 
cad. No. 82 Ti. 1953 2021) : tirmenize amadedir. 5 haziran 1940 : 

Satılık ev eşyası - Mbble, mutfak, u- : ubahı umuma devamlı olarak bilet - E 
ton takımı yemek ocağı, soba marangoz ft.- E lcri ıatışa ba~hyacaktır. : 
Utı ve saire. İtfaiye meydanı İhsan B. Ap : MÜZEYYEN ABLA = 
kat 2 No. 1 2044 ....... ııııııııııııııııııııııııııııııııır-

Ankara Doğum ve Çocuk Bakmıevi Bagtabipliğindens 

Ankara Doğum ve Çocuk Bakımevi'nin 1940 malt yılı ihtiyacı o 
ğıda cins ve mikdarlarile muhammen fiatlan hizalarında yazılı 
evsafları şartnamelerinde yazılı olup on yedi gün müddetle açık eı-s 
konulacağından 1940 yılı Haziranının 7 inci cuma gilnü ihalesi yapıl 
İsteklilerin arttırma eksiltme ihale kanununun 2 ve 3 üncü mad0~ 
yazılı şerniti haiz olanların şartnamelerini görmek üzere her gün 

evel !§ıklar caddesinde Müessese Baştabipliğine ve ihale günü de 
dörtten evel % 7 ,5 teminatı muvakkate olarak Bankaların verece1'1 

vakkat teminat mektuplarından batka olan nakit veya nakit matı! 
bulunan evrakın Ankara vllfiyet defterdarlık veznesine makbuz ıtıtl 
de yatırılmı~ olup isteklilerin bu makbuzla birlikte yukarıda yazıl~ 
saatte müessesemizde teşkil olunacak komisyona müracaatları bi1Ö1 

Muhammen Miktarı Tutarı % 7,5 muvakkııt t 
Cinsi Fiyatı Kilo Lira K. Lirll 

Koyun eti 
Ekmek 
Süt 
Yoğurt 

Pirinç 
Makarna 
Zeytinyağı 

Urfa yağı . 
Kuru soğan 
Sabun 
Şehriye 
Pirinç unu 
İrmik 
Mercimek 

Nohut 
Kuru fasulya 
Kuru bamya 

48 
10/50 
18 
25 

25 
25 
65 

130 
6 

45 
27~ 

45 
25 
18 
18 
25 

110 

Un 12 
Kuru kayısı 90 
Hoşaflık kuru erik 30 
Kuru razakı üzümü 25 
Salça 20 
Soda 10 
Çay 500 

T. Fasulya 
Semizotu 
T. bakla 
Dolmalık biber 
Enginar beheri 

T. Bamya 
Kabak 
İç bezelye 
Kırmızı tomates 
Lahana 
Pırasa 

Karne bahar 
Patates 
lspanak 
Patlıcan 

Yerelması 

Taze yaprak 

' 12 
15 
10 
14 
15 
30 
10 
20 
12 
5 
6 

ıs 

6 
7 

12 
ı4 

12 

4500 
9500 
5000 
1500 

2000 
500 
200 
600 
800 
700 
100 
75 
50 

100 
100 
150 
15 

150 
100 
50 
50 
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20 
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400 
400 
400 
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500 
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500 
500 
500 
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500 
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70 
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2160 
997 
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130 
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27 
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12 
18 
18 
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16 

18 
90 
15 
12 
20 
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60 
60 
40 
56 
67 
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30 
60 
30 
30 
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"5 
60 
4 
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50 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
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00 
00 
50 
50 
00 
00 
00 
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00 
00 
00 

00 
00 
00 
00 
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00 
00 
00 
00 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
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Z - 1ı1.ı...- kaılf \edeH 177U Ura 11 lmnt 
elep -nlıbt tıeaıinab 1333 lira 73 lrenıtbır. 

3 - Elııiltme 5 haziran Ht tarihine mllaadif fl!F· 
..-ı.. aliııii saat IS dı Erzİ•caa'da inlıisarlar aıiiı· 
!akil mlidiirlii(iiade icra edilec:elıtir. 

4 - a. iıe ait fenni Ye ıı. ... r tartnamelerle -· 
kınle projesi n reıimler 89 lumaı .. tıabilinde Er· 
ıincan inhisarlar idaresinden Ye Ankara baııaiidiirliİ· 
iiinden alınabilir, 

tıizli'n· dan k 1~ Çambaşı devlet or-
ı Yazıtsılmek üzere ıartname

ı 570 kuruı muhammen 

5 - Eluilıme1e ıirecekleria Nafıa nHletindea 
ıaaaaddık elıliyet nıikaları lı•laııması •e be ıibi iı· 
leri yapmıı olduklarına dair de boııseniH ıaüsle· 
nidu ilaaleden sekiz ıiin eni NaEıa Mıidiirliiiiindea 
ayrıca ehliyet nıikıu almaları icalıeder, 

1 ldet Çıralı çam telgraf di

iti:f UsGıu ile 13. 5. 940 ta-
korı t: ıs gün müddetle ek
·ıtız':e uştur. 

6 - Tal iplerin teklif mektııplarını en ı•ç ihle 
tarihinden bir ıut eni Erıinc:H inbiurlar idaresin· 
ıle teıelılıül edecek eluilı.. lıo•iıyonana -klıu -· 
lıalıilinde ••ncelılerdir. Posla ile ıönderilecelı mek· 
teplarmda tayin edilen saate kadar mezkir lıomİI· 
yona ıelmiı olması lhmdır. Postada olaa ıecikme· 
fer lıabal edilmez. (2508) 12508 

ttln 28. S. 940 tarihine mU- ---------------
lldlirı~-~~at l6 da Denizli P. Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 

fı1ıi uıunde yapılacaktır. K . d •1 h . 
ı llatı nıuvak·k t 513 1. d o. na gön en en ar1ç askeri 

. •tek . a e ıra an k .1... l 
~ lıler teklif mektupları· ıtaat 1 an arı 
. tından b" l' k y ır saat eve ıne a-
iy~ "~rtneleri, fazla izahat 
~~tın Denizli müdilriyc-b arı ilin olunur. 12329 

., 0ruları ahnacak 

... ,teli 
Ilı t , .. İnden: 
Scli:'lııatı için kapalı zarf u
• ~ l'eYa font boru satın alı

e 10. 6. 940 tarihine mU
l liinU aaat 14 de Siirt 
Yapılacaktır. Boruların 

ıe::ilen ketif 61014 liradır. 
bonatı 4301 liradır. Silrde 

fo..t L... ru tonajı çelik oluk 
~~tık olursa 316 liradır. 
:.-~ve ketif ve evra -
t8 •e Siirt belediyelerine 

(198? ?ebiUrler. 
12329) 12336 

1 konaaı inıaah 
btde ~ .. )iliğinden: 

li 112.490 lira 16 kuruıtan 
liakkS.ri hükümet ko -

hb.'-ıs. S. 1940 çarpın.ha günU 

~~ ilzere kapalı zarf u
~ """'te konulmuı ise de ıe
btıeo~ak istekli çıkmadığın
~ l'tıüddeti uzatılmış ve 20. 
td~be günil saat 14 de tali

ılrnck üzere aşağıda yazılı 
it~ ilde yeniden kapalı zarfla 

11 • 0nulmuştur. 
it 'ite iit evrak şunlardır 

• ke,fiye 
teaiaat keıfi 

tetveu 
dt0~e imalat ( seri döpri ) 

·ı liıte.i 1 
elektrik ve sıhi tesisat u

"e f ennt ıartnameleri 
•e lartname: Bayındırlık ge
J'apı itleri fenni ,Şartname-

• , llrtnameai 

-- ~Projesi. 
"'li k ilanı yapılan mahalle-

~] dUrlüklerinde görülebilir. 

t l~ 20. 6. 1940 perşembe 
llıiit.... de Hakkari defterdarlı -

-..tekkil komisyonda yapıla-. 
~~ie gireceklerin 6874 li
"t ~~vakkat teminat akçesi 

ııe mahsus olmak üzre 
hpıtacağı günden 8 giln 

iı... -..ıı 'illiyeti ehliyet vesika 
~~ alacağı ehliyet vesi • 

f edeceklerdir. 
ı ~ktupları (4) Uncu mad
~ "1.tten bir saat öncesine 
"' ~ona verilmit olacaktır. 
~ d~rilecek mektupların 4 
llıı tlı:ı laate kadar gelmit ol

l tt?fın mühür mumu ile 
'ti,~I olması şarttır. Poeta

(~r kabul edilmez. 
~32) 12421 

'· -liıı ~ alınacak 
' ~~ıumumilitindtuı : 

ı..: o~iıı 1940 malt senesi i'in
lt~ .._ bulunan 219000 kilo elr
·,""1111ı rf uıuliyle 22-5-940 tari -

Cılı ıo.ı;.940 tarihine kadar 
btıı ~lnıııtır. 
~ tr lrilosu tahmini bedeli on 

-._ """q t e Yedi buçuk kuruı nisbe • 
ı..'""t., t~inat akçesi olarak 1576 

ıo;~ınıeıi lazımdır. 
~ 194o tarihine teeadüf eden 

'-ı lli~&t on altıda Buru C. 
1D1erı.ı 1 binasında icra lrıhnaca· 

t ttlılio &ün ihaleden bir saat e
~~ mektuplan ile teklif 

\t.,di 1ı ınezk\irda müteşekkil 
ı.) etmeleri ilin olunur. 

t 12434 

t~~~t':~ 
~ti 40 lerilıinden -yıa 941 ıouna 
..... ~iıaluma na.ti ciinde 350 
iı.,~ri ıııı.en lıedeli 10858 lira 75 
"'lllti ile~ ıramdan yerli lınld•J'lll 

~İt il '
1 •luııek c:ezanine teılim •· 

' ..,ddetle ekıiltıaeye kemi· 
La lıııhlı 
"'' le9&i ı&tf ualiyle yapılacakbr. 

.. , miktarı 814 lira 41 lıe· 

~ ~ edec:ekler teklif -khıp· • •le, ki ı.,. ıirelıilec:eklerine uir 
C._... a.:. arı •eıikalarla lıirlikle 14 

.lJ. lif •aat 14 de kadar mklıu 
4 .. ~j' lndie •cMrdar. 
~~ -C.)I U 1~-~a:ıiran 940 .,._ ıiaii 
tı.':t~ ,. ·ı lırı daireıinile toplaucalı 
~ ~111, Pı acakbr 

I~ --:;riye aitti~. 
.\1.ı li.at •l-k .. ..rtu-ri 

l~ 
.. C.M.U, liiİlıe ıaiiracutları 

(2504) 12507 

tJ~ llıünakuuı 
~ İııı.L! ........ , 1"ü.rfıi;,;..... . 
~ .. ~ .. ~. .... . . 

hlı -.,, r 1 re lıiaaaı " llllıt•mİ· 
•111liyle eksiltme,. Jıo.I. 

Koyun eti alınacak 
Edirne Aıkeri Satın Alma Komiı

yonundanı 
Edime'de askeri haatane için 76650 kilo 

ko)'Un eti kapalı zarfla alınacaktır. İhalesi 
5-6-940 s;arıamba ıünü uat 11 de Edirne
de eeki müıirl,.et dairesinde satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. Tahmin edilen 
tutarı 42157 lira 50 kuruı ve teminatı 3123 
liradır. Evsaf ve prtnamesi komisyonda 
.<Sriilebilir. İıteklilerin sözü geçen gün ve 
en ıeç ihale eaatind~ bir ıo.at evel teklif 
mektuplarım komisyona vermiş olmaları 
llzımdır. (2285) 12288 

Sadeyağı ahnacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko

miayonundan: 
Tümen birliklerinin 940 mali senesi için 

ihtiyacı olan 72 ton sade yağı kapalı zarf 
uıuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muham
men bedeli 90720 liradır. İlk teminatı 5786 
liradır. Şartnamesini ve evsafını her elin 
Kırklareli tilmen Atın alm& komisyonunda 
görebilirler. 

İhalesi 30-mayıs-940 perıembe günü saat 
15 de Kırklareli tümen aatm alma komis-
yonu binasında yapılacaktır. 

İsteklilerin 2490 sayılı kanunun 2, 3 
maddelerindeki vesikalariyle beraber iha
lenin muayyen ıün ihale saatinden bir 
uat eveline kadar teklif mektuplannı Kırk 
lıreli tümen satın aftnı komisyonuna ver • 
meleri ıarttır. Postanedeki gecikmeler ka-
bul delildir. (2296) 12297 

Un ahnacak 
Maraf Askeri Satm Alma Ko

miıyonundan: 
1 - Birliklerin ihtiyacı olan 200.000 ki

lo un kapalı zarfla eksiltmeye konulmut • 
tur. 

2 - Muhammen tutarı 26000 liradır. 
3 - İlk teminatı 1950 liradır. 
4 - Şartnameel, İstanbul, Ankara 1..v. 

!mirlikleri ve Maarşta asker! satın alma 
komisyonlarındadır, İstekliler ıartname
yi komisyonlarda ırörebillrler • 

S - Kapalı zarf uıullyle eksiltmesi l-6-
940 cumarteel cUnU saat 10 da Maraıta IU· 

bay pzinosunda yapılacaktır. 
6 - İıtekliler teklif mektuplannı en aon 

1-6-940 cumartesi ıünü aaat 9 a kadar Mı
rat'ta askeri satın alına komisyonu riyase
tine ıönderecekler veya vereceklerdir. Bu 
saatten ıonra gelen veya ıetlrilen mektup
lar kanunen kabul edilmez. (2287) 12290 

Arpa alınacak 
Çorlu Kor Satın Alma Komisyonundan: 
l - Teklrda#Jna teallm edilmek ve yani 

çuvallı olmak ve ayın nihayetine kadar 
teallm eartlyle 200 ton arpa alınacaktır. 

2 - PazarlıA'ı 27-6-194-0 pazartesi gU
nU saat 10 da Çorlu kor satın alma komla
yonunda yapılacaktır. 

3 - .Muhammen bedeli 115400 liradır. 
4 - isteklilerin belli gün ve saatte ko· 

misyonumuza mUracaatları. 
(2518) 12515 

Sakızkabağ ıalınacak 
Ankara L•vazım Amirliği Sıtın Alma 

Komisyonundan : 
ı - 50.000 kilo sakız kabağının açık ek· 

ılltmesl ll-6·1940 saat 1~ de Ankara LV. 
Amlrllğl satın aJma komisyonunda yapıla· 
caktır. 

2 - .Muhammen bedeli 4-000 lira ilk te
minatı 300 lira.dır. Şartnamesi komisyonda 
görUIUr. lateklllerln kanuni vesikalarla 
belli vakitte komisyonda bulunmaları. 

(2514) 121511 

Tereyağı alınacak 
lstanbul L•vızım Amirlili Satın Alma 

Komisyonundan : 
16330 kilo tereyağı alınacaktır. Kapalı 

zarfla eksiltmesi 10-6-1940 pazartesi gU • 
nU saat 15 de Tophanede İstanbul LV. A. 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. Ttlhmln bedeli 17963 ilk teminatı 
1347 lira 22 kunıttur. Şartnamesi komls • 
yonda görUIUr. lııteklllerln kanuni vesika.. 
larlyle teklif mektuplarını ihale ııaatından 
bir saat evel komisyona vermeleri. 

(21)16) 12518 

Un alınacak 
Adana Askeri Satın Alma Komisyonun

dan : 
l - Adana garnizonu için 24-0 ton un 

kapalı zarfla eksiltmeye konulmuıtur. Mu
hammen bedeli 29400 liradır. llk teminatı 
2205 liradır. 

2 - Eksiltmesi 10 • Haziran • 1940 pa • 
zartesl saat 10 da Adanada askeri satın al· 
ma komisyonunda yapılacaktır. 

8 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, leva
zım ~lrllklerl ve Kayseri, Adana satın 
alma komisyonlarında her gUn görUleblllr 

4 - Talipler kanunun 2,3 UncU madde • 
!erindeki şeraiti haiz olduklarına dair ve· 
saiki hamil olarak tayln edilen saatten en 
az bir saat evel zarflarını vermiş olma • 
ları lbımdır. 

(2517) 121)14 

lzmit 
Sığır eti alınacak 

Tümen Satın Alma KomiS7onun· 
dan : 

ı - Tümenin İzmit garnizonunun dört 
aylık ihtiyacı için 72000 kilo sığır eU ka • 
palı zarf eksiltmesi ile alınacaktır. 

2 - Kapalı zarf eksiltmesi 13-6-1940 &il· 
nU saat 15 de tUmen satın alma komJsyo -
nunda yapılacaktır. 

8 - 72000 kilo etin beher kilosu için tah 
mln edilen fiyat 25 kunııtan tutarı 18.000 
Ura muvakkat teminatı 1350 liradır. 

4 - btek111erln belll sün ve 11&&t1Dden 

J • ' 

bir -.at .....ı ilk teminatlanm lhtlva eden 
kapalı zarflarını bmttte tUmen satın alma 
komisyonuna vermeleri. (21111>) 121112 

Arpa alınacak 
Edirne Askeri Satrn Alma Komisyonun

dan : 
Kapalı zarfla 300 ton arpa alınacaktır. 

İhalesi 17161940 pazartesi sfuıü saat 11 de 
Edirnede eski müıiriyet dairesinde satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. Tahmin 
bedeli 18.000 ve teminatı 1350 liradır. Ev. 
saf ve şartnamesi her gün komisyonda 
görülebilir. İsteklilerin sözü geçen günde 
ihale saatinden en geç bir aaat evci teklif 
mektuplarını komisyona vermeleri lazım-
dır. (24811) 12500 

ASKERlFABRIKALAR 

43,SOO kilo sığır eti ahnacak 
Askeri Fabrikalar Kınkkale 

Grup Müdürlüğü Satm Alma Ko
misyonundan : 
Tılhmln edilen bedeli (15.225) lira olan 

.&3500 kilo aığ"ır eti Askeri fabrikalar Kı -
rıkkale gurup müdllrtuğtl binasında rnUte
şek.kll satın alma komisyonunca 3-6-1940 
pazartesi gUnti sant 16 da kapalı zarfla i -
hale edilecektir. Şartname parMız olarak 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1141) lira (88) kuru11u havı 
teklif rncktuplnrını mezkür gUnde saat 115 
ve kadar k omisyona vermeleri ve kendile
rinin de 24!l0 numaralı kanunun 2 ve 8. 
maddelerindeki vesaJkle mezkür g{ln ve 
saatte k omi vnna mllracnııtıarı. 

(23041 123'7 

120 ton mazot ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (18.936) lira olan 
120 ton mazot Askeri Fabrikalar Umum 
Müdürlüğü Merkez satın alma komisyo • 
nunca 27-5-1940 pazartesi günü saat 14.30 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip • 
!erin muvakkat teminat olan (1420) lira 
(20) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaiklc komisyoncu ol
madıklarına ve bu iıle alakadar tüccardan 
olduklarına dair Ticaret Odası veeikaei,. -
le mezktlr ciln ve saatte komisyona milra -
c:ıatları. (2357) 12399 

60 ton yerli linters 
pamuğu ahnacak 

Aakeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü .Merkez Satın Alma Komisyo

nundan: 
Tahmin edilen bedeli (18.000) lira olan 

60 ton yerli Unters pamutu askeri fabri
kalar umum rnUdtirlllğU merkez satın al • 
ma komisyonunca 27. 15. 1940 pazartal 
günU saat ltS te pazarlıkla hllae etdllecek
tlr. Şartname paruıs olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1380) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 8. maddelerindeki veııalkle komisyoncu 
olmadıkJanna ve bu 1ıle aJ!kadar tüccar
dan olduklarına dair ticaret odası vesika. 
siyle mezldtr g{ln ve saatte komisyona mu 
racaatları. (2358) 12398 

650 : 1000 .ton ç.ubuk veya toz 
halinde ve o/0 99,5 tafiyette 

kükürt alınacak 
Aıari Fa6rilıoLrr u .... •ıiJirlıiii Mwh• S.. 

ıuı Al- Ko•u1ınaıııdn : 
Bclıer lonna 200 lira ltedel talımia edilen 650 nı 

1000 ton çabalı ft)'11 toz ulinde "' % 99.S safiyet· 
le klikiirt Aılıeri Fabrikalar amam müdürliiiii ıııer· 
ke:ı ıatın alma komiıyonunca 27. S, 1940 puarleıi 
rhli ... t 14 de pazarlıkla ilıale edilecektir. Şartna· 
- (10) lira .. kabilinde komisyondan Hrilir. Talip· 
lerin -•elıkat teminat olan (11.ZSO) lira n 2490 
•-ralı bnnu Z .,. 3. •ddelerindelü TeMiklı 
lıoüyo•n ol-dılclarnuı n M iıle allkadar tic:car· 
daı oldeklarma dair Tic:aret odası nıilıaıiyle ••· 
Ur ıin " saatte lıomiırou •irıcutlan. 

(2475) 12471 

1000 ton kükürt alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlülii 

Merkez Sat112 Alma Komisyonundan: 
20 ve 22/mayıı/940 tarihlerinde ilin edi

l en 1000 ton çubuk veya pars;a halinde lı:it· 
kiirtü.n yerine 650 ili 1000 ton "1bu.k veya 
toz halinde ve '7o 99,5 &afiyette ldikiirt alı
nacaktır. İhale gene 27/5/940 pazarteıi stl
nü ıaat 14 te pazarlıkla yapılacaktr. 

(2474) 12469 

Satılrk masa ve aandalyalar 
Aslı eri Fabrikalar Tekaüt Sandılından: 

Kmkltale'de Aıkeri fabrikalar tekaüt 
sandığına ait ve mahalli iatimilleri olmı· 
yan iıttleri lineleomlu yemek masası ile 
130 kadar yerli hezaran yemek sandal7e1i 
müzayede ile &atılacaktır. Taliplerin 6 ha
ziran perıembe •ünü Kmkkılede mütqek· 
kil heyete müracaatlan. (2488) 12486 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Tahmil ve tahliye münakasası 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 15000 ton vagonlardan tahmJI tah· 

llyenln kapalı zarfla eksiltmesi 7. 6. 940 
saat 15 te Ankara Lv. Amirliği satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 
2- Muhammen bedeli 6250 lira ilk temi· 

nab 893 lira ns kunııtur. Şartnamesi ko
misyonda görUlUr. İçinde kanuni vesika· 
lar da bulunan teklif mektuplarının saat 
14 e kadar komisyona verilmesi. (2417) 

12"13 

Terayağı al.nacak 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alma Komiayonundan: 
1 - 5000 kilo tere yafmın kapalı zarflı 

eksiltmesi 6/6/940 1aat 15 de Ankara Lv. 
lmirliii &atm alma comiıyonunda yapıla • 
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 7000 lira ilk temi
natı 525 liradır. Şartnameei komisyonda ıö
rlilür. İçinde kanuni ve ticaret odası vesi -
kası da bulunan kanuna uygun teklif melı:· 
tuplan saat 14 de kadar kabul olunur. 
(2416) 12412 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Parke yaphnlacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komis

yonundan: 

Adapazar istasyonu arkasındaki yo
lun parke, karolaj döşemesi işi kapalı 
zarf ustllü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. 

Eksiltme 31. 5. 940 tarihine raslayan 
cuma günü saat 11 de Haydarpaşa' da 
gar binası dahilinde birinci işletme 

komisyonunca yapılacaktır. 
Muhanunen bedel 12466 liradır. Mu

vakkat teminatı 934 lira 95 kuruştur. 
İstekliler, muvakkat teminatı ehli

yet vesikasile teklif mektuplarını ek
siltme günü saat ona kadar komisyon 
reisliğine vermiş bulunmalıdırlar. 

Bu lıe ait p.rtname ve mukavele 
projesi parasız olarak Haydarpaşa'da 
yol başmüfettişliğinden alınabilir. 

(3985/2321) 12327 

TÜRK HAVA KURUMU 

Ekmek alınacak 
Türle Hav.: Kurumu Türkkuıu 

Genel Direktörlüğünden: 
1 - Beher kilosuna 11 kuruş fiyat 

biçilen azı 35000 çoğu 45000 kilo ek
mek, açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muvakkat teminatı 371 lirC!ı 25 
kuruş olup ıartnamesi her gün komis
yonda görülebilir. 

3 - İhalesi 30 mayıs 940 perşembe 
günü saat 14 de Türk hava kurumu 
genel merkez binasında Türkkuşu ge
nel direktörlüğü satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin, lüzumlu vesika ve 
teminatlariyle birlikte komisyona 
gelmeleri. 1935 

NAFIA VEKALETi 

. Y ıpı ve imar işleri illnı 
Nafıa Vekaletinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş : Ankara 

A ltürk Lisesi kalorifer ve sıhi tesi
satıdır. 

Keşif bedeli 63335 lira 12 kuruştur. 
2- Eksiltme 5. 6. 1940 ÇBllamba gü· 

nil saat 15 de Nafia Vekaleti yapı imar 
itleri reisliği eksiltme komisyonu oda· 
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

3- Eksiltme ıartnamesi ve buna mü 
tcferri evrak 3 lira 17 kurut bedel mu
kabilinde Yapı ve imar işleri Reisli
ğinden alınabilir. 

4- Eksiltmeye girebilmek için is
teklllerin 4416 lira 76 kuruşluk muvak· 
kat teminat vermeleri ve Nafia Veka-
1etinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmıı ehliyet veaikaaı ibraz etmeleri 
Jbımdır. Bu veaika ek•iltmenin yapı· 
lacağı günden en az sekiz gün evet is
teklilerin bir istida ile Nafia VekUe
tine müracaatları ve dilekçelerine en 
az bir kalemde 30.000 liralık bu İ§e ben 
zer bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesika raptetme -
leri muktazidir. Bu müddet zarfında 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremiyeceklerdir. 
5- İstekliler teklif mektuplarını i

hale günü olan S. 6. 1940 çarpmba gü
nü saat on dörde kadar eksiltme komis 
yonu rei•liğine makbuz mukabilinde 
vermeleri lazımdır. 

Postada olacak ıecikmeler kabul e-
dilmez. (2382) 12400 

t 35 sandık civl ahnacak 
Nafıa Vekaletinden: 

4. 6. 940 sah günU •aat 1 S de Anka
ra' da Nafia Vekileti binası içinde mal
zeme mlidUrlüğU odasında toplanan 
malzeme eksiltme komisyonunda 978 
lira 13 kuruı muhammen bedelli 135 
sandık çivinin pazarlık usQIU ile Hay
darpata'da teslim prtile eksiltmesi ya
pılacaktır. 

Eksiltme prtnamcai ve teferruatı 
bedel•iz olarak Malzeme Müdürlilğün
den alınabilir. 

Muvakkat teminat 73 lira 36 kuruı
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
ıartnamesinde yazılı veeatlc ile birlik
te ayni gün saat 15 de mezk6r komis
yonda hazır bulunmaları lizımdır. 

(2297) 12331 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Mimar mühendis veya fen 

memuru aranıyor 
P. T. T. V.-i MıiJıirli;i..fu : 
idaremize (260) n (ZlO) lira aylık icretle birer 

•İmar Teya yiilaelı ıaiilıeadiı .,. (170) lira ic:retlı 
ilç mlihadiı nya fn •-n alınacaktır. 

T ılipleria üıiu " nralıı mülıitelerirle lıirlikW 
5. 1. Ht tariııine bdar Aııbra'da P.T.T -' 
müdirliik --lit miidirliiiine miiracad~rı. 

(Z471) ızaı 

ilin iptali 
Anl:ıra P. T. T. Umum Müdürlülündım: 
Gölbaşı nahiyesinde telsiz istasyonunun 

mebni bulunduiu arazinin ıahipli olan kıs
mının istimlaki hakkında olup Ulua gaze. 
tesinin 27 ve 30 niaan 940 tarihli nüsha
ıında intişar eden illnm tapu idaresince 
yapılan ve henüz tama.miyle muamelesi 
Hrmal edilemiyen bazı detiıiklilder dola
yısiyle iptal edildiii illn olunur, 

(2483) 12502 
Zayi - Ellzıi ukerlik tubesinden aldı· 

fım terhis teılreremle Elizığ nüfus idare
sinden aldığım nüfus kilıdımı kaybettim. 
Yenilerini alacafımdan eskilerinin hükmü 
olmadıiı illn olunur. 

İllllet Pata mahalleei Beştepeler so
bk No. 27/31 de ıoför 315 doğumlu 
SWeyman oilu Halil Ilpa. 2050 

Bir mürebbiye aranıyor 
İyi bir aile nezdinde beş yaşında bir er

kek çocuia bakmak için almanca bilir bir 
mürebbiye aranıyor. Ulua'ta Tahain lemine 
tllırk• mllıraaat. 

MiLLi MODAF AA VEKALETi 

Benzin ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı : -45.000 li

ra olan 150 ton tenekeleriyle birlikte ben
zin pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

27/ 5/ 940 pazartesi günü saat 11 dedir. Ka
ti teminatı: 67 50 lira olup eartnamesi 245 
kuruşa komisyondan alınır. Taliplerin mu
ayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu· 
lunmalarr. (2368) 12389 

Gedikli Erbat hazırlama orta 
okullarına talebe alınıyor 
1 - Kayseri'de Gedikli Erbaş hazırla

ma orta okulunun I., II., III. sımflanna, 
Kırıkkale'de Sanat Gedikli Erbaf hazırla
ma orta okulu ile Ankara'da Mwıiki Gedik
li Erbaş hazırlama orta okulunun yalnız I, 
sınıflarına önümüzdeki eyHUde baılıyacak 
olan 940 : 9-41 ders yılı için talebe alına -
caktır. 

2 - İstekli talebelerin türk ırkından ol
ması, kendisinin ve ailesinin kötU hal ve 
f()hret sahibi olmaması, ııhi muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak seçme sına -
vında kazanmaaı ıarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına a-
hnacak talebenin yaş haddi: 

Gedikli Orta .. .. 

Sınıf 

I 
11 

III 

Yaı 
14 : 17 
ıs : 18 
16 : 19 

olmak. 

Bu yaşlara alt boy ve ağırlık hadleri as
kerlik şubelerindeki askeri liseler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine 
uygun olmıı.sı lazımdır. 

4 - Her üç okulun 1. sınıfına istekli o
lanların beş sınıflı ilk okulu bitirmiı ol • 
malan şarttır. Orta II. ve III. sınıflara gi
recek olanlar, bu sınıflara terfi ettiklerine 
dair tahsil vesikası veya şehadetname gös
tereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki 
yıldan fazla tahsili terketmiı olanlar ve .. 
velce Gedikliden veya askeri okuludan ,ı. 
karılanlar alınamazlar. 

6 - Kıyıeri'de Gedikli Erbaı Hazırla -
ma orta okulunun her üç sınıfı ile Kınk -
kalede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku
lunun I. sınıflarına köylü istekli, Ankara 
Muıiki Gedikli hazırlama orta okulunun I. 
ıınıfma musikiye hevesli şehirli istekliler 
alınır. 

7 - Yukardaki prtlan haiz istekliler 
10/Hazirandan itibaren bulunduklan yerin 
askerlik şubesine müracaat ederek diğer 

kaydükabul ıartlariyle müracaat yollarını 
öirenmeleri ilin olunur. (2446) 12449 

Askeri Orta okuluna talebe 
a1ınıyor 

1 - Konya askeri orta okulunun her liç 
sınıfına da anümüzdeki eyUUü.n birinci SÜ· 
nü bQ§hyacak 940 : 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

2 - İstekli talebenin türk ırkından ol • 
ması, lten.disinin ve ailesinin kötü hal ve 
şöhret sahibi olmaması sıht muayenede 
sallam çıkması ve yapılacak seçme ıma • 
vmda da kazıuunaaı prttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaşını 
bliyültmüı veya kilçültmüı olanlar, kendı 
okullarının sınıf &eçme sınavlarında ipka 
veya bütünlemeye kalanlar, yaşları, boyla
rı ve aiırlıklan talimattaki hadlere uyıun 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İsteklilerin, ıimdi okudukları okul
larda tahsillerine devam etmekle beraber 
10/Hazirandan itibaren bulundukları yer -
!erdeki askerlik ıubelerinden diier kaydü
kabul ıartlariyle müracaat yollarını öğren
melerini ve buna ıl:lre de kaydükabul kA -
ğıtlarını en iCÇ 30/temmuz/940 tarihine ka
dar tamamlamıı olma.lan llzımdır. (2445) 

12443 

Ragola makinesi alınacak 
M. M. Vdl.leti Sat112 Alma Komisyo

nundan: 
Bellerine tahmin edilen fiyatı iki bin al

tı yüz on lira olan on altı tane Raıola ma
kinesi 27 may11 940 pazartesi ~ti aaat 11 
de Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da 
pazarlıkla satm alınacağından isteklilerin 
6264 liralık kati teminatlariyle birlikte pa 
zarlık gün ve saatinde mezkQr Ko. da bu· 
~unmaları. (2447) 12478 

2 nevi ecza alınacak 
M. M. Velcileti Satın Alm.ı Komisyo

nundın : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 6600 lira o

lan ve Türk kodeksi evsafında 1500 kilo 
ıodyom bi karbonat ile 2000 kilo sodyum 
salisilat 27/mayıı/940 pazartesi günü saat 
10 da Ankarada M. M. V. sntın alma KO. 
da pazarlıkla satın alınacağından istekli
lerin 990 liralık kati teminatları ile birlik
te pazarlık gün ve saatında mezk\ir KO. 
da bulunmaları. (2489)9 12503 

Potasyum Klorat alınacak 

KAZALAR 

Harta yaptırılacak 
Düzce Belediyesinden: 
ı - Uüzce kasabasının 200 h ektar

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

2 - Muhammen kıymeti 3600 lira

dır. 
3 - Muvakkat teminat 2i0 liradır. 
4 - Taliı> olanların kanuni ehliyet

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

ADLiYE VEKALETi 

Benzin alınacak 
Adli1• V clrıildiıulırrı : 
Velıilet bine!: otomobili ile mot siklcti için 940 

-li yılı ilatiyaCJ içiıı ugari 450 azami SOO teneke 
benzin açık eksiltme ile alınacaktır. 

1 - Elısilt- JO. 6. 940 tarihine tesaduf eden 
pazartesi ıiiai saat 15 de nlıiıld levazım •• claire 
müdurlııiii oduıncla toplanao komisyonda yapılacak· 
tır. 

2 - l.ıelıliler h lıusasa ait ıartuaıe:ri wekllet 
in-azını Ye daire -durluıun:ka ier zaman paraaıa 
alabilir. 

3 - lıtcldileriıı Z490 ıayılı manan 2-3 c:u ma•· 
deıiadeki teraiti lıaiz bulutllllllları prttır. 

4 - Beher lcnckni (392,S) kııruıtan mecmua içill 
(1962.S) lira lıcdel t bmin edılmi1tir. 

s - Eksiltmeye airccdderia muhammen \edelin 
% 7,S iu olan (148) lira naktca n,.. 2490 sayılı 
kınada kabul edilen lıbviliıtı mal aandıjııuı teslim 
edenk alacakları aandık makbuzları ile birlikte clı• 
ıiltme lıomisyonnnda ba:ıır balıın:naları iliın olumır. 

(2509) 12509 

ANKARA V ALILICI 

Matbaacılara 
Ankara Valiliğinden: 

1940 mali yılı içinde yapılacak at ya
nılarında kullanılmak Uzere bastırıl
masına lüzum görülen ve mµhanunen 
bedeli 4695 lira 10 kuru§tan ibaret bu
unan bahsi müşterek ve duhuliye bilet 
leriyle yarış programlarının basılması 
3. 6. 940 pazartesi günil saat 15,30 da 
vilayet daimi encümeninde ihale edil
mek üzere açık eksiltmeye konulmuş
tur. Taliplerin muhammen bedelin 
% 7,5 ğu nisbetinde teminat ve şartna
mede gösterilen vesikalarla birlikte 
vilayet daimi encümenine müracaatla
rı ve §artnameyi görmek istiyenlerin 
de her gün d'aimi encilmen kaleminde 
görebilecekleri ilan olunur. 

(2393) 

Badana yaptmlacak 
Ankara Vali/ilinden : 

12379 

Hususi idarenin tahakkuk müdürlüğü it-
alindcki binanın 330 lira 16 kuru3 muham.

men bedelli cephe badanası işi 27/5/940 
tanhinde saat 15.30 da Vlllyet daimt encii
meninde pazarbkla ihale edilecektir. 

Taliplerin ihale gunü daimt cncumene ve 
şartnameyi görmek istiyenlcrin de her gün 
encümen kalemine miıracaatlan illn olu-
nur. (2443) 12455 

ANKARA DEITERDARLICI 

Bir memur aranıyor 
Ankara Defterdarlılından : 

Defterdarhk muhakemat mlidürlüıllnde 
120 lira ücretli bir memuriyet miinhıldlr. 
Hukuk mezunu taliplerin nihayet 28 ma
yıs/940 akşamına kadar muhakemat mü • 
dürlügünc müracaatlan. (2478) 12481 

Kantin kiraya verilecek 
Ankara Defterdarlığmdanı 
Yeniden inşa olunan Tarih - Dil ve 

Coğrafya Fakültesinde mevcut kanti
nin bir haziran 940 tarihinden 31 Ma
yıs 941 tarihine kadar olan bir senelik 
icarı açık arttırmaya konulmuştur. 

Muhammen aylık icar bedeli SO lira 
olup muvakkat teminat mikdarı 45 li
radır. 

İhale 31. 5. 940 tarihinde saat 14 de 
defterdarlıkta toplanacak komisyonda 
yapılacaktır. 

İsteklilerin 45 liralık muvakkat te· 
minat makbuzu ile birlikte komisyona 
gelmeleri ve bundan evel şartnameyi 
görmek ve izahat almak istiyenleriıı 
defterdarlık Milli Emlak Müdürlüğü
ne müracaatları ilan olunur. 

(2339) 12339 

Satılık ana 
Aıılara Dtfı,,darlııındn 

Cinsi 
Kayden lıane elynm arsa 

Ka11t No; 
924.64 

Ada 
195 

Mnkn 
Hıtı Eaap M. Acıca 

ç,.,. ıolı lı 

Parael Kı,....\ıi 
S Z.000 Lira 

M. M. Vekaleti Sat.in All1JJI. Komisyo • Aliktarı -tre Sılıilıi 
Olü Hıur Yereaeai nundan : 200 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 2160 lira 1~: to~a ıiılecek 
olan Türk kodeksi evsafında 1800 kilo PO· ! an • • •• 
•~- · ki t 27/ 940 t • .. .. Yukarıde cıııs n mılıtırı yazılı ana salııplerlAl8 .....,yum ora mayıs pazar esı ıunu k . tıed r d d i lı 1 • . u . L • 

saat 10 da pazarhkla satm alınacağından 11 . '.'1 ın en ~ ına orç arı ıçm :ıı!18c~ aacıs 
isteklilerin 324 liralık katl teminatlan ile ~~ılıp açık art~.rıu ıle 25. S. 940 caaıarteıı ıanancln 
b • l'kt l k ·· t d Anka ılı~area 21 ıun maddetle ıatılıiı çıkarılmııtır lı· 
adır ı Me pMazaVr r gunt 

1
ve aaKaOmda b 

1 
• ıeklilerin <"'o 7.S miktarında teminat akçaaıu ;.tır. 

r a . . . sa ın a ma • a u un· ı dılııa ib 1 · 1 17 L • • malan. (2-490) 12504 n ıonra ı ı '?~ o·~ uzır~n 940 pu~r.leti 
ıiinu ıaat 14 de •ılayet ıdıre lteydine ıelıuları ılia 

- olaaar. (2495) 12505 

Satıhk otomobil 
Ankara Defterdarlığmdan: 

Cinai Adet Markası Modeli 

Tenezzüh 
otomobil 1 Buik 936 

Muhammen bedel 
Lira Kuruı 

500 00 

M. Teminat 
Lira kuruı 

37 50 
Yukarda evsafı yazılı bir adet otomqbil açık arttırma suretiyle satıp 

konulmuştur. 

İhale 31-5-940 tarihine müaadif cuma günü saat 14 te Ankara Defter
darlığında toplanacak komisyon huzurunda yapılacaktır. 

isteklilerin adı geçen gün ve saatte hizasında yazılı muvakkat teminat 

makbuzu ile birlikte komisyona müracaatları ve ihaleden evvel buna ait 
şartnameyi görmek ve izahat almalı: istiyenlerin defterdarlık Milli Emlilr 

Müdüriyetine gelmeleri ilAn olunur. (2340) 12340 
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Tuvaletinizi yaparken 

Pudra altına daima 

KREM 
PERTEV 

silrünilz. Pudrayı sımsıkı tutar 
Ye akmasına mftni olur. Yağlı ve 
yağtnz olan tüp "ft vazolan vardır. 

~104 

Amele yurdu bina11 yaptuılacak 
Ereğli Kömürleri işletmesi Ge

nel Direktörlüğünden: 
1 - Zonrııldalı"ta Aıına meTkiinde yapılacak olan 

bir adet 600 kiıilik arMle yurdu biouı inpalı, ka· 
palı zarf uııliyle eksiltme,.., lı:onmıııtur. 

Z - lıio vahidi fiyat esasına röre ilk lıeıif tala· 
rı 125758,72 lira olup munkkat tetııiııab 9431,90 
liradrr. 

3 - Ekıiltme 7 lıuiran 940 C11JD• giina saat 15 
de Zonrnldak'ta Ereili Köıııurleri lıletmesi ceııel di· 
rektörlüjü binasında yapılacaktır. 

4 - Ekıiltmeye iıtirik etmelı istiyenlerin, miina· 
kaıa ılinünden bir ıiin evel, lı!etme inıut müdiirlil· 
iuııe muracaaıla bir ehliyet nıikuı almaları icabe· 
det. 

S - lsıekliler. bu he ait ve aıafıda riiıterilmiı 
b.lunıın nrakı, Zonruldalı'ta Ereğli Kömürleri lı· 
letmr.ai inıut müdurlüfunde, Ankara' da; Etibanlı 
inıaat ınüdiirlüiünde, lsıanbııl'da; Etibaak lstaııhal 
biiroııanda riirüp mahallinde tetkik ,.. tadarik ede· 
bilirler. 

Bahıi r•ç•n nralı 9anlardır • 
A) Ehiltıne .. rınaıneıl 
B) Mıılıanle projcıi 
C) Birinci keıif cetnll 
D) Vahidi fi:rat liıtesi 
E) Hasusl leani prlnııme 
F) Etibuk yapı lıleri umı:mi Eemıl farlnaıııesl 

2009 

A2EME~ 
ııi'is bir :lijem 

Bir komprime hayat karııhğıdır 
En sıkııık zamanda size en büyük yardımcıdır. ı<sl. 

gıda, lezzet ve nefaset bakımından tatmin edici m 
ve yüksek evsafı haizdir. 

Mercimek, Bezelya, Buğday ve sair çorbalık komprinı 
her yerde bulabilirsiniz. 

MODEL 31 ÇAPAMARKA MÜSTAHZARA1 
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Ankara satış yeri : Kium Rüıtü, ı uze caddesi • Gencağa apartmanı No. 6 
Nakliyat münakasası 

Akyazı Askeri Kereste Fabrikası Mü
dürlüğünden ı 

=: derslerine 3. VI. 1940 pazartesi günü başhyacaktrr. = Namzetlerin kayıt için 29. V. 1940 tarihine kadar' = 1- İlk okul diploması. 

ANKARA BELEDiYESi 

Şişe kapsülü alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Gazoz ve soda ıtşelcrlnde kullanıl

mak Uzere (1,008,000) adet ıılıe kapsulu pa
z.arlıkla almacaktrr. 

2 - Muhammen bedeli SSOO liradır. 
3 - Teminat (252,5) liradır. 
4 - Şartnamesim görmek istiyenlerin 

her ciln cncllmen kalemtne ve isteklilerin 
de 28-S-940 salı günü saat 10.30 da beledi
ye encllmenine mUracaatlan. (2470) 1'2465 

Kiralık dükkanlar ve ardiye 
Ankara Beledıyesinden : 

Kira bedeli Teminat 
Lira Lira 

Mezbahadaki paçahane 4250" 318,75 
Halde 41 No. h dükkin 900 67,50 
Sıhat Be.kanlığı braısm-

da otoblis durak yerindeki 
büyük dlikktn 1219 91,43 
İstasyonda 2'25 metre mu-
rabbaı ardiye 276 20,70 

Yukarda mahal ve kira bedelleriyle te
minatları yazılı belediyeye alt gayri men
kuller ihale tarihinden itibaren 31-5-94-0 ta
rihine kadar kiraya verileceğinden ıartna
melerini görmek istiycnlerin her gün encü
men kalemine ve isteklilerin de 7-6-940 CU· 

ma gunü saat 10.30 da belediye encümeni-
ne milracaatlan. (2438) 12437 

Muhterem halkın nazarı 
dikkatine 

Anlara Beledıye Reıslıtınden : 
1 - Yenişehir'de elektrik ıirketinin ya -

nmda belediyeye ait buz fabrikasında bu -
gunden itibaren aıağıdaki tarifeye tevfikan 
buz satışına başlanmıştır. 

Fabrikada teslim edilmek &artiyle: 
A - Beş kalıba kadar (beı kalıp dahil) 

b~her kalıbı (25) kuru5, 
B - On kalıba kadar (on kalıp dahil) be

her kalıbı (22) kuruı. 
C - Yirmi kalıba kadar (yirmi kalıp da

hil) beher kalıbı (20) kuruı, 
D - Daha fazlası için beher kalıbı (18) 

kuruştur. 

2 - İstiyenler yirmi kalıba kadar olan 
buz ihtiyaçlarını me:nurlar kooperatif ıtr
ketinin merkez ve ıubelerinden yukarda 
yazılı fiyatlar üzerinden alabileceklerdir. 

3 - Perakende olarak ıehrln her yerin
de buzun kilosu (3) kuruşa satılacaktır. 

4 - Bu aatııılardan ıikbeti olanların ıi
fahcn belediye baı müfettişliğine veya te
lefonla (2960) No. ya mıiracaat eylemeleri 
llizumu ilin olnnur. (2520) 12517 

Amonyak o.lmacak 
Ankara Belcdı"yesinden : 
1 - Belediye ihtiyacı için 250 • 300 kilo 

amonyak paurlrkla alınacaktır. 

1 - Muhammen kıymeti (1050) HradJır . 
3 - Teminat (78,75) Hradlt'. 
4 - Şartnamesini "6rmek ietlyenlerin 

her gün cnclimcn kalemine ve ieteklllerln 
de U-S-940 sah günü saat 10,30 da beledi 
7e encilmerıine mliracutlan. (2471) 12466 

-

Alakadarlara 
Aniara s~lıdi1ni lamr Miıdiirlaiirul•n I 

Kıdaıtro ada No. imar ada No. 
434 2564 
436 92;9 
437 934 

Hamamö !inde yukarıda kadastro •e imar ada No. 
ları rösterilea sahanın imar nziyetlerinda lıuı tadi 
lit yapılııuı •• itbıı tadilitı ıöıttrir plb Vekille 
Heyetince de taadilı: ıdilmiıtır. Ba adalardaki ~•J'l' 
ııı.eııkııl sahiplerinin y.ni çaplarını almalı ii:ure ima 

. 
r 
i,, 
r 

mudürlaiaııe müracutlan ilin olanar. 
(2500) 12506 

GÜMRÜK VE lNHlSARLAR V 

Boş şişe ahnacak 
A.nkara inhisarlar Baımüdürlü

iürıilen: 
1 - Ankara inhisarlar rakı imlaha

nesi ihtiyacı için 1/haziran/940 tari
hinden 31/mayıs/941 tarihine kadar 
bir sene içinde idaremize tamamen 
teslim edilmek ve her ay ihtiyaçları 
evelinden bildirilmek suretiyle 15, 25 
ve 50 santilitrelik hacimlerde ceman 
bir milyon beş yüz bin adet boş rakı 
şişesinin satın alınması tartnameıi 
veçhiyle pazarlığa konulmuıtur. 

2 - Şişelerin yıkanmış, temizlenmiş 

olması lazımdır. 

3 - Pazarlık ve ihale muamelesi 
27/5/ 940 tarihinde saat 15 de bat mü
dürlüğümüzde toplanacak komisyon
da icra edilecektir. 

4 - Pazarlığa iştirak etmek isti -
yenler teklif edecekleri fiyat tutarı
nın yüzde yedi buçuğu hesabiyle mu
vakkat teminatını nakden veya banka 
teminat mektubu olarak verecekler -
dir. 

5 - Bu işe ait şartnameler satı§ 
şubemizden istiyene her gün bedelsiz 
olarak verilir. (2425) 12432 

Bira sandığı yaphnlacak 
Ankara inhisarlar Baımüdürlü • 

ğünden: 

İdaremizce iki bin adet bira sandığı
nın yaptırılması şartnamesi ve numu
nesi veçhile pazarlığa konulduğundan 
taliplerin 29. 5. 940 tarihinde saat 15 
de başmüdürlüğümüzde toplanacak 
komisyona müracaattan ilan olunur. 

(2391) 12378 

Su kapaülü satılacak 
!ııbiurlar Umum lılüdii.rlülünd•a ı 
I - İdarcml.rin Ankara bira fabrikasm

da mevcut 2~ bin adet ıu ka.psülü pazar-
lıkla aatılacaktır. , 

II - Muhammen bedeli beher bini 270 
kuruştan 691,20 lira '% 15 muvakkat temi
natı 103,68 liradır. 

III - Pazarlık 10/Vl/940 pazartesi ıü· 
nü saat 14 de Kaba.şta levazım ve muba
yaat ıubesindeki ae.tıo komisyonunda yapı· 
lacalctır. 

IV - Nümune 13ırU geçen :JUbede görli
lebileceği ıibi mezkar fabrikadan da pa
rasız ıı.lınnbilir. 

V - İıtcklilerln paıarlık için tayin O· 
lunan ırün ve 111atte % 15 miktarındaki te· 
minat paralariyle birlikte yukarıda adı ıe
çen komisyona relmeleri ilan olunur. 

(4254) 12499 

HARTA G. DlREKTORLOCO 

Bir kamyon alınacak 
Harita G. Direlı:törluğü Satrn Alımı Ko

misyonundan : 
Harita Genel Direktörlüğü için pazarlık

la ve Ankara'da teslim edilmek ilzere 1,5 
ila 3 tonluk bir kamyon alınacaktır. Karo
ıeri ve tenteslyle beraber satı' fiyatlarını, 
teslim tarihini bildirir teklif mektuplarının 
ve evsafını gösterir kataloğlarınm hazira
nm beşinci giimine kadar Cebeci'de Harita 
Genel Direktörlüfü satın alma komisyonu-
na rönderilmcsi.. 12518 

MALjYE VEKALET! 

Satılık otomobil 
Kırılbey Maliye Tahsil Şubesinden: 

i 

Verıi borcundan dolayı haczedilen 933 
model 8 silindirli 4 ki!iilik açık renk yan 
şaretl!, sis lambalan ve projektörü mevcut 

spor otomobil 30-5-940 tarihine müsadif 
perşembe günü saat 12.30 da belediye mü
zayede salonu önünde açık arttırma ile ~
t ılacaktır. Arzu edenler ıimdiden hükümet 
caddesinde Hamdi Demirel emniyet gara • 
j mda görebilirler. (2519) 1251!5 

Çankaya kazası bekçilerine 
Çankaya Kaynuılcamltğzndan : 
Kazamız Ç&rJI ve mahallat bckçllerlnln 

940 yılına alt tanzim edilen Ucrct lletclerl 
22·5-1940 tarihinden ltlbaren 15 gUn mUd· 
detle her nuntakanın pollı karakollarına 
ve aynca da kaymakamlık binasında.ki lllln 
tahtasına ll&lıruotır. 

l 
Bu Ucretlere itiraz edenlerin bu mtıddet 

ı:lnde ılfnhen ve yahut mektupla kayma -
kamhğa rnUracnaUarı 1111.n olunur. 

(2~11) 12010 

madığını ilin ederim. 
2114 No. lu kamyon sahibi 

Akyazı askeri .kereste fabriknsı l!XO ma
lf ıenni içinde yaptıracağı kütUk ve ke
reste nakliyatını kapalı nrf usuH:rı. eJı:. 
ıiltmeyc koymuştur. 

1 - Ktirt kırığı ormaru maktalanndan 
kuzuluk köyü civarındaki fabrikasın3 nak
l~ttireceği h~r ~cins kütük ve kere&tç beıı 
bın metre mıkaptır. Beher metre mikabı
ruı (580) kuruş nakliye ücreti takdir edil
miş muvakkat teminntı (2175) liradır. 

2 - Kerem Ali ormanmdan kuzuluk kö
yü civanndnki fabrikasına naklettireceğ i 
iki bin metre miklip meşe kiıtüğüdür Be
her metre mikabına (550) kuruıı nakliye 
ücreti takdir edilmiş muvakkat teminatı 
(825) liradır. 

3 - Kuzuluk köyü civarındaki fabri
kasından Ad:ı.pazan istasyonuna nakletti
reeeği her cins mamQI ve gayri mamul ke· 
reste dört bin metre mikaptır. Beher met
re mikabına (210) kuruş nakliye ücreti 
takdir edilmiı; muvakkat teminatı (630) li
radır. 

10/hazirnn/940 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat on üçte Adapazarında park 
karşısında fabrikanın yollama d:ıircsindc 
ayrı ayn eksiltmeleri yapılacaktır. İstekli· 
ler kapalı .zarflarını ihale gününde muay
yen .aatten önce komisyonıı vermeleri ve 
şartnamesini görmek istiyenlerin fabrika 
müdüriyetine mı.iracaatlan. (4258/ 2482) 

12501 

ULUS - 21 inci yıl. - No. 6705 
lmtiya.ı sahibi 
lskender Artun 

Umumt Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri MUdüril 

Mümtu Faik FENiK 
Milessese Mildürü: Naşlt ULUG 

ULUS Basimevi ANKARA 

YENİ SİNEMA 
Bu gece saat tam 21 de 

RAŞİD RIZA • E. SADİ TEK • 
HALİDE PİŞKİN ve arkadaşları 

ÇAMURDA ZAMBAK 
V od\'ll 3 perde 

= 2- Hüviyet cüzdam, 
_ 3- Sıhat raporu, aşı kağıdr, 
=: 4- Üç adet vesika Irk fotoğraf 
: ile Okul İdaresine müracaatları lazrmdır. J! = TEDRiSAT PARASIZDIR. (2327) tZ 

~ 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Aııkara lcrıı Gayri M~tıl•I Safıf M~ınıırl•i.nıJo,. : 
lpot~k olup salılnıuıua karar Terileıı Aııkara'ıun 

HAcılıayraıa mılıalleıinde Sofular ıolıaiıada 63 ada 
8 parNI No.la n •ıarıda :razılı tartlar dahilinde 
açık artırma ile satı .. 5ıkarılmrıtır. 

EVSAF .,. lrt0ŞTF:llllLAT 
Ev dört kattır. Zemin lıat : Boyacı ıokairnda 17 

numaralı kapıdan ririldilıte koridor Üzerinde safir 
ıollu ılıi oda bir heli urdır. Odalar lana n taban• 
lrdır. 

Birinci kat : Gaıiantep ıolıafma çıkan hitiıik çık. 
nuız sokakta 30 No.lıı ıııııumi kapıdan ıirildılıle bir 
nla üzerinde inan n tabanlı bir oda •e ileride bir 
kapıdan ıirilir koridor Üzerinde bir luıli boılafu n 
blıanları t•P n tavanları talıta iki oda vardır. 

liıinri kat : Avludan altı baıamak merdinnle çı
kılır uhanlık ve bir kapıdan girilerek bol iiurinde 
tavan n tabanlı iki oda Ye tekrar iki oda bir mut. 
balı bir lıall Yardrı. 

Oçiincü kıt : AYiadan 20 basamak merdinııle çı. 
kılır bir kapı Ye bir lıol Üzerinde dört oda bir llllll· 
balı bir lıala bir banyo b01luı• nrdır. 

Ummni nıiyeti : eY ahµp n lıerpiçtir. Ouri 
yerli alaturka lıiremitıir. Zemin n lıirinci katta •· 
lektrik tenviratı yoktur. lkind n liçüncli katta mu• 
cuthır. A•luda bir hali n bir dut •iacı mncallar. 
148 metre DıDrabbaıdır. Dört biıı yedi yiiz elli lira 
lıı1mct takdir edilmiıtir. 
SATIŞ ŞARTLAR! 
l - Satıı peıin para ile l. 7. 940 tarihine müsa. 

dif pazartesi rıiniı ıaat 10.12 ye kadar icra dairui 
cayri menkul Hlıl -murluiıında y&pılacaktır 

Z - Taliplrr talıdir edilmiı olan yulıarıdıki ırıu· 
lıammen kı1-ıin C"cı 7.S niıbetindc pey akçaaı veya 
milli bir banlıaııın teminat mektubİyle kanunen temi. 
~I ol.arak kabul edilen hazine tahvilleri roaterilecelı· 
tar. 

3 - Satıı rünii artırma bedeli takdir edilen kıy. 
metin o/c 75 İni bulduktan Ye Üç defa nidadan ıonra 
mtzkiir rünün iZ inci Haliade eıı çolı artıran tali
bine ibale olunur. 

4 - lıbu tari,lıteki artırma teklif edilen bedeli 
muhammen kıyındin % 75 ini bulmıdıiı takdirdr 
16. 7. 940 tarilıine musadif salı ıunü ıaal 10 • lZ 
ye kadar J&pılacak ilıinci artırmada en çolı artırana 
ihale edilecektir. 

HALK SINEMASI 
BUGÜN BU GF.CE 

G6zlcr kamB§tıncı - Tamamen renkli 

SEVİMLi HAYDUT 

5 B•• • ·1ı· • 1 ı. ~ - ırıncı u ı ıncı artırma ar"" 
ilıaleyi muteakip nrilmediii takdird• ",I, 
edilen talibin talebi İınrine ihale tır~1 

hndiıiae bedeli ihaleyi teslimi nı~ 
pn lııdnr ın~hil Ytrilectktir. lıb• it 
ihale beddi yatırılnoadtiı takdirde iJıt 
va bn tariht•n ıvel en yiıkselı teklift• 
lelılif \'rçlıile alıuağa rui olup olırııdıJI 
ıonra telılif nçhile almaia rar.i ise ~·~-~ 
liptcn tıhıil edilıMlı uzerı ba talih• il'". 
tir. Teklifi veçhile almaia rui ol-~J 
kul IS rünlıik ilıinci artırmaya çıkJ,rl 
artıran talibine ihale edilrctktır. 

6 - Her iki artırmada rı1ri ıneıJıt1 ~ 
edıldiktr tapu lıarcı nıuıterİJI! ilıal• "-,,. 
olan mıittrakino •rrıi •e dtllaliye reıııı' ~ 
d•n iidcaecelıtir. Alikadarlarm cı1ri fi 
de hakları, ,.. lıuıuıiyle faiz n 1111111 

iddi:ılarının nrakı müıbitrlrriyle ZO .~ ..i 
renıize bildirmeleri lizımdır. Akıi tı~ı;I 
lapa ıicillinda sabit olmadıkça salıt ~ 
tırılmasından lıariç tııtulıcalılardır. • 

7 - Artırmıya iıtirilı edecekler tS. '~ 
hindrn itibar~ 39 99 numaralı dıi,ıJ 
~uhse açık lıuluııan ıartııa.meıiııi 

Erbaa Sulh Hukuk HUirrıiilİ,I, 
Tokad'rn Dazya köyünden 01119 

tinne suretiyle Erbaa'nın Ek,el 
lsk6n edilen Efendi oğlu Ha~ 
eceliyle vukuu vefatına binaen j)t1 
dığından bahisle terekesinin ti lı 
köyü heyetinin ihbarı üzerine ıı• 
bit edilmiı ve halen varisi kitıı ~ 
laşılamıunıı olmasından kantıl111 ~,J 
534 üncu maddesi mucibince ıJJY.J 
tarihi ilandan itibaren Uç aY ,,r 
baa sulh hukuk hakimliğine ııı:;, 
lüzumu beyan ve müddetin hi~ i 
ra müteveffanın emvalinin h&1

1"jf 
kal edeceıi malQm olmak üıe~9 
nur. d 
SUS SİNEM.A~; 
BUGÜN 14 matfnclC'rJnden ~ 4 b 

~;dz;;Rma;~;~~~; ıo1 : 
FlyaUar: Loca 400 - O.K. 100 -
Bnlkon: 71S - Koltuk 71S - Duhuliye 50 

Baş Rollerde : tlç btlyUk yıldız 

TİRON POWER - HENR! FONDA 
• N. KELLY 

Ba.ş Rollerde ,t 
Ronald Young - Joan Gaı:,0,İ 

Seanslcr: 14 • 16 • ıs . Gece tJll 
Saat: 10 - 12 de ucuz halk ııı• Temsil müddetince sinema 

saatleri: 14 - 16 - 18 
ZÜÖÜRT MİLYONER 

Saat: 10 - 12 de ucuz halk matinesi 

Seanslar: 14.80 - 16.30 - 18.80 gece 21 de 

Saat: 10 • 12 de ucuz halk matinesi 

HİNT AVCI AL/..°fl I 
Baş Rollerde ~ 

Patrıc Knovvles - Rtchard 

Zayi - 2114 No. lu kamyonumun beledi
ye plS.kalannı kaybettiğimden hUkmil ol -ı 

Hü1&mettin '-:::================================================================================:::::::-::;::::. 

FARGO KAM y o N LARIM 1z1 N ıeldiiinl ve derhal teelime aınlde old'*lanm sanı ile bildiririz. c H R y s L E R . ~ 


