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Harp vaziyeti ve İtalya'nın 

takip elliği siyaıel 

uharebeler gittikçe şiddetleniyor! 
• 

Henüz kati bir netice alınmadı 

etralında hala vuzuhsuzdur 
Müttefikler Manşa doğru açılan 
Qediği kapatmağa uğraşmaktadır · 

Pariı; 25. a.a. - 25 Mayıs sabah tebliği : 
Dilnkü günün nihayetinde Somme üzerinde mevzi

lerimizi takviye ettik ve harekat esnasında birçok esir 
aldık. Cephenin heyeti umumiyesinde şayanı işar bir 
şey yoktur. 

Flandreı'teki muharebeler 
Paris, 25 a.a. - Bu sabah Flandres'deki muhare -

beler, mütekabil mevkilerde tebeddülat olmaksızın 

büyük bir şiddetle devam ediyordu. Boulogne'de va
ziyet vüzuhsuzdur. Saint Omer'in cenubunda çarpış
malar oluyor. 

Son derece çetin muharebeler 
Paris; 25. a.a. - Harekat bülteni : 
Flandres'de muharebeler gittikçe vUsat kesbcdiyor. 

,,.~ 
~ bir ağır top endahf eınastnda 

redbirf er Son 

Muharebeler son derece çetin ve hatta anOdanedir. 
Alman zayiatı şimdiden müthiş gibi görünmektedir. 
Maamafih harp sahnesinde mahsfis hiçbir tebeddül 
müşahede edilmemektedir. Muharebelerin en anOdane 
olduğu mıntaka Cambrai'nin etrafı ve şehrin şimal ve 
garbidir. Picardi gediğinde Abbeville ve Boulogne 
istikametine doğru almanlar zırhlı kıtalar ileri sür
müşlerdir. Bu bölgede bu sabah vaziyet vuzuhsuzdur. 
~r. ~ı:ıı.a~ ü .:rin CJ S t.. Omez: iatilcametinı:l e alınanlar s e
tir müfrezeleri göndermişlerse de çarpışmilardan 

sonra kıtaatımız, alınanların motorize müfrezelerini 
durdurmuştur. Somme'da sol sahilin tathir ameliyesi 

( Sonu 1. iJacil sayfada ) 

111111111111111111111111 

.lta:\._ Kemal UNAL 
d' "" tutu ı.ı liltçc t d ~uş olanlar, tehlike bü-
1 tchli1c: _bırlerini genişletiyorlar. 
• !Uph Y~ Yalnız bir taraf için al -

· tlı~a g:s~z ?~~ğru değildir. Hitler; 
lltı hU11c ~ıl~ıgı zaman, Almanya"nın 
ıp u toy1~8tikbaıini teraziye koydu-

Cdcn tn~Ordu. Harp harekatını ta
Chı· ilcril ut7hassıslar da çok cüretli 
b 1kc hi e.Yışlerinin ancak böyle bir 

l.ı} Ssı alt d b" ğ" • Cdi" ın a yapıla ılece ını 
tı ı..... ,,orıa . 

lld· vu le r ve son hadıseler on-
ll' 1tttıi~t~tlarını daha çok kuvet

:r:ıh :r ır. 
""llltz ba 

i~thc giinu !vekili Reynaud daha pcr
~i~~ &oııra ~atan tehlikededir ,, de
~ lı~i izah ~nda heyetindeki de

~ı:lisaade ettı. Memlekette asla 
ı'la alçak olunmıyacağını, kor -
ilıq tcdbi la:ın süratle cezalandı

lc Yet h~- rlerı alındıg-ını söyledi 
~· -<qVek" • 

ttl uıtcreıt ıl, Veygand ve Petain-4r. harbı ~n ve en geniş bir selahi
lldan ;Pacağını anlattı, vatan-

lıı larını • ransa'nın ölmezliğine i
Çi .. giltcre ıstedi. 

·•dı:: • tar·h· · la Ctnsar 1 ının son yedi asrı 
~k hııgu~k~lrnır,an bir kararı al
t tt t~dbiri -~~cadeleyi karşılı -
Uıııt~11 o}d~ ~uy~k ehemiyetini ifa
Çiıt ~ nutku. ngıltere kıralı evelki 
~tt 1~ hayat tıda "mesele hepimiz 
~~ i tır,, diy ve memat meselesinden 
'%~ ıntihanınordu. "Şimdi geçirdiği
~tııllu 1'Öylcd~~. kad~r tehlikeli ol -
µır. h~ın aa ıgım ıçin hiç kimse 
L_~ Qll' rsıld ~ 
NJ"l llltia it" ıgını zannetmemeli-
ij· ., tri • ımat k lb" . . 

l}'ı-.. tıızde a ımdc sızın de r-.. k oldu ~ .. • 
lıtıad 1raı, im gu gıbı, parlıyor ,. 
tftdırı cesa Paratorluk halkında bu 

ak~ ret . 
c~i. 0 tttJıı.:ıa b' ~un, mukavemet 
lıtun tıun c ~sleneceğini de söy
ilk ınu1'-· ınrıne fert h"" . t• ·1 
~ "l•ı~ ıtıyet h urıye ı ı e 
, tlc '-'ı::riltnes· aklarının kayıtsız ve 
~ttitıtdcdbirler· 1• lngiltere'deki müca-

tıt e ,_. ının !liddet v .. 1 .. 
· ltltnsede .. e şumu u 
.4. §Uphe bırakmamış-

dt tıeaıt 
'blln bugnnu 

~Pı1a, il karııla n harbi, tehlikeyi 
aılllak nJ.atın /!c.~ tedbiri de, yalnız 
l).flılt::rı Çıka uşuneceği bir· mevzu 
~l kendilrrn_ıştır. Sıkı bir bita-
ııı _ ar b· erıni k 
'q\den · ılbassa oruyacaklarını 

feci ~k b tedbirsizlikleri yU( s ı etle 
oll!l J, ilı:ı ~re uğramışlardır. 

cıı ~1/ada J 

on beş gün içinde 
_.. ......... .._...__. ................. _.._... ______ ~----------------

Almanların 1500 tayyare 
kaybettiği hesap olunuyor 

İngiliz tayyareleri Almanların milnakale 

hatlarını şiddetle bombardıman ediyorlar 

Fransız toprağına dü§ürülen bir alman 
bombardıman tayyaresi 

... Londra., 25 a.a. -J İngiliz Hava Neza.re
l U Arraa ve Boulo • 

pıo bölgelrtnde dU;,
man kolları üzerine 
dcvnm eden bir çok 
bomb:ı. hUcumlnrı ya
pıldığını bildirmek • 
tedir. 

Fransruıın §fmall 
ııarklslnde orta Bel -
çlkada ve Rhennnle'
de, gece zarfında, dlle 
man muvasala ıwvet-

• leri Uzertne ı:ılddetli 
ııucumıar yapılmı&ı -
tır. 

Fransanın vtmalln
de nğır bombardı • 
man tayyarelerimiz, 
tnrnfından yapılan i · 
sabetli endahtlar, as
kert hedefler Uzertne 
vaki olmuvtur. Bir 
çok yangınlar husule 
gelmiştir. La Cha -
pelle'dckl demlryolu 
iltisak noktasında da 
isabetler müşahede e
dilmiştir. Glvetde yük 
vagonlarına mahSUs 
bir istasyonla kesif 
bir dU§man nakliye 
kolu ciddi surette 
tnhrip cdllmletır. 

-;ı Beaumont'deld demlryolu lltısnkıns isa-
betler vaki olmu;, ve ınUteharrlk malzeme-

B k• ı • 1 de yangın çıktığı g6rU1mUııtUr. Gembloux a<ve 1 ımız hattı iltisak noktasına da isabetler olmuş 
~ ve civarda bulunan bir k&myoıı kolu Uze-

C. H. P. Genel 
Sekref erliğinde 

Sayın Başvekilimiz Dr. Refik 
Saydam dün öğleden sonra C. H. 
P. Genel Merkezine gelerek Par
ti Genel Sekreteri Dr. Fikri Tu
zer taraf mdan karşılanmış ve bir 
müddet Parti işleriY.lc meşgul 
olınuşlardırt 

rlnde 1nfl!Aklar mUıahede edtlmlfUr. Char
lerol'da yapılan bombardırııaodıuı 110nra 
da bir lnfillk husul• a;-elmlıtir. Rheııa.n!•'de 
ağır bombardıma.ıı t&)')"Anl•rimls :ııımme -
rlch, Colope, Cobl•!?Jö v;, tı.~Jr mahlllerdıı 
düşman m•n'U!llP. kc'lnr:ı:.ı hombardıma.n 
etmıvtır. Altı tayyıı:6r:üx &.Vd!!t at.mrmlı -
tir. 

Bugüne kadar gP.Jen rapot'laro nuara.n, 
son iki glln zarfında avcı tayyarelerimiz 
asgari 80 düşman tayyareııtnl dl\fUrmU, ve
v P hasara uğTatrnıştır. 10 aveı tıQ'Y!l.Temlz 
avdet etmemıvse de bazı p11otıar.c avdet 
etmek ihtimali mevcuttur. 

Son hafta zarfında dUşman Fransa ve 
Belçikada asge.rl 600 tayyare kaybetmlı • 
tir. Bu suretle, Hollandanın lııl!IA.sından -
beri dllşmanın zayi ettiği tayyare miktarı 
1500 e baliğ olmuıtur. • 

( Sonu S, inci sq/ıda ) 

Vekiller Heyetinde 
İcra Vekilleri Heyeti, dün sa

at 11 de Başvekil Dr. Refik Say
dam'ın başkanlığında toplanmış
tır. 

Koordinasyon heyetinde 
Ankara; 25. a.a. - Koordinas

yon heyeti, dün saat 9.30 da top
lanarak müzakerelerde bulun -
muştur. 

O iRI011.l11JltJ10iYS anoı:ıııoırtJil iJt 

Fransız kumanda 
heyetinde değiliklik 
Parla. 25 a.a. - Bavvektııctten tebliğ e

dilmiştir : 
General Weygand'ın harektl.t sahası he-

yeti umumiyeslnln başk-umıındanlığına ta-
.. • • • • ~ n md ki ru;k'"°l 

harekAt neticesinde yüksek kumanda he • 
yetinde mUhlm değişiklikler yapılmıııtır. 
Bu meyanda lrl general kumandanlıktan u
znklaştınlmıaur. Bunların arasında ordu 
kumandanları, kolordu kumandanları ve 
bazı büyük cUzUtrun Defiert vardır. 

Türk heyeti dün londra' dan 
hareket etti 

Londra; 25. a.a. - Mebus ve gaze
tecilerden mürekkep 16 kişilik Türk 
heyeti, Türkiye'ye avdet etmek üzere 
bugün İngiltere'den hareket etmiştir. 
lngiltere'de ikametleri 9 gün süren 
gazeteciler, askeri ve bahri üsleri, muh 
telif silah fabrikaları ve bahri tezgfilı
ları ziyaret etmişlerdir. 

Tro~ki Meksika'da 
tiir tecavüze uğradı 

TrOfki 

Meksiko, 25 a.a. - Troçki'nin evi
ne tabanca ve otomatik tüfeklerle si
lahlı olan yirmi kadar kimse tecavüz 
etmiştir. Bunlarla Troçki'nin adam
ları arasında müsademe olmuştur. Mli
tecavizler Troçki'nin eski k!tibi Chel
den Herd'i kaldırmışlardır. Troçki'
nin küçük oğlu yaralanmış ve bizzat 
kendisi de yüzünden bereler almıştır. 

Troçki bu suikastten Gepeu'yu me
sul tutmaktadır. 

Polis suikast hakkında tahkikata 
başlamıştır. Troçki adliye nazırını zi
yaret etmiştir. Çalınan otomobil bu
lunmuştur. Vt! polis müdürü Troçki'
nln katibi Shildow'un da bulunacağı 
imidindedir. 

Türk Hava Kurumu kurultayının ıon celsesi 

Türk Hava Kurumu 

Yedinci kurultay dün 
çahşmalannı bitirdi 

Genel merkez heyeti ve merkez idare heyeti se(ildl 

Başvekilimiz Kurultay ôzaları şerefine dün 

şehir lokantasında bir çay ziyafeti verdi 

Türk Hava Kurumu kurultayı az.asına verilen çayda Meclis Reid
miz., BCZ§vekilimiz, C. H. P. Genel Sekreteri ve Türk Hava 

Kurumu Baıkanı 

Türk Hava Kurumu yedinci kurultayı dü}l son umumi toplantısını yap
mıştır. Bu toplantıya kongre ikinci reisi Hilmi Uran riyaset etmiş ve biri
birini takiben hesap encümeni ile dilek ve nizamname encümeninin rapor
ları okunmuştur. ( Sonu S incı sayfada ) 

Amerika'nın harbin genişlemesine 
. 

manı olmak 
. . 
ıçın teşebbüsleri 

İtalya sivil seferberlik 
kanununu kabul etti 

Roma, 25 a.a. - Ruzvelt'in Vati
kan'daki hususi mümessili Myron 
Taylor, papa tarafından kabul edil -
miştir. Bu ziyaret papaya iki gün zar
fında yaptığı ikinci ziyarettir. 

Myron Taylor'un Papa'ya yap -
tığı ziyarete büyük bir ehemiyet 
atfedilmektedir. Taylor ve papa har
bın genişletilmesi meselesi ve umumi 
vaziyet üzerinde uzun müddet görüş
müşlerdir. 

Sessiz. geçen bir yıldönümü 
ltalya'nın müttefiklerin yanıbaşın

da umumi harbe girdiğinin yıldönümü 
sUkOnetle ve mUttefikler için ne leh
te ne de aleyhte tezahUrat yapılmak
sızın tesit edilmiş, fakat biltiln ltalya
da Ayinler yapılmıştır. 

Harp zamanı kanunu 

Roma, 25 a.a. - Meclis ve senato 
teşrii komisyonu, harp zamanında va
tandaşın statüsüne ait yeni kanun la
yihasını kabul etmiştir. 

Sivil seferberlik hakkındaki yeni 
kanun mucibince bütün vatandaşlar ve 
resmi ve hususr teşekküller seferber 
edilebilecek, sermayeler ve ihtiralara 

( Son.ıı 6, ıncı sa.1/ad• ) 

Papayı iki defa ziyaret eden 
Ruzvelt'in mümessili 

M Y.ron T a;ylor 
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Harp • • e onomısı 

~imal harbinden doğan 
•kt dA • ' ı ısa ı vazıyet .... 

Yazan: Sadreddin ENVER 

Müttefiklerin ablukayı daraltmağa ı Yalnız abluka daralmamış, Alman-
karar vermesi, _birinci safta da şimal- ya tarafından da istila edilmemiş ol
den sıkıştıdmaga başlaması Almanya- saydı, bu iki bitaraf memleket açık 
yı derhal harekete geçirdi; evela Da- kapı olarak çok daha faydalı olacağı 
nimarka ve Norveç'i, sonra da Hollan- şüphesizdir. Almanya Hollanda müs
da, Belçika'ya saldırttı. Büyük Bri - temlekelerinden gelen kauçuğun en 
tanya bu kararda acele etmeseydi, şüp- istekli müşterisi idi. 
hesiz ki, Almanya'da askeri faaliyeti- Almanya Hollanda yolu ile harp 
ni -belki birkaç ay daha- tehirini fay- sanayiined çok mühim olan elmas 
dalı bulurdu. Daha iyi hazırlanacaktı. kaçakçılığı almış yürümüştü. Hatta 
Bugün tatbik edilen topyekun savlet son zamanlarda İngiltere hükUmeti 
de daha müessir olacaktı. Hollanda nezdinde yaptığı teşebbüs. 

Norveç koyları, Danimarka, Hollan- ler neticesinde bu kaçakçılığa maRi 
da tacirleri, hepisinin üstünde beşinci olmak üzere hudutlar sıkı bir tarassut 
kol teşkilatı bu sinsi çalışmanın mü- altına alınmıştı. Buna rağmen de be -
sait bir zemini idi. Zaten bu memle - şinci kolun çalışmalarına da mani o. 
ketler umumi harbın kazançlı bitaraf- lunamadığı bugün anlaşılıyor. Halbu
lığına alışkındı. Ne çare ki, tarih te - ki Holl~nda işgal edildiği zaman mev
kerrür etmedi. Esasen bu harp umumi cut bütün stoklar altın mevcudu ile 
harbın bırakıldığı yerden başladı. Şi- beraber ingiliz torpidoları tarafından 
mal kapılarının kapandığını gören Al- İngi1tere'ye tamamen nakledilmiştir. 
manya mukabil tedbir almakta geçik- O halde art k alman s nayii kauçuk. 
medi; hemen saldırış yaptı. Bu gazen- elmas gibi iki büyük ihtiyaç ile daha 
ferliğin kati netice üzerinde mutlak karşılaşacaktır. 
bir tesiri olmasa hile bu memleketler- Belçika'ya gelince: bu memleket a
de elde edilecek ganaim, bir kısım 1 razisine nisbeten dünyanın en geniş 
stok mal harp imkanlarını birkaç ay sanayileşmiş bir ülkesidir. Umumiyet 
uzatabileceği gibi dünya ve bilhassa üzere - çinko ve kömür istisna edi. 
dahili efkarında ruhi tesiri de göz ö- lirse - mağden cevheri istihsalatı 
nünden uzak tutulamazdı; öyle de ya- müstemlekelerinin faaliyet sahasına 
pıldı. girer. Esasen vatanperver belçikalı -

?ani?13rka bir tenezzüh katarı sür- lar alman eline geçmesi muhtemel şe
atıyle ışgal edildi. Norveç'i istil5. bir hirlerdeki fabrikaları ve petrol depo
harp saha haline koydu, ama İsveç de larını tahrip etmişlerdir. Altın ve el
-bir taraftan Norveç, diğer taraftan da mas mevcutlarını da daha emin yerle
Baltık denizi ile kapandığından- mem- re götürmüşlerdir. 
leketi~i tahrip felaketinden korumak Bu vaziyetten çıkaracağımız netice 
gayesı alman arzularına az, çok inki • şudur: 
yadı istilzam ettirir. İşte bu korkunç Müttefikler - kendi fedakarlıkla
timal sergüzeştinin de en karlı cep - rına da mal olmasına rağmen - şimal 
hesi bu • • • ablukasını daraltmakla elde edilmesi 
Vakıa !sveç'in ihraç maddeleri mah- lazım gelen faydayı temin etmiş1er

duttur. Fakat Almanya'nın harp için dir. Şimal kapıları tamamen kapan
pek muhtaç olduğu iyi cins demir cev- mıştır. 
heri var. Yalnız mikdar itibariyle ta- Almanya'nın cevabı olan işgal ha
mamen tatmin edecek kadar değil, Al- <lisesi birçok can ve mal ile ödenmiş. 
ma.nya'nın son senelerde umumi itha- tir. Mukabilinde ne elde etti?.. Her 
l!tı -sulh zamanına göre, bittabi harp- halde harbin devam ettirilmesi için 
ta artmıştır- (20-21) milyon tondur. muhtaç oldukları malzeme ve meta 
lıveç'in de bütün ihracatı (14-15) mil- bulunamadı. Ne bakır, ne kalay, ne 
yon tondur. Demek ( % 70-75 ) ihti- krom, ne petrol meşgul memleketler
yacı bu suretle karşılanmış oluyor. den sızmıyacaktır. 
LUksemburg'un da işgali -eğer maden- O halde, Almanya harbi idame et. 
ler fransızlar tarafından tahrip edil - tirebilmesi bundan sonra ancak kendi 
mcmiş ise- bir buçuk milyon ton de- malQm olan dar kaynaklan ile ve ce-
mir istihsali buna ilave edilince ye - nup ve şark yollarındaki abluka men
kiin kabarır, açık azalır. f ezlerinden istifadesine vabestedir. 

İsveç de Almanya gibi bir sanayi Top yekun hücumlar birçok yoksul 
memleketi olması hasebiyle mühim senelerin birikintisi stokların azalma
mikdarda iptidai maddeyi hariçten te- sını intaç ettirir. Stok azalması da 
darik etmek mecburiyetindedir. Bun- makineli vasıtaların hücum şiddetini 
lar arasında senevi (47-50) bin ton ka- kaybettirir. 
dar bakır, (70) bin ton kadar krom, Almanya'nın harp sanayii stoku ne 
(15) milron tonu aşan petrol ve ka - kadardır?.. Bilinmiyor. Fakat bunu 
lay gibi 'lsveç sanayiinin can damarı- müteakip hücum şiddetleri ile ölçebi
nı teşkil eden maddeler vardır. Nor - liriz. 
veç ve Skajarak yolunun kapanmasiyle 
İsveç sanayii de, hiç glinahı olmadığı 
halde, alman harp istirabına iştirak et· 
mek zorunda kalıyor; abluka hududu 
içine giriyor. 

Edirne'de bir konferans 

uı.:us 
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DUn Urfa'da sıcakhk 

Emektar Gülcemal 

23000 İngiliz 
/Pazar müsahabele~ 

E vela cimnastik son a s 
32 dereceye kadar yükseldi lirasına sahhyor Selim Sırrı T Afil •c 

Dun ıehrimizde lı vn öileye kadar bulutlu, ıon· 
raları kapalı ıeçmİf, rüzıi.r .. rlıtaa aaniyede en çok 
5 metre kadar lııda esdıiıtir, Ciinün en ylilısrk ıı· 
calılıfı 23 derece ol•rak kaydedilmiıtir. Yurtla orla 
Aııadolunua ıarp larnfları ile Trakya, Kocaeli " 
Eıe lıölcelerinde bava kapalı •e yaiıılı, Karadeniz 
sahillerinde kapalı, diier yerlerde bulutlu ceçıııiı
tir. Son Z4 ıaal içindeki yaiıılarm karemctreye 
bıraktıkları ıa mikdarları Trakyaıla 1-3. l\1armarı 
lıanaıınıla 1-5, Ecede 4-6, orta Anıdoluda 1·6, 
Kuadeair aahillerinde J-8 lıilorram uaımdadır. 

Ruzc'rlar t1rki bolcelerle Akdeniz aalıillcrindo 
cezıup, difcr lıiilıelerde ıimal isıika-tlerinden 11-

nİyede en çok 5 metre kadar lıızla eaıaiııir. En yük
sek 11caldılılar lxmirde 18, lıpartada 23, Nazillide 
25, lılıenderanda Z6, lalilıiyede 30, Adan.ada 31, 
Urfada 3Z derece kaydedilmiıtir. 

İstanbul, 25 (Telefonla) - Son za
manlarda kadro harici edildiği ıçın 

Haliçte bulunmakta olan emektar Gill
cemal vapuruna İngilizler satın almak 
için talip olmuşlardır. Öğrendiğime 
göre denizyolları ile alakalı İngiliz 

makamları arasında Gülcemal'in 23000 
İngiliz lirası mukabilinde satılması 
tekarrlir etmiştir. Verilen habere gö
re İngilizler vapuru tamir ederek kul
lanacaklardır. 

Gon~lerin beden terbiyesi, temel mahi- ı zedelemek tehlikesi ortadan lı~ 
yetinde olan ve ilimlo tecrübeye istinat ~ Spor rekabet dolayısiyle hcY~et 
den bir cimnastikle haztrlanır, sonra oyun can azami bir cehdi istilzaın iJl1 
ve ıporla tamamlanır. da veya atletik sporlarda kalb 

İlimle te<:rübcden şunu kastediyoruz. yan, sinirlerini bozan gençler it 
Anatomi ve fizlyoloji kanunlarına göre le bu iı;c hazırlanmadıklarınd:ııı f 
vücudun doiru teşekkül etmesine ve uzvi- vücutlarının hareket gıdasın_ı ~ 
yetin kendilerinden ist1:I1cn vazifeleri hak- mediklerinden ileri gelır. Bı!Jll 
kiyle görmesine sinirlerin, adalelerin, ka- ki sporla~ cimnastigin mıitcznı:ı: 
nın, ciğerlerin, kalbin muntazam ve kusur- Cimnastik bir prensip, spor ~ r 
suz i§lemesine yaradığı tecrübe ile sabit o- tır. Cimnastik bir tahlil spor biC 
lan hareketlerdir. Terkibin tahlile, tatbikatın prefl,: 

Sarf ve nahiv edebiyat için ne ise cirnnas
tik de beden terbiyesi için odur. Cimnaı
tlk hareketleri kolaydan güce doğru mantı
ki ve biyolojik bir silsile tc,kil eder. Has.
ta, zayıf, körpe, olgun her vücut bu cim -
nastiklcrle ihtiyacını tatmin eder. Bazan 
mukavvl- buan münebbih, bazan müsekkin 
mahlyetinch olan b'l fenııt clmntıstlkten 
hakklyMı layd& aörebtlmek için onu lcnbet
tiği tekiJde 7&ıımak U.zımdır. Eğer riayet 
edilecek tartlar dikkate alınmaz veya yolu 
ile lüzumu kadar vücut lsletilmezse sarfe
dilen emek - zaman h•,;.u .. r olmuş olur. 

Felaketzedelere 
yapılan yardım listesi 

Lira 

219 
48 
60 

100 
4 

120 
25 

147 
310 
S5 
27 

5 
174 
10 

94 
28 

63 

12 

105 

7 
ıo 
26 
7 

40 

325 
12544 

157 
68 

885 

271 
4 

68 
133 
242 

178 
31 
Ol 
22 

Kr. 

61 
o~ 
00 

00 
94 
00 
83 
27 
40 
00 
73 
95 
85 
50 

07 
8:.! 

81 

40 

00 

72 
00 
92 
69 
00 

00 
44 

20 
00 
16 

20 
00 

40 
3!l 
02 

10 
25 
00 
80 

Erclı kızılay ıubeslnden 
Senirkent kızılay ıubeslnden 
Ulukıgla milli yardım komi -
lesinden 
Siverek kızılay ıubeslnden 
Ba!O. kızılay ıubeslnden 
Aıkale kızılay şubesinden 
Çıldır kızılay şubeıılnden 
Manyruı Kızılay ıubeıılnden 
Alaçam kızılay ııubcslnden 
Haran kızılay ııubeııtndcn 
Hekimhan kızılay ııubeslndcn 
Ku~:ıdası kızılny ıubeslndcn 
yvncık kızılay ııubeslnden 

Pnlo mllll yardım komltcııln
den 
Eşıne kızılay şubesinden 
Arpaçay Cümhuriyet Halk 
Partlıılnden 
Ululuıın mim yardım komi
tesinden 
Virllll§chlr kızılay ııubesln -
den 
An:ıypazan kızılay ııubcsin -
den 
llald kızılny §Ubeslnden 
Eruh kızılay şubesinden 
Bismil kızılay merkezinden 
Has n kızılay şubesinden 
Kastamonu kızılay merke -
zinden 
Fox film ıılrketlndcn 
Kızılay İstanbul satıı depo -
sun dan 
Mersin kızılay merkezinden 
Kars kızılay merkezinden 
Polatlı milli yardım komitc
ıılnılcn 

Sungurlu kızılay şubesinden 
Kızılcahamam kızılay ıube -
sinden 
Bayramiç kızılay ııubeslnden 
Orhaneli kıztle.y ıubeslnden 
Kırkla.reli kızılay merkezin -
den 
.Nazilli kızılay ııubeslnden 
Keşan kızılay ıubeslnden 
Bingöl kızılak merkezinden 
LUlcburgaz kızılay ııubesln -
den 

168 23 __ ;;;=~~-~~l<r=oc=ın;~Y..a Er~ıı:llsl kızı!ıı.y oµbe
s n D 

1105 25 

78 00 

141 37 

17796 67 
91 60 

17704 87 

Kudils konsolosluğumuz va
sıtası ve milli yardım komi -
tcsl eliyle KudUste mukim 
muhtelif hayırseverlerden a
lınan 151-8-1 ııterlln karıııh-
ğı olaralt 
Nevyork başkonsoloslu~ -
muz vasıtn.slyle Nevyorktakl 
muhtelif hayırseverlerden a
lınan 40 dolar kar~ılıR;ı 
Nevyork başkonııolosluğu -
muz vasıtaslyle Nevyorkta 
muhtelif hayırseverlerden a
lınan 72,M dolar karşılığı o
larak 

69 numaralı listemizde Ayan-
cık kııı;ılay ııubeslnden alındı 
ğı bildirilen bu para ıube ha-
sılAtı olduğu anlD.§ılmakla 
tenzil 

YekQn 

İstanbul' da bir 
cinayet daha oldu 
İstanbul, 25 (Telefonla) - Bu sa

bah İstanbul'da Beyoğlunda gene bir 
cinayet olmuş, 35 yaşlarında üç ço
cuklu bir aile reisi öldürülmüştür. 

Vaka şöyle olmuştur: üç, dört oto
büs ve birkaç ev ahlbi bulunan mak· 
tul B. Halil, bu sabah Tarlabaşı cad
desinde kiraya verdiği bir evinin gens 
kiracısı Bayan Nebahati ziyarete git
miştir. Kapı açılınca Beyoğlu merke
zi sivil memurlarından Necaşi adı ile 
anılan Arap Hayri ile karşılaşmıştır. 

B. Halil, Arap Hayriden evde ne a
radığını sormuş ve kiralık ev gezmek 
üzere geldiği cevabını almıştır. Buna 
fena halde sinirlenen ev sahibi derhal 
Hayrinin üzerine atılmış ve yere yatı
rarak gırtlağını sıkmağa başlamıştır. 
Hayri, rakibine gücü yetmediğini an
layınca tabancasını çekip üç el ateş 
etmiştir. Kurşunlardan biri Halilin 
beynine, biri göğsüne, diğeri de kal
bine isabetle derhal öldürmüştür. 

Katil, ev halkının feryadı ve silah 
seslerini işiterek koşanlara da taban
casını çevirmiş, bu arada Duhter adın
da bir genç kızı da l\asığından yara
ladıktan sonra o sırada caddeden geç
mekte olan bir taksi otomobiline bine
rek Galatasaray polis merkezine gide
rek suçunu itirafla teslim olmuştur. 

Katil, ifadesinde nefsini müdafaa 
halinde bulunduğu için silahını çek
meğe mecbur olduğunu ve ondan son
rasını hatırlamadığını söylemiştir. Ka 
til, derhal adliyeye teslim olunmuş ve 
mahkeme karariyle tevkif edilmiştir. 

Bursa' da acılan 

hastabakıcılık kursu 
Bursa, 25 a.a. - Seferberlik vuku

unda hastabakıcılık yapmak üzere a
çılan kurslara iştirak etmeğe karar 
veren Bursa Bayanları dün valinin 
başkanlığında olarak Halkevinde ken
di aralarında bir toplantı yapmışlar
dır. 

Bu toplantıya i~tirak etmiş olan ba
yanlar hastabakıcılık kursuna kayde:. 
dilmişler ve aralarında seçtikleri he
yetlerle ve evleri dolaşmak suretiyle 
diğer bayanları da bu milli vazifeye 
iştirake davet eylemeğe karar vermiş
lerdir. 

1 - Her güıı tıcın ,. tı .. vıı. aydınlık, toz
suz bir salonda, odncJA v ıy- hçcde vücu· 
dun her tarafını bir l' 1t .. m dahilinde lt
letmek lazımdır. Kullıı.nılan i.letler yar -
dımcı mahiyetir\rle olmalı. 

2 - Gayet hafif elbise ile, hatt&. mUm
künse yalnız bir deniz donu ile bu ekzer -
sizleri yapmalıdır. 

3 - İ&liyen uzuvlar kol, bacak, gl:lvdc 
tam inbisat etmeli ve hareket eden uzva bU
tün vücut muntazam bir mesnet teşkil et
meli. 

4 - Hareketin mebdei, seyri ve m!lnt~ 
hası kusursuz olmalı. 

5 - Kolaydan giıçe, ınalQmdan meçhu -
le, basitten mürekkebe giden bir program 
tesbit edilmeli. 

6 - Kanın ihtikanmı mucip olan hare -
ketleri mutcakip nefes temrinleri ihmal 
edilmemeli. 

7 - Cimnastikleri müteakip duş yapmalı 
ve kurulanırken vücudun her yanma masaj 
yapılmalı. · 

İşte böyle ilmin donelerine istinat eden 
terbiyevi bir usul bir a&rı mütecaviz za -
mandır İskandinavya'lılar tarafından tatbik 
edilmekt.c ve adına (Ling) clmnastik.leri 
denilmektedir. · 
Cimnastiğin tıpkı kimya gibi, fizik gibi 

milliyeti yoktur. Adına İsveç cimnastikleri 
denilmesinin yeg~ne sebebi bu fenni usulün 
bir isvcı; li tara fınlan keııfedilmiıı olmasın
dan ibarettir. Onun beynelmilel bir mahi
yeti vardır. Şimal ahalisine elverişlidir. Ce
nup ahalisine yaramaz gibi iddialar kuru 
bir safsatadıın ibarettir. Belçika, Rom.ıınya, 
Yunanistan, Portekiz, Bolivya bu usulü 
resmen mekteplerinde, ordu ve donanma -
larında tatbik ediyorlar ~e hakkiyLc istifa-
Uı::-'Oı:-CUJyvı ıaı. 

tahlili olan vücudun doğru teşekkülüne ya
nyan hareketlerin asap, adal&.t, rieler ve 
kalb üzerine olan tesiri her yerde birdir. 
Çünkü liimal veya cenupta ya5ıyan insanla
rın uzviyeti arasında fark yoktur. Ancak 
iklim, mizaç, bünye ve cins farkları var
dır ki o da hareketin dozuna yani kcınmi
yetine tc.:ılluk eder. Prensip her yerde bir
dir. 

dum etmesi imkansızdır. 
Spor, bedeni ve ruhi vasıf~ 

şekilde tecelli etmesini icabetti~ 
barezcdir. Birincilik, üstünlük 
kesin harcı değildir. Yoluyla ııı 
sağlam bir bünye ister. AkSl r 
spordan fayda yerine zarar göriil 

Vücut terbiyesini ihmal edeU 
te Uç beş kuvetll pehlivan, beş.~ 
iade yetişmiıı atlet hiç bir şeY ıf 
Heyeti umumiyesi vücuduna bslt 
zife bilen insanlar arasmdan yet: 
culardır ki sağlık, güzellik v~ 
bayrağını ellerinde tutarak ın 
!arı ırka ıeref verirler. ÇünkÜ 0 

rin arkasında yüzlerce ikinci "' 

Emn'y f me sopl 
arasında terfi 

tayin ve nakili 
lııanbul emaiyel mlldurluiu ikirı.cİ /'"!' 

BB. Nazım Arda Antalya emniyet 1110. 

tanbul dördüncU ımıf emııi7el mii ıır if': 
Akılııı lııanbal ikinci 'ulıe nııidarl I 
emai1eı muduru Hidi lııtepe SıYU di 
Afyon mlldurli Failı Kokul Edirııe 111 
ııop miıduru Mclııııcl T aııyeri Afyoıı. jııd 
E.kiıehir muduru Nccmedı!in Akcün ;_, 
iune, Trılızon muduru llıaan Cunn " .. 
ıube 111udur muavialıfioe, Sına mad:;. 
mırılp Trabzon müdurluiJıne, Bursa 11111"" 
Erzcn lılalatya m~durluiune, lı1alitfS 
Koçak Bursa mııdurluiuııe, Corulı. 111

1 
~ 

Oktar Ordu miıdurluiune, Ordu eııııııY' Sıl 
ıt Öı.kan Aııkna emniyet imirliııne~ 
Jtt &miri Muammer Kobaı Sivcrr.k c ) 
no, Sinrek emniyet &miri Balıaoddin ııcr 
niyel imirliqino, Ankara emniyel lııı11 ıı: 
cencl Kırıebir ımni7cl lıııirliiine ııakltO 
miılcrdir. 

T crlian 'tayin olunanlar: ~ 
Airı ikinci ıınıf emniyet huri Şif 

.AınıııJ• birinci uıııf emniyet imirliıİD"• 
ci unıf muıi7el Amiri Ziya Cuç llJlla;ıll 
rind ·•mıf emniyet imirlıiioej lıtarı.ba.l 
emni7et imiri Nazım Çdia slanbııl 
wıniyd Aıııirlifine, Erzincan baılıoaUJ .' 1 

la htanbal ilıinci uru! eıııniyct idil' 
baıkomiıeri Şahap Alkan Çorob ikiııci. 

.Amirlii.i-. - ..,..,j luk lıaıkaaoi 
taç umum mudur~ ı ıncf s n ctı1nır 

1 
Konya lıaılıcmiıeri Necatı Alpm:ın 11•11 

nıf emruyet imirlifine, hmir batlı 
Artuç ltmir ikinci uıııf cmrı.ı7et amir 
rıı baıkomiırri Hıılil Ertaf Ankara ı~~ 
ni:ret iu:lrlifioe, Ankara komiserler• .,ı 

Taylan Ankara baıkoıniserliiinc, lıt•" l 
)erinden Şevket Er Konyı. baıkoıııiJJ:'. 
müdıirluk komiserlerinden Rcıiı Soı~rı 

1
; 

dürlük bıııkonıiıerlıfine, Kocaeli lıoııııı'~ h 
rıkan lımir Lıılıomiscrlifine, SeyhaD •,.'~ 
ninlerinden Şükrü Tekin Arı.tal~ " J . 
Seyhan kcmiıer muavinlerinden • rıJ, 1 
Trabzon lıomiserliiiııı, Kara koııııst~ 
den Emin Erkan amnm müdürluk kom's;I, 
kara komiser muavinlerinden YakllP / 
Kocaeli komiıcrlifinc, Ankara konıist~ 
rindca Osman Nuri Akaa Ankara kotı' 
lanbul komiser muavinlcriııdcn Şükr~İ"ıl 
Özer, Necmıddiıı Akyıldız, Kizım " 
lıtanbul koıniserlikleriııe. ' 

Naklolunan komiser mııa, 
İsveç ihracatının sekteye uğrama -

11ndan Britanya adaları da zararlıdır. 
Her yıl İngiltere hariçten getirdiği 70 
milyon ton demir cevherinin takriben 
b:r milyon tonu aşan mikdarını İsveç· 
t,.., getirirdi. Bunu Narvik yolu ka -
palı kaldığı müddetçe daha uzak mem· 
leketlerden almak mecburiyetinde ka
lacağı gibi pek mühim mikdarda ithtil 
ettiği maden stoklarını da Kanada'dan 
tedarik edecektir. 

Edirne, 25 a.a. - Dün Edirne hal
kevinde general K:lzim Dirik, vali Fe
rit ve parti reisi Ferid'in de hazır bu
lunduğu kadastro konferansı entere -
san ve çok faydalı olmuştur. Bir gün 
önceden plan ve paftalar yerlerine 
konmuş ve saat 16 da bütün davetliler 
ve mekteplerin son sınıfları halkevine 
gelmişlerdi. Konferansı umumi mü
fettiş açmış ve sözü miıt.ehassıs di
rektör ve fen amirine vermiştir. Bir 
saat süren bu değerli konferans din
ilyenler üzerinde derin bir alaka u -
yandırmış ve modern devlet sistemi -
nin çok sağlam ve halk için faydalı 
ve memnuniyet verici olduğu da vesi
kalar ve örneklerle gösterilmiştir. Çok 
iyi hazırlanmış olan konferans sonu
na kadar al5ka ile takip olunmuştur. 

6084655 07 72 numaralı listemiz muhtc- Daimi ücretliler kanunu projesi 
bütçe encümeninde görü~üldü 
BüyUk Millet Meclisi bütçe encü

meni dünkü toplantısında yeni barem 
kanununa göre hazırlanmış olan dai
mt ücretlilerin kadrolarına ait kanun 
projesini görüşmüştür. 

İsveç, Norveç, Finlandiyahlarda kadın 
er.kek, ihtiyar, genç yıllardanberi bu usulil 
tatbik ettikleri içindir ki hepsinin vücutla
rı düzgün, muntazamdır ve böyle makul 
bir cimnastikle tll küçük yaşta ülfet ederek 
vücutlarının yoluyla. teııekkülünü temin et
tikleri içindir ki İngiltere gibi, Amerika 
gibi, Almanya gibi büyük devletlerle bey -
nelmilel spor müsabakalarında boy ölc;Unü
Yor ve ekseriya da rakiplerine galebe çalı
yorlar. 

Airı'dan Hamdi Tumer Kayaeri':r'Vı 
Nihat Atbiner Kocarliye, Erzura~• ~ 
lçelc, Kocaelidrıı Keıual Ôlıteııer B~ (#lt 
ridcn Kemal Çilasun Airı7a ta7İıı tdıl 

Norveç'in istilS arzusu - İsveç 
yolunu kapaması istisna edilirse -
Almanya'ya iktısadi bir fayda temin 
ettiği iddia edilemez. Norveç senevi 
(10.000) ton kadar saf bakır, cüzi mik
darda bakır cevheri ihraç kabiliyetin
dedir. Almanya gibi senevi (250.000) 
tona yaklaşan bakır itha15tı olan bir 
memlekette bu Norveç istihsalinin bir 
mağnası yoktur. Nikel mağdenleri de 
Almanya'nın ancak yarı istihHi.kini 
karşılaması da bir şey değildir. Esasen 
modern sanayide nikelin yerini krom 
almıştır. Fakat molibden mağdenleri
nin ele geçirmesi harp sanayii ve bu 
cevherin nedreti göz önünde tutulur
sa oldukça mühimdir. Acaba Norve -
ç'in harp sahası olması Almanya'ya 
bunlardan istifade imkanını verecek 
midir?... Buna mukabil İngilizler 
Norveç'in dünyada dördüncü derece 
mevkii olan deniz ticaret filosuna sa
hip oluyor ki, hfilen en modern ve se 
ri sarnıçlı petrol nakliye sefineleri -
nin bunlar arasında bulunması bu
günkü harpte pek değerli bir kazanç
tır. 

Danimarka ve Holanda ise mühim 
sanayi ham maddesi müstahsili mem
leket değildirler. Pek az mikdarda ba
zı stok mal bulmuş ise bile Almanya 
harbinde müessır olacak bir mikdar 
katiyen ifade edemez. Fakat gerek 
Danimarka, gerekse Hollanda gıdai 

maddelerde alman bakkaliyesine kü
çük bir çiftlik vazifes;ni görec<·ırtir 

.Zaten bunu bu&üne kadar da ifa ıdi-
1 yordu. 

vlyatı 

5102359 94 Umumi yekfin 

Yeni Denizli valisi • 
Denizli, 25 a.a. - Vilayetimiz vali

liğine tayin olunan Erzincan valisi · 
Osman Nuri Tekeli dün şehrimize 
gelmiş ve bugün işe başlamıştır. 

Çağrı 
x Naha enctimeni 27-V-1940 pazartesi 

günü saat "10" da toplanacaktır. 

x Divanı muhasebat encümeni 27-V-940 
pazartesi rlinü "10" da topla.nacaktır. 

Gümrük gelirlerinden ayrılan 
belediye paylar~ 

Nisan 1940 ayı içinde gümrük yilz
de onlarından belediyeler hissesine 
234.333 lira isabet etmiştir. Bu para 
bugünlerde Belediyeler Bankası va
sıtasiyle belediyelere tevzi olunacak
tır. 

Yalnız yukard:ı saydığım yedi şarta rla -
yet edilmez, gilnliik elbise ile havası bozuk, 
tozlu bir yerde haftanın yalnız bir günün
de kollarını bacaklarını rastgele oynatmak
tan baıka bir ıey yapılmazsa, bu uuursuz 
yeknasak hareketlere İsveç clmnastiğl adı
nı vermek gUnah olur. Her şeyin kariktUrU 
yapıldığı gibi cimnastiğin de bu bir kari -
katilrUdUr. 

Halbuki tedrici bir surette, uzviyete te
siri bilinerek yapılan talimler ile vücut her 
hareketi yorulmadan kolaylıkla ve mü
kemmel icraya alışınca bir bayıra tırman -
makta, bir maniden aımskta, uzun müddet 
koşmakta hi~ gilçlUk çekilmez, Uzviyet 
Böylece teşekkül devrinde mükemmel in -
kitıaf edince, herhangi bir sporda sıhati 
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Hamasi bir eser : 
" Milli mücadele destanı ,, 

Ş iire ilk heves ettiği çocukluk 
günlerindenberi tanıdığım, 

sevdiğim ve arkadaşı olduğum Ha
liık Nihat Pepeyi, daha önce bastır
dığı manzum milli masalları bir ta
rafa bırakırsak, milli destanlarımız
dan üçüncüsünü yazıp bastırdı : 

1) Çanakkale, 2J Mütareke des -
ıanlarınm ~airinin üçüncü eseri şu 
ismi taşıyor: "Milli Mücadele des-
tanı ... 

Eski bir ırmağın çamur ve yosun 
dolu sularına yıkılmaz bir bent olan, 
yeni pınarları istikbale akacak ne -
hir/ere su hazzrlıyan bir devrin des-
tam. 

lzmir, direğinden koparılmış bir 
bayrak gibi düşüyor. Sevr ve manda 
taraftarlarına göre yabancılar ne 
derlerse " §Jıkire ne kılsalar o
na "~ad" olmak gere~. Fakat Tür
kün alın yazısını, sonradan bir ya
bancı ko 'rje hediye edilen kalem -
l•r değil, Trabıılus'ta, ÇanakkaH''• 

'#~Nl~l IL~I~ 
parlamış olan kılıçlar yazacaktır. 

ilk günlerde, tabii ki, biribiri ar
dınca indirilmİ§ zorlu darbelerin al
tında iç Anadolu mustariptir : Ha
/(Jk Nilıat'ın destanı bunu dile geti
riyor : 

Bir kılıç yara.cıı kaplıımıı:ı ufku. 
Köylerde ses değil, kan kokusu var. 
Girmiyor ağlıyan gözlere uyku, 
İliğine kadar harap topraklar. 

Dü!man yürümektedir. Vatan ka
dar millet ve millet kadar vatan tasa 
içindedir : 
Söğ(ltler ağl&fıyor kıyılarında Dlmdl, 
Yabancı ıarkılan a-ayrl taşıyor rUzgtır 

Fakat düşman yürürken bir gemı 
de Samsun'a doğru yol alıyor : 

Blr memleket taşıyor köhne gem1 
habersiz 

Bir adam; ordu gibi, mahıer gibi 
bir adam 

Bir defa Mayısın 19 unu bulan bir 
millet tali" 'rıden, artık, ~üphe edil
merw•lidir Fakat y_ol ptiadir n 

ülkümüze ulaşmak için birçok sa -
vaılar yapacağız. Birinci lnönü mu
harebesi nihayet bulmuştur : 

Bu aonauz boğuıımayı örtmek istlyen 
gece, 

Serdi 11on ölUlcre karanlık OrtüaUnU. 
Mevsimin gümtlf ayı göklere yUksclince. 
(İnönU) sırtlarının gl:lrdU kanlı göğl!UnU 

Ondan sonra" ln6nü,, nde bir de
fa daha çarpışıyoruz : 

Dağlarda tUkennıeden kara yelin 
dUğ'UnU 

Yeni bir boğuııme.ya meydan oldu 
(İnönUJ 

Sonradan bu savaş boyu ile adaş 
)/acak olan kahraman muzafferdir. 
' filli savaş yürüyor. Sakarya'da harµ 
ediyoruz,· hem de nasıl : 

Dağ gibi devriliyor saflar arka arkaya 
AğırlQ.§tı dökUlen kanımızdan Sakarya 

Nihayet kurtulu§ savaşının son 
taarruzu, son zaferini kutluyoruz: 

Z&fer yor gösteriyor, ayafa kal" tı 
..,ıar, 

Knhraman orduların ııon nc!erlne 
• kadar. 

Şehitler uyı.uııyor uykudan bir aralık 
Arkasından bflyUyor çl"' 'ibi kalabalık. 
O varken bll.§ımızdn mUmkUn ıııU kal -

mak bize, 
Ordular arkasında kavu~tu Altdmlzc. 

Bir küçük fıkranın içinde §Öyle 
tek tük mısrağlar almakla size ta
dını duyuramıyacağım bu destan, 
lzmir'de başlayıp lzmir'de bitmek
tedir. Heyecanlı ve şair arkadaşı
mın şiirlerinden şuracıkta bahse
derken, hiç şüphesiz, dilediğimi ifa
de edemedim. Bunu sezecek okurla
rım, ortadaki eksiği eseri baştan ba
şa okuyarak, kendileri tamamlasın
lar. 

••* 
Eserin intişar tarihi, gene dün

vanın ufuklarında harp şafak/arının 
•anmakta olduğu bir zamana rastge
:;yor. 

Böyle zamanlarda bize kendi kah
ramanlığımızın heyecan ve guru
runu duyuracak mısrağlar, hiç şüp
hesiz, edebiyattan ve şiirden bek
lediğimiz en yüksek ödevi yerine 
getirmektedir. 
, &tr• •c5alll v.,.Ufisdfr ve bu-

Yeniden tayinler: tr 
Eıki lıaıkomiserlerdcn Ferit Bibi"' r 

komi"rliiine, eski ba,komiserlerdeıı ~I 
Besm Bitlis !.aıkomiıerliiine tayin edilııt1 

Dün gö ol 
''güneş hale 

Dıin öileye doira Lıvayıı bakaııJar• 
rafında çok muntazam bır daire ttf p 
cörmuılerdir. y •imurlu lıir h:naJI 1 (j 

hanlarda rksui71 ufukta cörulea \,~.Jı 
bcaziyrn, fıkıl mııntazaın bir daire ıt ~ 
len lıu han hidisuine, nıdeoroloii 1 

lıilesi denmektedir. ~ 
Pek nadir ıorıilen L. lı'diıo lıal<lı1,~ loji iıleri umum nıiıdurü B. Ahmet 

inbaıı •.rmiıtir: 
"Giıkyüzundc altı, yedi bin ınctre b•' 

cıyıl İnce zııyıf, yarı ıcHaf buz 1 
. J 

müteırkkil bulutlar bulunur. v-. 
Bunlara (Sirıiı) adı verilir. [laııl•r._ 

7arı ıeffaf Ye mütecanis bir tabak• (Jr1 

nalıilir. Bu •aıı.iydte iken cüneı ıııJtı.JI ~ 
içinden ıeçerkea wkaa celen ıiya ı.~·-· 
!atta bir beyaz ziya halkunım tet' !Js'· 
olur n tabiall7le cuneı de bunun °) r 
allr. Ayııı lıi.diıe cece eıııası:ıda (•1 
YVkua (elebiJir. )ııf!J 

Hile renlıli de olabilir. Bu!!daıı ııt1' 
çiık yııni ıuncıe 1alını, bliyıık yanı ı: 
bilir. 

1 llleteorolojide lıenuz ban istıdl• ',11 ı 
delere baclanmamıı oldu"u zam r._ '·ıı 
diseler ıibi lıilı debi bir l:ua utı 1 

yılırdı: 
Yakırı. hile uuk yıjimar, 
Uzak hile yııkın ynğmur. fr'' 
diye tucüıno edebileceiimiı bir 

mesrli bile vardır... ~ 

Jıort 
gün bitaraf olmasak da 
şındayız. ., ı 

Fakat döğıişmemiz ve 
mız gerekirse o zaman k 
linin kum:ındasmdaki . > 
millet, yeni şairlerine ye111

11 
tanlar ilham etmekten ge 
yacaktır. ı" 

"Milli Mücadele Dest811 ~ 
irini gönülden kutları/Jl· 'f· 
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• lllci Sıy/ıda ) 
ııyasi t .. 

. . 
ıı;artlar teh~~Y~ller. değil, coğ
•crn •ilahı ıkenın baş unsurudur. 

Çok geni ~ı~ ~Ücadele hudutla
Balıası'n ttığı bir devrede, çar

ber rne a uzak veya yakın ol
~cktc rtıleket kendini tehlikede 
atp dış \'c tedbirini almaktadır. 
a.n rtı" ~ rnernlcketlerde alınmak-
k değı~ afaa tedbirlerini hülasa 
bu Süt' Yalnız adlarını sıralamak 

t. Anc~~lar~n müsaadesi dışın-

Harp gittikçe 
şiddetleniyor 

Amerika' da 

Hava kuveflerine. 
1.152.000 000 

•ilaııı Bırleşik Amerika'nın 
tedbiri ar~~ı arttırma yolundaki ~"""''"~,."'~ 

en ~/uksek rakamlariyle bu- ,...""' 
atırlığiy~ı§a.n hafızasına dahi bü- ı, #:,~,_,,J'J'•-r.;:;~·-
~tıllafaa e Yerleşmiştir. Hızla ar- • 
tlctden masraflarını karşılayıcı • 

tekra rakında bahsetmiştik. 
llıeınıek r arnıyacağız. Yakın ve > • -~ ....,• • 

batacak etlerde bilhassa iç emni- i ft"~.,. 
tetiden ve cephelerdeki müdafa- 1,,., 
alınan z~yıflatabilecek suçlar 
•Urcc::t~ı tedbirleri de, saymak 1 
~ daha ır. Binaenaleyh mevzu- ~ 

tırıc ha Çok toplu müdafaa ted· ~ 
tııııı e~retrnek yerinde olacaktır 
r liıtıın son rnisali, Ulus'un ha -
~lYa'da llnda ~ardır : 
.. iontı ha rnccJıs ve senato teşrii 1 
~i:tet)~p zamanına ait fevkal-

dolar tahsisat 
kabul edi idi 

Vaşington, 25 a.a. - Meclis, Ame
ı rika hava kuvetlerinin tevsii için iste-

! 
nen bir milyar 152 milyon dolar tah

. sisatı 1 reye karşı 391 reyle kabul et· 
miştir. 

Daha evel Ruzvelt, matbuata yaptı
ğı beyanatta 50 bin pilot yetiştirmek 
niyetimle olduğunu bildirmiı;ti. 

B. Hoover'in bir nutku 
Boston, 25 a.a. - E~i reısı ıhur Ho-

over, bir nutuk iradetmiş ve dcmokrasiyi 
tehdit etmekte olan tehlike) e ipret ede -

1 
rek demiştir ki: 
"- Her gün vuk 'l geme •e olan facia

lar, bizim dahili meselelerimizle meşgul ol

t. }{ısa r kanununu kabul et -
t ithca Verilen izahata göre 

l lllene~eb~~at ve ihracatı tahdit 
~e•ikaya ~;c.ek, yiyecek ve içe-

Fran•a'da ağır bir top, demiryolunda faaliyet halinde 

mamıza mani olmaktadır. Sulh halin.de ya
şamakta olan milletlerin istiklillerine ha
time çekildiiini ve kadınlarla çocukların 
vahşiyape öldürüldiıklerini <iğrendiğimiz 
zaman infialimiz artıyor." 

( Başı 1 ıncı Sıylnda ) 
e "e ihr abı tutabilecek, serma-

ı"~if eıer ı~a~lara el koyabilecek, devam ediyor ve fransızlar birkaç yüı 
.'rı de ıçın askerlik c' ,ındaki esir almışlardır. 
li~kiyc·d•cferber edebilecek. Sedan'ın cenubunda ve üst Argon-

llıı]Jj ko e aylarca önce kabul edi- ne'de alman hücumları durdurulmuş • 
b.. runrna k h"k'" 1 · tur ".'ııra;ı h.. .. anunu u um erı • 
ıcaPlar Ukurnetimiz milli mü-
barek ına göre geniş saHihiyet
hU1tii.:t etrnek iktidarındadır. 

"""'lef 
!atını ı, o_rdunun ve halkın 

faa hi tatrnınde olduğu gibi 
hırdtın ı:ll'ıetlerini tanzimde, hü-

. bUt.. k 
ıne t h . un uvetini zaferin 
bakını a sıste salahiyet ve teş -

aılllıından bütün tedbirlerini 
• '&as ~bulunmaktadır. Geçen 

'
11>lcri i .e§kiHit kanunumuzun 

~~nıı isÇınde hazırlanan örfi ida
Udafaa c, gene icabında memte

~acak tsını en ufak bir arızadan 
~ Cdb' le tadır F ırleri hazırlamış bu-

l lllıına· evkatade zamanlarda 
tr· tak ·d le 1 ll'ıev ı are ve inzıbat hil-
da.ğ1n ~ııatırnız arasında vardı, 

t htııııar1 tı. Yeni örfi idare ka
r.ı;~'q.>: ~ topladı. Müstakil, top-

u. t.,n,:ı ..... 1 .. -l.;H .. hir ı-. .. 
iltp d 
ir ııı 
~ ııa,11 :ernleketler için alınan 
d· Clrı dcğ~rnen mücadeleye atı-
1Ycıı bir ılse ve her yerde mü

ınd 01ıınuy Yığın tedbir alınmakta 
"a il kcnd?rsa, Türkiye de bunlar 
ha ktjlldc ıne düşen en iyi tedbir
riiltıııı1z~lrnış bulunuyor. Gün-

i l' ~kiyet ~ tedbir, bir basiret ve 
ttı· Urkiye• ~tabı olduğuna göre 
·r: ~Yati nın. b.ütün tedbirleri de 
rea~ı: icahı}'etının ifadesidir ve bu 
' llıi nda ona ·ıı· ahd" 

1 
llıu mı ı ve ı 

Ilı haıır~affakiyetle başarmak 
arnıştır. 

Kemal UNAL 

1 ---llıan radyosunun 
ı.. asılsız iddiaları 
ıl-lldra, 
"Ilı ıs a.a 
ff~ • l?ransa · .- Alman propa-

1llh .. ltıYct• . §ırnalindeki alman 
~t ını t b" . 

~Cııı adır. n·~ ıatıyle istismara 
~111 fransı un sabah, Frankfurt 
~tiı ~ou1~ca , neşriyatında, al

llı 1 an}'a'd nya Ya girişleri, bü-
dd· a urnu • b. • 

li ıa "e t . rnı ır panık yap 
~ Old 11• ll'ran n~ılteredeki ilk ak
sı lığtınu i~ ıle ittifakı terket -
~"'i mu ii\'e ediyordu. 

1 e11 b !ahitı 
etiııi İtaraf ~:· Londrada ika -

.ete n muhaf ırnselerin, ingiliz 
1tlcr tc

1
hadet aza ettiği mutlak sil-

Ct · n . edeceg~ · · .. 1 k . it ~ıliz . ını soy eme -
lilı~ arl•sınd tnılletinin son hadi -
c "'llcJ a g·· 

bıı. • mu"'t• osterdiği yegane 
lld. Qlıa " .. tek d .. 
1 ~ tında k uşmanla müca-

"~c1lı .. 8.ba1ka 1
11

"':tli bir azimdir. 
. ~ ı · ng r ııe ıstih . 1 ız milleti harp 

, , ~cııhı:nucadc~alıni teksife, "beşinci 
e ~ alrını eye, insan ve malze -
~ ara tarnarn it U~U'- r vetrni . en seferber et -
\azı 1( nr· Ştır. 

llt· ay ıtanya• 
ı aıltıar11ll'ıağı d~ı~ F~~~~ ile itti-

illt~1 n idd· ŞUndugu hakkın-
e:ı·1 ıaıarı d 

ı ll'ıe)t . sa ece gülünç 
tedır. 

8elıika ;-
b e Hollanda' da 
Ulun 

"~ an talebemiz 
~lla•tta a; ıs. a. 
~il taa·ı a. - :S l · 

bv tıı 31 lt~ ~e bul e çıka ve Hol-
~~lat ışınin sa~·nan talebeleri _ 

lcw ettikler· hırnen lngiltcre'ye 
le . ne rn. 1 akk d . . tim· • -· ... ılhna ın a Harıcıye 
lıtrı ı:!n iai-1 t .gelmiştir. Bu ta

""'l·ı .. , erı oll. 1 tcektı 1;renilince ay-r. 

Saat 15 te vaziyet 
Paris, 25 a.a. - Havas ajansı saat 15 de 

harekatın inkişafı hakkında şu tafsilatı ver
mektedir: 
Şimalde cereyan eden biıyük muharebe 

bundan evelki günlerde olduğu gibi bugün 
de askeri müşahitlerin dikkatini celbet · 
mektedir. Muharebe bu mıntakada eittikçe 
ehemiyet kesbetmektedir. Diğer mıntaka -
!arda ise ıimdiki halde ıevkulceyşi ehemi
yeti haiz hiç bir hareket kaydc<lilmenıiştir. 
Almanların taarruzu veya fransızların mu
ıkabil taarruza ge~meleri her an miimkün
dilr. Fransız kıtalarının hareketine müte • 
alllk hazırlıklar tabii gizli tutulmakt.ndır. 

Picardie gediğinde alınanlar uzun tered -
dUdlerden sonra müttefiklerin ltıali altın
da bulunan Arras mıntnkası ile Somme 
mıntakası arasındaki dar geçide zırhlı cU
zütamlar sevketmlşlerdlr. Birlikler şimali 
garbiye doğru sahildeki limanlar istika -
_.,; ... ,.ı. :ı.rl•"""c-1,\cdirlcr... I'iCACdic'dcki 
alman kuvetlerinln sağ cenahını takviye i
çin bu birlikleıdeıı çok dafn zayıf müfre
zeler şimal ve şimali garbi lıtilcametlerin
de sevkedilmietir. Bu müfrezeler Saint -
Omer mıntakaunda kolaylıkla tevkif edil-
mişlerdir. 

BouloiT!e mıntakasında vaziyet müphem 
ise de Calais'e karıı hiç bir alman taarru
zu kaydedilmemiştir. 

Saat 16 da vaziyet 
Paris, 25 a.a. - Havas ajansı saat 16 da 

bildiriyor: 
Somme üzerinde fransız kıtalarmın neh

rin sol sahilin.de yerlcşmiye muvaffak o -
lan alman müfrezelerini mevazt birkaç mu
harebeden sonra tardettlkleri teeyyüt et -

mektedir. Bu mıııtakada birkaç yüz esir a-
lınmıştır. 

Aisne cephesinde kayda değer bir ıey 
yoktur. 
Yukarı Argonne'da Sedan'ın ccnubwıda, 

taarruzun bidayet.in.de alınanların ~ızıntı 
suretiyle üzerinde ilcrlemiye muvaffak ol -
dukları esasen pek geniş olmıyan bir arazi 
parçası fransız kıtaları tarafından tama -
miyle istirdat edilmiştir. 

Bu mıntalcada başlıyan oldukça ıılddetli 

bir muharebe bu sabah devam etmekte idi. 
Bunun inki!iaf etmekte olan yeni bir muha
rebe mi yoksa dün başlıyan muharebenin 
sonu mu olduğu henüz ma!Qm değildir. 
Herhalde bu muharebe birkaç bin kişiyi 
karşılaıtıran mevzii bir musadcmeden iba
rettir. 

Londra'nın kanaati 
Londra, 25 a.a. - Londrllllın .se!Ahlyettar 

mahaflll, askert vaziyetin ciddiyet ve mUp
hemlyettnl muhafaza ettiğini ve fakat, i -
tımııdı sclbcdecek hiç bir eebrp mevcut ol
madığını beyan etmektedir. Garp cephe
sinde cereyllD etmekte olan muharebelerde 
muvafaldyet elde etmek için en mllhlm 
unsurlnnndan birinin, hartıkllt hakkında 
katı bir ellkQt muhafazası mecburiyeti ka
Uyesl olduğu l!Avc edilmektedir. Bu eUkQt 
bir müddet muhafaza edilmelidir. Londra
da Boulogne \'e Co.lals bölgelerindeki ha -
rekl\.t hakkında, verllebllecek hiç bir ma
lümat mevcut değlldlr. 

Reuter'in askeri muharririne 
göre vaziyet 

Londrıı., 2~ a.a. - Roytcrtn askeri mu
hnrTlri şunları yazıyor : 

Boulogne glmdl tnglllz sefer kıtaatı için 
son muharebede oldug-u kadar mllhlm bir 
U:: detlldlr. İngiliz sefer kuvetlnln istifade 
ettiği Usle.r genlıı bir surette dağmk bulun
maktadır. Şimalde Eecaut bölgesinde va -
zlyet, mUhlm olmakla beraber ciddi olarak 
telllkkl edllebtllr. İngiliz hava kuvetlerl, 
dllşmanın mUnakalelrlnl Alıtla Chapelle'de 
tzaç etmek ve demir yolu mUnakallltını ln
kıtaa uğratmakla, harekl\.tına devam et -
mektedir. 

T aymi• gazeteıinin aıkeri 
muharriri ne diyor 1 

Londra, 25 a.a. - Times gazetesinin si -
si muharriri almanlann bu yaz bir neti

ce istihsal etmek iıtediklerfnl ve bunun i
çiıı de ihtiyatlarının tehlikeye maruz bı -
rakmaktan çekinmediklorin! yazmaktadır. 
Diğer cihetten nnncd~ldltlM ıönı lritfO'k 

Belçika kıralı 
ordusunun 

başındadır 
Parls, 25 a.a. - Belçika ajansı, bazı Bel

çika nazırlarının muhtelif nezarctlerin ser
vislerini tanzim etmek i<:ln Fransaya gel
diklerini haber vermektedir. Bıışvekil PJ -
erlot ile bir kaç na.zır Belçlkcı.da bulun -
maktadır. Kırat Dclçıka kıtnlarının başın
da cesaretle mlicadeleye devam etmekte -
dlr. Belçika fırkalarının hcrnen kAffesi 
kendi meml<'ltC'tlC'rlnde çarpışmaktnrlır. Kı· 
ralın c;ocukları Fransarla hulunmakladır. 
Kıratın Jrnrcteşi Prens Şarl Belçika top -
raklarında ordu hizmetindedir. 

l#O& o DIJilOIOIO' ~·o o ""' 
yaralı trenlerinin Almanya'ya gelmesi hal
kın maneviyatı Uz:erinde pek fena bir tesir 
bırakmıştır. ÇUnkü elde mevcut olan mu -
azzam malzeme sayesinde taarruzun az za
yiatla başarılaca~ına dair halka teminat 
verilmiıti. Alnianya'nın garp mmtakası il
zerinde İngiliz tayyareleri tarafından her 
gece yapılan akınlar ve bombardımıınlar ıi
vil halkın nazarı dikkatini cclbetmiye baş
lamıştır. Çünkü halka al~an hava teııkila
tmın müttefik tayyarelerin Almanya Uze -
rinden uçmalarına imkin venniyecek dere
cede kuvetli oldufu ı;öylenmişti. 

/ngiltere'ye de hücum olacak mı? 
Berne, 25 a.a. - Berlln'dc bulunan bita

raf memleketler gazete muhabirlerine na -
zaran Almanya'nm bugün garp cephesinde 
bütiin kozlarını oynamakta olduğunu alman 
resmi makamatı kabul etmektedir. 

Bu makam.at, harbin bitmesinin belki 
de bugünkü harekatın alacağı şekle bağlı 
olduğunu idrak etmektedir. 

Bunun için bu harekltı idare edenler, 
motorize malzeme ihtiyatlarının hepsini 
harp sahnesine dökmektedir. 

Fransa'nın şimalinde ve Belçika'daki ha· 
rekatın, Hitlcr'Jn hareket planının ilk saf
hasını teşkil ettiği zannolunmaktadır. Ma
amafih burada alınanlar, beklemedikleri 
mukavemetlere maruz kalmaktadır. 

Hitler plinının ikinci safha.sının da, doğ
rudan doğruya fngiltere'ye yapılacak bir 
hücum olduğu zannediliyor. 

Memleketlerine dönen İngiliz 
yaralı a•kerleri 

Londra. 25 a.a. - Franaa'da yaralanan 
ingillz askerlerini nakleden Uo hastane ge
misi İngiltere'nln cenubunda bir limana 
gelrnlgtlr. Yaralılardan altısı yolda öl -
mil§ tür. 

Ak§ama doğru vaziyet 
Paris, 25 a.a. - Akı;ama doğru vaziyet 

şöyle idi: 
Şimalde bulunan müttefik ordular mın -

takasının ııarkında alınanlar Belçika ve ln
giliz ordularının yeni mevzileriyle tema&a 
geçerek bu mevzilere birkaç kere taarruz 
etmişlerdir. Bu iki ordu bir kaç kere Va • 
lenciennu mıntakasmda mukabil taarruza 
geçmiştir. Cambrai'de muharebe gittikçe 
ııiddetlenmektedir. Picardie gediğinde al • 
man zırhlı ve motörlü kıtalıın bu ıruntaka-
nm rarbine doğnı Uerlcmi1lerdir. MUttefik 
ordular Arras'ın oimali garbtsinde bazı te
peleri elluinde bulundurmaktadırlar. 

Alman tebliğine 

göre vaziyet 
Berlin, 25 a.a. - Umum[ karnrglih, inıı:i -

!iz • fransız ordularının etrafındaki çcnbe
rin, mühim bir surette takviye edikliğini 
ve dün kati olarak kapandığyu haber ver • 
mektedir. I 
Aynı zamanda Lys geçidi zorlanmıştır. 
Valenciennes ve Virmy arasında .. şimali 

garbi istikametine doğru alman taarruzu 
devam etmektedir. Dou:ıl'in iki tarafında 
Vimy'nin tepeleri zaptc.dilmi$tir. 

Düşmanın kara ve deniz kuvetleriylc 
çetin muharebelerden sonra Bouıo,nc tes
lim olmuştur. Calais muhasara edilmiştir. 

Gillers ve Sıı.int - Omer'den Grcvollncs'e 
kadar Vimy'nin tepeleri alınanların eline 
geçmiştir. 

Alman hava kuvetleri, Belçika ve Fran -
sa'nm şimalinde dü$mBn kıtaat tah:Jidatiy
le tayyare dafii toplarına hilcum etmiştir. 
Manş'ın fransız - Belçika limanlarında, 

alınan tayyareler., rıhtımları, benzin depo
larını, inşaat tezgfi.hlarını ve düşmanm top. 
çu tahşidatını bombardıman etmiştir. Ye -
kQnu 20.000 tona baliğ olan bir kontr tor
plyor ve 7 adet nakliye vapunınu ciddi bir 
surette hasara uğratmıya veya imha etm.iye 
muvaffak olmuştur. Bundan maada hava da
fi topların harekatiyle bir destroyer batı -
rılmıştır. 

Cenup cephesinde, düşmanın bazı zayıf 
hücumları birçok noktalar üzerinde püs
kürtülmüştür. 

Son günlerde Sedan'ın cenubunda, azlm
k6.r bir muharebe esnasında, kıtnlarımız 
düşmanın mühim bir mevziini zaptetmlıı ve 
kuvetll hücumlara rağmen bunu muhafaza 
etmiııtir. 

Maubeuge bölgesinde bu son giinlcrde ce 
reyan eden muharebeler eınasmda bir pi -
yade alayına kumanda e.dcn Miralay Yor -
dan ile bir istihklim taburuna mensup müll
zım Langenstnıss bilhassa yararlık göster
mişlerdir, 

Cenup cephesi önünde hava kuvetleri -
miz, demiryolu tesisatı tayyare istasyonla
rı ve hücum arabalarınıı. karşı büyük mu -
vaffakiyetler elde etmiııtir. 

Narvik bölge!linde harp hava teşeldı:ül

lerinıiz bazı hedeflere karşı hücumlanru 
tekrar etmi§ler ve kara muharebelerinde de 
müessir bir surette müdahale etmişlerdir. 

2.2 mayısta fcvkalide bir tebliğ ile bil
dirilmiıı olduğu vcçhile iki kruvazör o de
rece hasara uğratılmı&tır ki, tamamen im
ha edilmiı gibi telikki edilmelidirler. Ge -
ne bir saffıharp gemisiyle bir kruvazör ve
ya kontr torpiyör mühim surette hasara uğ
ratılmıştır. Bombaların tam lsııbetine hedef 
olan bir gaz gemisi karaya oturmuştur. 

Narvik'te muharebe etmekte olan mu -
harebe kıtaatma takviye olarak dağ, avcı 

mtifrezeleri göndcrilmiı ve bunlar paraljÜt
le inmiştirler. 

Dünkü gün zarfında. düıman hava kuvet
lerıinin zayiat yckftnu, 84 tayyareye baliğ 
olmaktadır. Bunların 27 si hava muhare -
heleri esnasında, 14 ü hava dafi toplarının 
ateşiyle ve müteba.k.is! de yerde imha edil
miı;tir. 7 tayyarcm!.z dönmem.iştir. ' 

Dublin' de bir Alman 
casusu yakalandı 

Saint - Omer mıntakaııında muharebeler 
devam etmektedir. Sahilde alıruınlar Po • 
lonya istikametinde taarruza devam etiflek
te iseler de akıama kadar henUz: şehri iı -
gale muvaffak olamamııılardır. Calais fran- Londra, 25 a.a. - Devlet emniyeti
sı.z kıtaları tarafından ııiddctle müdafaa e- ni müdafa kanununa muhalif ağır bir 
dllmektedir. Somme üzerinde fransız kıta· suç işlemekten maznun Stephen Held, 
!arı muvaffakiyetle barekita devam et - isimli bir kimse Dublin a:ıkeri mab -
mektedlrler. kemesine verilmiştir. 

Akıam tebliği Held'in evinde verici bir telsiz ci-
Pariı, 25 a.a. - Akııam tebliği: hazı, askeri ehemiyeti haiz evrak, bir 

. Şimalde vaziyette mühim b~r deği§ik .: 1 paraşilt, külliyetli mikdarda ameri -
!ık olmamıştır. Kıtalanmız duıımanın bu- kan dolaıı alman hava ordusuna ait 
yük faaliyeti karşısında şiddet ve azimle ••t dd"t' • d l b. 
~rpııarak almanlan her rastgeldikleri m~ğfea hı 

1 
nışan ve ma a ya ve ır 

. mı er u unmuştur. yerlerde ağır zayıata uğratmaktadırlar. . . 
Alsne ve Meuse arasında harekat şiddetini Ele geçırılen evrak ,ezcümle 11-
muhafua etmektedir. Son günler zarfında mantara, yollara, İrlanda köprUlcrine, 
bu mmtaka.da dil1man hiklm bir vaziyette müdafaa kuvetlerintn vaziyetine dair 
bulunuyoc-du. matnmatı thtf'ft etmekteaır. 
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Cümhuriyel 

Havacılığımız üzerinde 
Başvekilimizin nutku 

} unıu Nadı, bu batlık altıuua. i urk Hın Ku· 
nluyınm Aıık.aradaki loplantııını açan Baı· 
Tekilin nııtkımu menua!ıabiı ederek diyor ki: 

"Han kıınmı:ımiıı ilk yılbrıııcbki teuhurle· 
rindrıı birinde o uman Bıınlil olan dn-lct re
isimiz büyük uker Milli Şefın bili kublr.laruıuz· 
da ~mlıyan bitaheıiııde tıırk kara •• dtnu bad~t· 
brı cibi tıirk scm:ı ıın.ırlarının da müd fuıı u. 
zım celdiii n vatan 11111biıleriııde lrncffaı dti
ciıııiz havanın 11lı.:ıl .... it iııı lı korlllllll.lk icap 
elliii eıı miıeuir hır lisanla be1an olımııyorda. 
E nlki cünlıu ııcıkaııd:ı ı.ayın Baıv kllimız de 1935 
kurultayır.da cenc Milli Şdmıiz ha va lıakinıiydi 
ilıeriııdtki i!ıazlarmı bzlırlatarak o ıarihttıı lıu· 
ciiıı~ kıd .. r d~nya Udııelerinin ılc!ı 0 ı manzara 
ilo ba ittarların ne k d r yerinde oldufı:.nu ar
tık iyidrıı İyiye anb11J11UJ Ye herk IÇC corı.!up 
bilinen birer hakikat luıliııe crl::ıq olc!uiuıa 
iıar<I eyi ın:ı ve dun)& lıidiıel riııdd.i tatbikatı 
en ıo.mmi üadclcrındc en ilno 1ı lôcılıni bulan 
bir ıckilcio ortaya ko)'lllııttur ... 

Hannlıim m d lu ve 1 rrucbki kırıııeliııi 
lcbuaz ettiren muharrir c!ıy r ki: 

"Havacılıia verdiiimiı luyıııelin ne bd3r 
yerinde oldıığana dıınyı lı'duel<riyle dılu iyi 
anladıl.lan ıolU'a bulun ır.cml k tçe bu yoldaki 
ı yret •• lıiı:ınctlerimiu dalııı ileri. bulun mil· 
1 te ınal o1m:ıı ıekılde dalııı ı m mt, cbha m~eı· 
ıir n outemııdi lıaıı:lrlerlr c!cnm elmddiiimiz 
l.inm celeceii artık kendiliğiııden eıılaıılır. Bat· 
la it kametimizin yol (0$lericili:i ve it b:ı.prı• 
cılı:ı oiau.lı bıitüıı millelçe hııvacıl k aahaımda 
boııdoıı böyle imkinlarıı:ıızıo en ileri hııdlerindc 
r•relericıize eriıilinciye k:ı.dar çalııılıcaiı ıup· 
lı~ıizdir .,. 

İKDAM 
Türk havacılığı 

Abidin O;ınr, bu batlık allında Hava Ku. 
a:unun Aııkarada açılan yediııci koroltayındaıı 
babıedrrck diyor lı i: 

"Turlı Hın Koromunım yedinci kan:ltayınm 
lopbndıfı ...., han lnn•clleriııin harpte pek hu· 
itim bir rol oynadıiı ıu nraı!a, altıııcı kurultay
da Milli Şefimiz lıı:ıet laöniı'aun yapmıı olduia 
ikuın büJUk kıymet ve dıemiyeli bir kat daha 
tPb.r z etmektedir.,, 

• 
TAN 
İngiltere üç saatte rejim 
değiştirdi 

l1. Z kcriya Srrtel. bu lıaılık altında diyor 
ki: 

"Annı lı.-unaruı iiç aaat ıüren bir aıüıakcre
deıı ıonru, lıemtıs de rejim deiiıtirmeaiııi aadı· 
ran bir tnrzda liberal rlıoııomi sistemine nilııyrl 
vrrrn, biilün vıtaııdaıların nrını, yoğunu lıiıkii· 
-tin e111Tine •eren bir kanun kaba[ etti. 

Bu lıanuıı ile lıukı.im•I aermayeri Ye hi. kapİ· 
taliıt '"" iıçiyi kontrol ahına alıyor, lıaıuıl f.llıll· 
br elinde bulaııan butım hlırıkalara, bankalara 
Ye müunıeltre el koymak, iıçiye ele htedıii t•• 
lııma f8rllarıaı kabul ellİrmdı salilıiyetiııi almıı 
oluyor. Aıırlard:ınbtri hüriyd için, liberalizm 
için harp eden, ıııııcadele eden Ye bu uklarııtD 
lıer terden enl ıımkaddrı naurirle b.ık.ao inıi
liz milleti, bir an içinde •uıım bu haklardan 

( a.a.) Matbuat servısl 

mahrumiyeti kabul ederek laııkıımdo dilr.tatorlü
i• yılna bir ulilıiyel veriyor ... 

Ba deiiıikliiin dunyada hayretle karııık •• 
kialer uyaııdırdıinıı ıoyliyen mubarrır loıihere'
yi ba karara ınkedcn vui1eıi törle iıab edi
yor: 

"Bacuı:ku barp yalnız cep~do dovıiten or
dolar arasmda cereyan eden muhardıedca ibaret 
deiildir. Butuıı mılli b,-n:ıkların harp i!;tiyıç
larııa ıöre ıcferbcr edilip arca izo edilmesine 
ihtiraç Tardır. Cephede lıarp r-dcn iter ıırfere 
mukabil cephe arkasmd:ı oa kııi çalqır. lodern 
harp ıil.ihlarınnı ıı:u!ıiııımat İslılıliL:iııi karııla
mak için arkad:ı. hutun unayii lıarp cko=nıisİil9 
ardarıııı:k zarureti vardır. Cepbed ki harp arka
daki uıayie dayanır ... 

Mııhrrir makalesini 4Öyl lıuliıa edi;or: 
"! ıııilıerede k.abul edilen 7eai k.amınan mai• 

ıaıı budcr. lncihereııin b"ıitün iktııac!i '"" içti• 
ma ikaya klamıı harp lıeddlerine rure ıeferbu 
edrrek orıaoıze ellllek demektir. 1914 le bu U• 
rara nrm k içia ıcııeler ıeçmiıtir. Ba, defa da 
bu iı "kit kaybet.ıııcden yapılmııtır.,. 

VAKİT 
İtalyayı gayrimuharip bırakan 
üç sebep 

S d:ı Er ı:ı. bu batlık altmda, mutemadi telı
ditlerıae r•iıııen lıarbe bir tıırlu ciremıyea hal
yaııın korlı:tuğıı cilıetlcri ıoyle anlatmaktadır: 

"Mııbuiplerin politık. ekonomik ve askeri 
dcnımları bakımından iıç ııebep lıalya'ıım ba
ciinkü carriıaulıari;ılik nziydinı 4iıılıafau ~ı
tinneıin i ic.ap ellirmektedir. Ba uç ııebeba ayn 
a)'rı izahı ltalyaıım muharipler aruıadaki Yazi
ydini oldukça •izılı bir ~kılde tayine lıir.ıııet .. 
decektir: 

J - itaba Almanyaya bir meıızil nzifeıl 
cönnektcdir. 

2 - itaba, ınullefiklcrin zaferinden ümit U.. 
-miıtir. 

3 - İtalya lnt ve seri almaa :r.afcriııdeıı ıııeııı-
anıı deiildir "" 

Yeni Sabah 

Beşinci kol 
hı:ıı S iıab'm imzasız bıı yammda denilJ. 

yor kı : 
"Harbin baılanııcmda kulaktan blaia fml

daaan (rızli sılilııan, zehirli ıaz uçan yalıut 
lıararel ıırıreclen tuıkbr deiıl, belki udecc ba 
(beıinci kol) kutediliyordn ... 

Beıinci kolua faaliyet ıekliru kııaca tarıf .. 
dea ıımharri~ diyor ki: 

"Beıiaci kolun baılıca faaliyet leıMlltrıadea 
biri de faaliyete ceçilecelı nıcmlekcllt ınrrım m
mın epıı uya r.limre ile 11kı bir temu lemin 
etmek, onlarla içli ,dıılı olmalı: ve onları ilk lır
ıa lla harekete ceçmeleri i~in zrmin bazırlamak

hr." 
Muharrir dcnm ediyor: 

' 'Beıinci kol ıııeıısupları miıafirlılderioin ken
dilerine izafe clliii ıanıdao istifadeyi misafirlık 
mukaddes kaidelerinin bizı.at kendilrri tarafın
dan iblil ve ıuiılimali dolayuiyle, adiılerindu 
re.ae kcndıleri nezetmiı boluııııuıktadırlar." 

Muurrir, beıinci kola doiurao :r.ilıııiyctın dip. 
lomaıi tdikkiıini ıö,le tarif ediyor: 

"Evelce elçi lıulıumeıi meıbuuı namına ultl
ıaaıomu verir. sefaret beyelir!e ınemlekeıi tcrke
du ve bilfiil lıarp oııdan ıonra hatlardı. Şınıdi 
ise sefir ıefarctlıanede balo verirken tayyareler 
~hri bomlıa nya paraıatçii raiıııurona lıoia· 
yor • ., 

Frans1Z ve İngiliz gazetelerindeki fikirler 

Mütte ik· mukavemeti 
organize edilmiştir 

Faris, 25 a.a. - Havas: matbuat hü
ıasaları: 

Bütün gazeteler askeri vaziyeti 
bedbin görünmeksizin fakat tam ob
jektif bir tarazda tefsir ediyorlar. 

Mukavemet organize edildi 
Gazeteler, miıttefıklerın alınan u -

sullerine karşı mukavemetin her gün 
daha iyi organize edilmekte olduğunu 
ve ezcümle almanlann ilk rnuvaffaki
yetlerindeki inkişaf durduğu ıçın 

bundan böyle dostlarımız İngiliz ve 
belçikalıların yardımiyle hiç bir za
fa uğramadan sonuna kadar dayana· 
cak olduğumuz Flandre muharebesi
nin nihai neticesinde artık hiç bi~ 
şüphe mevcut olmadığını kaydetmek
tedirler. 

Pctit Parisien gazetesinde Charles 
Morice diyor ki: 
Düşmanın maksat ve tasavvurları 

varsa bizim kumandanlığımızın da 
maksat ve tasavvurları vardır. Kimin 
muzaffer olacağını bilmek mevzuuba
histir. Suali sormak, cevabını ver -
mek demektir. General Weygand or
du şeflerinin müzaharetiylc buna mu
vaffak olacaktır. 

Harp tatbik aanatıdır 
Le J ournal gazetesınde general Du

val kendilerini sevkulceyş mütehassı
sı kumandan zannedenlere Napolyon
un şu sözünü hatırlatmaktadır: "Harp 
bir tatbik sanatıdır. Harita üzerinde 
manevralar iradesi herkesin yapabile
ceği bir iştir. Yegane zorluk onu tat
bik etmektedir." 

Populaire gazetesi, harp hakkında
ki fikirlerimizin tadilini istemekte 
ve mühim olan şeyin kazanılan veya 
kaybedilen arazide değil, hasmı bit
kin hale getirerek mağlup etmek ol
duğunu bildirmektedir. 

Benzin me•ele.i 
Oeuvre gazetesinde bayan Tabouis 

ise meseleyi diğer vechesinden yani 
Romanya petrol kuyuları evelemirde 
işgal edilmemiş olduğuna göre, benzin 
cephesinden mütalea etmektedir. 
Almanya'nın bir taraftan suni ben

zin istihsaline aynı tempo ile devam 
etmesi, bilhassa İtalya yeliyle yapılan 
benzin ithalatının idame edilmesi ve 
beminin tamamen ordu ihtiyacına 
tahets lç1n !Hvamlı ietihlllkfn tıuna-

men tahdidi lazımdır. 

itimatla bekliyelfm 
Excelsior, Petit J ournal, Ordre ve 

Matin gazeteleri muharebenin bugün
kü ye muhtemel inRişafları hakkında 
uzun yazılar neşretmekte ve hepsi de 
Justice gazetesi gibi "itimatla bekli· 
yelim'' neticesine varmaktadırlar. 

ltalya ve Sovyetlcr 
Ordre gazetesinde Pertina': ve Oe

uvre gazetesinde de Tabouis, İtalya 
ile Sovyetler birliğinin vaziyetlerini 
tetkik ve bu vaziyeti ''harp dışı" ve
yahut "harp yakini" olarak tavsif et
mektedirler. 

Ordre gazetesinde Bure, Sovyetler 
birliğinin her şeyden evel alınanların 
safında harp etmekten çekindiğini ve 
Tabouis de tekzip edilmiş olmakla be
raber Almanya Budapeşte'ye bir aske
ri anlaşma empoze ettiği ve Sovyetler 
birliği de müttefiklerin vaziyetinden 
istifade ederek Romanya tarafında a
vantajlar temin eyledigi takdirde 1-
talya'nın Tuna Avrupa"sından berta
raf edilmiş vaziyette kalacağını bildi
riyorlar. Buna binaen Roma'nın men
faati. kendisinin de hayati menfaatler 
iddiasında olduğu bölgede statükonun 
muhafazasındadır. 

Populaire gazetesinde Lcon Blum 
silahlanma gayretini takdirle yadet -
mekte ve hayranlığa değer İngiliz kal
kınmasını tetkik ederek bunu bilhassa 
işçi partisinin hükümete girmesine 
atfeylemektedir. 

lngiliz gazetelerinin yazclıkları 
Londra, 25 a.a. - Bu sabahki Lon

dra matbuatı, vaziyetin ciddi olmakla 
beraber, ingiliz kuvveimaneviyesini 
kıracak kadar vahim olmadığını yaz· 
maktadır. Almanların Pas de Cala
is'ye doğru ilerlemekte olmalarının 
harbin neticesini tekarrür ettirmiye
ceğini, netice verici bir unsur olmı
yacağını tebarüz ettirmektedir. 

İngilterenin istilası teşebbüsüne 
karşı, İngiliz kabinesinin almış oldu
ğu tedbirlerin, sürat ve sümülünü de 
tebarüz ettirmektedir. 

Times gazetesi, almanların ilerleme
lerine rağmen, Fransanın şimalinde 

müttefik ordular arasındaki irtibatın, 
her ne pahasına olursa olsun muhafa. 
sa edllee,.~nf ~yoı-. 
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Asker gözüyle : 

vaziyetin şimdiki Garp cephesinde 
şekle girmesinin sebepleri 

Yazan: C. Ç. 
Almanların Belçika ve Hollanda'ya yapmıştır. Cephenin herhangi bir mın

taarruzlarını müteakip garp cephesin- takasında zırh ve motör kütlesinin 
de vaziyet hiç kimsenin tahmin ede - toplanması ne kadar çabuk olursa top
miyeceği bir tarzda birdenbire değiş- lanan bu kütlenin sademesi de o kadar 
ti. Bunun askeri bakımdan başlıca ıki şiddetli ve yakıcıdır. Çünkü bu sade-
aebcbi vardır : meye uğrayan kıtanın defi vasıtaları 

1- Belçika ordusuna yardım, sair muharebe icaplarının muhafazası 
2- Zırhlı ve motörlü kuvetler kar- bakımından karşısına çıkacak.zırh ke

§ısında lazımgelen büyük mikyastaki safetinden çok aşağı derecededir. Bü
tedbirlerin alınamamış olması ve ha- tün kttalara her nevi zırh kesafetini 
reket harbinin zorluğu. ve kütlesini defedecek silah vermeğe 

Müttefik ordularla alınanların garp de imkan yoktur. Bu ihtiyacı, zırh 
cephesinde ku1 nabilecekleri kuvet - kütlesinin çarptığı sahada defi kesafe
ler arasında eı. .. :.en pek büyük bir mu- tini temin ederek muvazeneyi hasıl e
vazenesizlik yoktur. Yalnız müttefik- debilmek için baş komutanlığın elinde 
lerin İtalya'nın hareketlerini gözönün- zırh taarruzlarını defedici toplu ihti
de tutmak mecburiyetinden dolayı al- yatlara ihtiyaç vardır. Fransız baş ko
man cephesinde alınanlar kadar kuvet mutanlığı elinde böyle ihtiyatlar bu
bulundurmamaları Almanya için stra- lunabilseydi Sedan - Namur arasında 
tejik bir avantaj teşkil ediyordu. 1914 alman zırhlı tümenlerinin hasıl ettiği 
de Almanya nasıl iki cepheli bir harp tazyiki önliyerek cephenin gittikçe 
yüzünden garp cephesinde kafi dere- büyüyen bir torba teşkil etmesine za
cede kuvetli bulunmamışsa şimdi müt- manında mani olunabilirdi. 1914 de 
tefikler de ayni müşkülata maruz idi- ı böyle bir yarmanın kapatılması daima 
ler. Tabii bu mükülat alınanların ka- mümkün iken şimdi yapılmaması nor
zandıklanıavantaja mukabil müttefik- mal kıtaların zırhlı birlikler karşısın· 
leri bazı sevk ve idare kayıtları altına' da hareket harbini yapamamasından 
almakta idi. Bu kaydın en mühimmi ileri gelmektedir. Çünkü; zırh kütlesi 
( hamle yapmak yerine hasmın ham- demek yerinde duramıyan ve daima 
lesini karşılamak ) diye hüHisa oluna- hareket halinde kalmağa mecbur olan 
bilir. Bu takdirde kuvetçe üstün olan kütle demektir. Bunun karşısında bir 
ve inisiyativi elinde bulunduran mü- mevziye gömülen birliklerin imhası 
sa.it mevzilerden yapılacak ateşlerle zamana ihtiyaç gösterdiğinden zırhlı 
birçok zayiat verdirildikten ve yaptı- birliklerin müdafaası bakımından iş
rıldıktan sonra mukabil bir hamle mev- lerine gelmez. Bilakis hareket halinde 
zuubahis olabilirdi. Belçika ve Hol - bulunan birlikleri zırhlı kıtalar kısa 
landa'nın taarruza uğramaları üzerine zamanda imha edebilirler. Onun için 
müttefikler gemi azıya almış bu azılı zırhlı kıtalar karşısında hareket harbi 
hasma karşı vakitsiz ve tehlikeli bir çok müşkülleşmiştir. 
hamleye giriştiler. Bu sebeptendir ki yarmanın ilk an-

Bu teşebbüs Belçika ve Hollanda larında sürülen birlikler hareket harbi 
ordularını yalnız bırakmayıp müştere- yaparak zırhlı düşmanlarını durdura • 
ken düşmanı karşılama maksadına ma- madılar. 

İrlanda lelhiı~ileri 
sorguya ~ekildi 

Belfast, 25 a.a. - Belfasta polisler 
bugün gayrikanuni bir teşekkül olan 
İrlanda cümhuriyet ordusu azalarının 
evlerinde taharriyat icra etmiştir. 

Resmi tafsilat mevcut olmamakla be
raber asgeri 20 kişinin komiserliğe gö
türüldüğü bildiriliyor. 

Silôhh tüccar gemileri 

Tuna nehri üzerinde 

sefer yapamayacak 
Bükreş, 25 a.a. - Tuna'nın Brayla ile 

Karadeniz arasındaki kısmı üzerinde silfıh
Jı tüccar gemilerinin seyrisefer etmeleri • 
nin rumcn hukümetince mencdilmesine mü
tedair kararı, Tuna Avrupa komisyonu ta
rafından tasvip edilmi5tır. Nehrin bu kıs
mında seyrisef er eden gemilerin murette
batı ıizerinde de Romanya, sıkı bir kontrol 
yapacaktır. Alınan b~ tedbirler, 'l'una Av
rupa komisyonunca yakında Bclgrad'da a
lınmış olan tedbirleri teyit etmektedir, 

Çin'in lbnissuut Arabistan'ı 
mümessili 

Beyrut, 25 a.a. - Çin'in İbnissuut 
Arabistanı nezdine mümessili tayin 
edilen zat kıral namına şehir valisi 
tarafından kabul edilmiştir. Çin ilk 
rlefa olarak bu memleket nezdinde 

"'!Sil edilmektedir. 

Mülted Belçikalıları götüren 
gemi battı mı? 

Londra, 25 a.a. - içinde belçikalı 
yeni mülteciler olduğu halde İngilte
re'ye gitmekte olan bir balıkçı gemi
sinin akıbeti hakkında daha evci tn
giltere'ye gelmiş olan mülteciler ara
sında büyük bir endişe mevcuttur. 

Çocuk bakıcı mektebine 
talebe kaydı 

Çocuk Esirgeme Kurumunun Ankare.'da 
çocuk yuvasındaki çocuk bakıcı mektebi
ne talebe kaydına başlanmıştır. Kayıt 30 
hazirnna kadar devam edecektir. Yaşları 18 
ve d:ıha yukarı yaşlardaki bayanlar alına
caktır. İlk mektep tahsilini bitirmiş olmak 
şarttır. Orta mektep mezunları tercih edi
lir. Mektep yatılı ve ücretsiz, tahsil müd
deti iki senedir. Taliplerin: nüfus cüzdanı, 
mektep diploması, sıhat ve aşı raporu, iyi 
h:ıl kağıdı, üç adet yeni çıknı15 fotografla
rını dilekçeleriyle birlikte Ankara'da Ço -
cuk Esirgeme Kurumu umumi merkezine 
göndererek mıiracnatları lazımdır. 

HA DlSELERt TAKİP EDERKEN 1 -----
Politikada antipati ve sempati TtJRKtf 

--( Hadyo DlfUzyoıı ~~ 
TÜRKİYE H.ndyosu - ,.ro ..,1 

Bir devl.::tin, kendi hudutları dı -
şındaki alemle normal münasebetler 
tesis edebilmesi için, her şeyden evcl, 
sempati kazanması elzemdir. Davala
rını, "akıl,, ve "mantık,, dışında kalan 
mülahazalarla isbat ve bunu tethiş 
yolu ile kabul ettirmeğe kalkan re
jimler, ideolojiler, kendilerine ancak 
antipati denilen bir ikrah ve nefret 
çenberi yaratırlar. Bu nefret çenberi
ni maddi kuvetler de ayrıca tahkim 
eder. Taktiksizlikten başka bir şey i -
fade etmiyen bu biçim bir taktik ile 
Avrupa nizamını bozmak iddiası, sa· 
dece cihanşümul bir isyanla karşılaşır. 
Zira, demokrasiyi bırakıp, kendi mem 
leketinin hudutları dışına da despot
luğu yaymak istiyen bir zihniyeti, 
ne akıl ve ne de mantık kabul edebi
lir. 

Belçikanın istilfisı için birçok 
"muhik sebep.,ler ileri sürülmüştür. 
Bu "muhik sebep" ]erden biri de, bu 
memleketin, hudutlannı müstevliye 
karşı tahkim etmiş ve diger komşula
rına karşı hiç bir tedbir almamış ol -
ması keyfiyetidir. Belçika'nın bundan 
eve1 uğradığı istila. !sa'dan evel 1914 
tarihinde vukua gelmemiştir. Hepi
miz biliyoruz ki, İsa'dan 1914 yıl son
ra yapılmış olan o istila, bugün de 

_ _....__.._( Dalga Uzunllle~ 
aynı istikametten ve aynı hudutlardan 164a m. ıts:.ı Kes l· 
tekrarlanmıştır. Bir davanın haklı ol- 31.70 m. OtGr> Kes./ 2o 
duğunu göstermek maksadiyle ciha - 19.75 m. 1519:') Kes./ 

nın aklıselimine bu nevi "muhik se- PAZAR: 26,S.1~ 
bep" !erle müracaat etmek, onunla is- 12.30 Program, ve mcınle~et 
tihza eder gibi görünüyorsa da, haki- 12.35 Ajans ve meteoroloJı 

12.50 Müzik: seçilmiş c:s
1
er,_ 

katte bu taktik, dünyanın gaflet dere- Cevdet Çagla, Kenı• 
cesini anlamak için yapılan basit bir rif İçli, İzzettin ökte. 

d ' ı· · d b k b' ri Halil Poyraz. f son a3 ame ıyesın en aş a ır şey 13.15 Halk turkulerı. Azııe 
değildir. rı Recep. ot 

Mertlik, vatanseverlik maskesi al- 13.30 14.30 Muı:ik: kıiçtik 
tında "beşinci kol,, adiyle meşru gös- Necip Aşkın). . ı - Demerssema.ııll• 
terilmek istenilen hareket de keza, bir bayram. 
iyi niyet sahibi memleketleri gafil av- 2 - Becce: Ruya (k 

3 - M icheli: Çarda$• 
lamak için bir hud'adır. Ama asıl gaf- 4 _ Hanschmann: J.O 
Jet içinde olanlar bunu tertip edenler- yol valsı). JC 
dir. Çünkü. insanlığın en temiz teza- 5 - Joseph Strausı: 
hürlerinden biri olan misafirperverli- gıçları (vals). ı .ı 

6 - Helıikoff: Noe 
ğe hiyanetle mukabele edilmesine şu- 7 - Van de Velde: 
urlu hiç bir memleket müsaade etmi- kısı (serenad). 

8 - Ryming: Entc:rııı 
yecek ve bu hiyanetin dehşeti nisbe - 9 _ Ed. KW'..neke: 
tinde şiddetle hareket edecektir. Bu hemşeriler opercundel' 

ve final. 
hiyanet, ister gökten insin. isterse JS.00 Progr,am, ve memteket,111 

yerden bitsin, tereddütsüz olarak im- 18.05 Müzik: karışık proJI' 
18,50 Muzik: Radyo caz or 

ha edilecektir. İstiklallerine tapan İbrahim Özgur). So 
d • ·11 Tuzün'ıin iştirakiyle· 

me enı mı etlerin şiarı budur. Başka l9.25 Konuşma. 
türlü bir mukabeleyi, ancak akıl ve 19.45 Memleket saat ayarı• 

teoroloji haberleri. _.t 
mantık dışı düşüncelerle yürüyenler 20.00 Muzık, Ç-0.lanlar: Kefll'f 

Ökte. 
lli. Tıı. J - Okuyan: Azize 1 

bekliyebilirler. 

1 

Cevdet Çagla, Şerif 

-------------------------- 1 - Uşşak peşrevi. -ı 'l - Ahmet Rasim • 

İsvi(re ile yapllğımız 

ticaret anlaıması 
İsviçre federal konseyi, mayıs bida· 

yetinde Türkiye'deki İsviçre heyeti 
tarafından parafe edilen ticaret an
laşmasını tasvip eylemiştir. Anlaşma 
1/6 tarihinde meriyete girecek ve bir 
sene muteber olacaktır. Anlaşma iki 
memleket arasında tediyelerin münha
sıran kliring esasına dayanacağını bil
dirmektedir. 

Boks dünya şampiyonu 
Boston, 25 a.a. - Boksor Amstrong, 

Zanelli'yi yenerek dünya şampiyon -
luğunu muhafaza etmiştir. 

Ordu' da okuma çağında 
çocuklar 

Ordu, 25 a.a. - Vilayetimizde oku
ma çağında bulunan yedi ile 16 yaşa

Piyano resitali 
1 tnnbul koııservatu . 

lvarı pro!csörlerlndcn 
Ali Sezin bu akşnm 

· radyomuzda saat 21 
45 de keman resitali 
verecektir Kıymetli 

sanatktırın konseri n
IAka ile beklenmekte
dir. 

Amerikada gef ecek 
seneden itibaren 

50.000 pilot yetisecek 
Vaşington, 25 a.a. - Matbuat mü

messillerini kabul eden Ruzvelt ha
zırlanan planlar mucibince gelecek se
ne, l temmuzdan itibaren Amerikan 
hava kuvetlerine pilot olarak 50 bin 
amerikalının kaydedileceğini beyan 
etmiştir. 

( r hahar ister gon~~ 
3 - Yesari Asım - utr 
y geçen gunlerimiz). 
4 - • • • • • uşşak şarla 
dalııra ). 
5 - Mustafa çavuı; ;ııı 
(Yavrucuğum güzelle 
6 - .•.• - uşşak ıur 
kokulu yirim). ı 
il - Okuyan: Mahıll 
1 - Lemi - isfahatı 
aşkrnla kül oldum). 
2 - Rahmi • isfahıı.tı 
beyhude figan), 
3 - .... - turkU: (Ka 
4 - •••• - türkıi: (Balıç 
gülleri derem). iJI 
5 - .... - turkü: (Ek 
lere). yl 

20.45 Konuşma (tarihten sa_, 
21.00 Muzik. Çalanlar: Ce~ .. 

mal N. Seyhun, lzzettc:' 
İçli. Okuyan: Radife "' 
1 - Kemal Niyazi Se 
çe taksimi. 
2 - Osman Nihat 1 nıtı' 
(Gene bu yıl ada içiıtı~ 
3 - Faiz Kapancı • tı 
(Gel guzelim Çnmtıc lı' 
4 - Osman Nihat • Nı 
(Körfezdeki dalgın stıf' 
5 - S. Kaynak - }'111 
(Göresin mi geldi?). 

tuf idi. Fakat B. Çörçil'in nutkunda 20 Mayıs akşamına kadar yıldırım 
da işaret olunduğu veçhile bunun için süratiyle garbc doğru ilerleyen hasım, 
yapılması lazım gerekli anlaşmalar e- müttefik cephesinde 150 km. derinli
velce hazırlanmamış olduğundan müt- ğinde bir torba - cep hasıl etti. Bu cep 
tefik ordusu Belçika'nın müstahkem müttefik cephesini mütemadiyen ger
mevkilerine alınan ilerlemesiyle bera- miş, cephe gerildikçe büyümi.i~. büyü
ber girmedi. Binnetice kuvetliye karşı dükçe de müttefik orduları anasırı bi
zayıf meydanda kalarak tehlikeli bir ribirinden ayrılarak kesafet ve aiasti
hareket harbi başladı ve hemen aksül- kiyetini kaybetmeğe başlamıştır. Ni
imellerini göstermeğe başladı. Bu yan- hayet cephenin incelmesi neticesi 21 
lış hesabın en bariz noktası Sedan • Mayısda Senkanten'de cebin dibine ya
Namur hattından içeriye giren alman kın yeri delinerek cep dibine toplan -
kamasına bu kamanın şimalinde kalan mış alman kıtaları timale do~ru akmı
müttefik bilyiık kuvetlerinin çok mu- ya başlamışlardır. Taktik bakım an 
sait bir durumda olmalarına rağmen husule gelen bu gayri müsait vaziyet 
birşey yapamayıp çarçabuk ekarte e- stratejik bakımdan da nazik bir durum 
dilmeleri cihetidir. Demek oluyor ki teşkil ediyor : 

..:::::-:::===::::::::::~:::::==:::::=:=::=::::::--Wrasındaki çocukların yekfinu 41.020 ai 
·ız, sngr-u erlte1C ölmalC uzere Z.813 

Norveç'teki alman kumandanr-
111111 ı~vt:ç l\Uıııanacınıyıe u:ım1ısı 

6 - S. Kaynak - Jlil 
(Ayrılık yıldönümü). ,..,..1 
~ o ••----....ı... u;..-,,.r:'T-

ra bulutları kaldır ar• 
8 - Saz semaisi. 

Belçika'ya yardım ancak alman taar- İngiliz ordusunun fransız şimal ce
ruzundan eve! müttefiklerin bu saha- nahından koparılarak ayrılması vazi
ya gelmit ve yerleşmiş olabilmeleri yeti ciddileştiriyor. Cenupta gergin 
ile kabil olabilirdi. Buna imkan ola - bir hat üzerinde duran fransız cephe
mayınca kuvetçe üstün olan hasmın sinin alastikiyeti gevşediğinden bu 
bundan istifade ederek inisiyativi el- cephenin şimale doğru harekete geçe
den bırakınıyacağı hesaba katılmalı rek ayrılan ingiliz ordusu üzericdeki 
idi, ve ancak müttefik manevresi düş- tazyiki hafifletmesi bir zaman mese· 
manın iste~ini kendi isteğine çevire - lesi teşkil ediyor. 
eek kudrette olabilmesi ile düşmanın Şimdi vaziyetin dü:zelmesi için cep· 
yapacağına kulak asmamak mümkün henin istikrarı, yani cenuptaki cephe
olabilirdi. nin artık uzamaması ve şimaldeki or-

Zırhh ve motörlü birlikler harbin dunun cenuptan yapılacak mukabil ta
eevk ve idaresi prensiplerini esasın - arruza kadar dayanması lazımdır. Bu
dan değiftirmemiş olmakla beraber na muvaffak olunursa kısa bir atide 
icrası üzerinde çok mühim inkilaplar çok başka haberler almak daima müm-

- Ben mi? 
- Hayatın hakkında bir karar vermedin mi 7 
- Evet ... Fakat... • 
- Aktris olmak ister misin? 
- Aktris mi? 
- Ne ise, bunu sonra konuşuruz. Şimdi biraz daha 

kündür. Çünkü müttefik orduları mağ
lup olmamış manevre kabiliyetini kay
betmiştir. Bundan başka 200 km. ye 
yakın derinliği olan bir torba içerisin
de bulunan alman ordusunun iki yanı 
daima tehdit altında bulunduğundan 
ve garbe doğru ilerlemesi muvasala
sının uzamasını intaç edeceğinden 

fransız baş komutanlığı manevre ka
biliyetini ele alıncaya kadar kati neti
ceye varması lfızımdır. Aksi halde al
man kuvetlerinin kendi1iğinden çekil
meğe başladığını göreceğiz. 

Son haberler müttefik cephelerinin 
istikrara doğru gittiğini göstermekte
dir. Bunlar vaziyetin katre katre müt
tefikler lehine döndiiğünü gösteren 
alametlerdir. Şimdi yeni fransız baş 
komutanlığı da bu istikrar ve manevre 
kabiliyetini temin işi ile meşguldür. 

dür. Bunlardan 65.147 si köy ve şehir 
mekteplerine devam eylemektedir. 

Ticaret müstesarı lstanbul'da 
İstanbul, 25 (T;lefonla) - Ticaret 

Vek5.Ieti Müsteşarı B. Halit Nazmi 
bugün İstanbul'a gelmiştir. Ticaret 
Müsteşarı birkaç gün burada tetkik
lerde bulunduktan sonra Balkan an -
tantı ekonomik konseyine iştirak et
mek üzere Belgrat'a gidecektir. 

Yeni Erzincan valisi 

Maraş, 25 aa. - Erzincan valiliğine 
tayin edilen şehrimiz belediye reisi 
doktor Sükuti Tukel yeni vazifesine 
gitmek üzere dün şehrimizden ayrıl
mıştır. 

Stokholm, 25 a.a. - Norveçt'eki al
man kuvetlerinin kumandanı general 
Falkenhorst'un salı günü İsveç - Nor
veç hududunda, İsveç ordusu başku
mandanı general Thoernell ile bir mü
llikat yaptığı dün akşam bildirilmiştir. 

Bu mülakat esnasında pratik cihet
lere ait bazı mesail görüşülmüştür. 

İngiliz kadınlarını vazifeye 
davet 

Londra, 25 a.a. - Eski lord şansöl
ye Sankey, Londra'da verilen bir öğle 
ziyafetinde söz alarak İngiltere, İs
koçya ve Galles kadınlarını memleket 
maneviyatının muhafazasına davet et
miş ve kadınları devlet emniyeti hiz
metleri için seferber etmek zamanının 
geldiğini ilave eylemiştir. 

21.35 Müzik: Kavalcı İzzet/. 
21.4S Muzik: İstanbul kons~ 

fcsörlerinden .Ali seı!Jı 
keman resitali. 

22.30 Memleket saat &yarı .,e 
)eri. 

22.45 Ajans spor servisi 
23.00 Müzik: Cnzband (Pi.) 
23.25/23.30 Yarınki prograıtı •' 

• • • • • • _.ı 

--( FRANSIZ RADYOJ.ı.ı""ı 
FRANSIZ Radyosunun Tu 

yatı gtlnde iki defa yapııınaıct ._ 
rın saat ve dalga uzunıuıdııt' 
bildiriyoruz: I 

1 - TU'RKİYE sa.aUyle ıf 
dalga 41.44 M. t' 

2 - TÜRKİYE saatiyle ,O. 
- P.T.T. 253M. Radiyo -
227 M. 

Aile Oc:..~ı 

Yirminci Asırda Kadın 

Alman imparatorunun bir emirnamesi ııe. & 
el asrın 1901 de değil, ikincikanun 1900 tarih111 

ni tam bir sene evel başlıyacağı. tebliğ ediJdil' 
denberi, bu mesele, her zamankinden daha uyuyalım. Ha, dur. Evela bir şey yiyelim. Sütlü kah 

ve içer misin? Salam mı yirsin, yoksa tereyağı mı? 
Madam Şipoş! Madam Şipoş! Sağır bu kadın. Git 
ıöyle şuna, kahvaltı hazırlasın. Bak, az kalsın unutu· 
yordum. Öğleden sonra seni biraz dışarı gönderece
ğim. Görülecek bir iki işim var. Tiyatro direktörü
ne bir mektup götüreceksin ... Oradan şapkacıya uğ
rıyacaksın ... Terziye de para yollıyacağım... Gelir
ken de Gerbeaud pastahanesinden ısmarlıyacağım 

şeyleri alacaksın ... Tiyatro direktörünün yanında a
kıllı ve zeki olmağa gayret et, sebebini sonra anlatı
rım... Haydi, şaşkın, şaşkın yüzüme bakma. madam 
Şipoş kahvaltıyı getirsin. 

Yaz.an: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TôRUMKUNEY -13-

b~r surette bir çok fikir adamlarını işgal etti. 1~ 
cı asırda kadın. Bu mevzu bir haylı münakaşa! 
açtı. Ateşli inkılapçıların sözlerine bakılırsa. iÇ 

nizam ve adetleri pek kısa bir zamanda t o' 
değiştirecekler. Yirminci asır! Aşağı, yukarı 
nedenberi hep bunun hülyasını kuruyor, bundP' 
sediyor, içtimai, ilmi, fenni her hangi bir ısı 

O, esniyerek uzanırken, kendisinin sıcak yatağın
dan kalkıp mutbaha, madam Şipoş'un yanına gitmesi 
lazımdı. Bir, iki dakika içinde, öğleden sonra onu 
evden uzaklaştırmak için ne güzel bir bahane bulu
vermişti. Ne akıllı 1 Ne kurnaz! Ne yaman! 

Ne nefret edilecek bir insan 1 
iV. 

İşin kötü tarafı, Maria, eve kaçta dönebileceğini 
aöylememitti. Tenbih ettiği bütün işleri bitirmişti. 

Eve dönse acaba kapıyı açarlar mıydı? Böyle bir ran
devu kaç saat sürerdi ? Mösyö Maksi, her halde saat 
üç buçuğu geçirmeden gelmiş olacaktı. Şimdi altıyı 
çeyrek geçiyordu. Henüz evde miydi? Blitün bunlar 
ne tuhaftı? Filan günü, falan saatte buluşup, sevişe 
ceğiz diye evelden karar veriyorlar ... Aşka hazırlanı 
yorlar ... Bu ne garipti? Hem güpe gündüz, insanlarır 
itleriyle meşgul olduğu, dükkanların açık bulunduğu. 
arabaların caddelerde koşuştuğu bir saatte.- Kapıları, 

pencereleri kapatıp, perdeleri indirerek; haydi, ıim
&.,Hvııtelim ,demek ne çirkin, ne akla sığmaz bir ha
rekett 

Gizella'nın fikrine göre sevişmek için sükunet, 
sessizlik ve huzur Iazımdı ... Aşk gecenin bir sırrı i
di... Fakat, Maria bu hususta da başka türlü düşünü
yordu 1 Maria, zaten aşık değildi. Aşk, onun elinde 
bir silah, muvaf fakiyete, lüks ve servete kavuşmak 
için bir vasıtaydı. Maria, mösyö Maksi Ravberg'i, ar
zu ve ihtiraslarının önünde diz çöktürüyor, tepesinde 
bir zafer bayrağı gibi şahlanarak dalgalanıyor ... Mös
yö Maksi, ise, gözlerinde derin bir hayranlık ve tes
limiyet ifadesiyle başını kaldırıyor, bu muhteşem, bu 
zalim kadının parlak siyah gözletine, nihayetsiz bir 
zevk ve saadetle bakıyor, onlardan bir teselli, bir ü
mit bekliyor .•. 

Zavallı, bctbaht mösyö Maksi, ona, kalbinin olan
ca samimiyetiylt acıyordu. Fakat, bu duygusunu ken
disine hiç, hiç bir zaman açamıyacağını biliyordu. So· 
ı-.aklarda, maksatsız dolaşırken, ablasına kızıyordu. 

Maria. açıkça: 

- Gizella, deseydi. Öğleden sonra evimin serbest 
olmasını istiyorum. Saat ikide git, yedide gel. 

Bu daha güzel olmaz mıydı? Hiç olmazsa eve dö· 
1eceği saati bilir, böyle ı;okak ortalarında kalmazdı 
fa yır l Maria, sırlarını kimseye söylemezdi. Mağrur 
ve hodbin ahlakı, onu samimiyetten ,açık sözlülükten 
daima uzaklaştırırdı. İnsanlar üzerinde hakim olabil
mek için hakiki hüviyetini kimıeye göıtermez, haki
kl makaadını kiınıenin anlamasını istemezdi. DiltUn
dil. .Yedide eve ptmeıinde bir mahzur olmadıiına 

karar verdi. Çünkü ; saat yedi buçukta Maria'nın ti
yatroda bulunması şarttı. Fakat, o zamana kadar na
sıl vakit geçirecekti ? Soğuğun şiddetini, vücudu ya
vaş, yavaş hissetmeğe başlamıştı. Madam Şipoş da 
evde yoktu. Onun, elbiselerini almak için Andiraşşi 
caddesine, babasının evine gitmişti. Evde, olsa bile 
ablası içeride bir yabancı erkekle öpüşürken, hizmet-

çi kadınla mutbahın bir köşesine sinemezdi ya ... ? 

Bir pastanenin önünde durdu. Bir müddet vitrin

leri, içerideki adamları seyretti. Sonra, birden içeri 

daldı. Köşedeki masalardan birine yerleşti. Sütlü kah

ve ısmarladı. Masanın üstünde bulduğu bir gazeteyi 

aldı. Yapraklarını çevirmeğe başladı. İkincikanunun 

birinci günü idi. 1.1.1900. Yeni yıl, belki de; yeni a

sır. Bugün gazete çıkmamıştı. Masanın üstündeki ga

zete, her halde dün basılmıştı. Bir ıilrü havadisler, 

makaleler vardı. Hiç biriyle alakadar olmadı. "Aile 

ocağı" başlıklı bir yazı gözüne çarptı. Başlığın al

tında, ince yazılarla " Yirminci asırda kadın ,. cümle

si sıralanmıştı, Gazeteyi bir kenara bıraktı Garsonun 

getirdiği sütlü kahveyi telaşla içti. Etraftaki masa

lardan kendisine baktıklarını hissetti. Kızardı. Fin

oaru itti. Gazeteyi eline aldı. İyice açarak, batını ar

kasına gizledi. Biraz evel gözüne iliıen makaleyi ha· 

raretle okumağa bagladı: 

karşılaştığımız zaman: 

"- Bu meseleyi de yirminci asır halleder" 
duk. 

"Onun, bize saçacağı, parlak aydınlığı dil, 
ken, nihayetsiz bir sevince kapılıyor, fakat, 1 
şında ilerliyen karanlık bir gölgeyi de far1' 
kalbimiz sıkışıyor, nefesimiz darlaşıyordu .. • 

Yirminci asırda kadın ne olacaktı? Daha d~ 
nasıl olacaktı? Politika hayatına atılmak, içtı ti 

d ~· • k . . 1 . d ıete zamı egıştırme ıçın yapı an çetın müca e . 
tirak etmekle, bugüne kadar muhafaza ettiğl ,r 
siyet~e~ini; k.albin~n- hassasi~e~ini, varlığını~ :.e 
hengını, teshır edıcı kudretını, hi.ilasa, sevgı 
dirlerimizin tükenmez bir menbaı olan kadınlıl' 
betmiyecek miydi? . 

"B .. k" d bamb k b. .. ecel' ugun un en aş a ır şekle bürun rıf 

hakkaktı. Şimdiye kadar, yalnız erkeklerin "' 
lan, bu gürültülü, ezici, üzücü hayat boğll ,, 
dan nasıl çıkacak? Yeni bir kadın tipinin dO 
şüphesizdir. Kuvetli, kendine hakim. ar.ıu "' 

desi yüksek, bilgiden yana bugünkünden ço1' • 
olacaktı. Fakat, bütün bunlar, kadınlık, anneli 

bi en büyük, en kıymetli meziyetlerinin IJir 

nı olsun il.zerinden ailmiyecek mi? 
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Clrp vaziyeti ve ita/ya 'nın 
takip etti.ği siyaset 

1Bükref te yapılan 
Balkan 

bisiklet yanıları 
Bükre§, 25 a.a. - Dört Balkan 

devletinin bayraklariyle süslenmiı o -
lan Bükreş veledromunda bugün saat 
16 da bisiklet BalkanyaClı başladı. E
kipler milli marşlar çalınarak halka 
takdim edildikten sonra yapılan geçit 
resmini müteakip müsabakalara baı
landı. Bugünkü programa göre vites 
yarı§ı seçmesi ile dömi final ve 33 ki
lometrelik, veledromda 58 tur tutan 
dömi final müsabakası yapıldı. 

Okun ucundan 
Gilz.ide edip Yalcup Kadri Karaosma.noi

Ju'nım "ErenlCl"in balından" ismiyle evelce 
intiııa.r etmlı olan nesirleri .edebiyat lle • 
mimizde hakiki bir hidlııe olmuı ve pek 
büyük bir rağbetle ka1"31lanarak iki defa 
basıldığı halde kısa zamanda mevcudu kal
mamıştı. 

1 manın tılsımı 
Fahri ECEVIT 

Atatürk nutkunda der ki kerek hür bir Fransa doğurmuştu. 
"Harp ve muharebe demek iki mil· Sedan ana da kırk sekiz yıllık ıstı

/etin -yalnız iki ordunun değil- bütün raptan sonra Marn'i dünyaya getirdi. 
mevcudiyetleriyle, ve bütün mamülk- Fransızlar acıya metanetle karşı ko • 
/eriyle, bütün maddiyet ve maneviyet· yacaklardır, çünkü bilirler ki muzaf
/eriyJe, yekdiğeriyle karşı karşıya gel- fer ve büyük yarınlar sıkıntısız doğa
mesi, ve biribiriyle vuruşması demek- maz. Bi.z Türkler ise bunu herkesten b "•naa' • . I" nın fnnalınde yapılan 

llake • h 
lrehen· rı arekatta, dün mu· 
.u. rn aey . .. . 
~te lrth rı uzerınde eaaslr au· 
olrıı, Ueaair olabilecek bir hadi· 
il le lrtııtrr. Alınan taarruzu ve 

t.. ar,, rn" tt f'k · 
. lln tidd . u e ı mukavemetı 
it. .\l etıyle devam etmekte· 
ntbr,~anlar, Valenciennes'le, 
~a:l 1 arasından garbe doğru 
ier ;rınr teksif etmi§lerdir. 
b~"İll ~~aftan Manş sahilinde 
'tleıne~ en Boulogne'a kadar 

ı bir tge rnuvaffak olan alman
ı,... a

1
raftan St. Omer'e doğru 

1 .. .,, ar d' ~ f d 
e'l'e do~ ıger tara tan a 
il tebu~ .&ru. çıkmı§lardır. Al· 
, l<aı ııne ınanmak laz:ımge· 
~h e. ırıuhasara altındadır. 
lllı raı b"J . lteb 

1 
o gesınde yapılan 

bir h er hakkında henüz et· 
• da Cepha.her. alınamamııtır. Bu· 

ta:d el~rı tayin etmek İm· 
~e, ce:h Bızzat fransız tebliği 
~'lllll a(i 

1 
e tayin etmenin zorlu· 

Y emektedir. 

brai mmtakasmda 
111-ıd 
V an Cambrai • Arras ve 

ılt ~ •lenciennea arasında mÜt· 
İııi11 ~ ~iman kuvetleri biribir-
' hur ç~e girıni§lerdir. Alman· 

. ttt f ~ a, büyük kütlele;in ve 
. bir ; aların İ§tirak ettiği ge· 
ır. lier ~t~ harbi kabul etmİ§ler· 
hıia Çaı1ki taraf da biribirini aar· 
·~d, h·ltnaktadır. Şimdi bu mın· 

· 811 hr takım helezonlar va~· 
l İn n e.lezonlarm kıvnlı§lan 
"tiiıt ~t.ıcesini tayin edecektir. 
~ o da ı~ın bilinen bir §ey var· 

l)'a' §ırnalde Flandre'dan ya· 
ırın ~ 

~ l'aj•rı· agının cenubundan, 
~ llap ırı biraz altında bulu-
' ,,.:."ırıe'a kadar çok tiddet
aı:)a~ ,a.ların cereyan ettiğidir. 
~ 3oe l~, Somme ınnaiı ara· 

~~il kıloınetrelik bir sahada 
.,,..İt, :~İği hala devam etmek· 
~ Zı.ı-uı ~11.tılar iıte bu gedikten 
~ı ıc:~ Ye Man~ sahillerini 
ti · t-1iitt "~tlerle bealemektedir
ct_ bıı Red~~ı~Ierin bütün gayretle
-. ltalaıı :• kapamağa ve ıimal;: "'"ııı llYetle cenuptaki ku
~ tııftu da ınuvasalayı temine 
..:._~, ti~d?nun için, netice hak
~lıd ıden bir hüküm vermek 

ır. 

lya• 
nın tavrı 

~ llrbj b 
~ ~ " •afhada b11'aktıktan 
' 1• d..iiet il ~ununla alakadar o
d~ ""= b bır nıevzu üzerine dö
~· llun: da ltalya'nın vaziyeti· 
t- )'lltıd an çok evel yazdığımız 
d ~uh a . ltalya'nm takmdığı 
ı..._~~ bll.rıpJik sıfatını tahlil e· 
:'llltll • Q t • b. • 
"'" 1lda. ~ ırın, devletler hu· 
\ıııh'l'İJ>Ji:İnı ~ir ıey olduğunu, 
~\b"lldutu e, bıtaraflık arasında 
d !aluh. ~u, kah bitarafhğa, ,. ..rıp1·~ 
"i 1ttiJc I •ge yaklaıtığını kay-
\iı~')'ri..;11~al~a'nın vaziyeti, ya
~ -•aa, lll arıpliği aon günlerde, 
~ Hır, lt:haripliğe doğru yol 
~~ Kirııı. lya, harp etmeden, 
~ •tııı g~ •t bir memleket man· 
'""-tu ;at~rınektedir. Alman 
"ı :~ daha.enııleyince, bunun bil· 
ilıti °'iİ)oru "azıh bir fekil aldığı
-.~~llerj ~· ltalyanlar, galebe 

1. •)'et .,1~1 tartarak, ona göre 
''tly •ktadırlar. 

~Seti 
l ta.ı) ' ---• nın • 

dıi.... 'lti~· . t•nıdiye kadar takip 
''Qıı • 1 1 •Ya 1 

' t tey •etten bizim anla· 
'•it::~ •atı~ur: bir zafer olur· 
aıll\ bunUn ~ ~sını temin etmek, 
)e ~alcı 1 •çın de duadan fariğ 
c-i~ •dar /\:alya filhakika ıimdi
d1 ~ ~. •ırf :::~nya'ya, eğer ti.bir 
-r t tıtlllitti.. :nevi sahada yar-
h Q'tl •• ""lın 1ıııı:le llrrıa.2 I an taarruzu baı· 
'-tıtt" "lel'h'' talya'da da mütte· 
\it tt. •· •ne te h .. 11i(t •Yıa"eı 1 B za urler çoğal· 
~l)j):ların1 ~eft~doglio hudut İs· 
'•tt, I nazırla 't etıniı, nafıa, 
:' ic' h lalya•ıı rı Yaptıkları beya· \ '"h: ederae ırı, I>uçe'nin emrin-
e~" felt~e tirebiı: "e:,a. bu tekilde 

ta.1'
0 

ide t~ cegını lüzumsuz 
"elt, ~ ~ila.110,~:rla.mıılar, Kont 
~ \o:• ~'°lirı·1 • • hır nutuk vere-
q "'ll'ij nın .. 

ll>'et b )ece~· . tostereceği yol· 
-ok i . ••nı a •· 1 c:ttııd r ıta.Jy oy emiıtir. Ni-
,._,. ~l'l sılca an ıazeteai baklayı 
:- ttı ._ y._ 'Ya:;~a.k, ltalya'nm Al

' ))ut ~ilde •ı: lllanevi yardı
--.~ ~~llıbM.._ arı atınak •afletin-
~d -..•ur• ''I • 

- Pr~ • , talya, aon harp 
la lllla büyük bir 

kuvetini Alp hudutlarında ala· 
koymu§, müttefiklerin Akdeniz 
donanmasını Akdeniz'de ha.paet
miştir!" Bu aıağı yukarı bir blö
fün ustaca itir.afıdırl. 

Son tedbirler . 
Ş imdi vaziyet ıudur: Fransa· 

nın şimalinde harbin şiddet• 
lendiği bir zamanda İtalya, üç bü· 
yük transatlantiğine hareket et• 
memek için emir vermi§tir. Akde· 
niz limanlarında bulunan bütün 
ticaret gemilerini çekmektedir. 
İtalyan üniver.sitelileri, sanki hü
kümet emrederse, silah altına git· 
miyeceklermit gibi, icabederae, 
harbetmek için Musolini'ye mÜ· 
racaat etmişlerdir. Hatta i§e, ge· 
çen harbin mahilleri bile karış· 
mıştır. Sanki topallar, körler, kol· 
suzlar harpte bir i§e yararmıı gi· 
bi bunlar da ön saf ta harbedecek· 
lermiş ! ftalya, bu malfıllerle timdi 
blöf kozunun en sonuncusu, yedili· 
sini oynamaktadır. Diğer taraf· 
tan, Kont Ciano, bir kruvazörle, 
Arnavutluğa gitmit ve hatta Oa
küp'e kadar uzanmııtır. Arnavut• 
luk'ta 50.000 amele, Yugoslavya, 
ve Yunanistan istikametinde de
miryo)u yapmaktadır. Bir aralık, 
Yugoslavya hududunda bir köyün 
evleri bile ta§landığı halde, Yu· 
goslav • Sovyet anlaşmalarından 
aonra bu gibi harekat biraz tavsa· 
mı§tır. Dün öğrendiğimize göre, 
son bir çare olarak, İtalya, sivil 
seferberlik kanununu kabul etmiı· 
tir! 
. 
ltalya ve Amerika 
F akat hakiki vaziyeti göz ö-

nünden uzak tutmryalmı: 
Amerika, ltalya'nın harbe girme
ıine şiddetle muhaleftst etmekte
dir. Ama ltalya harbederse, A
merika ne yapacak? diyenler bu
lunur. İtalya harbederae, Ameri· 
ka derhal bitaraflık: kanununu tat
bik etmeğe ba§hyacaktrr. Bu ka· 
nunun latbikı iae, İtalya'yı yalnız 
Amerika'dan temin ettiği, birçok 
kıymetli iptidai maddelerden 
mahrum bırakacaktır. Unutma
mak lazımdır ki, ltalya'nm aon 
yedi ayda Amerika'dan yaptığı 

hammadde ithalatı 53 milyon do
lar kıymetindedir. Bu hammad
delerin bir kısmının Almanya'ya 
gitmediğini kim temin edebilir? O 
halde ltalya'nın harbe girmesi Al
manya'nm da aleyhinedir. Fakat 
buna rağmen iki ahbaplar, biribir
lerine tempo tutmakta kuaur et· 
miyorlar. 

Amerika'nın teıebbüsleri 

D Ün gelen haberlerden öğre
niyoruz ki, Ruzvelt'in Papa

lık nezdindeki mümessili Myron 
Taylor Papa ile uzun bir mülakat 
yapmı§hl". Bu mülakatın ltalya
nın harbe girmemesi lehinde bir 
teıebbüs olduğu bahiı mevzuu· 
dur. ltalyan taraftan bir Yugos
lav gazetesinin verdiği maliima· 
ta göre, İtalya, Akdeniz'e artık 
"Mare Nostrum" demek sevdasın· 
dan vaz geçmi§, ve burasının bir 
bitaraf deniz, yani bir nevi No 
mana land haline konmasını temin 
için Amerika nezdinde teşebbüa
te bulunmuıtur. Eğer bu haber 
doğru ise, evelce, "Akdeniz diğer 
devletler için bir yol, fak at bizim 
için hayattır!" diyen Muaolini'nin 
timdi realitelere daha çok yaklaı· 
tığını tahmin edebiliriz. lıin ha· 
kikati şudur: İtalya da harbe gir
mek istemiyor. Fakat hazır dün· 
ya karıımııken bir ıeyler kopar
mak arzusundadır. Fakat unutmu
yor ki, kendisi, farzımuhal, Kor-

• sika'yı, Nia'i alsa bile, bundan 
sonra tepesinde muazzam bir al
man İmparatorluğu onun için dai
ma bir tehlike halinde kalacaktır. 

Mümtaz Faik FENiK 

Vites yarışında çekilen kura Uze -
rine her milletten iki koııucu olmak ü
zere 8 bisikletçi ikişer olarak dört 
grupa ayrıldı. Bu suretle birinci 
grup: 

Georgief (Bulgar), Veferyadis (E
len), birinci: Georgief. 

İkinci grup: 
Goryadis (Elen), Orhan (Türk). 

Birinci Goryadis. 
Üçüncü grup: 
Gabrk (Bulgar), Bragomit (Ro

men). Birinci: Gabrak. 
Dördüncü grup: 
Talat (Türk), Steinhard (Romen) . 

Birinci: Steinhard. 
Bu dört grupun ikincileri elimine 

olmuş, birincileri arasında çekilen 
kura üzerine dömi final bulgar Geor
gief, yunan Goryadis ile koştu. Bul • 
gar birinci oldu. 

İkinci grup: Bulgar Dolers, türk 
Talat ile koştu. Bulgar birinci Talat 
ikinci. 

Yarın (Bugün) vites yarışının fi. 
nali iki bulgar koşucu arasında birin
cilik ve ikincilik için, Türk ve Elen 
koşucular arasında da üçüncülük ve 
dördüncülük için yapılacaktır. 

Üçüncü müsabaka, dömifunk 33 ki
lometre 58 tur. Türk ekibi: Talat, Or
han Suda, Nuri Kuş ve Kirkor'dan 
müteşekkildi. Yarış büyük bir hız ile 
başladı. 10 uncu turda evvela Kirkor 
ve sonra da Talat yapılan hatalı bir 
vaziyet ile, Talat'ta ağır ve Kirkor'da 
hafif yara olmak üzere bu iki kıymet
li koşucumuz yarış harici kaldılar, 
Bu suretle 20 kişinin iştirak ettiği bu 
yarışta takımımızdan yalnız Orhan 
Suda ve Nuri Kuş kaldı. Ve nihayet 
diskalifiye edilen birçok koşucular -
dan sonra yarış 9 kişi arasında neti
celendi. Genç koşucumuz Nuri Kuş, 
istikbal için çok iyi şeyler vadeden 
güzel bir oşu yaptı. 

Her iki turda vitea yapmflk suretiy
le puvan verilen bu koşunun netice· 
sinde yunan Goryadis 43 puvanla bi
rinci, bulgar Cambagof 28 puvanla i
kinci, bulgar Yurgief 27 puvanla ü
çüncü, yunan Meonidas 18 puvanla 
dördüncü, romen Georgief 14 puvan
la beşinci, Türk Nuri Kuş 12 puvanla 
altıncı. 

Pazar günü yapılacak yarış vites 
müsabakasının Finali "Kurs Pursüit" 
ve "Amerikan" yarışları olarak gene 
Veledrumda yapılacaktır. Bu yarışla
rın neticesi akşam Türkiye saati ile 
saat 20.15 de Bükreş radyo merkezin· 
den tilrkçe olarak neşrolunacaktır. 

Hava muharebeleri 
(Başı 1 inci sayfada) 

Londra, 2!5 a.a. - Şark! İngilterenln köy
lerine alman tayyarelerinin atınıı olduğµ 
bombaların bir tesir yapmadığı ve az ma.d
dl zarar verdlğ'i teyit edilmektedir. Şimdi
ye kadar olan resmi raporlar yalnız iki 
kUçtik evin harap edildiğini bildirmekte -
dir. 

Y orkıhire' e düıen bombalar 

Remzi Kitabevi, muharririn "Erenlerin 
bağından" başlığı altında evelce kitap hali· 
ne getirilenler ancak kii~ük bir kısmıru 
tutan nesirlerini ııimdi "Okun ucundan" 
başlığı altında güzel bir cilt halinde bas -
tırarak intişar sahasına koymuııtur. 

150 sayfadan mürekkep olan bu kitapta 
Yakup Kadri'nin lezzeti hill damaklardan 
pkmıya.n nefis mensurlanru toplu bir hal
de okumak mümkündilr. Bu pek kıymetli 

eseri okuyucularımıza tavsiye ederiz. 

ARKİTEKT ( Mimar ) 
Bu derginin 109 - 110 cu sayıları in

tişar etmiştir. İçinde yapılmış müte
addit eserler ile köy mimarisine ait 
birçok projeler vardır. Bunlardan ba§· 
ka, hava bombardımanlarına karşı ko
runma usulleri, Mimar Sinan'a ait ye
ni vesikalar, adli yazılar ile malzeme 
rayiçleri vardır. 
ARKİTEKT bu sayı ile onuncu in· 

tişar yılımı girmiştir. Tavsiye ederiz. 

Kavgam 
Almanya'nın bugünkü ıefi ve nasyonal 

sosyalizmin kurucusu Hitler, siyasi akide
lerini ve bu akideler uğrunda yapmıı oldu
ğu mücadelelerin hikliyesini, iktıdar mev
kiine gelmeden çok önce Mein Ko.ınpf yani 
"Kavgam" isimli bir eserle tesbit etmişti. 
Bugün alman gençliği için bir mukaddes 
kitap haline gelmiı olan bu eserde Hitler 
yalnız akidelerini izah etmekle de kalma
mıı siyasi programını, mı.ıstakbcl hedefle
rini ve Almanya'nın takibetmcsi lilzımgc -
len yolu da sarahatle çizmiştir. Söyledik -
!erinin büyük bir kısmını bizzat tahakkuk 
ettirerek filiyat aahasına çıkarmıı olan 
Hitler'i ve onun idaresi altındaki nasyonal 
sosyalist Almanya'yı anlamak i~in hiç bir 
eser ııüphcsiz bizzat bu "Kavgam" kadar 
öğretici bir mahiyet arzedcmcz. 

İşte bu noktayı göz önünde tutmuı ol • 
duğu içindir ki Hüseyin Cahit Yalçın bu 
eseri dilimize çevirerek bir gündelik gaze. 
tede tefrika etmlıti. Şimdi "Kavgam" İs
tanbul'da Muallim Ahmet Halit kitabevi 
tarafından mecmuu 510 uyfa tutan iki bü
yük cilt halinde bastırılarak aatııa çıkarıl
mıljtır. 

Bugün dünyada çere:ran eden lıı:anh ve 
feci hidiıelerin içyüzllnU ve ıebebini an • 
Iamak ve nasyonal ıosyalbm hakkında tam 
bir fikir edinmek istiycn herkeı bu kitabı 
dikkatle okumalıdır. 

Kara gün yazıları 
.Muharrir Bay Hqlm Nahit Er - Bil uzun 

müddet netir hayatmdan uzak yqadıktan 
ıonra tekrar bizi düıünce ve duygularından 
istifade ettirm!ye baılamıı bulunuyor. Mu· 
harrir, mütarekeyi takip eden vatanın ka
ra günlerinde muhtelif mecmua ve ııuete
lerde neııretmiı olduğu ıilr ve nesirleri bu 
kere bir araya getirerek "Kara ıün yazıla
rı" baııhğı altında bir cilt haline get.irmiı· 
tir, 

Kitapta bir önsözlc bu eski yazılarm ni
çin tekrar neııredildiği anlatıldıktan 10nra 
on bir ıiir ve dört nesir yer bulmaktadır. 

Temiz bir ifade ile içli hiılcre tercüman 
olan bu par~alar bundan 20 ıcne önce ya -
zılmııı olmalanna raimen gene .ıevklc o • 
lmnmaktadır. 

Bu &Uzel eseri tavsiye ederl.ı. 

Çocuk 
Çocuk Esirgeme Kurumu' Genel Medcc

zi tarafından çıkanlmakta olan (ÇOCUK) 
adlı derginin (191) inci ıayısı çıkmı,ıır. 

Yurt yavrulannm sağlık, sosyal kültürel 
durumlarının inkiııafına hizmet eden bu 
kıymetli dergiyi çocuklara, çocuklu ana ve 
babalara tavsiye ederiz. 

Belgratta verilecek Alman 
konserinden ni~in vaı ~ildi ! 

tir. Millet efradı, yalnız düşman kar- iyi biliriz .. 
*** şısında bulunanlar değil, köyde, evin

de, tarlasında bulunan herkes, silahla 
vuruşan muharip gibi kendini vazife
dar hissederek bütün mevcudiyetini 
mücadeleye hasredecektir. Bütün mad. 
di ve manevi varlığını vatan müdafaa
sına hasretmekte teenni ve müsamaha 
gösteren mİJletler harp ve muharebeyi 
cidden göze almış ve başarabilecekle
rine kani olmuş addedilemezler. ,, 

( Sayfa : 442 ) 

Fransız dostlarımız büyük günleri
ni yaşıyorlar. Tarihleri zengindir. İyi 
veya fena zamanları oldu. Kahraman 
yetiştirmiş " tpopee ,, sini yazmış bir 
millet çetin imtihanlara göğüs gere -
bilir .. Büyük günlerin manası onlara 
meçhul değildir. Bu; ne zaferin ay -
dınlattığı, ne felaketin kararttığı gün
dür ! Büyük gün; milletlerin tarih -
}eriyle temasa geldikleri gündür. Fran 

Onlara ne öğüt, ne de teselli vermek 
niyetindeyiz. Çünkü ne birinci9ine 
muhtaç, ne de ikincisine müftekardır
l.ar. Yalnız, adı anılırken bütün insan
lığın baş eğdiği bir büyük adamın, gU.. 
nün birinde Türk milletine söylediği 
birkaç sözü kendilerine tekrar etmek 
isteriz. Biz onları sık sık okur, sözünil 
ve sesini yüreklerimizin içinde her 
gün iştiyakla dinleriz. Siz de okuyu
nuz, göreceksiniz ki kalbiniz bqka 
türlü atıyor, damarlarınızda yorulmas 
bir imanın büyük devriyesi dolaşıyor. 
A tatürk'ün tılsımiyle bağlananlar çö
zülmez, onun yapıştırdığı ruhu mad • 
deden ayınnağa insan gücü yetmez. 
Size bu tılsımın büyük duasından iki 
parçayı veriyorum, ve bizim niçin bir 
yumruk gibi sıkı, sağlam ve gevıcmcs 
olduğumuzun sırrını söylüyorum. 

sızlar şimdi tam bu nokta üzerinde bu- Atatürk nutkunda gençliğe hitap 
lunuyorlar. Tarihlerinin şerefli yazı· ederken der ki : 
tarla dolu bir yaprağı çevrildi, kendi- " Bir gün, istikl8.l ve cümhuriyetl 
terini istikbalin ilk sayfasına geçire- müdafaa mecburiyetine düşersen, va
cekler,. Bunun içindir ki Fransa bü- zifeye atılmak için, içinde bulunaca -
yük gününü yaşıyôr. ğın imkan ve şeraitini düşünmiyecek-

Zaman, tabut ve beşik yapmakla ge- sin ! Bu imkan ve şerait, çok n§mrl
çinen bir ihtiyardır : Tabut maziyi sait bir mahiyette tezahür edebilir. /$
saklamak, beşik istikbali sallamak i- tiklfıl ve cümhuriyetine kastedecelı 
çindir. Ancak milletlerin geçmiş gün- düşmanlar, bütün dünyada emsali g6-
leri çürüyüp dağılan ölüler değil, za- rülmemiş bir galibiyetin mümessili 
man içinde uzun uykularına dalmış olabilirler, cebren ve hiyle ile aziz va
ihtiyar realitelerdir. Arasıra, büyük ı tanın bütün kaleleri zaptedilmiş. bü· 
günlerin sarsıntısiyle gözlerini açar, tün tersanelerine girilmiş. bütün ordu. 
hale bakarlar. Fransız tarihi de ları dağıtılmış. ve memleketin her kö
zamanın bu tabut - yatağından başını şesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. 
kaldırdı, 940 yılının talihini seyredi- * * * 
yor, hadiselerin acısiyle kıvranarak " işte bu ahval ve şerait içinde dahi 
hale doğan bugün, yarının sinesinde vazifen Türk istikl§.1 ve cümhuriyeti• 
büyüyüp fış~ıracak kadar canlı ve ni kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kud
gürbüz müdür ? Onu anlamak istiyor.! ret, damarlarındaki asII kanda mev • 

İhtiyar Vaterlo nine çok cefalar çe- cuttur. ,, 

Yedinci kurultay dün 
çahşmalarmı bitirdi 

BQfVekilimizin çayında kurultay azaları 
( Başı 1 inci Say/adı ) 

Bu raporlar bazı delegelerin mütalcala
rına ve bunlara karşılık olarak kurum baş
kanı Şükril Koçak ve alakadar encümenler 
tarafından verilen izahata ittıla peyda e ... 
dildikten sonra taavip edilmi5tir. 

Kurultay bunu takiben kurum genel mer
kez heyetini acçmiı ve kurumun mcaaiıi ve 
uçucu gençliğin muvaffakiyetlcrl hakkın -
daki takdirlerini bildirmiıtir. 

Kazım Okay (Konya), general Kl.zım Se
vüktekin (D. Bakır), Mahmut Nedim Zap. 
çı (Malatya), Muhittin Baha Pars (Bursa), 
Dr. Mustafa Cantekin (Çorum), Bayan 
Nakiye Elgün (Erzurum), Rahmi Apak 
(Tekirdağ), Sabit Sağıroğlu (Ellzıi;), ıe
neral Seyfi Duzgören (Mardin), Sıireyya 
Yiğit (Kocaeli), Şevki Ergun (Konya), 
Şükrü Koçak (Erzurum) , Bayan Türldıa 

Örs (Antalya), general Zeki Soydemir 
(Erzurum), Dr. Zihni Ülgen (Bolu}, Zil~ 
fü Tiğrel (D. Bakır), Kemal Zaim (Mer • 
kez Bankası Genel Direktöru). • 

Londra, 25 a.a. - Yorkshlre'ln şimal 
bölgelerine dUn gece dU11man tayyareleri· 
nin bombalar attığı. hava nezareti tarafın· 
dan bildiriliyor. Sekiz sivil yaralanmış ve 
bazı maddi zayiat kaydedilml11Ur. Şarki 
İngilterenln köylerine de bombalar atılmıı 
Is· de ehemiyetslz hıısarat husule gelmil -
tir. 

lngiltere'de tedbirler 
Londra, 25 a.a. - DU11manın muhtemel 

paraşUtçtilerlne ve dalllldekt te§kilA.tına 
kartı milcadele tertibatı sUratle devanı et
mektedir. Londra yolcu nakliyat ofisi mu 
azzam mUnakale ıebekelcrlnin en mUhlm 
noktalarında sabotajlara mAnl olmal: Uzere 
79 bin iıçlyi seferber etınektedlr. , , 

Dikili' de zelzele 
İzmir, 26 a.a. - Gece saat 3 de Diklllde 

6 saniye devam eden orta şiddette bir zel· 
zele olmuıtur. Hasar yoktur. 

Bem, 25 a.a. - Belgrad ve Zagrcp'te 
flarmonik orkestranın konserlerinden, yu
goslav makamları alman artistlerinin ve 
kendilerine refakat e.den bazı lrimıelerin 
üzerinde silih bulunduğu için vaz ıcçil • 
diğine dair verilen haberleri Berlin tekzip 
etmektedir. Bu tekzibi neırcden Baacler 
Nachrichtcn gazetesinin muhabiri, nazi 
mahfillerinde Belçika ve Hollanda'nm iı
tilbını takip eden günlerde yapılan teza • 
hürat kabilinden hidiselere meydan verme
m~ Ü.Zere Berlin'in yugoslav makamlarl:r· 
l' bilittifak bu konserlerin verilmctlnden 
sarfı naıar ettifiııin r.öylendiğini Uive et· 
mektedir. 

Reiı Hilmi Uran, yeni merkez heyetine 
çahıınalarında basanlar ve delegelere de 
muhitlerinde kuru~uıi inki5afına en geniı 
mlkyasta yardım edecek muvaffakiyetler 
dileyerek kurultay mesaisine nihayet ver
rniıtir. 

Türk Hava Kurumu Kurultayı kurumun 
nizamnamesi mucibince genel merkez he
yetine apğıdaki zevatı seçmiıtir: 

Abdülhak Fırat (Erzincan mebusu), A
bidin Davcr (İstanbul), Ali Rıza Erten 
(Mardin), ıeneral Cemal Mersinli (İçel), 

Cemil Uybadm (Tekirdağ), Cevdet Kerim 
İncedayı (Sinop), Emin Aslan Tokat (De· 
nizli), Esat Ura& (Amasya), Faik Ahmet 
Barutçu (Trabzon), Hakkı Ungan (Van), 
Hamdi Ülkümen (Trabzon), İrfan Ferit 
Alpaya (Mardin), Klmil Dursun (İzmir), 

Yedek balıklara da aııağıdaki zevat ... 
çilmi5tir: 

Fethi Altay (Elhığ mebusu), lakcnder 
Artun (Erzincan), Kemalettin Kamu (RI· 
ze), Ziya Arkant (Yozgat), Hamdi Selçulı: 
(Hatay), Remzi 1Jnlü (Isparta), Osman 
Erçin (Manisa). 

Bu intihabm akabinde toplanan Genel 
Merkez Heyeti de gene kurum nizamname
si mucibince merkez idare heyetine de a
ralarında aşağıdaki zevatı ayırmıştır: 

Başkan: Şukrü Koçak (Erzurum mebu· 
su), baı:ıkan vekili: Abdülhak Fırat (Erzin.
can), Rahmi Apak (Tckird:ığ). 

Au: Bayan Nakiye Elgiin (Erzurum), 
general Cemal Mersinlı {lçel), Cemil Uy
badm (Tekirdağ) , Hnkkı Ungan (Van), 
Kamil Dursun (İzmir), Rıza Erten (Mar
d in), Süreyya Yiğit (Kocaeli), general 
Zeki Soydcmir (Erzurum). 

~iman • Bulgar anlapnası · 
Sofya, 25 a.a. - Neşredilen bir teb

liğde alman heyeti murahhasaaının 
Bulgaristan'la, her iki memleket için 
memnunniyetbah§ neticeler veren bir 
itilafname imza ettiğini bildirmekte
dir. Müzakerat altı hafta aürmil§tür. 

Yedek Aza: Abidin Daver (İstanbul), 
Faik Ahmet Barutçu (Trabzon), Dr. Mu .. 
tafa Cantekin (Çorum), Sabit Saiıroilıa 
(Elazığ), Şevki Ergun (Konya). 

Müraktplar : Kizım Okay (Korıya), 

Mahmut Nedim Zapçı (Malatya). 

8Qfvekilimizin ,ayı 
Başvekil Dr. Refik Saydam tarafından 

dün Türk Hava Kurumu yedıncı kurulta,. 
yı delegeleri ııerefine bir ~ay zıyafeti veril
mi~tir. lsviçre'de vaziyet 

Bern, 2!5 a.a. - Gazette de Lausaııııe'ın 
bildirdiğine göre İsviçre efkAn umumiye.el 
şimdi daha sakindir. Bununla beraber lı • 
tilA tehlikesi henUz zail olmamııtır. Va.
ziyet değlımemtı~ ve serıtıııli1Dl muha
faza etmektedir. 

Ziyafette B. M. Meclisi Reisi Abdülha-
lik Renda ile vekiller, Parti genci aeıkrcterl 

J 

Fikri Tuzer, Mebuslar, Hava Kurumu •• 
matbuat mümessilleri hazır bulunmuılw -
dır. 
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o İtalya' da sivil 

ULUS 
Satı4k arsa - Etlik, Kuçük S 

3 dönlltn aru aatılrktır. Mürııı:a•;. 
zarı Aydın sokak Eık'ıeh;rli 1. 
No. 4. 

Satılrk 38 modeli uksı Fort -

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 seferberlik 1 dolayısiyle satılacaktır. Takside ' 
tadır. Kaloriferli, hcrcun Ha 
katar ıokağı No. 25 Ke'Il 1 Er /\nkaraspor mecmuası maçı (B11ıı 1 inc:I say/ad•) 

Kiralık : Satılık : tupla veya bizzat nıurac t c' 
Sntıhk - Ycn! hlr Malt d 

il acole satılık ap:ırtnınn TC'l: 1 

Satılık - Demlrt p d d rt Den1irspor Asfa 
dünkü macta 3 -_, 

ücünü 

2 yendi 

el konabilecek ve yiyecek içecek mad
deleri vesika usulüne tabi tutulabile
cek, ihracat ve ithaliit tahdit veya me
nedilcbilecek ve sermayenin bil diril -
mesi için emirler verilebilecektir. 14 
yaşından yukarı çocuklar askeri inzi
bat altında sivil vazifeler için seferber 
edilebileceklerdir. Kanun ııcferberlik 

Kiralık 5 odalı daire - Polis Ens
titüsü civarında vekaletlere bog da
kika mesafede NAZLI apartmanın
da bütün konforu haiz be§ odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te-
lefonla müracaat. 2040 

Satılık hisse - l{UçUk evlerden CA) ti
pinde bir hlase ıııntılıktır. S:ımanpazanndo 
Uğrak piyango gişesinde Bay Sadiye mll
racnat. Tel: 2786 1!.lll 

Satılık arsa - Yeni Meclis binası biti • 
tiğlnde yedi bin metre arsa uygun fiyatla 
acele satılıktır. Bayram caddesi No. 1 Ti: 
1255 1017 

borçlu acele satılık partrr f. 
desi No. l Tel: 1255 

1 Satılık -- Hrıcıba:\·rnm m cıl 
daireli ',~50 borçlu acele tıl l• 
12:i5 

Satılık - Cebecıcte lmnrca p:ır' 
taksitli ucuz nranlnr Eııyrnm c 
Tel: 12!51'1 

iHin edilmeden eve! meriyete konulabi 
lecektir. 

Mısır'dan ayrılan italyan aileleri 

Roma, 25 a.a. - Mııırı terkcden bir 

kaç italyan ailesi Erco vapuru ile 1s

kenderiye'den Cenova'ya gelmiştir. 

Hareketini tehir eden vapur 

I Nevyork, 25 a.a. - İtalyan denizyo

lu şirketi bilrosunun ifade edebildiği· 

ne nazaran Cenova limanına merbut 

1 
Rex vapurunun hareketinin teahhu-

·~·~~~ı.sl riyle harp vaziyeti arasında bir müna-

1"•ti.~l'ti~~--~.....ı~,,.'· j sebet mevcut değildir. 

Cebelüttarıktan gelen 
ve çocuklar 

kadın 

Kiralık hano - Merkezi blr yordo Cihruı 
Palııa arkasında Uç oda bir mutfnk, elek -
trik, eu. kiralıktır. Cihan oteline mUracıınt. 
Tel: 8430. 1907 

Kiralık d:ılreıer - ıeıklarda Nafiz bey 
apartmanında 4 oda. kalorıtor eu çnmaıır
lık ve bodrumda bir sandık odası 70 T.L 
Görmek için kapıcıya Telefon: 2452 Ahmet 

1910 

Kiralik daire - Işıklar cad. Necati oku
lu yanında No. 23 Uğur ap. kat 3. dört oda 
tam konfor, giineljli, havadar. Kat 2 ye mU-
racaat. 1924 

Kiralık konf_?rlu daire - Yenişehir ev -
leri kadar mükemmel ve daha sıhi. gUneşli 
bahçe ortasında (4) oc1a, banyo, mutbak. 
konfor tamamdır. Otobıiıı ve ııalreden kur
tulmak için fırsat. Haeıbayram arkası, 

Benddereılne nazır kuleli sarı binadır 

Tel: (2253) 1929 

Satılık ev - Kavaklıdere Güven evleri 
dört oda konforlu, geniş bahçe 44 lira tak
sitli müstakil ev maliyet fiyatına devren 
satılık Silmerbank'ta Behçet Yasan. 1922 

Sntılık - Gayet ucuz Mühendis ve res
samlar için resim ve kroki masası utılık
tır. Kavaklıdere Özdemlr caddcıi İtalyan 
ıefareti karem No. 65/3 müracaat, 1923 

Satılık - 938 modeli Avrupa karoser
li az kullanılmıe Ford kamyoneti acele. 
Görmek için Bawvckllet karşıtında Ham
di usta ı:narjınn pazarlık için Tel. 1477 
~ra~ w~ 

Satılık apartıman aranıyor - Yenioe • 
hir veya Cebecide sa\ılık apartımln ara· 
nıyor. Hal karşısında (Hanef) Ap. No. 7 
ye müracaat. 1 !Ml 

Acele satılık ev - Yenl~ehir'de İsmet 
İnönü caddesi köşe başı Bahçeli 4 odalı. 

Kiralık bodrum katı - Geniş bir oda Tel: 2406 1061 
bir hol ve mutfak; yerli havagazı ocağı Satılık apartıman - Venişehirin en mu
aylığı su dahil 22,5 lira. Y cnl,ehir son du- tena yerinde 8 daireli 400 lira icarlı ylizde 
rak Adakale 111/1 Telefon: 5653 1946 lmk borçlu Tel: 2406 1962 

Satılık - Cebecide J.1Ulk1Y 
yanınd'.1 2-3·5· d tireli ev vr- ııp 
ram c.nddcsl No. ı Tel: 1255 

İş verenler : 
Terzi iççisi aranıyor - İyi d 

derecesi yUksek bayan İ:içi ve y:ır 
ihtiyaç vardır. 2. ci Anafartıılar 
Ap. terzi Sıı.ml Şahin Sögütliıye ııı 

19 

Aranıyor - Bir ressam arart1~ 
rutiyet caddesi Özenli ııokak No· 1 
raeaat edilmesi. ~ 

Ortak aranıyor - 100 lira Y fi 
ortak aranıyor. Okuyup yaıııı•~ 
lışkan olması lazımdır. Ti. 6010 · 
yete murneaat. ~ 

De.mirspor kalesi önünde heyecanlı bir an 

Rahat, 25 a.a. - Cebelüttarık'dan 

gelen ilk kadın ve çocuk kafilesi bu

raya gelmiş ve çok samimi bir sureti te karşılanmıştır. 
Kiralık dıikkan - Yeni,ehir Verılce a

partımanı altındaki fırın ve her türlü tesi
satı tamam olan pastacı dükk!inı kiralık· 

tır. Meram meyva evine müracaat. 19~9 

Satılık - KilçUk evler yapı kooperatifi 
hisselerinden A-D·C-F tiplerinden acele 

Aranıyor - Şehir hartası ıne 
tersimatta çalıştırılacn.k gençler 1 

tır. Şimdiye ıkadar bu işlerde çal~ 
lanlarla lise tahsili gtırenlerln kell 

6
, 

zılariyle talep edecekleri asgari ,..ı 
yapabilecekleri lı ho.kkın<la ınufa ? 
tupla Ankarada :Fulurya mdıı:ı:ı5 

hendis rumuzuna mUrneııatlan. ~ 
Tel: 24015 1963 

(19 ııayıı Stadyomu) nd:ı 2000 !tadar se-1 
ytrcl öoUnde ynpılıw (Ankaraapor mecmu· 
aaı kupası) maçı dün, Demlrspor ve Aske-
rı Fabrikalar GUcU gibi iki kıymetli ekibi B~günkü at yarışları Kiralık dükkanlar - Çıkrıkçılar yoku • 

şunda 8 numaralı Ap. altında mağaıa ve de
poya elverişli iki diikk!in ayrı ayrı veya be-

Satılık hisse - Yapılmakta olan kUçük 
evlerden "F" tipi hisse satılıktır. İnkıllip 
mahallesi SUr sokak No. 7 daire 4 de Ali 

Aranıyor - Kadın veya rıl 

frıınsızca bilen bir santral mcmıJ 
caktır. Başka lisan da bilenler ıe .+ 
lir. Cihan Palasa mliracaat. Tel. 9 

karııı lmreıya getlrmlıı bulunuyordu. Miliıa· 
bakanın, futbol meraklılarını tatmin ede
c~k bir ahenk ve güzellikte yapılacağında 
hemen kimsenin şUphcsl yoktu. Nitekim, 
ilk devresi tahmin olunduğu gibi gUzel ve 
çok samimi bir ha\'8 içinde geçen oyunun 
ikinci devresi bilhassa sonlarına doğru, 
Aakcı1 Fabrikalar GUcUnUn bunaltıcı taz
yikini bir ttir!U hazmedcmlyen demlrspor
luların, futbol luıidelerlne muhalif olduğu-
nu bildikleri hıılde kasdcn ve tcreddUtsUz 
;ynptıklıın hatalarla şfrnzeslnden çıkan o • 
yun, yerini sert, sistemsiz ve blnnctlcc 
zevkslz bir mUco.deleye tcrketm!ştl. 

İlk devreye, scytrcllcrtn takdirlerini top
lıyan taktik bir oyunla bıışlıyan Demlrııpor 
20 lncl daldlmda Orhnnın ayaı'.tlylc bir gol 
vo.pe.rak bu UstllnlU@nUn ilk ııeıncreslnl 
elde etmıe bulunuyordu. Askeri Fabrikalar 
GUcU ise, hcnUz topnrlnnnınaınııı bir vazı • 
yctte kuvetll ve telıllkell rakibi kal'şıs\nda 
adetA bocalıyordu. Bu tempo ne ltlz,>1klne 
devam eden Oemlrspor san - ltlclvert kn • 
leye ikinci bir sayı daha yaparak devreyi 
2-0 galibiyetle bltlrmlyc muvnf!ak oldu. 

İkinci d~vreye, Askeri !abrlkclılar da.ha 
canlı ve cbhs hareketli başladılar. Ynpmıo 
olduklıı.rı müteaddit akınlarla elde etmiş 
oldukları gol fırsatlnrı, hncum hattını teş
kil eden gençlerin acelesi veya tsnbetelz 
f;llitlert ile kaçmııktn idi. 

2-0 lık bir gol nvantajı ile tıt gevşeten 
demlrsporlular tehllk~yl hisseder etmez 
yeniden faaliyete geçerek hasım knlcsfnl 
•ıkııtırmıya bn11ladılar vo Natığın açık bı· 
raktıtı knleye Rtılan outu. ııağ mUdaflln el
le çelmek suretiyle aebeblyet verdiği pe • 
naltı Şevketin nyağlylo UçllncU defa olarak 
gole tahvil olundu. Fakat. kuvel mnnevlyo 
bakımından katlyen fedaktırhk etmemekte 
oldukları kolaylıkla anlıışıln.n snrı • ltıcl • 
vertlller, aUrat ve enerjik bakımından tak· 
dire ltıylk bir oyunla çalııımıya ve Demir
spor kalesine çok tchllkell anlar yqatmıya 
bagladılar, bu aıralnrda da kazanmııı ol • 
dukları bir korner vuruııundan gelen topu 
merkez muhaclmlod vaaıtaalyle Demir • 
spor atlarına tnltnrnk ilk sayıyı kaydetti • 
ler. 

İkinci bir ıayı peolnde koıtuldıı.n mu • 
hakkak olan gUçlUler, bu defa kalecinin se
bebtyot verdiği penaltıdan bir gol daha ka· 
zandılar. 
Yapılan bu ikinci Askeri Fabrikalar gü

cU ıay111ndan ıonra galibiyetin tehllkell 
bir safhaya girdiğini gören Demlrapor 8-2 
vaziyeti muhııfa.7.a edebilmek lcin sıkı bir 
mUdatıııı oyunu tatbikine mecbur kaldı ve 
muvatfo.k da uldu. 

İzmir futbolcuları 

lstanbul'a gittiler 
İzmir, 24 a.a. - Altınordu, Altay 

takımları bu sabah Bandırma ekspresi 
ile 1stanbul'a hareket etmişlerdir. O· 
rada Fenerbahçe ve Galatasaray ta
kımları ile kar§ılaşaeaklardır. 

Riza'ya mektupla mUraeaat. 1965 

Koşuların heyecanlı olacağı 

tahmin edilmektedir 

ratıer kirıılıktır. Tel: 1283. 1958 

Kiralık köşk - tran Sefaretaneııi yuka
rısında Küçük Esat'ta otobüs durağında 4 

oda, büyük salon mlikemmel çiçek Meyva 
bahçeli tam konforlu. İlk 6 ayh~ı peşin. 

Satılık ev - Doğanbey mahallesinde i· 
ki od!l bir bodrum ve bir mutfaklı ev u
tılıktır. Hal karşısında Hanef Ap. No. 
(7) ye müracaat. 2021 

Satılık mobUye - Oda, y:ıtak ve yemek 
odası takımları, ve saireden mUrekkep et· 
ya ıııı.tılıktır. Saat 11-13, 17-10 aruı Ka-

Aranıyor - ı<:nsyC"r bayana or~ 
ll ço.lıskıın s.'ltıcılık öğrenmek ıs;~ 
cı yardımcısına ihtiyaç var. TIW'" 
Gallp postn kutusuna mUracnat. 111 Kasiyer tezgahtar ve garson ora 
Akli8m sekizden on ikiye kadnr çJ 
tecrübeli kasiyer, çevik temiz ga 

. r~ 
teıglhtar aranıyor. Meram AtatU 

llkbahar at yarışlarının dordUnclisü bu
~n saat 16 da ıehir ipodromunda yapıla -
caktır. Kayıtlı hayvanların fazla olU:iU do
layısiylc koşuların güzel ve heyecanlı ola
ca ı tahmin edilmektedir. 

Birinci ko5u, meydan ko5usudur. Üç ve 
daha yukarı yaştaki haliskan İngiliz at ve 
kısraklara m:ıhsus satı& koşusudur. İkra
miyesi 255 lira mesııfesi 1800 metredir. Bu 
koıuya dört hn.lls k'hn kaydedilmi$tlr. 

1 - Komisarj: A. Çırpan 70 kilo, 2 -
Sifkap F. Agan 62 kilo, 3 - Tnı;pınar K. 
Tezer 54 kilo, 4 - Batray S. Temel 52 kilo 

Kilolar hayvanların 5atı$ fiyatına göre 
tevzi edildiği için muhteliftir. İlk nazarda 
bir iki haftadır muvnHakiyct ıı:österen Sif. 
kup gelirse de eski kotulnrd:ıkl kilosu ile 
bugünkü kilosu arasında çok fark olması 
dolayıslyle kendisinin bir eey yapacağı li
mit edilmemektedir. Buna mukabil rakip
lerine göre en hafif kilo ta51yan Batray'ın 
ıanıını daha fazla buluyoruz. Komisarj 
kendisinin en kuvetli rakibidir. 

İkinci koıu: Uç yaeındakl yerli yarım 
kan lnglliz erkek ve dlıl taylarına mahsus
tur. İkramlyeıl 370 lira mesafesi 1600 met
redir. Bu koııuya altı tay kaydedllmiıtir. 

1 - Şeekcm M. Atak 58 kilo, 2 - Yavuz 
M. Atak 52 kilo, 3 - Patin M. A. Yalım 
SZ kilo, 4 - Kezban H. Boına 50,5 kilo, 
5 - Tasvir F. L. Karaosman 50,5 kilo, 
6 - Nisan I.: F. L. Karooıman 50,5 kilo. 

Bu koıuda da kilolar tayların kazançları
na göre tevzi edildiği lı;in muhteliftir. tık 
hafta bir koıu kazanan Şcıkem aldığı 58 
kilo yüzünden şansını kaybetmiştir. Bizce 
bu koşunun en ljanslısı Tasvir'dir. Kezban 
ile Pasin'in plase olmaları ihtimali fazla -
dır. 

Uı;iincü koşu: (Çifteler Kosusu) bu ko -
ljUya &elinceye kadar kazançları yekiinu 
3500 lirayı doldurmamış dort ve daha yu
karı yaştaki yerli yarım kana ineilz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramiyesi 400 lira 
mesafesi 2000 metredir. Bu koljuya da altı 
yarım kan kaydedilmiştir. 

ı - Baskın: C. Apayık 65 kilo, 2 - Nlr
vana: F. L. Karaosman 65 kilo, 3 - Ber
ceste: H. Sait 61 kilo, 4 - Fru Fru: M. 
Vaganof 59,S kilo, 5 - Cesur: T. Atcan 58 

kilo, 6 - Tunca: M. Atalay 56,S kilo. 

Telefon: 1092 1960 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkad8' için el
verişli 3 oda l hol. kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Bakanlıklar karşısı Belçikıı sefare· 
ti arka bahçesine blti$1k Fıro.t partımanı 

Tel: 8592 veya kapıcıyıı. 1969 

Geçen hafta kilosunun fazla olduğundan 
dolayı ko:;turulmıyan Nirvana bugün 65 
kilo taşımasına rağmen koşacaktır. Bi.ıce 
koşunun en şanslı hayvanı da budur. Kcn -
dlslne rakip olabilecek olan Berceste'dir. 
O da diızgiln koştuğu takdirde Nirvana ile Kiralık - Üç oda, bir hol ve mutfaklı 
baş başa gitmiyc kalktığı takdirde plase 0 _ bir daire Dikmen caddesi, köprUye yakın 
lnbilmesi de eUı;lcı;ir zannın<layız. Vaziyet Ieık apartımanı 6476 2023 

ranfil sokak No. 8 e mUraeaat. 2025 

Acele satılık ev - Venişehirde Sıhlye 
arkasında Maarif Cemiyeti lisesi civarın

da 3 oda 1 hollü bahçeli ve konforlu eh· 
ven bedelle Tel. 2406 2027 

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

böyle olduğu takdirde Tunca da plliseye Kiralık - Aile nezdinde banyolu, ha-
karıcır. Satıhk mobilye ve otomobil - Bir a-

v vaeazıh, kaloriferli iki oda kiralıktır. Ye· 
Dördüncü ko"": (H•ndi'-ap) do'•rt ve da- merlkalı evinde karyolalar, yataklar, Vi-..- "' nişehir Kutlu arkasında Menekşe apartı· 

ha yukarı yncıtaki halı's kan arap at ve kııı- ynnn stili mahon salon ve yemek odası ta· ..., man No. 18/6 müracaat. 2024 
raklara mahsustur. İkramiyesi 320 lira me- kımı; frigidaire, 9 Umbalı RCA marka 
safesi 2000 metredir. Bu koşuya on bir Kiralık - Maltepe Onur ıokak Sakar- bir radyo ve sair konfor eıyatarı; yeni de-
hayvan kaydedilmiştir. ya apartımıuunda aile yanında yarı mlista· necck derecede bir chevrolet otomobil. 

ı - Çelenk: F. Sımaaroğlu o.z kilo, z-......; .kil iki oda :ı ho\ ~ .. , ... ,. ha-.. aın m rcaı Yenl .t>lr- o-.....ıı. aoı..ı. 11-.-% 

Ünlü: A. Geliş 60 kilo, 3 _ Hayule: K. fak müşterek daire 2 ye müracaat. 2035 lefon 6145 2031 

Koçak 58 kilo, 4 - Can: S. Balkır 57 kilo, Kiralık daire _ Üç oda. bir hol tren Ucuz satılık arsa - İmar vaziyeti tc-
5 - Duman: A. Hayranlı 56 kilo, 6 - Vu- köprilsü yanında Telgaıa giderken İlkiz miz 1297 ada 6 parseli 2963 M. bir cephe 
ral: F. Özaltunlu 53 kilo, 7 - Tomurcuk: yol bı'r cephesi yeaillik müracaat. Sanayi sokak No. 20 Mahir Eıen apartımana mü- .. 
D. Günday 51 kilo, 8 - Bora: R. Bayııal raeaat. 2041 ead. No. 82 Tl. 1953 202() 
50 kilo, O - Sevim ll.: N. Vural 50 kilo, • 
10 - Sevim 1.: F. Knrabııy 49 kilo, 11 - Kiralık daireler - Jandarma okulu Ö· Satılık ev eşyuı - Möble, mutfak, U· 

Önal: M. Bntur 48 kil. nünde Saltık apartımanında 3 oda 1 hol lon takımı yemek ocatı, soba marangoz I· 
Bu koıu günün en kan,ık ve zevkli ko- banyo mutfak ve konforlu 4 daire. İçinde· latı ve saire. İtfaiye meydanı İhıan B. Ap. 

ıuıwiur. Handikap çok gUzel yapılmıştır. kilere müracaat edilmesi. 2037 kat 2 No. 5 2044 
Yeknazarda 51 kilo ile koşan Tomurcuk 
fazla pnılı zann~cfılmekle beraber geçen 
ıeneden beri ilk koşusunu koııacatı gôzö • 

Kiralık oda - Parka naıır, nkln, her Satılrk arsn - Fransız sefareti yanında 
tlirlU istirahat. 3S lira. Mühendlı11:r birli- asfalt üzerinde 85 metre cepheli uygun fi. 

nünde tutulursa kendlıılnden mühim bir şey ği yanında Mengü apartıman No. 11 

beklenemez zannındayız. Bizce 50 kilo ile 2038 

yat. Tel: 3337. 2059 

Satılık - Yapılmakta olan küçük bahçe
li evlerin "B" tipi nakli memuriyet dola • 

31/33 Yenişehir. Zo 

İş·arayanlar · 
1 li nnyor - Fransızca, ingil~'e 1 

manca bilen bir ecnebi bayan ınus' 
la almanca dersler vermektedır· 
Posta kutusu 4615 ya milraeaat. 

İş arıyor - Orta tahsılli muke 
genç müessese veya ticarethanede f 
takip memulrluğu ve tczgahdarlı1' 
ili anyor. Posta Cad. No: 26 kirrlç~ 
ya mliracaat. b 

İş arıyor - Genç iyi bir aile 
koca bir ap:ırtımanda beraber kal' 
hizmete nit isler aramaktadır. J{c 
relerans vcrelinır. 'Çocuk ı;.ı.raY1 
Kızılelma İlhan Sokak No. 3 e lfl 

Aranıyor: 
.................. ~-~ f 

Aranıyor - Yenişehir semtinde 
h kaloriferli ve garııjlı bir kö~ 

1 
~ 

mak isteniyor. Tel. 6744 B. Darc 
1 

racaat. 

Aranıyor - Yenişehir veya. ~..eO 
taraflarında bir ha2.lrandan iti uı>' -
ri!crll veya kalorifersiz Uç odalı ı 
bir daire aranrnaktndır. Maltepe&' 
sokak ı numaraya mektupla ve t 
mnrnya telefonla mUracaatıarı. ~p 

koınn Bora bugUn en eanslı bir hayvandır. 
Çelenk 62 kilo ile (Bora) ya kuvetli bir 

rakiptir. Bugün beldeme ko$u&u yapacağı
nı tahmin ettiğimi% Ünlil de belki plise o
labilir. Eski ismi Yıldız olan Vural'm da 
başta gelen hayvanlar arasında bulunaca -

Kiralık - Kavaklıdere GUven evleri 
No. 31 de iki oda bir hol ve balkonlu müs
takil bir ev kiralıktır. İçindekilerine mü· 

yıslyle acele satılıktır. Yenişehir Zeyrek Devren kiralık aranıyor - '<l fi 

caddesi 4 No. aprt. daire 7. 2063 Demirtepe, Maltepe ve civo.rırıdııcle 

ğını zannetmekteyiz. 

roeaat. 2028 

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

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

Satılık otomobil - 936 açık Ford çok veya eylül 940 nihayetine kadl\l' 
mükemmel mUhendiıı, müteahhit, taljra için odalı bir (iaire aranıyor. Selani.J; ıı: 
fevkalade elverişli 'l'\f: 2414 Sarıkısla kar 1/2 No. lu apartımanda 8 No. Y" 
şmnda Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2064 mesi. / 

--------------------~--__...,~ 
Yiyecek yakacak ve saire ahnac0 

Beşinci koşu: (Dikmen lı:oşusu) bu koıu
ya relinelye kadar kazançları yekQnu 800 
lirayı doldurmıyan Uç yaıındaki yerli ha
Uıkan lngillz erkek ve diıl taylara mah -
ıustur. 1kram1yeıi 255 lira me11fesl 11100 
metredir. Koşuya üç tay kaydedllmlıtlr. 

Kiralık - Yenişehir, YUksel caddesin
de Mimar Kemal ilk okulu karşısında Bay 
Tahsin apartımanı 2 No. daire, aile yanın· 
da, 2 oda, kalorifer tam konfor. 2032 

Ankara Valiliğinden: ğı 
Emrazı zühreviye hastahanesinin 1940 mali yılı ihtiyacı olan aşa 1 - Mis: N. Atlı, 2 - Sibel: F. Atlı, 

3 - Gürayak: S. Başlangıç. Kiralık oda - Aile yanında, Bakanlık
lara Uç dakika, konforlu ve manzaralı. Ye
niıehlr Melirutiyet caddesi Ö.zenli sokak 
(Abat) Ap, 15 No. 2029 

1 Dünkü atletizm müsabakaları 1 

Geçen hafta hatalı koımasına ratmen çok 
güzel bir yarı& yapan Mis bu yarışta ra • 
kiplerinden daha pnılıdır. Gilrayak düzel· 
di ise kendisine rakip olabilir. Bu hafta 
ikili bahis vardır. ÜçilneU koşuya konul -
muııtur. 

franSIZ ayan meclisinde 

Kiralık - Konforlu; ltaloriferll ve mo -
bllyalı bir oda kiralıktır. Saat 10-12 ye ka
dar Tel: 6687 ye nıUro.caat. 2026 

Kiralık - Atle yanında Bayan ır• ge
niş ve manzaralı ı oda. Elektrik, 1111, banyo 
dahil 20 lira. Y. Ş. Slhat Bak. karoısı. İl· 
kiz So. 17 No: Ap. Kat. 3 Tel: 8487 den 12 

safı ve mikdarları hizalarında yazılı yiyecek, yakacak ve saireniıt ) 

milddetle açık eksiltmeye konulduğundan tafsilat şartnamelerin~eıc
dır. 1940 yılı haziranının üçüncü pazartesi gilnü saat 14 de ihale'. ,j 

yapılacağından isteklilerin arttırma, eksiltme ve ihale kanununun 
1~ 

üçüncü maddelerinin şeraitini haiz olanların şartnamelerini görf'll~ 
her gün öğleden evel eski Postahane caddesinde Bozkurt apartı 
Emrazı zühreviye hastahanesi tababetine müracaatları ve ihale giil1' 

. ğ. ıtııl H den evci % 7,5 temınatı muvakkate olarak bankaların verece ı r 
teminat mektuplerinden başka nakit mahiyetinde bulunan tahvitat.llle 

nakdi teminatın Ankara defterdarlık muhasebe müdüriyeti vezne:~!\ si' 
rılarak alınacak makbuzlariyle birlikte yukarıda yazılı ihale günl.l 

Paris, 25 a.a. - Ayan hariciye encü
meni, dün öğleden sonra toplanmıf, 

encümen reisinin beynelmilel diplo -
matik vaziyet hakkında verdiği etraf
lı izahatı dinlemigtir. 

lçtimaın sonunda, eneilmen, mUtte
fik orduların zaferine olan saraılmaz 
itimadını beyan etmiştir. 

ANKARA BELEDiYESi 

Esnafın nazarı dikkatine 
Ankara Belediyesinden : 
Hafta tatili kanununa tevfikan pa.zar 

1 
günleri dükkln açmaluına ın«uade edil· 
mit olanların 31 ~7U!B kadar !ıirer fcto4-
raf ve on a1tı t..uruıh:k f"ll Ue be!cdl;-e 
muhaıırbcalne mllrac:ıat e~rucleri lil=ı:o .. ,u 
ilan olunur. (2SSO) 1::i~4 

2or;1 

Devren kiralık daire - 2 oda l hol tam 
konfor. Yenloehlr YUksel caddesi özenli 
ııokak No: 6 Ok Ap. ikinci kat. 2058 

Kiralrk oda - Yilksek Ziraat Enıtitüsll 
mahallesinde konforlu, mllsta.kil bir oda ve 
mutbah müracaat Enstitü ayniyatında 
Hayri. 

Kiralık - Ycniıchlr lı Bankası arkaııı 
Solinik ıcaddcaiıMH No. 5 kat 1 de aile ya· 
nmda mobilyalı, mobilyasız bir oda kira-
lıktır. 2061 

Kiralık 2 kliçUk daire - Maltepe'de ima
lltı harbiye evleri yanında 2 oda, 1 hol ve 
1 oda, 1 hollU, daire • Maltepe'de bakkal 
Abaullah'a fiyat için Tel: 6440, 6215. 

20152 

de müessesemizde teşekkill edecek eksiltme komisyonuna müracaat!; 

olunur. (2235) 122Sc'. 

Birinci ekmek 
Beypazar ve Yabanabat 
pirinci 
Yerli makarna 
Sade yağ 
Kuru fasulya 
Nohut 
Mercimek 
Kuru bamya 
Kuru soğan 
Sabun 
Soda 

Mikdarı 
Kilo 

7000 

1250 
150 
400 
150 
150 
100 

Muhammen 
L. K. S. 

10 50 

28 00 
26 00 

1 25 00 
25 00 
16 00 
22 00 

1 10 00 
7 00 

45 00 
10 00. 

Tutarı 

L. K. 
735 00 

350 00 
39 00 

500 00 
37 50 
24 00 
22 
55 
24 50 

157 50 
ıs 

Kiralık - 2 odalı kUçWı: daire 30 Hra 
Meırutiyet cadde.! 38 No. Yenitchir oto -

.. . .ıı111111111111111111111111ımnmu1a .. bUs aon euratmda aile için. 2065 - - Domates salçası 
Kuru malatya kaysisi 
Bulgur 

50 
350 
350 
150 
150 20 00 30 

Dünkü atletizm müsabakalarında yüksek atlama 

Dilnkü atletizm müsabakalarında çok gUzel dereceler elde edilmiştir. De

mirspor'dan Ömer üç adım uzun atlamada " 14,25 ,, metre athyarak yeni 
Türkiye rekoru yapmıf"Ye cirit atmada Haydar" 49,20., metre lle yeni An

kara rekoru tesis etmi§tlr. Mlisabakalardan alınan diğer dereceler de geçen 

aeneye nazaran 5ok gilzcldlr, 

Yeni m~ve&n:mc --- -- .. - Kadın şapkalrırı ·~ - -- -- -- -- geldiğini sayın müşter!l:rine -- -- -arzeder ---
ESKi 1 -- NAZ -- ----

':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Kiralık - Keçiören'de poliı karakolu 
bretıımdl!. 4 oda, 11ton ' ve tam konforlu 
va~r İrfan'm evi kiralıktır. İçindeki • 
lırre mtlracaat. 2066 

Xlralık - Yeni tehir Dlkmen eaddeı;ı 
köprllden evel her tUrlU konfon& havi Us . 
ttode odalariyl.a iki blly{lk dükln birlikte 
v.,a &7r1 ayn derhal kiralıktır. Yanmdakı 

blllıbJda.n IOnWnur, I06a 

Harman çay 
Koyun eti erkek 
Kuzu eti 
Odun 
{nrabilk koku 
l:J\'\mum yaf aeb.ıe 

50 
100 
ıs 

3500 
500 

8000 
20000 
5000 

s 

90 
12 
00 
55 
55 

2 
2 

12 

00 
00 
00 
00 
00 
so 
60 
50 

45 
12 
75 

1925 
275 
20Q 
520 
625 

5642 ---"io 
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- vesikası komisyonuna mnrauatıa alacalı JANDARMA ASKERl FABRiKALAR MiLLi MÜDAFAA VEKALETi lateltlilerin 

32
-4 liralık katt teminatları 

11
• et birlikte pazarlık gün ve aaatmda Anka-

On 1 ehliyet vesikasını ibraz edecekleri, rnda M. M. V. satm alma KO. da bulun-

tianı yo yapılacak 6 -Teklif mektupları yukarda 3. CÜ mad Muhlelı'f telefon malıemes'ı Sa .. aç ustaları Askeri Orta okuluna talebe maltın. (2490) 12504 
"t ep Bel d' • dede yazılı saatten bir saat eveline kadar Ji. c:.ııstıtll'I e ıyesınden: hususi muhasebe binasına, Ziraat Bankası- almıyor 2 nevi ecza alınacak 

.. rı beton eye konulan it : Atatürk na yatrrılan 1350 liralık muvakkat teminat ahnacak ı k 1 - Konya askeri orta okulunun her üç M. M. VekBleti S•tın A/mıı Komisyo-
29111 ~?se inşasıdır. Keşif be- makbuzunu vilayet makamında eksiltme a ınaca sınıfına da ISniimiizdcki cylQtUn birinci gi:ı- nundan : t~siıt'' ~radır. komiıyon riyasetine vereceklerdir. Jandarma Genel Komutanlığı nü başhyacak 940 : 941 ders yılı için talebe Hepsine tahmin edilen fiyatı 6600 lira o-llle 10 A k 5 K · alınacaktır. lan ve Türk kodeksi evsafında 1500 kılo 
t ıs de b . 6. 940 pazartesi gü- 7 - Posta ile gönderilecek mektupların n ara atın Alma omısyonun- Asker .. ı Fabrı'kalar Umum mu·· sodyom bi karbonat ile 2000 kilo sodyum 

ltarf Usu"lu" ~lediye salonunda ka- nihayet üçüncü maddede yazılı saate kadar dan: • 
2 

- İstekli talebenin türk ırıkından ol - salisilat 27/mayıa 940 pazartesi gunu saat 

ı 1 
• ı d r ··b ·· · 1 Ç • 'k ması, kendisinin ve allcııinin kötü hal ve 10 da A k d M M V t 1 KO ~&ilt.... ı e yapılacaktır. ıc mış oması ve ış zar ın mu ur mumıy- - eşıt ve her çeşidin mı darları n. anı a . . . sn ın a ına • rt .. ,e şar le iyice kapatılmış olması Ulzımdır. Posta- ile evsaf ve muhammen bedelleri •art- dürlüg'"'ünden : ışöhret sahibi olmaması aıht muayenede da pazarlıkla satın alınacağından istekli-

C\'rak ıs tnamesi ve buna mü. da olacak gecikmeler kabul edilmez. 12-472 Y sağlam çıkması ve yapılacak seçme sına • !erin 990 liralık katı: teminatları ile birlik-
lltep bclcd? k~ruş mukabilinde namede yazılı yirmi bin liradan kırk Ankara rrlllllı fabrikası için birinci sınıf vında da kazanması şarttır. te pazarlık gün ve saa.tında mezl:Qr KO. 

l 

t~&İlt ıyesınden alınabilir. Satılık mazot tenekeleri bin lira tutarında çeşitli telefon tesis, saraç ustaları alınacak ve taliplere imtihan 3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaı;ını da bRulunmalları. (aki2489)9 12503 
c. ll'ley t m' · 1 t 

1 1 · k 1 f neticesinde g6stereccklerı kabiliyete g6re ago a m "nesi alınacak 
rın " e girebilmek iç· . Çankır1 Belediyesinden : a ır, ı~ e me ma zeme en apa ı zar yevmiye verilecektir. 1eteklllerin mezk"r büyültmüş veya kUçliltmUı olanlar, kendi 'ıı:L 2ıa3 1

. , ın ıs- Cıl" -
1 27 

· .. il u M. M. Vekaleti Satın Alma Komisyo-
"ilt t ,, ıra • 32 k Beherinin muhammen bedeli (11) ku _ us u ı e • 5. 940 pazartesı gun saat fabrika mUdUrlU'''"ne mUracıuıtıarı. okullarının eınıf geçme sınavlarında ipka 

• Cll)"ın " Urll!f ew nundan: •tc . at vermel • b i ru, olan (5000) adet boı muot tenekeei 10 da satın alınacaktır. (2855) 12353 veya bütünlemeye kalanlar, yaılan, boyla-11.it .. erı ve u g - Beberine tahmin edilen fiyatı iki bin al-
\'t&ikaıall'luteahhitl ik ve sair ka _ on beş gün müddetle açık eksiltmeye kon- 2- Alınacak telefon santral ve le- n ve ağırlıktan talimattaki hadlere uygun ı rı .. muştur. vazımatı ve bunlara ait evsaf komis - ornacı olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. tI yÜZ on lira olan on altı tane Ragola ma-Stc1trııer goste. rmeleri lazımdır. kincsi 27 mayıs 940 pazartesi gUnü as.at ıı ltıa t kl İhalesi 31. S. 040 tarihine müsadif pcr- yondan iki yüz kuruş karşılığında alı- 4 - lstcklilcrin, timdi okudukları okul-
' 

1

ddcd, y:, ;ı mcktuplann< i- •embe gÜnÜ oaat ıs to Ç•nkm belediye nacak şa.tnamcdc ya,.hd.r. l"da tah•itlerine devom etmekle be~bc< do Anb~da M. M. V. uton alma Ko. da 
ad,. b ı ı saatten bir saat d . . d . k 1 k T ı· 1 • ı 1 k 10/Hazı'randan itı'baren bulundukları yer - pazarlıkla satın alınacağından isteklilerin 

tıı .. r 1 aırcsın c ıcra ı ınaca tır. a ıp erın 3- Eksiltmesine girmek istiyenle -~~tabjljnde ediye reisliğine mak- mezkur gün ve &a&tte hazır bulunmaları rİn 3000 liralık ilk teminat ve şartna- a ınaca !erdeki askerlik ljUbe!crinden diğer kaydÜ· 6264 liralık kati tcminatlariy)e birlikte pa 
"il Olacak e ve. rmeleri lazımdır. ilin olunur. 12408 • kabul şartlariylc müracaat yoUarını öğren- zarlık gün ve saatinde mezldlr Ko. da bu-

(
39 g k mede yazılı belgeleri muhtevı teklif lunmalan (2-4-47) 12478 ıs122 ecı meıe· kabul edil- Asker"ı Fabrı'kalar Umum mu"- melcrini ve buna göre de kaydükabuı ka - • 

52) M t 1 k mektuplarını en geç eksiltme günil sa-~ 12257 azo a maca fıtlarmı en ~eç 30/ temmuz/ 940 tarihine ka-
QOtnlen 

1 

Samsun Belediye Ri1ısetınden at dokuza kadar komisyona vermiş ol- dar tamamlamış olma.lan lbımdır. (z.4.4.5) 

'tek• . C 1 ya fmlara~ Elcktrık ve su ıantrııllarının bir senelik malan. (2199) 12213 dürlüg"ündeft : 12448 
ı., 1r,f .. ;y l ihtiyacı olan 345 ton mazotun miibayaaaı a
"· ... ,. sk&n Müdürlüğün- 1ağıdaki esaslar dairesinde kapalı :ı:arf u· 

.ı:'tkı'rdağ . _ suliyle eksiltmeye konulmuştur. M. M. V. DENiZ LEVAZIM 
"" _ 1 - Satın nlrnacak mazotun muhammen-----------------
' lstanb vılayetinin Çorlu ka- bedeli ( 41000) liradır. 

Kırıkkale fabrtkalarımızd8 çalıştırılmak 
Uzere sannllo.r mektebi mczunlarlyle ser -
bcııt Pnnııt erbııbındıın tornacı alınacaktır. 
Aekerliğlnl yapmıt olanların nUfus ve ter
his vesikası , doğruluk kflğldı ve bonservle 
suretlerini lsttdalarına bağlıyarak Ankara
da bulunanlarID Ankara ııll~h. tstanbulda -
kilerin Zeytinburnu ve İzmlrdekllcrln de 
Halkapınar fabrikalarımız mUdllrlilklerlne 
imtihan olmak llzere mUracaat etmeleri. 

•Is ... 20{) ~1 - Edime asfalt yolu- 2 - Muvakkat te:ninat 3075 liradır. 

ılllahi,,esı' ~ılometresinde 12 7. Mu- 3 - İhale 10 6/ 940 pazartesi günü saat 
2 J n 15 de belediye daimi encümeni huzurunda 

İnşaa+ münakasası 
Deniz Levazım Satın Alma Ko-

• Yuk ın 40, l{epenekli köyün yapılacaktır. 
~2, ":rı Sevindiklidc 22, aşağı 4 - Teklif mcktupl:ırı muayyen olan za- misyonundan: 

l 

"ıJ!"et' Balabanlıda 
70

• Tekir _ mandan bir saat evci belediye riyasetine ı _ Mevcut keşif, plin, liartname ve hu- (2356) 1235' 
J ı tevdi edilmiş olmnsı lazımdır. 

ilahiye ll'lerkez kazasının Ba • 5 _ Umumi ve fenni ııartname ve muka- susi, fenni şartnameleri mucıbince tahmin 
llde 

13 
!1erkezinde 39, Osmanlı vele surctlcrı Samsun belediye elektrik iş- olunan bedeli (126.386,70) lira olan Hey • 

t. • ~ar M lctrnc miirlürlüründcn tedarik edilebilir. Ve beliada'daki denız harp okulu ve lise&! ye--

Müteahhit nam ve hesabına 
1 adet marangoz kalınlık (Ren • 

de) tezgahı, 1 adet marangoz şe
rit testere tezgahı 

5 
ıı:oyı'nd aca uratta ıo, Mil-i u e 

30 
arzu edenlere meccanen gönderlllr. mekhanc ve yatakhane bin ıısı ln~asının 3 • 

0 ltıak U ve Kepenekli köyiln 6 - İhale 2490 sayılı knaunun hüküm· haziran • 1940 pazartesi günü saat ıı ' de 
'• İO zere 430 ad t t" XI k lcrinc göredir. ( 4334 2507) 12520 ld ad • e 1P er- ----------------- Kasımpaşa'da Deniz levazım satın alma 

tt g0 et tıp X kfirgir ki ceman komisyonunda kapalı zarfla münakasası ya-
Askeri Fabrıkalar Umum Müdür/ütü 

Merkez Satın Alma Komisyonundan : 1 çll'len e • . . il k . 36 rıiaat vı ınşa ettır ece tır. ANKARA DEFTERDARLICI pılacktır. 
lira l~n tahmin edilen bedeli ----------------- 2 - Muvakkat teminat miktarı 7569 lira 

Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan 
yukarda yazılı iki adet marangoz tezgahı 
müteahhit nam ve hesabına Askeri Fahri-~11\'akk kuruştur. Satılık kiraz ve vi~ne 33 kuruştur. 

!tıır, at teminat 8199 lira 30 3 - Mevcut keşif plfin ve şartnamesi 
...._ b AııA:ara D~ır~rdarlığıııdan : kal .. d ·· J" · .. k 1 

S
, ~k•ilt- M!lı.ta.rı Mulıaınmen her gün 632 kuruş bedel mukabilinde mez- ar umum mu ur ugu mer ez satın ama 

"10 •11e 3 ıı:. • c· · Kı.lı lıedelı· M. T·m"ıııat kur komisyondan alınabilir. komisyonunca 28·5-940 salı günü saat 14 de 
~ dal' . · v. 1940 pazartesı sa- 11111 • • ~c ek d 1 Lira Kr. Lira Kr 4 _ isteklilerin 2490 sayılı kanunun ta. paazrlrkla ihlllc edilecektir. Şartname pa-
•t \._ §ek'- Kiraz n Tiıne rifatı du. undc tanzim edecekleri kapalı rasız olarak komisyondan verilir. Taliple-" ltıtitc ır. ağ skan MüdürlU -

ı ,... su a teklif mektmılarını belli giln ve 13atten bir rın muva at teminat olan (112) lira (50) -.apaı ~ıı komisyon marife - h ı - 49000 3710 oo 278 25 · kk 
zarf Usulü ile yapılacak- Yukarıda eTıafı yazılı Amerikan asmaları fidanlı· saat cveliııe dar Kasımpaşa'da bulunan kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 

1\. , iında damızlık olarak yetiıtiriltn kiraz ve viıne •iaç - -'d 1 ' d ki 'ki k ~b 'lif h"ı~ !arının ınahıulönıin ber mucibi ıartııame toplamı komisyon ba~kanhğına makbuz mukabilin- mn.u e crın e vesnı c omisyoncu olma-
e)~ \'c a ~asa cetvelleri, şartna - ııakliye ve haaıınaliye masrafları mutealılıide ait ol de vermeleri. (3937) (2251) 12298 d '·larıııa ve bu işle alakadar tiiccardan ol-
l lllııkabial.ır evrak 6 lira 95 kuruş malı üzere açılı artırıaa ıuretiyle aatııa konalmıııtur duklarına dair Ticaret Odası vcsikasiyle 
Skan ı. .. ın.?e her zaman Tekir • llıale 31. 5 9~0 tarihinde ıaat 14 de defterdarlık Üstüpü alınacak mezkfir gün ve saatte komisyona miiraca-
'l' "lUd l" ğ d ta toplanan komisyonda yapılacaktır. Deniz Leva'Zlm Sstın Alma Komisyo • atları. (2448) 12442 
t t~lif ur u ün en alınabilir. l.teklileria adı ıeçca cün •• saatte lıiu11nda ,. 

tt liJtttı tnektupları yukarıda ya· zıh ınunkkat teminat malıbuıu ile komisyona ıelıne 
nundan : Memur alınacak 

1 
a~ L e saatından bir saat eveli- Itri ... iulıd almak iıtiyenlerin lıtr ıüıı defterdarlık 
~ ııoll'I· milli enılik müdiirhiiiina muracaatları. 
ti 1 hıtııı ısyon başkanlığına tevdi c2465) 12460 

'rde11 ;ll'lalıdır. Postada vaki te-

t, olayı mesuliyet kabul e- ---------------

~ lıtckr 
~i11 Cd'ılerin vesikalarını hami-

Ankara 

Ko. na 

Sa. Al Lv. Amirliği 
gönderilen hariç 
kıtaat ilinlar1 

askeri 
ı iiazı tlen gün ve saatta miira

. 'i Olunur. ( 4085-2439) 12438 

~tt~t!!rnir ettirilecek 500 seyyar mutb k ahnacak 
"lt~ lllliıı '" r 

l .. 4-.~ tft 187 sayılı ıokak •fıındn 218 
_.,._. ..,.._ lıı. kıdar auyan 10500 metre ına• 
ı "~ 11,ııı! ıiilıulerelı 8600 metre maralı• 
~ ~ llıt taılariyte Ye 2000 m:tre 11111· 

'ıltı~ 't tt!old~n çıkacak p:ılıet taılariyle •· 
ııtiıı '1tlı il t 1 1111 yoldan çıkacalı kesme taı· 

Jı1 ~1~1~1 cadılcıiyle 137 sayılı sokak 
..:·"--.. •ı llııı tn. İtleri mliılıirliiiündtn yu 
t'~ 111 ''çb'~ıbılinde tedarik edilerek lıeıil 
~ı'I L~ltıi 7

1 
t kapalı zarfla rkıiltmrye ko· 

l.~li 49 •1 
6. 9.40 cuma cünü u.at 17 de· 

ı~ıı.~ 24 00 lıra muvakkat temınalı 3682 
i ~ ~j t lı~·O H)'llı kanunun tarifıtı dahi· 

ıla1 ' il nıelıtupları ihale cünii aumi 
tncil- · · ·ı · f\ (1 -·n rıyasetıııe nrı ır. 

ı- vLI 585/ 2485) ız.ı84 
•11 ;lJ. h' 
ı, \ı •1ıa ~nası yaptırılacak 

lıı'da Udurlıilünden : 

~ıı lı:ı '•Pılacak be' ııınıflı ilk olı:u-

lzmir Askeri Satın Alma Komis· 
yonundan: 

500 adet ıeyyar mutbak kapalı zarfla 
milnakasaya konmuştur. İhalesi 28 - ma
yıs - 940 sah günü saat 11 de yapılacaktır. 
Umum tahmin tutarı 175000 lira ilk temi-
natı 10.000 liradır. Nümunesi her gün ko
misyonda görülür. İsteklilerin ticaret oda· 
ıında kayıtlı olduklarına dair vesika ibraz 
etmek mecburiyetindedirler. İstekliler 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 cü maddelerin
de yazılı vesika ve kanunun tarlfatı daire
sinde teklif ve teminat mektuplarını ihale 
saatinden bir aaat cveUne kadar makbuz 
karşılığı İzmir Bornova askeri aatın alma 
komisyonuna vermeleri. (2247) 12246 

~, ll •ııtı inşaat miktan 1800 lira-
: ıı iıc ait Sadeyağı alınacak 

~) e~,. lartnameler ve evrak &un· !zmir Levazım Amirlili Sıtrn Alma Ko-
l ı .. ıtı.... . d 

Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıfından: 
l - Mevcut evsaf ve şartnamesi muci

bince tahmin edilen bedeli "19277.20" lira 
olan 26000 kilo beyaz iistiipü, 26000 kilo 
renkli UstUpU ve 60 kilo asfalt UstllpUsu. Askeri fabrikalar tekaüt sandığına 60 li-
nün 4/ 6 ~40 tarihine raııtlıyan sair gUnü sa- ra ücretle iki memur alınacaktır. 
at 15 te Kasımp85a.da bulunan deniz leva- Bunların ıüratlc daktilo yazmasını bil
zım satın alma komisyonunda pazarlıkla mcsi şarttır. Taliplerin vesikaları ile bir· 
eksiltmesi yapılacaktır. likte en geç 3 haziran 940 tarihine kadar 

2 - İlk teminatı "1445,79" lira olup sandık mlidürlüğiıne müracaııtları. 
şartnamesi her gün İl$ saati dahilinde adı (2487) 12485 
geçen komisyon.dan bedelsiz alınabilir. 

· 3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun is- Satılık masa ve sandalyillar 
tcdiği vcsaiklc birlikte mezkur komisyona 
mimıcaatlan. (4227/2458) 12519 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Beyaz peynir alınacak 
Ankara Levazım Amirlil.ı Satın Alma 

Komisyonundan : 

Askeri Fabrikalar Tekaüt Sandıtından : 

Kırıkkalc'dc Askeri fabrikalar tekaüt 
sandığına ait ve mahalli istimalleri olmı· 
yan listleri lincleomlu yemek masssı ile 
130 kadar yerli hezaran yemek sandalyesi 
müzayede ile satılacaktır. Taliplerin 6 ha
ziran perşembe günü Kırıkkaledc müteşek
kil heyete müracaatları. (2488) 12486 

13 kalem çelik alınacak 
1 - 23000 kilo beyaz peynirin kapalı 

zarfla eksiltmesi 17/6/ 1940 saat Hl de An· Askeri 1''ahrlka tar Pmum MUdilrlll ::'>ier-
kara Lv. amirliği ı;atın alma komisyonun- keıı; Satın Alma Komisyonundan : 
da yapılacaktır. Tahmin edilen bedell (142 5 ı lira olan 

2 - Muhammen bedeli 10350 lira ilk tc- 13 kalemm çellk Aııkcrt fabrikalar umuın 
minatı 776 lira 25 kuruştur. Şartnamesi ıko· mUdUrlUğll merkez satın alma komlayo -
misyonda görülür. İçinde kanw1i ve tica- nunca 28·5-1940 salı gllnU saat ıı .30 da pa
rct odası vesikaları da bulunan teklif mck- zarhkla ihale edilecektir. Şartname pa -
tuplannın saat 14 de kadar komisyona ve- rnsız olarak komisyondan verilir. Taliple -
rilmcsi. (2513) 12521 rln muvakkat teminat olan (1071) Ura (38) 

DEVLET DEM1RYOLLARI 

kuruş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
madıklarıno. ve bu lılo alO.kadar tUccar • 
dan olduklarına dair ticaret odam vesika • 
siyle rne:ı:kQr glln ve s::ıııtte komisyona mU-

Demir ve Denizyollarında rnute- racaatıan. 
(2498) 12493 

ber müşterek biletler 

Gedikli Erbaş hazrrlama orta 
okullarına talebe alınıyor 
1 - Kayscri'dc Gedikli Erbaş hazırla

ma orta okulunun I ., il., III. smıflanna, 

Kırıkkale'de Sanat Gedikli Erbaş hazırla
ma orta okulu ile Ankara'da Musiki Gedik
li Erbaş ha.zırlama orta okulunun yalnız I, 
&ınıflarına önümüzdeki eylOlde başlıyacak 
olan 940 : 941 ders yılı için talebe alına -
caktır. 

2 - İstekli talebelerin tiirk ırkından ol
ması, kendisinin ve ailesinin kötil hat ve 
şöhret sahibi olml!UJUlsı, sıht muayenede 
sağlam çıkması ve yapılaco.k ıcçme sına -
vında kazanması şarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullamıa a
lınacak talebenin yaş haddi: 

Gedikli Orta 
H .. H 

Sınıf 
I 

II 
III 

Yaı 
14 17 
15 : 18 
16 : ısı 

olmak. 
Bu ya,ıara ait boy ve ağırlık hadleri as

kerlik şubelerindeki askeri liseler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine 
uygun olması lazımdır. 

4 - Her üç okulun I. sınıfına istekli O· 

!anların beş sınıflı ilk okulu bitirmiı,ı ol -
malan şarttır. Orta II. ve III. sınıflara gi
recek olanlar, bu sınıflara terfi ettiklerine 
dair tahsil vesikası veya şehadetname gös
terecekl,.•dir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun iki 
yıldan fazla tahsili terkctmiş olanlar ve e
velcc Gedikliden veya askeri okulardıın çı
karılanlar alınamazlar. 

6 - Kayserl'de Gedikli Erbae Hazırla -
rna orta okulunun her üç sınıfı ile Kırık -
kalede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku
lunun I. ııınıflarma köylii istekli, Ankara 
Musiki Gedikli hazırlama orta okulunun I . 
sınıfına musikiye hevesli tehirli istekliler 
alınır. 

7 - Yukardaki ıartlan haiz istekliler 
!O/Hazirandan itibaren bulundukltırı yerin 
askerlik şubesine müracaat ederek diğer 
kaydükabul tartlariylc müracaat yollarını 

öğrenmeleri ilan olunur. (2446) 124-49 

Potasyum Klorat alınacak 
• M. M. Vek§lcti Sat.in Almıı Komisyo 

nundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 2160 lira 

olan Türk kodeksi evsafında 1800 kilo po
tasyüm klorat 27/mayıs/940 pazartesi günü 
saat 10 da pazarlıkla satın alınacağından 

ANKARA V ALILICI 

Pasif korunma malzem 
alınacak 

Ankara Valiliğinden : 
Keşif bedeli (-495) Ura (50) kmıııtan l.ı 

baret bulunan pasif korunma malzemesi 
2715 040 pazartesi g\lnU lllt 15 buçukta da.. 
imi f' :;mende ihalesi yapılmalı: ÜZCl"e pa
zarlıı,~ :onulmuştur. 

Muvakkat teminatı (37) Hra (16) kanıf. 
tur. 

İsteklilerin teminatı mektuba veya mak
buzu, ticaret odası veslkaalyle birlikte ıö
zu geçen gün ve saatta daimi enciimene 
gelmeleri. Buna ait kC1lf ve oartna.mc7' 
her gUn Nafıa mUdilrlilğ{lndi:: görecekleri. 

(2468) 12463 

Kereste alınacak 
Ankar• V•lililinden : 
Pasif korunma için alınacak kereste 

27/5/ 940 pazartesi günü ı;ao.t 15 buçukta 
daimi encümende ihalesi yapılmak ilzcre 
pazarlığa konulmuştur . 
Keşif bedeli (500) lira muvakkat temina

tı (37) lira (50) kuruştur . 
isteklilerin teminat mektup veya mak

buzu ticaret odası vesikasiyle birlikte sözil 
geçen gün ve saatte daimi encümene gel
meleri. 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her gün 
nafıa müdürlüğünde görebilecekleri 

(2467) 12462 

Kereste ve (İ i ahnacall 
Ankara Valiliğinden: 
Ankara İnşaat Usta Okuluna alına· 

cak 2283 lira 20 kuruş muhammen be
delli kereste ve çivi mübayaası 27. 5. 
940 salı günü saat 15 de Nafia komis
yonunda ihalesi yapılmak üzere pa -
zarlığa konulmuştur. 

Muvakkat teminatı 171 lira 24 ku -
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tup veya makbuzu ticaret odası vesi· 
kası ile birlikte yuk:ırıda sözü geçen 
gün ve saatte Nafia müdürlüğü oda -
sında toplanacak komisyona müraca
atları. 

Buna ait keşif ve şartnameyi hergün 
Nafia müdürlüğünde görebHecekleri. 

(2237) 12239 

,:!11111111111111111111111111111111111111~ - -
§ POLA NEGRİ § - -- -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

.. Jc ·"~ mısyonun an : 
C) ll ~"cJ lartnamesi, ı - İzmir Mst. Mv. merkez blrliklcri-
:ı ~~lııdır~,:tojcs!, nin 33300 kilo sadeyağı ihtiyacı kapalı zarf 
ı tı •ata a· tenci şartnamesi, usuliyle eksiltmeye konmurtur. 

I
\; .tttaJ, Lıt fenni ve hususi şartnıı.me, 2 - İhalesi 12/ha:ıiran/940 çarşamba gü-

ı::~ıf h nü sııat 16 da İzmirde kışlada lzmir Lv. 

D. D. Yolları Umum Müdürlüğünden : 
1.6.1940 tarihinden ·İtibaren Bandırma 

yoliyle, 1stanbul'.dan, Balıkesirf Soma, Ak
hisar, Manisa, Menemen ve zmir istas
yonlarına veya bu istasyonlardan 1sta.n· 
bul'a seyahat edecek yolculara demir ve 
dcnizyollarrnda muteber müşterek gidiş ve 
gidiş - dönilş biletleri satılacaktır. 

15 ton 0,3 Mm. kalınlığında 
galvanizli teneke alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 
Merkez Satın Alma Komisyonundan : 

---- · --
KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000. 000 Türk 
'ti;ı.tııı ul&.sası, silsilei fiyat &mi rliği satın alma komisyonunda yapıla-
, ~ o4 trc b caktrr. 
•' ~ tllt Nu lllrtnamclcri ve evrakı üc- 3 - Tahmin edilen tutarı 3g294 liradır. 
l tıııı ~İltıtı lfıa Md. de gösterilir. 4 - Teminatı muvakkata akçası 2948 
~ •· ıııud .. c 22/5/ 940 tan itibaren on liradır. "'lt "Ctle 5 , 5 - Şartnamesi komisyonda rörüleliilir. 
tdtt <>ııcıa '. hazıran 940 çarşamba 6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

Fazla t.afsilit için mczkt\r istasyonlara 
ve dcnizyollarının lstanbul ve İzmir a
centalarma müracaat edilmelidir. 

(2527) I 12522 
~ lır, tJc lcoın~ıliyct makamında tcşek- olduklarına dair vesika göstermek mecbu-

' >-t 15YOn huzurunda yapıla - riyctindcdirlcr. 
r liiı;ı 7 - Eksiltmeye iııtirik edecekler 2490 

S tasa kapat . sayılı kanunun 2 ve 3. eti maddelerinde ve 
' l': ı zarf usulıylc ola • ı şartnamcsinde yazılı vesikaları teminat 

ı.ıı 13 lcııltıne . teklif mektuplarının ihale saatinden en az 
b~ So lira Ye Kırebilmck için istekli· bir saat eve! komisyona vermit buluna -

lıı 'ba ,_ınuvakkat teminat yatırma-! caklardır. (2529) 12523 

Zayi - Gazi llseei orta lklncl sınıftan 
almııı olduğum 5-1-1939 t.nrllı ve 829 numa
ralı tasdiknamemi zayi ettim. Yenisini a
lacağımdan eskisinin hOkmU olmadığı Utuı 
olunur. Atıfbcy mnhnllesl 04 numarada 
Ba;>-Tam oğlu Muzaffer Heper. 2052 

§"" ek · ı . sı tmcnın yapılac11frı 

bı, 654 adet ev yapt1rılacak 
lt· -.. b 1t 6}-U • ır Vilayetinden 
~~ Ev adedi keiif Teminat% 7,5 

~ti~rubllırıar bedeli İhale gilnU Saati mikdarı 
S h' il§1 129 85430.25 5. 6. 940 Çarşamba 11 6407.27 
~'!at 100 64032.00 6. 6. 940 perşembe 11 4802.40 
ı.-tr1ı 100 64581.00 7. 6. 940 Cuma 11 4842.57 
~~ta~· 100 69476.00 8. 6. 940 Cumartesi 11 5210.70 
k'll\ıa;csllrU ıoo 63125.00 10. 6. 940 Pazartesi 11 4734.375 
-~~bq 50 44814.50 11. 6. 940 Salı 11 3361.08 
} ı, ı. 50 33333.50 12. 6. 940 Çarşamba 11 2500.02 

Şekil 

münakasa 
Kapalı zarf 

Tip 

IX 

VIII 
IX 

ıt'iııd bıYarbak . 25 13363. 13. 6. 940 Perşembe 11 1002.24 
~da Ckj atlb ır vılayetinin merkez Bismil ve Çınar kazalarında yapılacak olan ve yalnız kerestesi isktin ida 
~~il Itöy rnea~dan v:rilmek ve diğer bütün işçilik malzemesi müteahhidine ait olup anahtar teslimi şartile yu 

ttııc 1~Icrdek~ ezler.ıle adetleri ve bedeli keşifleri ihale gün ve ıaatleri yazılan 654 evden yalnız " Kara köprü ,. 
d '-.., S. 5, 

940 
SO ~v~n taş, kfirgir ve sekiz tipten olmak ve mütebakisi dokuz tipten kerpiç olarak yapılmak su 

lltj}' l~ale gü t~rıhınden itibaren kapalı zarfla ihale için münakasaya konulmugtur. 
ı. a ~tınde n.~ olarak tayin edilen gün ve ıaatler yukarıda gösterildiği veçhile ihaleler .Diyarbakır iıkAn mü· 

~tlif 'l'a.lipleın~teşekkil komisyonca yapılacaktır. 
~ txı rın o .. 1 ) d\r ektupl gune kadar ihale kanununda muayyen ve kabule Jayan o an % 7,5 miktarındaki teminatlarile 
tı aç ~nzilatı~r~nın ayrı ayrı zarflar içine koyarak diğer bir tek muruf ile " bilQmum geraitl okuyarak % şu 

11-ı.._ t Ve ıarih abul ettiğini ,, imza edip makbuz mukabilinde komisyon reisine tevdi edecektir. Adresler ga . 

"'tı ha.ıe .. olmalıdır. 
~ ( l>ı gunu t>aat ondan sonra getirilecek teklifnamelerle poatada teehhür etmiş olan mektuplar kabul edil-

~~rn.~je~%~n~m.e ve tafsilat resimlerini görmek iatlyenler her glln iıkAn idaresine müracaatla izahat alabllir
'llüracaatı st~yAen1er kanunda muayyen bedellerini vermek ıurctlle alabilirler. Tallplorln bu müddet ur· 

arı ılan olunur. ~4027L3330). ~2349 

Tahmin edilen bedeli (7000) lira olan 15 
ton 0,3 mm. knlınlı{l'ında galvenlzll teneke 
Askri Fabrikalar umum mUdUrlll@ merkez 
eatın alma komisyonunca 28 - Mayıs - 1940 
enlı gUnU saat 14.30 da pazarlıkla ihale e· 
dllecektlr. Şartname parasız olarak komls· 
yandan verlllr. Taliplerin muvakkat temi -
nal olan (562) lira (50) kunıı ve 2490 nu -
m3.ralı kanunun 2 ve 3. maddel rlndeki ve
salklc komisyoncu olmadıklarına ve bu lıı· 
le all'tkadar tUccardnn olduklanna dıılr U -
carct odası veslkaırlyle mezkQr gUn ve sa· 
attc komisyona müracaatları. 

(2496) 12491 

Müteahhit nam ve hesabına 
45 ton f erro ailisyom alınacak 
Askerı Fabrikalar Umum MüdUrlU :Mer

kez Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (58M) lira olan 45 

ton Ferro Silisyum müteahhit nam ve he
sabına askeri fabrllcnlar umum mUdUrlUkU 
merkez se.tın alma komisyonunca 28-11-1940 
salı gUnU sıııı.t 111 te pazarlıkla ihale edile
cektir. Şartname parosız olarak komisyon
dan verilir. Taliplerin muvakknt teminat 
olan (438) lira (711) Jnırua ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 8. maddelerlndekJ vesnlkle 
komisyoncu olmadıklarına ve bu tule alO.
kadu tUccr<'IAu olduklarına drur Ucaret o • 
dası vestkaslyle mezkQr gUn ve satte ko -
misyona mUrncaatınrı. 

(2497) 12492 

Muhtelif civata ve somunlarla 

çarık ve kapak zencirlerinden 

ibaret olmak üzere 14 kalem 

malzeme alınacak 
Aııkert l•'abrlkalar Umum MlldilrlU Mer

ıccz Satın Alma Komlsyomından : 
Tahmin edllen bedeli (5922) lira (50) 

kuru, olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
oank ve kapak zincirlerinden ibaret olmak 
Uzere 14 kalem malzeme askeri fabrika -
lar umum mUdllr!UğU merkez satın alma 
komisyonunca 28 - Mayıs - 1940 Balı gUnU 
saat 11 de pa:ı:n.rlıkla ihale edilecektir. 
Slll'tnıune pıırasız olarak komisyondan ve -

ı rıı .. Tallplerln muvakkat teminat olan 
ı ''"'} lira ve (19) Jruruıı ve 2490 numaralı 
ı kBIWAUA 2 ve 8. maddelerindeki vesatkle 
ko~?ncu olmo.dıklnrına ve bu lııle alA-

1 

" Rdu iucc1>ı·dıuı olduklarına dnlr ticaret o
duı veııı ıtaslyle mezktll' ,ıın ve 9G&tte ko
.1ı 9;t~a n1ıırıt<'.a&tlan. 

.~499) U'8ı& 

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

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

Para biriktirenlere 28.800 lira 
ikramiye veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı 

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
4 Adet ı.ooo Liralık 4.000 Lira 
4 ,, 500 
4 

40 
100 
120 
160 

" ,, 
,, 
,, 
" 

250 
100 

50 
40 
20 

,, 

" 

" ,, 

2.000 
1.000 
4.000 
5.000 
4.800 
3.200 

,, 
" ,, 
" 
" ,, 

_ Kur'alar senede 4 defa. 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart vr-

-----------------------------
------------..---------------------------

-
= 1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

§ DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li· = =: radan aşağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 -= fazlaıiyle verilecektir. -
':i'ltıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!!tıııır!~;ıııı 1111111111~ 



-8-

•=============================~·-

A su u 
Kıymetinden çok fazla değeri vardır. 

f ERRANTİ ismini taşıyan her 
ahize ve tef errüa-

tı, dünyada bulunan en hassas, temiz 
ve sağlam maddelerden yapılır. Dün
yada bunlardan daha hassas, temiz 
ve sağlam maddeler bulunması müm
kün olduğu zaman, bunları kendi ci
hazlarında ilk kullanacak müessese 
şüphesiz ki FERRANTİ'dir. 

FERRANTl AH1ZELER1N1N işçiliğiise, en yüksek ve fenni 
İfçiliktir 

Ankara satrş yeri: Anaf artalar caddesi No. 111 

HALİL NACİ MIHÇIOG U 
•========================= 6147 

Ankara'nın en güzel en şık yeri aıımm ___ il!& 

MERAM'l~ BAHÇESİ AÇILDI 
Her nevi yaf ve kuru meyva, KREMŞANTILLI ÇiLEK ve 

DONDURMA, DONDURMALI MEYVALAR; MEYYALi 
PASTALAR ve MEYV A SULARI... Atatürk Bulvarı 31: 33 

2073 

LOKANTA İCARI 
Çiftliğimizin lokantası icara verilecektir. Taliplerin pi

yasada tanınmıt ve bu tipte bir lokantayı muvaffakiyetle 
işletmiş olmaları lazımdır. 10-6-1940 tarihine kadar mü· 
düriyetimize müracaat edilmesi. Orm'an Çiftliği 

1940 Küçük 

Cari Hesapla"" 

. iKRAMİYE PLANI 

.1 

1940 iKRAMiYELERi: -

1 adet 2000 liralık - 2000.- lira 
8 " 1000 " 8000.- " 

6 " 
12 " 
40 " 
75 " 

210 .. 

500 
250 
100 

50 
25 

.. 

.. 

.. .. 

8000.- .. 
3000.- " 
4000.- .. 
8750.- " 
5250.- .. 

Keıideler: 1 §Ubat, 1 mayıs, 
1 ağustos, 1 ikinciteırin tarih· 
!erinde yapılır. 

ULUS 

Çubuklariyle tenvirat ve reklam 
tesisatı 

en ucuz §eraitle yapılll'. 

ELEKTROFEN 
KAZIM SALiH ÇENE 

Ankara Anafartalar Cad. 
No. 10 Ti: 1287 

Kiralık iki dükkôn 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riya-

setinden : 
Postane caddesinde ticaret ve sanayi o -

dası binası altındaki iki dükkan l. 6. 940 
tarihinden itibaren kiraya verilecektir. 
Talip olanların şeraiti anlamak üzere oda 
umumi katipliğine müracaatları ilan olu -
nur. Telefon 1610 2017 

Palto diktirilecek 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 
Cemiyetimiz ihtiyacı için Eti

mesğut'daki anbarlarımızda pa -
zarlık suretile 2760 adet palto 

~ diktirilccektir. Yalnız dikiş işçi
liğine talip olanların 30. 5. 1940 
tarihine müsadif perşembe günü 
öğleden evel saat onda Yenişe -
hir'deki Umumi Merkezimi:r.e mü· 
racaatları ilan olunur. 2048 

Fevkalade umumi 
toplantlsı 

heyet 

Ankara Çimentoları Türk Ano
nim Şirketinden: 

Şirketimiz fevkalll.de heyeti umumiye 
toplantısının 26·G·l940 ı;nrşıı.mb:ı g!lnU saat 
16 da Atideki ruznamenln mUzakC'rcsl için 
Ankarnda SUmerbruılt umum mUdUrlUgU 
bfnasınılıı. ynpılmnsı teknrrllr etmiştir. Key
fiyet llt'ın olunur - İDt RE Ml'~CLİSİ 

İDARE MECL1Sl 

RUZNAME 
ı - Ankara belediyesi tarnfıııclıı.n açılnn 

feshi şirket dAvıuıı dolayısiylc şirket.in ~kl
beti hakkında bir karar ittihazı. 2056 

bilhassa çocuklar tarafından alınmas.ı gaY 
kolay müessir bir müstahzardır. 

sak S uca 1 ı 
karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçükler 
sebeb olacağı tehlikeler göz önüne alınarak solucan hastalıklarında bıJ 

kullanmaları faydalıdır. -He imlerimize ve halkımıza tavsiye edilen b\J 
her eczanede bulunur. müstahzar 

Kutusu 20 kuruştur. 

KAZALAR 

İmar plam yaplmlacak 
Siverek Belediyesinden: 

1 - Siverek kasabasının imar plan
larının tanzimi işi pazarlık usuliyle 
eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
Nafıa Vekaletinin şehircilik ihtisas 
vesikasına hazır olması belediyeler 
imar heyeti fen şefliğinin eksiltmeye 
itşirak vesikası almış olmaları Hizım

dır. 

3 - İşin keşif bedeli (4500) liradır. 
Muvakkat teminatı 337,5 liradır. 

4 - Pazarlıkla eksiltme günü 1-6-
940 tarihine müsadif cuma günü saat 
(15) te Siverek belediye dairesinde te
şekkül edecek olan eksiltme komisyo
nu huzurunda yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye iştirak edeceklerin 
mezkur tarihte eksiltme saatine ka -
dar komisyona vesikalariyle müraca
atları veya posta ile gönderdikleri tak 
dirde bu saate kadar komisyona tevdi 
edilmiş bulunması Hizımdır. 

cc tc ile <1.atıt:r. 

a ılı tar a 
T. C. ZlRAAT BANKASI TlRE AJANSINDAN: 

Mahalll 
Burgaz 
köyU 

.. 

Mevkii 
Dutlu 

Kavunlv 

.. 

Miktar Huduclu 
Cinsi Hektar 'M.)I.Şıı.rkan: Burgrızdıuı Ece 
Tarla ıs 7895 meznrhf;ınn giden yol, 

.. 

" 

garben: İmnm. O . H ilse
yin ve Mustafa kızı E -
mine ve yapıcı Halil, şl
malen: Kırbnşa mUntrhl 
Sömerkll İrim, cenubC'n: 
sahibi senet t.nrla.<Jt, 

32 1756' Şarkım: Burgazdnn Ece 
mezarlığına gid<'n yol, 
garbcn: Ede MclınıcL O. 
Durmuş ve Nusret, Gi -
rnıılen: sııhibl senet, ya -
pıcı Halil ve I<es1kçl Ah· 
met, cenubcn: sahibi se-
net. 

32 7729,50Şarkan: Burgnzdan Ece 
mc:r.nrlığına giden yol, 
garben: Nusret ve hacı 
oğlu Hilseyin, şlmalcn : 
tınhlbi, cenuben: İzmir 
caddesi ve çiftlik cbni -
yesl . 

l - Evsafı yukarıda gösterilen Hacı Ali P!IBa veresesi çiftliği namtylC 
ilk dahilinde bulunan ga.}Ti menkuller 27-5-1{)40 tru1hindcn itibaren bir -1 
ve açık arttırma ile satışa çıkarılmıştır. 

Birlncı ihalesi 27-6-HHO tarihine nulsadlt pel"§cmbe ı.-UnU saat on yedi 
Bankası Tire nj.ınhğında yapılacaktır. f! 

2 - Bu mliddetin hitamında yapılacak muvnklmt ihaleyi tnldp eden bir 
sntış uınuın mlldilrlllgılmllziın tasdik ve tasvibine iktiran etmek şarUyle 
27-7-1940 cumartesi gUnU saat on ıiçtc icra kılınacaktır. 

~·Büyü kikramiyeler çıkaran I!:_ 6 - Mukavele ve şartnameler Sive-
: rek belediyesi ile Ankara'da belediye-

MU:r.ayede bedel! haddi 10.ylk bulunmudığı ve mUzayeclc rnuo.melcsl tel<e 
den bankanıı:r. kanununun 41 inci maddesi hllkmllnUn lem.sına zanıret tı..., 
takdirde mllzayede geri bırakılacak ve yapılllD muamele hUkUmstlz nddt'~ -- A K 1 N Piyango Gişesi : ler imar heyeti şefliğinden parasız a- 3 - Pey sllnnek lstlyenler mll:r.ayede bedelinin l(,7,5 ğu nlsbetlnde ıeJ11 
rlnl bankamıza peşinen yatırmış bulunmaları veya mlııt bir bnnlmnın teJl1 -- Bugündcn itibaren biletlerinizi 4 : lınabilir. (4005) (2335) 12337 

: haziran 1940 ak5amına kadar deği•- : = tirmcnize amaaedir. 5 haziran 1940 = 
: u.bahı umuma devamlı olarak bilet - : 
: !eri satışa başlıyacııktır. : 

bunu hamil olmaları ve yahut muteber teminat göstermeleri şarttır. .t! 
4 - İhale ve satışa mlltealllk lılluınum harı;, ı·llımm, delUUlye, ferağ ıır· 

MUZltYYEN ABLA = - -.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ....... ... 

Kiralık dükkôn ve 
daireler 

Afazade vakfı mütevelliliğindcn: Akar
larımızdan Koyunpazanndaki bazı dükkan 
ve daireler kiralıktır. 31-5-940 cuma gilnü 
saat 14 de mütevelliliğc müracaat. 2054 , 

rnfları ve diğer bilumum nınsraflar trunamcn ınll.şterıye alt olacnktır. t 
Zayi - Ankarn Memurlar Kooperatifin- 5 - Ga~Ti menkulUn kati ihnleııl uhd,,slnde tekarrllr l'd"n müşteri ıtısl 

den aldığım 2113 sayılı hisse senedimi za - dcrhnl ve peşinen her hnlde yedi gilnli geç nıemck ıı:ırtlyle ödemlye ıtl~ 
yl ettim. Yenisini alacağımdan eskisinin Açık art.tırmnya lştlınk edip her hangi bir suretle stirlllen P<'Ydcn nU 
hüknıU "'o:k ..,._-------~--·t·--1.yn ı;-n rl <'nkul ltrndlıdne ihale o1un rı ıkrh 1 V<' n YC1:iJJın. cdl g!lnlillr 

f!:ılli c aı yı \'U"mezse a e ·ararı es e ı r ve cndlııindı'n c\·el en ) 
Gümrük önyilzbaşı Şevket Rıza bulunan arzctmlş olduğu bedelle nlmıya rn:r.ı olursa ona lhıı.le edilir. o d• 

2053 vı•yn bulıınıııazııa banlmcn hemen on beş giin mllddetıe arttırmaya çıkarıl1~ Pekuz. 
-------.....,.-------- mayı nllıknd:ırlar tebliğe hacet olmayıp yalnız illlnln iktifa olunur. Ve eıı 

na ihale cdıllr. 
Ztı)1 - MM. Vek!letı dnlre mUılllrl!I -

ı'tUnden almış olduğum Mkerllk terhis tez
keremi zııvi ettim. YenlBinl alacağından 
eskisinin hUkmU olmadığını llfın cdcı1m. 
Çeşmlşkezekli 322 doğumlu :Mehmet o(:lu 1 
Kft.zım.. 2069 

İcare 
Valullar Umum Müdürlüğünden : 

Senelik kirası .:Vakıf No. 

Her iki hıı.ldc birinci ihale e<lilen kimse lld ihale arasındaki farktan ve 
lardcın ve r;. rı lıcıı:ıblyle geçen gtlnlerln faizinden mesuldilr. 

6 - Arttınna şartname ve ilfınları katı ihale gllnU olan 27-7·1040 cuJ'llb11 
saat on Uce kadnr herkes için T.C. Ziraat Bankası Tire ajansında açıl< et> 
malttadır. Daha fazla izahat almak isteyenlerin ajans mUdUrlUğtlne mor& 
olunur. 

verilecek menkuller 
. 

gayrı 

480 54/ 1 
542 51/3 

1 Dr. SITKI FIRAT 
Semti mahalle; aokağı 

Misakı Milli: Suluhan yanında 
Altıntaş: Anafartalar caddesi 
Hocapaşa Zincirli cami arkasında 
Hocapaşa Anafartalar caddesi 
Pnpani mahallesi 

C ! N S t 
Dükkan 
Apartımanın 2 inci kntmdıı.lcİ 
Dükkln 

~ birinci 
1 sınıf 
1 

GÖZ Hsatalrkları 
mütehassısı 

1 

lstanbul Haydarpaşa hastanesi &abık 
göz mütehassısı ve Gülhane hasta. 
nesi sabık göz baş muavini. Muaye· 
ne: sabah: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 
ve sırası Talas Ap. kat: 1 Tel: 3592 

~------' 
~·111111 K i R E ç 1111111~ 
- -: ltütalıyı nemiyle manıt, piyuıdı eıl JDk• : 
:ıur. E• yiikıelı undınıan nrdiiiııi, lic Mnedir : 
:&er mp•I yıpn ınlınııttır. Anlıarı acntuı : 
:ı!öıeyin Orak. Ttlrfoo 2078 ll75 : - -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Satılık otomobil 
Kızılbey Maliye Tahsıl Şubesinden: 

Vergi borcundan dolayı haczedilen 933 
model 8 silindirli 4 ki5ilik açık renk yan 
işaretli, sis lambaları ve projcktör!i mevcut 
spor otomobil 30-5-940 tarihine müsıı.dif 

perşembe günü saat 12.30 da belediye mü
zayede salonu önünde açrk arttırma ile sa
tılacaktır. Arzu edenler şimdiden hükünıet 
caddesinde Hamdi Demirel emniyet gara -
jında görebilirler. (2519) 12516 

U L U 6 - 21 inci yıl. - No: e7Mi 
lıntiy<l% sahibi 
lakender Artım 

Umum! Ne~riyatı İdare Eden 
Yazı lgleri MüdUrJ 

Mümtrıa Fai1' FENiK 
Müeaıe.e MUdllrU: ~••it ULUC 

ULUS Baaıme'fi ANKARA 

265 42 
750 
303 
252 
252 

60 
650 
84 
72 

555 
70 

100 
84 
24 

500 
150 
180 

27 
480 
298/7 
29816 
291 
221 
244/ 245 
254 

75 
136 
130 
128 
254/l 
220 
444 
434 

Bostani: Soıiuk Kuyu 
Bostan!: Soğuk Kuyu 
İsmetpaşa Bcndderesi 
Kızılcahnmam'da 

Misakı Milli: Y eğenbey'de 
Aslanlıane: Atpaıarında 

Çocuk Sarayı caddesinde 
Boyacı Ali: Saraçlar çarşısında 

.. .. .. " 
Koyunpaazrı: Saraçlar çarşısında 
Aslanhane Atapazarı yokuşunda 
Poltalı kazası Beylikkopr!ide 
Aslanhane: Atpazarında 

" .. 

4 odalı pansiyon 
Papanl mescidi 
Arsa (Odun deposu) 

,, :111 

U!ucak mescidi arsası 
Sey hamamı 
Dükkan arsası 

.. .. 
DükkAn .. .. 

" {6 metre murabbaı arsa) 
Muhatlı çiftliği 

Dükkan 

" 2QO 114 ., ,. ,. 
246,50 19 Hanefi Beyazıt - Kalecik sokakta Kahvehane 

60 24 Atpazarında (Barak) 
80 25 .. " 
55 27 .. " 

H U " " 
36 255 Atpazarı yokuşunda Arap cami kar~ısıru:la (6 metre murabbaı arsa) 

252 298/5 Bostanı: Soğuk Kuyu (Arsa.odun deposu) " 
2276 Gökçe oğlu mahallesinde (2 ci vakıf apartımanın ı/3 jJ 1 1 

1900 " " .. ( " " ,. 1 
1980 ,, " .. ( " .. ,. •• 1 ~ 
1872 ,, u '' ( u :11 n ''tı( 

Yukarda mevki, cins ve senelik kira mlkdarlan yazılı vakıf gayri menkuller birer sene müddetle kiraya veriJectlc~ 
Kati ihale 1/6/940 cumartesi g!inü saat 10 da Vakıflar Umum Miıd!irlüğü Emlak ve Arazi Mi·durlüğünde yapılıı.C 

teminat akçesiyle birlikte ınilracaatları ilan olunur. (2444) 12441 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

YENİ SiNEMA 
Bu gece ııaat tam 21 de 

RAŞİD RIZA - E. SADİ TEK • 
HALİDE PİŞKİN ve arkadaaları 

Veda Temsili 

DONANMA GECESİ 

Vodvll 3 perde 
Fiyatlar: Loca 400 - O.K. 100 -
Do.ikon: n; - Koltuk 75 - Duhuliye 50 

Saat : 14 - 16 - 18 seanslarında 
S E R E N A D 

Saat 10 - 12 de ucuz halk matinesi 
ZÜGÜRT MİLYONER 

HALK SINEMASI 
Bu gece saat tam 21 de 

Cinai bir kovboy iki film birden 
1 - CASUS AVCISI 

Allan Lane - Linda Hayes 

2 - KOVBOYLAR RESMlGEÇlDt 
Gene Autry - Smiley Bumettc 
Dehşet - Cüret - Ces:ıret 

Saat: 14.30 - 16.30 - 18.30 da 
SEViMLİ HAYDUT 

Bastan başa renkli 
TYRONPOWER-HENR!FONDA 
Saat: 10 - 12 de ucuz halk matinesi 

sus Si N EMA
51 

Bugün bu gece 
tıf 

Seyircilerini ba15tan aorıuıı' 
eğlendiren 

MUCİZELER YARATA 
t#'t 

Ronald Young - J oe.n G 

Seanslar : d• 
Saat: 14 - 16 - 18 - 20.so 

,.ıııı 

Saat: 10 - 12 de ucuz h~ 

Buz dolap arımızın bütün çeşitleri gelmiştir KAzıM Rüşrü Adliye Sarayı caddesi Gençağa apartmanı 
mnnara 6 ela araymız. Telefon 2208 


