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Büyük Millet Meclisi 
bugün saat 14 te bütçe 
müzakerelerine başlıyor 
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a Yeni bütçenin ge
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sınıfları ihtiyatlarını 

silah altına çağırdı 
Atina, 26 a.a. - Harbiye nezareti, 

neırettiği bir tebliğde, 34 ve 36 sınıf
larının biltün ihtiyatlarını, bir talim 
devresi için silah altına çağırmııtır. 
İhtiyat efrat, bu talim devresi esna -
sında yeni silahlarla istinas peyda e
deceklerdir. 

Evelce de yazdığımız ~ibl: 1940 malt yılı 
umumt muvazene kanunu bUtçe encümenin
de bazı deiisikliklere utramııtrr. Bütçe -
nin masraflar kısmına yapılan illvelerle, 
hükiimetten relen llyihada 262.312.140 lira 
olarak tesbit edilmiı olan masraf yeldlnu 
268.476.321 liraya çıkanlmııtır. 

Devlet bütçesine dahil dairelerin 1940 
mali yılı masraflarına karşılık olan varidat 
tahminini ihtiva e.den yek<Uı da tadile uğ -
ramııtır. Hukümetin teklif ettiği liyihada 
varidat 262.330.000 lira olarak tahmin edil
miıti. Bu yek<Uı blitçe enclimeninde 
268.481.000 lira olarak dcğiştirilmiıtir. 

Okuyucularmuz yeni bütçenin esaslı bir 
tahlilini, ba1111akale sütunumuzda bulacak· 
lardrr. 

Lahaye'deki Türk 
elçilik ve ticaret 
heyetleri sıhatte 

La Haye elçimizin ve elçilik heyeti
mizin, ticaret müzakeresine memur 
heyetin ve ticaret ateıesinin La Haye
de afiyette oldukları Hariciye Veki
leti'ne gelen resmi malumattan anla -
şılmıştır. ( a.a. ) 
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)Oııd 'a teç tır. Masraf bütçe-ı edllmlıtlr. At ya-,._ b• •il Yıla nılan hakkındaki 
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Birçok cepheler üzerinde 
, .... .. .... 

Alman kllalarının hücumları 

(Ok ağır za iatla püskürtüldü 
Amiens şehrinin garbinde 

Bütün somme hattını kontrolları altına alan 
Fransızlar yeni geçit noktaları zaptettiler 

Parla, 26 a.a. - 26.S tarihli fransı:z aa -
bah tebliği : 

Dliı;man, ıimal cephemiz üzerine müte -
addit hücumlar yapıruıtır. Bu hücumlar 
akim kalmıştır. 

Somme cephesinde yaptığımız mevzii ha
reketler, lehimize dönmiiııtür, nehir üzerin
de yeni geç.it noktaları zaptettik. 

Aiane ile Meuse arasında, iki taraf top. 
çusunun ıi.ddetli faaliyeti vukua gelmiıür. 

Montmedy mmtakaıında dilşmanın ıid -
detli bir hücumu püıkiirtülm!iıtür. 

Vaziyet itimatla beklenebilir 
Paris, 26 a.a. - Fransız genel kur

mayı adına söz söylemeğe salihiyettar 
bir zat ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Flandres muharebesi, bet gilndilr 
devam ettiği halde, henilz başlamıı ol
duğu söylenebilir. Bazı harekat mev
cuttur ki, bunlar hakkında başkuman
danlık tafsilat verememektedir. Bed
bin olır ak içın sebep yoktur. Vaziyet 

hattı emniyetle beklenebilir. Kırklık bir lronaz topu at••e lataır vaziveffe 
( Soaa ~. lbıca sa:ylada ) ~ " 
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İngiliz tayyareleri 
Rotterdam' daki benzin 

depolarını yaktılar 
Alman motörlü kıtaları ve 

bombardıman kolları da 
nakliye 
edildi 

Hergün 40 tan fazla Alman tayyaresi düşürülüyor 
Londra, 26 a.a. - Reuter'in resmen 

öğrendiğine göre, Boulogne civarında 
yollarda dolaımakta olan bir çok al -
man motörlü müfrezeleri, ingiliz bom
bardıman tayyareleri tarafından görü
lerek evelki gün bütün giln şiddetle 
bombardıman edilmiştir. Bu tayyare
ler §afaktan akşama kadar hemen bili
fasıla taarruzlarına devam etmiıler
dir. Bir çok dilşman tayyareleri top
larımız: ve hava dafi bataryalarımız 
tarafından bombardıman edilmiştir. 
Bombardıman edilen düşman nakliye
lerinin fotoğrafları da alınmııtır. Bil
tün tayyarelerimiz üslerine dönmüt
tür. 

Londra, 26 a.a. - Hava nezartei 
tebliği: 

General İronside 
anavatan kuvellerl 
baıkumandanı oldu 
Londra, 26 a.a. - İn~liz harbiye nezar• 

tinin tebliği : 
İngiliz hukümeti, ap.ğıdaki tayWert 

tasvip eylemiştir: 
General Sir Edmund İronside, tekaüct. 

sevkedllen Sir Walter Kirkc'nin yerine ~ 
navatan kuvetleri baıkumandanlığına ta • 
yin olunmu~tur. Genenıl 1ronside'nin 7eri
ııe imparatorluk kuvetleri 1tenel kunn&7 

< Sonu 3. üncü sayfada ) 

İngiliz bombardıman tayyareleri, 
( Sonu 6, ıncı say/ada ) Bir İngiliz tank Jali topu 
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Amerika' da 

Müttefiklere yardım 
lehinde cereyan art.yor 

Üniversite mensupları 
Müttefik ordularına Amerikan gönüllüsü 

kaydını mümkün kılan bir kanun istiyorlar 
Nevyork, 26 a.a. - Amerika efkirrumumiyeainde müttefiklere 

yardım lehindeki hareket, aün ıeçtikçe daha ziyade geniılemek-
tec:lir. (Sonu 6. ıncı sayfada) 

Musolini askeri 

~ellerle görüıf ü 
Roma, 26 a.a. - B. Musolini bugiln 

ordu genel kurmay başkanı mareşal 

Graziani Harbiye müsteşarı general 
Soddu, harbiye nezaretinde seferber
lik servislerini idare eden generaller 
ve pasif korunma dairesi şefi ile gö
rüşmelerde bulunm:ıştur. B. Musolini, 
istihsalin fazla 1aştırılması bahsi üze
rinde esaslı tcslihat fabrika!arı şefleri 
ile de görüşmüştür. 

Hususi müsaade verilecek olanlar 
hariç olmak üaere mayi mahruk ile it
liyen bütün otomobiller, bir haziran
dan itibaren İ§lemiyecektir. 
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Hüf us mese' el eri • 

usumuzun artı ı 

!c a vazifelerim ·z 
1927 ve 1934 '3ene1eri nüfus sayımı-ı ki, buğdayın, verimi bizden daha ra

n~n ne~iceleri, bize _nüfus.~mu~un mü- tip olan gerek şimal ve gerek cenup 
hım mıkdarda arttıgını gosterıyor. A- kutuplarına daha yakın olan havalide 
!~kadarlar eldeki esasatı tetkik eyle- daha yüksektir. Kendi ihtiyaçların
mişler, yanlış olarak gösterilen yaşlar dan pek fazla buğday istihsal eden 
ve mel:tum tutula.'l nüfusla memlekete Kanada, Birleşik Amerika hükümet
gelen muhacirleri nazarı itibara alarak leri, Arjantin, cenubi Afrika mütte
şu neticeye varmışlardır : hit hükümetleri, Avustralya gibi 

ULUS 

Müşterek bahise girmeğe hazırlanan seyirciler 
• 

ilk bahar at yarışlarmm 
dördüncüsü dün ya ı CI 

27 _ 5 . 

Ziraat barıisleri 

Ensti ü e i 
e Ziraate a 

a 

Maarif Vekilimizin Köy Enstitüleri 
kurarak memleket irfan hayatına ver
mek istediği yeni istikamet üzerinde 
düşünürken bu davada güdülen gaye
nin köylerimiz muhitine, yalnız nok
san olan aydınlatıcı kuvetleri yerleş
tirmekten ibaret olmadığını da görü
yoruz. 

Köy Enstitüleri kanununda Türk 
' köyünün heyeti umumiyesiyle yüksel

mesi gibi muazzam bir hedefin yer al
dığı da göze çarpıyor ki, bunu harf 
inkılabından sonra maarifimizin ikin
ci ·seferberliği diye tavsif etmek pek 
yerinde olur. 

Köy Enstitüleri yoliyle varılacak 
neticeler şunlar olacaktır: 

1 - Türkiye köy halkı okuma, yaz
ma öğrenecektir. 

Ziraat işlerinin fenni .b 
yapılması için öğretmen b 
tarla, bağ ve bahçeler vüc 
cek, rehberlik ederek kövl· 
!ardan istifade etmelerini t, 
cektir. Bunun için köy ef15 

den mezun olanlara istihSil e 
filetler, ıslfih edilmiş tohum. 
dan gibi istihsal vasıtaları 
meccanen verilecektir. 

Her köy okulunda, köY' 1ı 
çinde olmak üzere ziraate e 
razi ayrılarak öğretmenin \'; 
geçinme, okul talebe.sinin 
katına yetecek miktarda ar<' 
edilecektir. Köyde devlete 
ait tarlalar varsa bunlar bU 
han verileceklerdir. 

Memleketimizde &enede takriben 550 memleketler vardır. Bu memleketler 
bin kişi doğuyor. Bu nisbet, 0/ 00 34 e buğdayı bizden ucuza mal ediyorlar, 
tekabül ediyor. Ölüm nisbetini de 0;

00 
ve ellerindeki vasıtalara binaen da-

20 olarak kabul edebiliriz. Bu takdirde, ha kolaylıkla ihraç edebiliyorlar. Bu 
senevi nüfus tezayüdümüz takriben memleketlerin buğday istihsalleri da-
0 / ,, 14 dür. Cümhuriyete kadar nüfu- ha artırılabilir ve dünya nüfusunun 
sumuzda bariz bir tezayüt yoktu. Elde tezayüdüne daha çok seneler hitap e
istatistikler olmamasına ve mütemadi- debilir. Bu memleketlere ilaveten buğ
yen gelen muhacir kafilelerine rağmen day istihsalinde bir istikrar bulunmı
köylerimb:ln mUtetttltdlyett bö~lması yan Sovyetler Dirliği mevcuttur. Ba• 
bunu gösteriyordu. Cümhuriyet dev _ zı seneler, pek az buğday ihracatı ya
rinde, kolera, veba gibi sari hastalık- pan bu memleket, bazı seneler de pi
lar hemen tamamen ortadan kalkmış, yasaya 20-30 milyon ton buğday dö
tifo, kızıl gibi hastalıkların tesiri çok kecek va~iyette.dir .. Bunun ~et!c~si o
azalmış ve vasi halk kütlelerini kemi- larak bugday fıyatlarında hır ıstıkrar 
ren sıtma, frengi, trahom gibi hasta • yoktur. Ve içinde bulunduğumuz 
lıklara karşı verimli bir mücadele baş- harp çok sUrmez ve istlhsfıti karma ka· 
lamıştır. rışık etmezse, umumi harp sonrası se

ilkbahar at yarışlarının dördüncüsü dün şehir ipodromunda ya
pılmıştır. Havanın güzel oluşu dolayısiyle çok büyük bir halk küt
le•İ İpodromu doldurmuştu. Milli Şefimiz de koşu yerini §ereflen
dirmişler ve yarışları alaka ile takip buyurmuşlardır. 

2 - 1stihsalde çalışan kuvetler da
ha verimli bir hale geleceklerdir. 

3 - Köye, henüz girmiyen sanat
lar sokulacaktır. 

Bir kelime ile: Köy muhiti içinde 
mütekfimil ve verimli bir hayat yarat
mak mümkün olacaktır. 

Ziraatin mütehakkim tabıı 
rı altında icra edilen zor bir 
duğunu nazarı itibare aıars1' 
köy öğretmenlerinin okul na 
dana getirdikleri her türlü iŞ 

• • deki mahsul, hayvan ve bı!l 
neleri gibi yüksek buğday fiyatlarını 
görmemiz pek de kabil değildir. Bütün bunlarla beraber, siyasi ve ik

tisadi istikrar da nüfusumuzun teza -
yüdünde büyük bir amil oJmuştur. Buna mukabil, öyle mahsulerimfz 

Senede 0;
00 

14 nüfus tezayüdü, cid- vardır ki, bunlar ancak muayyen ik
den iftihar edeceğimiz bir haldir. Bu limlerde yetişebilir. Misal olarak bun
suretle memJeketimizi, Japonya, Rus- !ardan bir kaçını kısaca ele alalım: 
ya ve Polonya gibi nüfusu en çok ar- • Meyva istihHiki, medeni memleket· 
tan memleketler sırasına koyabiliriz. lerde gittikçe artmaktadır. Halbuki, 

Bugün, az doğum olmuş olan 1914 • bizim bu hususta hitap edebileceği-
1923 senelerinde doğanlar evlenme ça- miz merkezi ve garbi Avrupa ıyı 
ğında bulunuyorlar. Bundan birkaç se- meyva yetiştiremiyor. Memleketimiz, 
ne sonra cilmhuriyetin ilk senelerinde muhtelif iklim mıntakalariyle bu hu
doğanlar evlenme çağına girdikten sus için en ideal bir mıntakadır. 
sonra artım nisbeti daha da yüksele - MeseUi tabii ipeği ele alalım. Suni 
cektir. ipeğe rağmen, tabii ipek sarfiyatı art-

Bugün, 18 milyon olarak tahmin e- makta devam ediyor. Amerika Japon
debileceğimiz nüfusumuzun takriben yadan senede 250 milyon dolarlık ipek 
1/3 nü 10 yaşında küçilk çocuklar teş- ithal etmektedir. İhtiyaç da seneden 
kil ediyor. Şimdi çalışan insanları, ka- seneye artmakta imiş. Ve buna ilbe
dın ve erkek takriben 10 milyon olarak ten de tiirk ipeği muayyen hassaların
tahmin edebiliriz. önUmüzdeki sene • dan dolayı Japon ipeğine tercih edi· 
ler zarfında bu çocuk ordusu milstah· lec:k evsafa malik imiş. Amerikanı~ 
sil olmağa başlıyacak ve her sene çalı- bu ıthalfi.tının ilk hedef olarak% 1 nı 
§an eller, mütezayit bir ıekilde arta • temin etmek vaz.ifesini üzerimize ala
caktır. Bu hal bizleri mUhim mesele - mat mıyız ? 
ler kID'§ısında bulunduracaktır. Aynı şeyler, tiftik, pamuk, yapağı, 
A M ·ı l . tütün, üzUm ve kuru ilzilm gibi mah-

• - aan me.ıe e•ı: ıullerimiz: için de varittir. Bunları te-
Bugün tıkabasa dolu olan mektep - ker teker burada zikredersek makale 

Ierimizle iftihar ediyoruz. Bu hem o- çerçevesinden barice çılnnış oluruz. 
kumağa olan hevesin artması hem de Bu hususta bir karar vermeden evel, 
okuma çağına giren çocukların gittik- çok tetkik etmeliyiz ve çok düşünme
çe fazlalaşmasının neticesidir. Bu hal liyiz. Fakat gayemiz olan büyük ve 
mütezayit bir şekilde devam edecek - müreffeh Türkiye'ye varmak için zi
tir. Önümüzdeki on sene r.ırfında ilk raatta plBnlı bir istihsfi.l programı tat
mekteplerimizden yüksek mektepleri- bik etmek ve yeti§en büyük müstah • 
mize kadar bütün irfan müesseseleri - sil ordusunu doğru olan istikamet 
mizi iki misli arttırmak mecburiyetin- hangisi ise, o istikamete sevketmek 
deyiz. Fakat, bunun ne azım bir ~ - bugün bize terettüp eden en büyük 
sele olduğunu takdir etmek güç değil- vazifedir. 
dir. Bu belki para ile kabili telBfi olan, *** 
bina ve vesait meselesi değil, yetişti- --------------
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H A V A .......................... , ........................ . 
Adana (evresinde f ırlına 
şeklinde rüzgar esli 

Birinci ko§u: l'-
Blrlncı koşu (Meydnn koşusu). tl'ç ve Hukuk ilmini yayma 

dalın yukarı yaştaki halis kan lnglllz at ve 
kısraklara mahsus satıg koşusu idi. İkra-
miyesi 225 ııra mesafesi 1800 metre ıdı. K u ru mu nün mühim 

Dört halis kıı.ııın lştlrAk etiği bu koşu-
da Bay Ferah Ozan ın Slt'kap lemindeki a- b • 1 
lı startla beraber öne dllşerelt rahat bir 1 r top an tısı 
birincilik aldı. Komlsarj en gerilerde ol -
mruıına rağmen yavaş yav'1§ arayı kapata
rnlc yarım boy arn ile ikinci oldu. Dlzce 
Komlsarjın jokeyi biraz çalış :ıydı Sl!kn
bı kolaylıkla vururdu. Fakat her nedense 
buny ynpmadı. Taşpınar llçUncU oldu. Za
man l,57 dııklkadır. Müşterek bahis gan -
yan 1300 pltuıe sırastyle 870 ve 8415 kuruş 
verdi. 

Hukuk İlmini Yayma Kurumunun 
memleketimiz ilim hayatında mühim 
bir hadise teşkil edecek olan "Türk 
Hukuk Kamus ve LOgati" nin hazır
lanması için büyük bir gayretle ça
lışmakta olduğu mal\ımdur. Memleke-

/kinci ko1:u: timizin en salfihiyettar profesör ve 
~ hukukçuları tarafından tesbit edilen 

İkinci koşu: Uç yaşındaki yerli yarım sıra, kamus mevzuları üzerinde yazı 
kan lngiliz erkek ve dl§! taylara mahsus- k ·r l · ·1 • ld' 
t ı. İkramiyesi 370 lira mesafesi 1600 met- yazaca a ım erın seçı mesıne ge ı-
rc idi. Koşuya aıtı tay kaydedllmlııtl. Fa- ğinden dün Adliye Vekili ve Hukuk 
knt Şcşkcm koşmadı. Diğerleri arasında timini Yayma Kurumu'nun tabii baş
geçen yarış güzel oldu. Bay Mehmet Ali kanı B. Fethi Okyar'ın riyaseti altın
Yalım'ın Pıısln ismindeki tayı !evkalddo 
bir kuvet ı:-östererck çıktığı gtbl en önde da C. H. Partisi murahhaslariyle 
giderek ralıat bir blrtnelJlk aldı. Jokeyi İstanbul Üniversitesi, Ankara Hukuk 
Mahmudun bini§! gUzeldl. Bay Io"'cvzl LUt· 
ti Kanıosman'ın Tıı.svlr ismindeki tayı 1• Fakültesi, Siyasal Bilgiler Okulu, 
kinci, Bay Mehmet Atak'ın Yavuz'u UçUn· Adliye Vekfileti murahhaslarından ve 
en oldu. Zaman 1,151 dakikadır. M~terek kurum idare heyeti fi.zaları ile kamus 
bahis ganyan 2,20 plA.se ıııraslyle 185 ve 
14~ ku!"U§ verdi. ve li'igat bürosu iizalarından mürek-

0 
kep bir heyet bunun için Anadolu 

çüncü koıu: Kulübünde toplanmıştır. 
tlı::UncU ko11U: CClftelcr koBUBu). Bu ko- Dört saat devam eden bu içtimada 

gu gellnclye kadar kazançları~ .lnıoRM~on···~•·l'eli&-4il'cloı.U.11ıo-..-o •~ i 

3500 lirayı doldurmıyan dört ve da.he. yu. bine, gerek yazıların esasına ait husus
karı yaştnkl yerli yıırım kan lngillz at larda müzakereler yapılarak bir tali
ve kısrnklare. rnahsuııtu. İkramiyesi 400 matname tanzim ve kabul edildikten 
lira mesafesi 2000 metre idi. Startla bera- sonra kamusa yazı yazacak şahısların 
ber öne dllşen Berceste hemen hemen aşa- seçimine geçilmiştir. Bu hususta selfi.
ğı virajı dönUnclyc kadar önde idi. Bu za- hiyetler:inden istHade edilecek hukuk
mana kııdıır ko§UYU arkadan tfiklp eden 
Bay Fevzi Lütfi Karaosmanın Nlrvana'sı çularımızın isimleri başta Üniversite, 
hücum ederek öndekileri birer birer yaka- Fakillteler ve Yüksek mektepler pro
ladı ve geçti. DUzlUkte Berceste'yt yaka. fesör ve doçentleri olmak Uzere en tl
hyan Nlrvana bir müddet beraber gittik- tiz bir itina ile tesbit olunmuştur. 
ten sonra onu da ndım adım geçerek iki " Tilrk Hukuk Kamusu .. bu kadar 
boy ara ile gllzeı bir birincilik nldı. Jokey geniş ve selShiyettar mütehassıslar 
Mustn!a çok iyi idi. Bay Salt Hallm'ln heyeti tarafından hazırlanan ilk ilmi 
Berceste'sl ikinci, Cahlt Apnyık'ın Bas- eser olacaktır. Bu eserin başarılması 
kını UçUncü oldular. Zamıın 2,16 dakika -
dır. ı.mııterek bahis ganyan 2,M, pldae aı- ile hukuk ilmi sahasında çalışanların 
raslyle 1315 ve 1215 ıruruo verdi. ıstılah hususunda karşılaştıkları güç-

lükler orta.dan kalkacaktır. Bu teşeb-
Dörclüncü koıu: bUsten dolayı Hukuk İlmini Yayma 

DördUncU koııu: Dört ve daha yukarı 

yaştaki halle kan arnp at ve kısraklara 

mahsus handikaptı. İkramiyesi 820 Ura 

Kurumunu tebrik ve teşvik etmek 
dstcriz. 

rilmesi o kadar güç olan büyük bir öğ
retmen ordusu meselesidir. Muhtelif 
gazetelerde, muallimlerimizin seviye • 
sini tenkit eden bazı yazılar okudum. 
Bunlar, kısmen haklı, kısmen haksız
dırlar. Cümhuriyet maarifinin ne ka
dar mütevazi vesaitle bundan 15 sene 
evci işe başladığını düşünürsek, bugün 
elde edilen neticeyi memnuniyet ve -
rici bir netice olarak telBkki etmeli -
y ; 7. Maarif teşkilatımız önihnüzdeki 
seneler gittikçe fazlalaşan daha büyük 
güçlüklerle kID'§ılaşact.ktır. Bu güç • 
iliklerin idarei maslahatla izalesi ka -
bil değildir. Yukarıda arzettiğim gibi, 
10 sene zarfında irfan müesseseleri -
mizi yüzde yüz arttırabilmek için icap 
eden tedbirleri bugünden düşilnmek 
mecburiyetinde bulunuyoruz:. 

DUn ııehrlmizde hava çok bulutlu geç-
miş, rUzgıı.r cenubu garblden saniyede en mesafesi 2000 metre idi. On bir hayvan a-
çok 8 metrekadar hızın esmlııtlr. Gecenin rasındıı. geçen ko~ çok gUzel oldu. YUz -
en dllşUk mcaklığı ıo. gUnUn en yüksek sı- ba,,ı Rlfat Baysal'ın Bora lemindeki atı 
caklığı 22 derecedir. Yurtta hava doğu A· bugUn çok güzel bir ko~ çıkararak bir 
nadoluds bulutlu, Trakya, Marmara havza 

Milli Piyangonun halka 

B. - istihsal meselesi: 
Bu çocuk ordusu, her sene gittik

çe artan bir şekilde müstahsil olma 
çağına girmektedir. Memleketimizde, 
müstahsil ellerin kadın ve erkek ola
rak senede takriben 200 bin olarak art
tığını kabul edebiliriz. Bundan dola
yı istihsal sahasında mühim bir vazife 
ile karşılaşmaktayız, o da, bu yeni 
müstahsil kütlesine bir istihsfi.l isti· 
kameti göstermektir. 

Memleketimizin esas kütlesi çiftçi
dir. Ve bundan dolayı ilk evel zirai 
istihsali nazarı itibare alalım. Ve di
ğer meslekleri bir tarafa bırakalım. 

Hasıl maarifte bundan 10 sene ileri
sini görerek şimdiden düşürunek ve 
hemen tatbik mevkiine konacak plan
lar yapmak mecburiyetinde isek, zi
rai istihsal sahasında da bu yeni çift
çi kollarını milletimiz için en faydalı 
olan yola sevketmek ve bu yolu şim
diden düşünmek mecburiyetindeyiz. 
Mesele gayet vazıhtır. Devlet servis
leri, zirai Konjonktürün son seneler
deki vaziyetini tetkik edip, memleke
timiz için t e.zayüdü en doğru olan zi
rai mahsu !atı tesbit eylemelidirler. 

Mesela bilmeliyiz ki, aceba buğday 
ziraatını mı artıralım, buna hayır de
mek çok güçtür. Çünkü, vasi yayla 
mıntakamızın esas mahsulü buğday
dır. Buna mukabil ise, şunu biliyoruz 

gösterdiği bir kolayhk 
sı, Ege, Akdeniz kıyıları ve 1'8radenlz kı· boyun ara Ue birinciliği kurtardı. Günday 
yılan kapalı, orta ve cenubu ııarkt Anado- DUndar'ın Tomurcuğu ikinci Bny Fehmi Halkımızın mlllf piyangoya kar§! gös _ 
lu'da yağışlı geçmlııtır. Slnısar oğlunun Çelengi UçUncU oldu. Za- terdlğl rağbet ve alAka ııon aylar zarfında 

24 sat içindeki yağışların karemetreye man 2.2~ dakikadır. Mllııterek bahis gan- çoğalmıııtır. Buna muvazi olarak bilet s:ı. 
bıraktıkları su mlkdarları Trakyııdn ı ile yan 680, pltuıe sıraslyle 150, 13~ ve 180 tır;ıları da bu nlebette artmıg bulunmnkta-
11, Marmara havzasında ıs ile 26, Egede 1 kunııı verdi. dır. 
l ile 22, orta Anadoluda 2 tıe 21, cenubu B . k • Kealde aralarında bilen nlmıık lstlyenler 
ıarkl Anadoluda 1 ile 2, Karadeniz kıyıla- e§ınci O§U: otmdlye kadar her ayın dördUncll günll nk 
nndo. 2 ile 8 kUogram arasındadır. ııamına kııdar beklemek zaruretinde idiler. 

Beıılncl koıu: Bu koşı.ıyıı. gellnclye ka-
RUzgdrlar Karadeniz kıyıları, Trakya, dar kazançları yektlnu 800 lirayı doldur- Mlllt plyııngo idaresi aldığı bir knrnrla 

Marmara havzası, orta Anad9lu'da 11lmnl, ı doğu Anadoludıı §ark. diğer yerlerde garp mıyan Uç yaşındaki yeril halis kan inglllz bu ııek ide bilet almak lstlyenlcre bu lmlclı-
erkek ve dlgl taylara mahsustu. İkramiye- nı vermiştir. Şimdi mesele her hangi bir 

istikametlerinden ıınnlyede en çok 7 met- si 255 lira mesafesi 1800 metre idi tl tay sebeple ı. inci keıılde bileti nlamı=n bir 
re kadar hızla ve Adana çevresinde fırtı- . · ç h ,, .... na eklinde esmi Ur arasında geçen koşuyu Bayan Nıhnl Atlı'· 11a ıs, hiç bir fiyat farkı vermeksizin 2 in-

:ant 14 te yap~la~ rasatlarda en yüksek nın Mis ismindeki dişi tayı kolayl01klrı im- el veya 3. Uncu keşide bileti tedarik ede· 
sıcaklıklar Kırşehir, Antalya ve Islflhlye- zıınd!. Bny Snll'ıhaddln ~llL!l~gıç ~n Gür- bilecektir. 
de 28, Kayseri ve İskcnderun'da 24, Ada· ~~~1~;1~c~a~~;:\ ~t~a~,\~j/~cl iı.?uç~n- l hıcl keşldeden ıtıbnrcn devamlı bile al-
na ve Iğdır'da 26, Mardin ve Sllrt'te 27, rek bahis WutYan 170 kııruş vc;dİ. tlçu~:Ü ınıll< lstlycnlcrln biletleri §imdiye kadar 
Dlyarbakırda 28, Ur!o.dn 31 derece olarak 1 koşudıı.Jd ikili bahiste Nlrvana _ Berceste lolduğu gibi her a),n 4 Uncu gUnU ak§amına 
kaydedilmiştir. yani 2 / 3 kombinezonunu bulabilenler bir kadar mahfuz tutulacaktır. 
-----------------'liralarına mukabil 3,215 kuruş aldılar. 

Dllnlca ko~ularda ikinci yarış neticelenirken 

Toprak yoğuran ve istihsal hayatı
mızın belkemiğini teşkil eden köy hal 
kını okutacak öğretmenleri yetiştire
cek köy enstitülerinde ziraatın payı 
pek büyük olmak Hizımdır. Kanunda 
bu cihet ehemiyetle tebarüz ettirili
yor: 

Köy Enstitülerindeki tahsil progra
mında ziraat bilgilerinin sıklet mer
kezini teşkil edeceği kabul edilmiştir. 
Müfredat programlarının tanziminde 
Maarif Vekfileti ile Ziraat Vekaleti 
teşriki mesai edecekler ve hatta ens
ti tülerde ziraat tedrisatına veya zirai 
faaliyetlerin idaresine memur edile -
cek elemanların seçiminde Ziraat Ve
kliletinin reyi alınacaktır. 

Köy enstitüleri arazi vaziyeti mü
sait yerlerde kurulacak ve müstahsil 
birer müessese haline getirilecektir. 
Bunların hiç değilse talebenin iaşe 
ihtiyaçlarını temin edebilecek şekilde 
idare edilmesine ve böylelikle masraf
larını azaltarak ilerde devlete yük ol
mıyacak hale gelmelerine çalışılacak
tır. 

Köy Enstitülerine, bu gayeye vara
bilmeleri için orta ziraat okullarından 
.... :Vu:lfl>elr aı.,.... .w..u ......... n -u-
seselerden mezun kimseler arasından 
da muallimler alınacaktır. 

Enstitüde yetişerek köye gönderi
lecek öğretmenden istenen mühim zi
ra! vazifeler vardır: 

Havza'da Atatürk 
günü kullandı 

Havza; 26. a.a. - Atatürk'ün milli 
mücadele için Samsun'a ilk ayak bas
tıkları tarihten altı gün sonra Havza
ya teşriflerinin 21 inci yıldönümü bu 
gün Samsun valisi, kolordu komutanı, 
tüm komutan, Erzurum mebusu ve mın 
taka Parti müfettişinin de huzuru ile 
ve bu binlerce kasabalı köylü halkın 
iştirakiyle kutlanmıştır. Merasime is
tiklal marşı ile başlanmış müteakiben 
kaza kaymakamı, Halkevi reisi ile bir 
Bayan öğı;,etmen ve mektep talebeleri 
heyecanlı şiir ve nutuklarla bugünün 
ehemiyet ve kutsiyetini tebarüz ettir
mişlerdir. Bi!Bhare bir kıta asker, atlı, 
ve yaya halk, esnaf cemiyetleri bir ge
çit resmi yapmışlar, müteakiben Ata
türk odası halk tarafından ziyaret edi
lerıek müteaddit çelenkler konulmuş, 
bu suretle Ebedi Şef'in aziz hatırası 
anılmıştır. Öğleden sonra da Cümhu
riyet alanında çok alakalı ve kalabalık 
bir halkın huzuru ile güreş müsabaka
ları ve mektep talebeleri tarafından 

muhtelif spor gösterileri icra edilmiş, 
gece Halkevi tarafından fener alayı 
yapılmış Halkevi salonunda çok zevkli 
bir balo verilerek bugünün gündüz ve 
gecesi böylece en güzel bir surette tes
it edilmiştir. 

Gireson valisi zelze 1 e 

mıntokasını gezdi 

raklık, sel, yangın, çok bll,s; 
nebat ve hayvan hastalıkları 
mum cevvi hadiseler gibi se 
ziyana uğradıkları takdirde 
yeniden tesis maksadiyle :M 
kfüeti bütçesinden yardım eC 
de tesbit eylemektedir. 

Enstitülerden yetişerek, 1' 
cek olan muallimlerin iş üı~r 
dalı olmaları için kuvetli ı:ır 
lere sahip olmaları Hizuınuıııl 
ettiğinden dolayıdır ki kantı., 
dığımız esasları tesbit eyleııtl 

Kanunun köy öğretmenleri 
ve terfih bakımlarından oldtl 
sıhatleri, istikballeri noktalar 
korumaktadır. 

Bilhassa bu işin ciddiyeti 
fazaya matuf olan hüküı:nler 
takdire şayandır. Kanunun ıl'l 
hepleri ile metninde de okıl} 
lıyoruz ki köy davasında ıXl 
yetli adımlar atmak için farıt 
lere kapılmamak lfi.zımdır. 

Şehir şartlarına uygun ye 
öğretmenler köy şartların' 
nisbctinde uyamıyorlar. JCo" 
menlerini köyün ve köy Ol 
icaDlarına tetabuk eden sek~ 
lar altında yetiştirmek zarıı 

İşte vaziyeti bu kadar açı~ 
terkip ve tanzim edilmiş o:~ 
Enstitüleri kanunu iç.inde ıı 
siyle alfilcadar hükümler bunl 

İsf anbul Esnaf Cem iye 
'ıaıf anesi geniıletileC~ 

f) 
İstanbul, 26 (Telefonla) -

mlyetıcrl hastanesinin AJcınd 
binasına nakli dolayıslyle dUn ) 
nobinasında, bir toplantı yııpıll11 
lruıtıda vllllyctlmlz Hnlk part~ 
Tevfik Fikret Sılay ile, csn:ıf 
zaları, gazeteciler ve diğer dtL\'t 
zır bulunmuglardır. 

Da.vetlllcre evelA hastane bl?.'. 
nlerek, tesisat gösterllml,ş. ıı1 
hıı.stancnln bUyUk sııJonunda tol' 
vetlllere esna! cemiyetleri vcll ~ 
mına bir hitabe lrnt edllerelt 
tebartız ettlrllmlııtır. ~ 

Esnaf crmlyetlert hastnnestı:ı 6 
runellynthn.n si, 2 ltıboratuvıırı;ı 
nlk ile röntgen vedoğum od r 
Bunlarclan ba., ka muhtelit do1'1 

ve hastn bakıcı odnlarlylc bcıd 
lan mevcuttur. eri 

Cemiyet görduğU ral;bet Ut ~ 
neyi d:ı.ha zlyact.e genlgletmeğe 
bir hastane blnasıua sahip 01111 

rar vermiştir. HUkUmetln vcrd 
de ile bir llrııJık 50 bin bilet ~tı 
mlyet tı.znlarına ve esna!n d~~ 
Bu suretle elde edilecek gcıtr111 modern bir hastane binası s:ıtı(# 
yatak adedi fk misline çılcarıltı 

Çağrı 
X Adliye Encümeni bııgU11 

buçukta toplanacaktır. ~ 
X Divanı Muhasebat En' 

gün saat 10 da toplanacakt1~ 
X Nafıa encümeni bugün 

toplanacaktır. ıı 
X Arzuhal encümeni btlh 

10 da toplanactktır. 

. - ıı1 
lzmir' de yagrı1 
ve dolu yağdı 

Ş. Karahisar; 26. a.a. - Şarkikarahi- İzmir; 26. n.a. - ÖğJc:derı .e 
sar'da bulunan Gireson valisi B. Ak _ ğan yağmur ve dolunun rnııl 
man zelzele sahasındaki köylerde tet-ı sula ta bazı ufak zararlar \'er rı" 
kikatta bulunduktan sonra Gireson'a şılmıştır. Hava bugün açıl< t• 

dönmüştür. rabcr yağmur ihtimali mc"'
1 

Ege'de göçmenler 

için ev yaptırılacak 
İzmir; 26. a.a. - Bergama ve Dikili 

ve Urla kazaları dahilinde yerleştiril
miş göçmenler için 251 ev inşa ettirile
caktir. Bunların inşaatı iki ü~ ay için
de tamamlanacaktır 

istanbul'un tanınmış ı;iı11) 
Bay Hayım Uzel'in kı z ı r: 

tJ Uzel ile Ankara Yıldırır11 1 f 
carethanesi sahibi B. Raf .e 0 ' 
nikah merasimleri seçkin bır 0 
zurunda İstanbul Büyükadil 
mıştır. .1,rı1 

Genç evlilere saadetler dı 
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ütçemiz 
( Bııı 1 • 

ıaci Saylnda ) 
nuuınu . 

n ı:rı·ı tnıye bütçesindeki ar-
iıı d•.~onunu kar§ılamak için 

ıger k l Yapı} ısım armda tasar-
tnak ı· . · teek b.. azımgelmı§hr. 

l:Öreb·~tçe yılının hakiki çeh· 
t Pr 

1 
tnek için fevkalade 

Şa.rttıro~arnı Üzerinde de dur-
tkiti~· ~nu Yapmak için Ma
ecJj. 121n rnart ba§ında büt

@e \'e • ı 
a.tırta rırilen yaptığı bcya-
ı.ı flle:'ak kafidir. B. Fuat Ağ
'~p , Zuda tunu aöylemişti: 
e a. nın siy • · • d l tiirk ası vazıyetı o a-
1?ınıa1 ~atanının müdafaası i
le finı:na~ırngelen ihtiyati ted
ltı etr-·dıfer ve yol injaıı.tının 
liıde ıgı YÜz milyon liralık 
tıınz· tnııhiyetteki masraflar 

l>roı:r ını olunan fevkalnde tah
•ra.rı:tnında dcrpiı edilmiı ve 
•ıısa h~~.~arıılığı da lngiltere 
"elete I Urnetleriyle yapılan 

iat:ı.e ~ernin edilen on beş 
t:ı: Ba. ~nlık altın mukabilinde 
"e iar~ asından fevkalade a
llıı ~ .. r~z akti auretiyle knr· 

İııin bU§unülmü,tür." Mnliye 
flar-ı eyanatında.ki müdafaa 
~ Yurt •• 
lrfılı- ıçınde yapılacak iş-

l>lıftrn gı olup müttefiklerimiz· 
.'ltt11 ız 0 n beş milyon dışın-
1)• l'e d .. • • • ı !tıiid ovız ıatıkrazlarınm 
litıııd afaaya tah&is olundu-
hı Ur. 
t. lll'tnı l 2, 1 
1llli2 19 

ana hatlara hasra 
~i h .. 4? mali yılı bütçesi· 

ilmek ~:•Yeti Üzerinde biraz 

b~tçeain~Çındir. Cümhuriyetin 
1 &İbi h e .de bundan evelki-
"ard akıki ve samimi bir le· 

". ır. 
tı t,h . 

>'lılc t rtıınleri 1939 yılının on 
ıı ahsiJ• . 011 L· atına göre yapılmış· 
ıı: oır a 
b lll teı· 

1 
Yın sekiz ayı Avrupa 

İitçeıtı~r erj içinde geçtiğinden 
'h11ıtı1;2de de aynı tesirler he
~12d deınektir. Vergi ka
bııtılar a Yapılan son tadil
• ı ne "k ayrı ını tarlarda artıra· 
lr oku ll.Yrı gösterdik. Bu ra -
d,lti itr:uıarımıza 1940 büt
k~•lıYa.c~at resimleri noksanı-

.1 lılt ~ h" zamların kolaylıkla 
1 h,kik e ıleceğini gösterecek

.tt ~iiıtır a.I "e.rgi artış) an mükel
~ ki hi \~r~ne öyle tevzi edil -
1i'eti.ı:ıi ç •rı vatandatın ödeme 
• ~or-tıyacak bir halde de
O bü n tçesj . 
eceiin· ~ın sıliatle renlize e· 

ea·h'tırı 1 
•zah için bir noktayı 

1 &eçe a.ınak icabeder. 1939 
:d-. ha.rb~ ~ayıata, henüz bir 

'a ' ha21
1~1n katileımediği bir 

~ llra .4.v~ anrnııtı. Nihayet üç 
) harp h J>a iktıııadrnı saraan 
0liyıe a.ı"!ladı. Ve derhal güm· 
:ıll"fltr, Q inan Vergilere oldukça 
ı aıc bir una rağmen 1939 büt-

t ıı~et hi sarsıntıya uğramadan 
~1l'e)nr~?'et1crini başardı. Bü
"tt• " •nr 
d 

1• n.. •zam ve sürntle dc-
elc· .. nu 

• A ı u2• w Reçen yılın tahmin-
"'\ı.... .. gı .... 1 
~ •qı dikit Rorur üğe borçlu-
• ~ 1940 b~ "e itina içinde ha
'-ttr'ziyetı utçesi de • çok fev
lır ar ir· er müstesna - bugün· 

• :r•nde "f .• 
9~0 Vazı esını yapa· 
· buı 1l'et Çeaj ,. .. k" 

>'11> tedbirle .u~ ıye'nin yalnız 
•ıı, d"tlıra.1l rını artırmakla kal-
a .. ~ !tıuh "; kültür i~lerindeki 
l' ~~f ve N aza etmektedir. 

e b .. 11l'on 1• afıa bütçelerindeki 
· ıı~ •rat~ . ilet ,eden artış ıle fcvka-
\. °'er~~•İıa.t Yol ve timendifer i~-
1 iit\!. ~ eh a.y~ılnıası, bu iki mev
d~ 1 lın iiat··enııyeti İzah eder. 

oij1.. un rn· ~ 
Ilı~ lın lll anevı vasıfları ya· 
r, .. ~nil'et~~di kuvetlerinin de, 
.·•aah ını d W•ı h •ıı a.Ja. cgı , refa ve 
i 'ttiı:.· rında b"" ··k l'le b Uni Y • UyU ilerilikler 
~e o) l§larke:nı bütçemizin tel • 

efilt lir. hatırlamak ye· 

!ıı•i11· Sa.Yda 
1 l'ıJ~ !tıı.ıva.r:n . hükümeti, 1939 
;~le tr\iite.,, a~ıyetle tatbik ve 
'"~i' cutl\h 8.~ın bir bütçe ihzar 
~il ~~1F hl\nı "1 rı~e.tin on yedi yrl-

t, ı. ı il d eaını .. 1 
•rıiıı· e.,.a en gr:; şart ar 

1e~ "e 
1 Şefinı!'t· ettinni§ bulunu • 

Se \> rerelc :~ın bilfiil yıllarca 
l'lj~ b· di.iıgi( e~~s ettikleri denk 
l'lj a ır harp n oderne ananesini 
f':ı:a ~&lığ, b" AVrupa nizamını 
\ı b Cdj ır de d \iı .. :toruz E vre e dahi mu-

~11 )\i Utı kalpİ ~niyet ve buzu
.. .... ce ş er1 k d" 

·-.ıetlıl ef'j · en ınde top-
111<1.ll eket hın varlığında du • 

ııll l'e • • Unır-a 
ttiıı· tıı büt nının bir unsu-

1 t L Çcö .. d e"'r-ar) nun e de ona 
arnış olacaktır. 

~ . ---~al ÜNAL 
lllı t' d 
Y<ı~ e kahve ihtikôn 

l~ . Otıla 
~arttıir: ~5. r Yakalandı 
tıı }'aııt11t •ta. - k 
l\ı t~a.}' 8 lar, anı ahve Üzerinde ih-
~~··ı tt\a.trntinde b~Şılan Torbalı'nın 
~t~ hp~ltcrncyc ~ b~kkal ile kahve 

11c t dıktan crılnıişler ve sor-
CvJt·f ıonr 1 oıu a nıahkcme ka-

tlnıu§lardır. 
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lngiltere yeniden 
bazı tedbirler aldı 

(Başı 1. inci sayfada) 

Ordular çember içinde 
değil 

Beyanatta bulunan zat, aynca şu· 
tavzihi yapmıştır: 

Alman propagandasının iddiası hi
lafına olarak, şimal orduları çenbcr i· 
çinde değildir. Denizle büttin muva
salelerini muhafaza ettikleri gibi ta
mamiyle iaşe olunmaktadır. Calais, 
kuvetli bir surette tutulmaktadır. Ar
ras ile Amiens arasından kayan al • 
man motörlü müfrezeleri, ıimaldeki 
müttefik tahşidatının garp cenahına 
hücum etmişlerdir. Bu müfrezeler, 
Saint - Omer'de tevkif edilmiş ve Ar
ras'ın şimali garbı tepelerine ve baş
lıca Vimy sırtlarına pek azı vasıl o
labilmiştir. Her halde, şimdiye kadar, 
alman piyadesi Picardie gediğinden 
geçememiştir. 

Lys çayı üzerinde Coutrai bölgesin
de alınanlar bir iki taarruzda bulu"n -
muştur. Belçikalılar, derhal son de
rece şiddetli mukabil taarruza geçmiş
tir. 

Somme üzerinde fransız harekatı 

lehte olarak inkişaf etmiştir. 

Courtrai'de bütün alman 
hücumları püskürtüldü 

Paris, 26 a.a. - Havas, saat 14 de bildi
riyor: 
Almanların Courtrai mmtakasındaki bü

tün hücumları püskürtlilmüştür. 

Bu sabah, fransızlnr, haUl Boulogne"de 
çarpışıyordu. Calaise'ye hücum edilmemiş
tir. 
Alman kıtaları Calais'yi iggalden 

çok uzak 
Paris, 26 a.a. - Havas, saat 14 de bildi

riyor: 
Courtrai'de ve Courtrai'nin cenubunda, 

fransızlar ve belçikalılar bir seri alman 
hücumlarını sarih surette püskürtmüşler • 
dir. 
Arras'ın şimali garbisinde, almanlar, zırh

lı ve motörlü unsurlarını takviy~ etmiş -
ler, fakat çok büyiik bir faaliyet göster -
memişlerdir. 

Mane sahillerinde, alınanlar, Calais'yi lt
gal etmek eöyle dunıun, daha çok cenubun
da bulunmaktadırlar. Ve buralarda düşma
na, bilhassa hava kuvetlerine büyük ka -
yıplar veren çok şiddetli muh:ırebeler ce
reyan etmiştir. Bu sabahı fransız unsurla
rı, hala ~oulogne'yı ellerinde tutuyordu. 

Somme'de, Amicns"in ııariı:ında, fransız 
kıtalarının harek&.tı nehir boyunca terakki 
etmektedir. 
Şark rnıntakasında, yukarı Argonne'de 

fransız topçusu şiddetli ateşler açmış ve 
sanıldığına göre düşmana çok büyük kayıp
lar kaydettirmi,tir. 

Montmedy mıntakasında Chiers ırmağı
nı gcçmiye teşebbüı eden alman kıtaları. 

geri püskürtülmüş ve düşmana mahsus za • 
yiat verdirllmlştlr. 

Courtrai'deki alman taarruzları 
Paris, 26 a.a. - Havas ajanıı saat 15 de 

harekat hakkında şu ınal\Unatı vermekte -
dir: 

Courtrai'de Belçika ve bu ıchrin ccnu -
bunda fransız kıtaatınm tuttukları mınta.
kaya karşı almanlarm Lys üzerinde yap -
tıklan taarruzlar büyük vasıtalarla icra e
dilmiştir. Bu taarruzlar bli!Uk mikyasta ve 
çok topçu hücum tayyareleri ve tank küt -
lelerinin müzaharetiyle yapıhrugtır. Bu ta
arruz dün bütün gün muhtelif fasılalarla 

vuku bulmuştur. 
Gece yarııı, eiddetli fransız ve Belçika 

mukabil taarruzları neticesinde cephenin 
heyeti umumiycsi üzerinde vaziyet eski ha
line irca edilmiş bulunuyordu. Müttefi1t 
kıtaat gayet bariz tedafüi t!biye muvo.ffa
kiyetleri kaydetmişlerdir. Askeri mahafil
de beyan ediliyor ki, bu, müttefik kıtaatın 
maneviyatının mlikcmmel olduğuna ve yani 
alman vasıtalarına piyadelerimizin alıştığı
na bir delildir. 
Almanlar müthif zayiat verdiler 

Biribiri ardından üç alman taarruzu kay
dedilmiştir. Taarruz on ili onbeş kilomet
relik bir cephe üzerinde cereyan etmiştir 
ve cephenin vüsatine ve nıuharebeye işti -
rak eıden kıtaatın adedine binaen alınanlara 
dehşetli zayiata mal olmuştur. 

Şimalde müttefikler cephesinin garp 
veçhesinde büyük deıiiıtiklikler olmamıştır. 

Valcncienncıı, Cnmbra.i ve Arras mın • 
takasında muharebeler devam ediyor fakat 
diğer yerlerde nlsbt bir sUkünet kaydolun
muştur. 

Öyle görillüyor kt, alınanlar Valcncicn
neı ve Arras cephesine bir çok insan ve 
tank takviye müfrezeleri sevkediyorlar. Bu 
sevkiyatı şiddetli muharebelerin vukubul
muş oldu~ Arras'ın şimaline de yapıyor
lar. 

Manche üzerinde Boulogne halen fran -
sızların elindedir. Calais istllcı.motinde, bu 
şehrin cenubunda ve çok uzakta muharebe
ler olmaktadır. 

Bütün Somme hattı, Amienı'in ıarbinde 
fransızların kontrolu altındadır. Amlens'in 
şarkında fransızlar düşman müfrezelerini 
temizliyerek dü~anın bir kaç aündilr le -
gal etmiş olduğu ıeçit noktalarını birer bi
rer istirdat ederek nehir boyunca terakki 
ediyorlar. 

Fransız akşam tebliği 
Parla, 26 a.L - Fransız akşam tebliğ1: 

Somme üzerinde ıtddctll bir mUcadele
de, terakkllerlmlzl fazlalaştırdık. 

Şimal cephesinde, 80n günler zarfında 
Boulogne mıntakB11ına mUhlm vasıtalar 
ta.hşlt etmlıı olan d!lşmruı, sokaklarda de -
vam edilen ıtddeUl blr mUcadeleden sonra 

ıchrl almıetır. 
EzcUmle esirlerin sözleriyle teeyyüt et

mektedir kl Als~ Ue Meuse arasında YU
kua gelen son çarpııımalar esnasında, top
çu ateşlerlmlzln ve otomatik sllQ.hların 
dUşmnnn. kaydettirdiği zayiat. çok yüksek
tir. Hareket esnasmdn, alman piyadesinin 
baştan başa olduğU yerde blçllmla kıto.ııı
rını bulduk. 

Tayyare meydanlarımızdan bazılarına 
hücuma gelen dllşmnn tııolanna eiddeUe 
mukabelede bulunan nvcı tayyarelerimiz 
ve hava dAfl bataryalarımız, yUkselt zayi
at verdlrerelt bu filoları dıı.ğıtmıştır. 

V alenciennes mıntakasında 
Pııris, 26 a.n. - Havas: Valenclennes 

ınıntakasındn, almn.nlar, bu sabah iki şld· 
detli hUcumıı. kalkınışlar ve bUtUn gUn bu 
lki hücumu inkişaf eltll'ıniı:ıkrdlr. AJ{şamıı. 
doğru, bu mıntakadıı. çarpıııno.lar devam 
etmekte idi. Sanıldığına. göre, ancak gece 
karanlığı bu çarpıgınayn nihayet verecek
tir. Çarpışmanın yn.nn yeniden b~laması 
pek muhtemeldir. Pek tabii olarnk bu çnr
pı§mıı.lann neticesi hakkında hiç bir lgtirn.t 
yoktur. Fakat şurası kaydedilmektedir ki 
şimdiye !{adar bu çarpışmalnr, alınanların 
bUtUn teşebbüslerini turdeden ve dUıımana 
$r zayiat verdiren fransız kılıı.larının ta
mamlyle lehine olarak cereyan eylemiştir. 
Bu bUytlk çarınşma, akşama doğru kayde
dilen yegdne hMlsedlr. 

Almanlar gedik açamadılar 
Bugünkü gtln, d:ı.ho. ziyade bir havacı

lık güntl olmuştur. İki rnuhnsım taraf ha· 
va orduları, bilhassa faaliyet g6stermlştlr. 
Almanlar, şiddetli fallyelte bulunmuş ve 
blzm tayynrelerlmlz de aımanln.rın arka· 
!arına ve hnrl'kct halindeki kollara ıılddet-
11 darbeler indlrmlııtlr. 

Aynı zıımandtt şurası dıı kaydedilmek • 
tedlr ki, ne Lys tlzerlnde ne de garpta al· 
mantar, şimal mlitteflk orduları tertlba -
tında bir gedik açamamıııtır. 

BUtUn sahil llmnnlnn, Cıılals, Dunker
gue, Ostende. Zebruegge sıkı surette tu. 
tulmaktRdır. Alman zırhlı unsurları Bou
logne aehrlne glrmeğe rnuvaf!ıılt olmuştur. 
Fakat şurası teeyyüt etmektedir kl bu 8a· 
bah, transız kılııları eski mUstahkcm ka· 
leyi sıkı surette tutmakta ve limanın tam 
olarak işgalini muvaf!aklyetslzllğe uğrat
makta idi. 

General İronsi' de 
anavatan kuvetleri 

ba~kumandanı oldu· 
(Başı 1. inci sayfada) 

baS}tanlığına general Sir John Dili ı:ctiril

miljtir. 
yeni itr)'İnlerin manası 

· Londra; 26. a.a. - Royter'in öğren
diğine göre, general lronside'in ana • 
vatan kuvetleri başkumandanlığına ve 
genral Dill'in genel kurmay başkan -
lığına tayinleri, İngiltere'nin anava -
tan müdafaa kuvetlerinin bütün vası
talarla mükemmeleştirilmcsine hükil
metin atfettiği büyük ehemiyeeti gös
termektedir. Anavatan kuvetlerinin 
kumandanlığına general general lron
side'i getirmekle, hükümet, böyle bir 
vazifeye Iiyakatı yabancı memleket • 
lerde haklı surette tasdik edilmiş olan 
fevkalade yüksek bir asker seçmiştir. 

General Dill'in tayini de gerek İn
giltere'de, get'ek yabancı memleketler
de umumi bir memnuniyetle karşıla • 
nacaktır. 

Anavatan müdafaasının 
, ehemiyeti 

Londrada iyi haber alan menbalardan 
Royter'e bildirildiğine göre, anava
tanın müdafaası, halen, birinci derece
de bir ehemiyeı kesbctmektedir. Bu 
son yüz sene içinde İngiltere'nin is
tilbı fikri o derece realite sahası hari
cinde idi ki, tamamiyle yeni esaslar 
Uzerinden bir ana vatan müdafaası 
tertip etmek Uizım geldi. 

Şurası da tebarüz ettirilmektedir 
ki, general lronside'ın tayini, general 
Kirke'nin anavatan kuvetlerinin baş· 
kumandanlığı vazifesini icrası hakkın 
da her hangi bir tenkidi mutazammın 
değildir hiç bir kimse, kumandanlık· 
tan çıkarılmamıştır. Fakat vaziyetin 
heyeti wnumiyesi ile fevkalade ciddi 
mahiyeti ve Manş limanlarında alman 
tehdidinin süratle fazlalaşması keyfi
yeti, ana'\'atan cephesinde tedbirlerin 
derhal fazlalaştırılmasını lUzumlu 
kılmıştır. 

Tehlikeli mıntakaya dahil edilen 
ıehirler 

Londra, 26 a.a. - Resmen bildiriliyor: 
Hollıında'nın ve Belçika lle otmıı.11 

Fran.sa'nın bazı kısımlarının ıı.lmanlar tıı.· 
rafından işgali Uzerlne, tngillz hUkUmctl, 
İnglltere'nln cenubuşıırkl sahlllerinde a • 
şnğıdakl şehirlerin ttehllkell mıntakayn. da 
hil telllkki cdilmelrlno karar vermiştir. 

Greaty Armouth, Lovnıtoft, Fellsk
tove, Harvlch, Clacton, Prlnton, Valton, 
Southend, Margate, Ramsgo.te, Broads· 
tala, Doııvreıı, Deal, Folkeston. 

Bu ıehlrlerde oturan çocııklar, ana ba· 
balı:ı.rının mUsaarlesl bulunduğu takdirde, 
tahliye edilerek İnglltercnln merkez mın· 
takasına ve Gal eyaletine gönderilecektir. 

lngiliz istihbarat nezaretinin 
tebliği 

Londra, 26 a.n. - İstihbarat nezareti 
aşağıdaki tebliği ne§retmlvtlr: 

Memlekette herkes, askerlerimizden 
haber bekliyor. Fakat düşman da bu haber 
!eri bekliyor. Bu haberleri vermek, birçok 
kişinin hayatına mal olablllr. Memlekette 
hiç kimse. bu haberleri, velev bir tek lngl
llzin, bir tek fransızın hayatı pahasına sa
tın almak istemez. BlnaenaleyJı telıllkeatz 
surette haber alabllmemlze kadar iUmaUa 
bekleyiniz. 

Mısır Baıveklll 

ahnan emniyet 
tedbirlerini anlattı 

Kahire, 26 a.a. - Başvekil Mahir 
paşa, beynelmilel vaziyeti müzakere 
etmek üzere yapılan nazırlar heyeti 
toplantısından sonra, son günlerde 
dolaşan bcdbinane ~ayialara karşı ef
karıumumiyeyi teskin edici beyanatta 
bulunmuştur. 

Başvekil, ezcümle, Mısır'ın garp hu
dudunda bir hadise cereyan ettiği ha
berini kati surette tekzip etmiş ve 
müteyakkiz bulunan hükümetin mem
leketin selameti için icap eden ted
birleri almakta olduğuna dair teminat 
vermiştir. 

Ali Mahir paşa, vaziyetin inkişafın
dan parlamentoya malitmat vereceğini 
ilave etmiş ve vaziyette vehamet gö
rüldüğü takdirde mebusan ve ayan 
meclislerinin müstacelen içtimaa çağ· 
rlacağını söylemiştir. 

Diğer taraftan haber verildiğine g6-
re, bütün Mısır arazisi dahilinde, ışık
ları söndürme tecrübeleri yapılacak

tır. 

Alman resmi 
tebliğine göre 

askeri vaziyet 
FUhrerin umumi karargAhı, 26 a.L -

Alman ordusu bll§kumandanhğının tebll · 
ği: 

Flandres'larda ve Artols'da, alman kı
taıarı, mahsur bulunan d!lşman ordularına. 
karşı teksi! edllmlı htlcumlanna devnm 
etmioler vcdemir çenbcrlerlni glttfüçe da.
ha ziya.de daraltmışlardır. 

OU§man. hAlA, §!ddetll surette muka -
vemet ctınclttedir. Bu ınultavemetı mUm • 
kUn olduuı;t kadar çabuk surette kırmak i
çin. alınan hava kuvetlerl, birçok de!n., as
kert harcklıta ve karada vukua gelen çar
pıomaln.ra işti~ etmlelerdlr. 

Fransa - Belçika sahillerinde, alman 
hava kuvetlerl, Zeerbruggo Ostendo ve 
Dunkerguc'de llmanların bahri tesisatını 
yeniden bombardıman etmıııtır. Ostende"da 
bir bnrl.lthanedo ve bir bahriye deposunda 
bombalarla yangın çıkerılmıv ve bir nak· 
llye gemisi clddt hasara uğratılmıştır. 

24 mo.~rısı 25 mayısa bnğlıy:uı gece. al
man hava kuveUerl. İngllterenln şarkında 
ve cenubu ııarklelnde mUtetn.ddit hava 
mcydanlanna hllcum etmişlerdir. Bu bom
bardımanlar, muvaffak!) rtle yapılmıştır. 

·Deniz ve Hava harekatı 
Calals açıklarında., beı;ıcr bin tonilatoluk 

iki bUyük ticaret gemisine, d:ı.ha ufo.k iki 
ticaret gemisine ve bir harp gemisine 
bombalar isabet etmiştir. 

Cenup CPpheslndo kn.yda değer bir oey 
yoktur. 

Alman hava kuvetlcrl, dcmlryolu hat· 
larına, topçu mevzilerine ve bilhassa or. 
manlarda mUşahede edilen asker tahn.şşUt
ler:lne karşı hücumlarına devo.m etmlşUr 

2~ mo.yısgtlnU dUşmanın kayıplan, 59 
tayyaredir. Bunlardan 19 u hava muhare
belerind d!lşUrUlmllş, 17 81 hava d1fl bn
taryaıan tara!ındo.n yere lndlrllml&ı ve 
kalan kısmı, yerde iken tahrip edllmi&ıtlr. 
On bir alman tayyaresi kayıptır. 

Narvik mıntakıısında. bombalarlo. bir 
bli:>ilk harp gemisi ve bir kruvazör ciddi 
hıısara uğratılmıştır. Bu gemilerde yan
gınlar çıktığı müşahede olunmuştur. Dtln· 
kU gUn esnasında, Narvlk şehri garnlzo· 
nuna yardım için, yeni alman dağ' avcı 
kontenjanları paraşlitıc Narvlk civarına 
indirilmiştir. 

Almanlar Calais'i iıgal etmİ§ler 
Berlin, 26 a.a. - Alman orduları başku

mandanlığı bildiriyor: 
Kıtalarımız, ileri hareketlerine Grave

lines'e kadar devam etmiı olduklarından, 
Calais, bugün şiddetli çarpışmalardan son
ra l$gal edilmiıtlr. 

Bir tashih 
Anadolu Ajansı şu tashihi ncşret

mektedir: 
25.5.940 taki dördüncü bültenimizin 

16 ıncı sayfasında 25.5.940 tarihli fran 
sız akşam tebliğinin son cUmlesi, tUrk 
çe serviste yanlış yazılmıştır. Bu yan
lışlığı tashih eder ve bu münasebetle 
mezkur tebliği bir kere daha tekrar· 
larız: 

Paris, 25 a.a. - Şimalde vaziyette 
mühim bir değişiklik olmamıştır. Kı
talarımız, düşmanın büyük faaliyeti 
karşısında şiddet ve azimle çarpışarak 
alınanları her rast geldikleri yerlerde 
ağır zayiata uğratmaktadırlar. 

Aisne ve Meuse arasında harekat 
şiddetini muhafaza etmektedir. Son 
gilnler zarfında bu mıntakada düşma
na hakim bir vaziyette bulunduk. 

Londra'ya gelen 
Belçika nazırları 
Lon4ra, 26 a.a. - İngiliz hariciye neza

retinden bildirilditine iÖre, Belçika baş -
vekili Pierlot, yanında hariciye nazın B. 
Spaalı:, milli müdo.faa nazırı General Dcnis 
ve dahiliye nazırı B. Van den Poortcn, ol
duğu halde dün Londra'ya gelmi~lcr ve bir 
kaç gündcnbcri Londra'da bulunan Bclçi -
ka maliye nazın B. Gutt tarafından ke,rıı
lanmrşlardrr. BB. Pierlot ve Spaalı: bu sa -
mh Lord Hallfakı'ı &iyaret ctmiıılcrdir. 
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• 

ıs 
TAN --Moskova'mn Roma'ya son 
ihtarı 

M. ZEKERiYA SERTEL, yukarıdaki baılık al
tında, Moskon radyosıımııı iki ıwı enlki ncıri· 
7atmdan balıscderek diyor ki: 

"Aralarında Almanya ıibi bir lredunyon olın.a
ırna raimcıı lıalya ilo So"fdla bir tiirhı anlaıa· 
ma1111ılardır.,, 

Mr:harrir. ltalyanlarm lı.srbe ıirmeie lıazır ol· 
duklarma dair yaptı~ları ıurulıuleri tcbana ettire
r<k diyor ki: 

"Şurası mulı:ıkkaktır ki, lıal)'a harbe ıirdiii ve 
Dal:naçyayı iııal nsilcsiyle Ball:anlara cirmeie 
lqebbüs eıtiii zaman, Sovyd Rıısya da bııııa karıı 
laııı.ıımtn yik2yıt kah:ııyacakırr. lıalya ArnaY11t 
yoliyle baıiiıı Bulrarisbn lıududuııa inebilir. Balın· 
ristan kendi malımisi ve boiazları tehdit .. d•e< k 
İslili ıeliııc karıı bir ıcd ıeıkil eden Sovyel Ras· 
ya, lıalyan k:ıntlcri in daha ziyade il<l'iemcsine 
musaade edcmtz. lııe Mosko~anın ltalya)'a yaptıfı 
ıon ihtarın manaaı budar. ~ikan milletleri iıı'k
lillerini müdıfuyı ıeırbbiu tdcceklrri ıibi tabii 
müıtrfikltti de onların yarchmıM yrliflllkte ge
cikmiyeceklcrdir. Binunaleylı lıalya için Balkanlar· 
da mukadder olan e.kibct lıusraıı n maili.biyelin 
batkı lıir ıey dtiildir.,, 

Cümhuriyet 

Yeni hnrp karşısında 
Sovyetlerin vaziyeti 

YUNUS NADi, lııı lıaılık aı ı. da diyor ki: 
"Bir lıalyan müdahalcıinin d mokraıilrr aley

hinde umul n tcıirlrri ıoatercmiyrcrımi u Bal
kanlarda lıir ltalyan lıikimiycıi traisının kolay 
..., halli mumlrıin olmı7acafını ilin tdrn Moıkova 
radyosundan ıonra (Pravda) ru:ct~inln. carp ccp
lr.cıindclıi aslteri Yaıiytt balıkrnda ıu mutalcuiyle 
karıdatmıı buTunuyoraz... 

- Son m harcbrlcr esnaunda ılınan zayiatı o 
kadar niır olııııııtur ki Hiıler, l)'IU YÜıalte ikin· 
ci bir lıamlr dıı.ha yıpnuk imkln.ıııdan malırıımdur. 

Bu ıözl r Almanya'nın ıııuttcfiki olan bir Rııs· 
yanın söderi dciildir. Bu ııözlcrde dalıi biz nzi
ycıi daha ziyade hitaraflıkla trtkik 'fe takip edeıa 
lıir Moıkova cöril70raz ... 

Rınları alman safmd:ı yer tııtmaı ıibi cinıcreıs 
hiidiuleri malıarrir toyle lıulisa ediyor: 

"Hidisdcr törle cerc:rn dlİ: Demokrasilerin 
küçük Baltık devletlerine caranıi Yailmuini iı· 
tiycıı Rus leklifiııi kabııl etmemelerine makabil 
Almanya hu ulı:ıda Sovyetlera bm bir ıerbr~li 
nnnekte teredduı etm~ıtir. Poloaya'nın zatm 
ruslarla ıneskün Frliıısk lıavaliıinin Raıl.ır tarafın· 
dan iıcali Ye ıullr.ta yalnız Poloııyalılarla meskiin 
bir devlete Yİİcut nrilmrsi takarrür ctmiııir • ., 

( a.a.) Matbuat •ervia 

Mulıarrlr ıiizü Ballcanlara cetirerdı diyor ki: 
"Rasyarua Balkanlara inmei• leıebbiı dJııul 

ihtimallerine lı.arıı bazı •m.l etlerdaı aluvd• 
ıelıditkir deaileuk kadar ıiddetli itirn "" mııha· 
ldct ıedalarma ı:nılı.abil Rusya uzııa miiı!ıld ıİİ· 
Uıla mukabele etlikteu soıırı ıimdi lıaılta tar11fbr0 

claa celmesi mellwz aTJU ihtimaller karıı rııosko
nnm itiraz Te ıı:ııhalcfet nıi yül.ae!dijiaa ı:ı.hit 
oluyoruz. Fillıakib Moskonnııı dediii cihi Bal· 
kanlar lıcr lıanci lurruza karıı kendilerini nr 
kuntleriyle ı:uıdafaa n lıu halı.iste kendJ~ine , .. 
lebilecek 7ardımlardan dalli azami istifade ede
celılerdir ... 

Yımus Nadi. Ru - Tark dostlafııııdan ıöylıo balı. 
Hdİyor: 

"Türk - Ruı dostlufıı ıon ıarilıiıı belli lıatlı m• 
ıal lıidiselerjııd~n bir miihiıııi olmak itibariyle 
Tiirkireııin CD c:iiıkıil tartlar içinde dalr.i l:a dest• 
lı:fıı lıilbassa koramafa iıina ctıııit olmasına aa
lmıılmıyacak lıir ıey 7oktur • ., 

Muharrir devam ediyor: 
.. SoTydler Cilmburiycti yeni lıarlıin omı yap

makla me1111I aayıh aıı:;hariplere m:iıılıaaır kal· 
masrna larefıar oldufıı anlaııhyor lıi. cueyaıı lıa
lindeki büyıık lıidiselerle tahakkuku mel!ıut fed 
ihtimaller iiuünde ınesuliyctleriııi mGdrik hu bü
yiilı dnlctc yaratan da budar ... 

İKDAM 
Bulgar • alman anlaJması 

ABiDiN DA VER, .. Bul car • Alman anlıımaıı,. 
baı!ıiı alımda, askui faaliyete ilintm ıiyıuet 
cqıhesindc cörilen lıarckdl re iıarcl tmclr.ta Te 
Sımnd Horc'un lspan7a aefirlifine laJİnİnİ dikka
te liyık bulmakıadır. 

Mııharrir diyor ki: 
"Cme lnciltue Soryet Rıısya ile ticart nıt.'U• 

kadere ıiriım.k ııur•. fıtoılı.on'ya bir lıeret 
yolluyor. Aum kamarasında lıiıkrimet aamına 1ı .. 
)1111511• bulunan Batlcr. lıükümctin SoTye!ler Bir
liji mün31cbetlcrini ıdi.b etmek için, dcrlıal ted· 
birlu aldıiıru ıöyl('miıtir. Sovyetlcrin luç HT• 
medikleri ve düııirmiye çılıııık.ları rinyel cdilcıı 
Çrmbuleyn'ın lıaıvckılliktcıı çekilmesi lizcrinc in
ıilırre • Sovyel mii:ıucbctleriııin duzelecefi talı
min olunmaltııdır.., 

Sözii lıalya'ıım nziydİne cctirm muharrir dl-
701' ki: 

.. Bııdapqleclcn celcn bir lıalıera ıön, tıaı,..., 
Balltaalara lıarıı lr.iç bir turnız -eli lıeslemtdi
iirı.i Balkaa de'fletleri:ıe lıildirmııtlz. Ba lınpte 
siizli vcrilm t~nata ula iıinıaı caiz olmamalı· 
la beraber, lıalyanm lıa banketi, Ballı.aıılırı aa• 
ran ajır havayı biraz lıafifldmiııir.,, 

Alman • Balıar anlaımasmdan lıabuden mıılıar
rir diyor ki: 

"Aclaıı:unın mahiyeti lrakkındaki vunıhıuı.lufa 
rafmen, lıiz, Bulıaristaarn ıimdiye kadar ıakip 
ettiii lıarıı ıiyasetindaı ayrıl.ıııak lrataııru irtilıtp 
edutğini eanmıyonı:ı:.., 

İngiliz İstihbarat Na11r1 B. Duffcooper diyor di : 

• • • • r 1 
• t 1 ~eklaz • 

• 
Ya hepimizi muhakkak surette er geç bekliyeıı 
ölüm yahut ta büyük mükafat : zafer iklili .... 

Londra, 26 a.a. - Royter bildiri· ı ri için çarpışıyorlar. Müttehit bulu-
yor: nursak, ancak galip geliriz. Ayrılır-

İngiliz istihbarat nazırı B. Duff sak belki de ölürüz. Almanyanın bu· 
Cooper, bu akşam ingiliz radyoların- günkü bütün gayretleri, bu ayrılığı 

da. fransızlara hitaben fransızca bir yapmayı istihdaf etmektedir. 
nutuk söylemiştir. Almanya'nın Fra.nsa'ya aldnucı sulh prt-

B. Duff Cooper. mukadderat saa- lan teklif etmesi mlimkundur. Fakat Al • 
tinden, her iki memleketin kritik sa- manya, bir muahedenin ~rtlarına hiç bir 
atinden bahsetmiş ve demiştir ki: zaman hürmet etmemiştir ve Almanya, P~ 

"- Senelerce bütün enerjisini, bil- lonya milletine yapufı gibi, fransız mil -
tün zekasını ve bütün halkını harbin !etini esarete düşürmeden mutmain olmı • 

yacaktır.,. 
hazırlanmasına tahsis etmiş olan ku
vetli bir millet tarafından hücuma uğ
radık. Biz, harpten, ne kadar nefret 
ediyorsak, alınanlar o kadar harbi se· 
viyorlar. Almanlar harbi seviyorlar, 
çünkü onlar barbardırlar. Bir harpten 
nefret ediyoruz. Çünkü biz medeni
yiz. 
Şimdiye kadar elde ettikleri muvaf

fakiyetler, kendilerini hasreyledikle
ri uzun hazırlanmaların ve aynı za
manda tahrip, yağma ve katil iğrenç 
işlerini yaparken gösterdikleri heya
canın neticesidir. 

"Hiç bir zaman teslim 
olmıyacağız!" 

Meydan okumaya cevap vermek mec 
buriyetinde bulunduk. Hiç bir zaman 
teslim olmıyacağız. Çünkü biliyoruz 
ki, nazi rejiminin esiri olarak yaşa
maktansa ölmek bin defa yekdir. 

Bu ani hücumun bütün şiddetine 
rağmen, biliyoruz ki, bu hücumu püs 
kürttüğümüz zaman, Almanya'nın kıt 
veti günden güne azalacak, bizimki 
ise fazlalaşacaktır. 

B. Duff Cooper, bundan sonra, fran 
sızların ve ingilizlcrin milli gayret
lerini fazlalaştırmak hakkındaki ka
rarlarını saymıştır. 

B. Duff Cooper. Bitlerin hedefinin 
iki büyük muhasımı arasında ihtilaf
lar yaratmak olduğunu kaydeylemiş 
ve sözlerine şöyle devam etmiştir: 

Almanyanın bugünkü gayretleri 
Alman propagandası, Almanyanın 

yegane düşmanının İngiltere olduğu
na inandırmak istemiştir. 

Hitler, Fransaya semihane şartlar 
koşmaya hazırdır. Burada İngilterede, 
bu gayretlerin muvaffak olacağını 
görmek bahsinde en ufak korkumuz 
dahi yoktur. Fransız milleti ne kadar 
sadık ise o kadar da hll.kimdir. Fran
sa ve İngiltere, kendi mevcudiyetle-

iki ııktan biri .•• 
B. Duff Cooper sözlerine ııoyle devam 

etmiştir: 

.. _ Dünyanın bitaraf mcmlc:ketleri bi
zim yanımızdadır. Bunlar, bize bakmakta 
ve her birinin kalbi bize, sempatilerini g~ 
tirmcktcdir. Ben, bu memleketlerin hal • 
kından bahsediyorum, hukümet!erindcn de
ğil. Bu milletler biliyorlar ki, bizim dava
mız, onların davasının aynıdır . ., 

B. Duff Coopcr nutkunu şöyle bitirmi1-
tir: 
"- Müttefikler tarafında herkes muştc

rek dh·a için çalışmıya savaşmıya ve iti -
zumu takdirinde olmiye azmetmiş ise, za
ferden şüphe edilemez. 

İki şıktan birini tercih etmemlz lazım • 
dır: 

Ya hepimizi muhakkak surette ergeç bck
liyen ölüm, veyahut buylık mükafat: zafer 
iklill.,. 

B. Reynaud dün Londrada 
temaslarda bulundu 

Londra. 26 a.a. - Fransız başvekı· 
li B. Reynaud, B. Çörçil ve ingiliz 
harp kabinesinin diğer azası ile gö
rüşmek üzere Londraya gelmiştir. B. 
Reynaud akşam Parise avdet etmiştir. 

İngiltere' de işçiler 

Pazar günü tatili 

yapmadan çahştılar 
Londra, 26 a.a. - İngiliz halkı, bu 

sabah, ingiliz kıratının dünkü mesa
jındaki talebine ittila ederek, bütiln 
kiliselerde muzaffer bir sulh için dua 
etmiş ve fabrikalardaki bütün kadın 
erkek işçiler de aynı dava için pazar 
tatili yapmadan mütemadi surette ça
lı§mıştır. 
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Mısır buğdayından ekmek kı'ıı· kaydolundu =TURK_~i~/{frlıi~~:7:.:i!~ 

1648 m. lb2 Kes. ı .. O 

A 
, 31.70 m. !l4lı.> KcsJ " 

vnıpa nın birçok taraflarında o- Mısır buğdayının unundaki vita- Yazan: Neıet Hal.il AT AY 111.711 m ıc;uı.ı Kes. :..O 
na Türkiye buğdayı derler ve ilk va- min eksikliğini tamamlamak üzere Londra, 26 a.a. - Havas: Paraşüt- PAZAl< ı L->ı: 2• &-

tanı Tu .. rkı"ye'de oldugwunu •anırlar. b" t 1 b" l"kt t b ··1 k ··d f k 1 · · A • k f b ı J ı.ı.30 Program, ve mcınlcıtel ., ıraz e , onun a ır ı e aze se ze ç•ı ere" arşı mu a aa ıta arı ıçın top- t • • m e r 1 a U O U 12.35 Ajans ve meteoroıoJ 
Halbuki bizim mısır buğdayı deme· yemek yeti§İr' •.. Fakat mısır buğda- lananların yekunu 400 bine yaklaş - • 12.50 Müzik: muhtelif !fllrl:ı 
miz de gösterir ki onun vatanı bi- yının terkibindeki fosforla kireç a· maktadır. Londra ve civarında ihtiyat 13.30/ 14.00 Muzık: karışık pr~ 
zim yurdumuz değildir, fakat bun- rasındaki nispet, ekmek yapmıyn tedbirleri alınmakta berdevamdır. ll.OO Program, ve mcnılekep 18.05 Muzık: hafif muz,k l,., 
dan dolayı mısır buğdayını Mısır yarıynn hububat arasında en hakiki Stratejik noktalar etrafında dikenli B 1 1 b • • ı 1830 Miızik: rndyo caz or .. 
topraklarının mahsulü diye tanımak olarak, yüzde ancak 9 olduğundan 1 tel örgüleri tesbit edilmiş ve muhafa- U maç ar a JZlm maç arın 1brahım öıgur). 

19.10 Müzık: uz eserleri. 
da yanlı§ olur. Çünkü mısır huğda- mısır buğdayının verebileceği fos- za karakolları fazlalaştırılmıştır. ı ~ 19.30 Muıık: cskı İstanbu 
yının aslı Amerika'nın cenubunda forla kircçin onda birinden bile isti- d • k• ı•k f k f lnnlar: Hakkı Derınar 
Peru ve Şili memleketlerinden gel- fa de edi1emez •.. Onun için çocuklar Kontrol edilmemiş haberleri arasın a vıs 1. 1 o·. r ar 1 Va'r . Hasan Gur, Hamdı 
mit ve Amerika'nın keşfinden son- mısır buğdayı unu ile beslenilince, yayanlar Üfler. Oırnyanlıı.r: Tıh 

b . · p l L d 1 Ceıal Tokses. ,p ra Mısır topraklarına ve ızım yur- ellagra hasta ığının önü alınsa bi- on ra, 26 a.a. - ngiliz istihbarat 19.~5 Memleket saat ayarı. ıJ 
dumuza da yayılmıştır. le, kemik hastalığından kurtulabi. nezareti parlfimento müsteşarı B. Ni- Büyük bir futbol maçı ya yapılmış gibi öksilrdükçe o kahkahalarla gülü- oroloji hıı.bcrlcrı. . f,J 

Mısır buğdayının aslı Amerikada leceklcrine inanılamaz. Bunun önü colson, dün akşam radyoda bir nutuk ya yapılmak üzere, misafirlerimiz bir- yordu. 20.00 Muzik: hıı.lk turkıilerı. 
ı l d l ·ı· d P ·• l k 1 b"ll ·· 1 · k 1 d 0 l · h b b" l · b 0 h 1 b ve Sarı Recep. b e o masınm en sağ am e ı ı e eru nu a nen o an ı ınssa süttür... soy emış ve ontro e ı memış a er- ır erıne ve ıze eyecan a unu an- Hoca sigara içmediği için dumanına 20.15 Muzık: olnıyan - Ne !\ 

ve Şili taraflarındaki yerli insanla- Bu sözlerin hepsi, tabii, mısır ·eri yaymak temayülünde bulunanla- l lattılar. O mu kazanır, Öteki mi ? Na- da tahammül edemezmiş. !anlar: Kemal N. SeY11"" 
rrn mısır buğdayından çörek yapa- buğdayından yapılan ve devamlı ye- rın şiddetle aleyhinde bulunmuştur. sıl kazanır, neden kazanır? Bilmem size sergiden gönderdiğim f~ J~~~~~ino:~e;. tclf 

rak tanrılara ikram etmeleridir va- nilecek ekmek içindir. Bizim yaptı- Düşman nüfuzunu fisebillulah fazla- Ben ne onu ne de ötekini değil, şöy- mektupların birinde sergiyi gezmeğe kı: (Ey goncn açıl). fS' 
kıa Avrupa'nın eski insanları ara- ğımız gibi, mısır buğdayını yemiş !aştıran bu gibileri, B. Nicolson, ke- le lıöyle Amerikalıları tanıdığım için gelen 12 _ 14 yaşındaki milyon larca 2 - • • • • • ı:ıetıırıı.ban 
aında da nefis yemeklerden tanrıla- niyetine yiyen yerlerde onun fay. tumiyete ve sükfıta davet etmiştir. söylenenleri tek kelime kaçırmaz gö- çocuğun Hiubaliliklerinden, rujların- ~har~f!~~uşe1~ _ şet•f 
ra ikram etmek adeti varsa da onla- dasından ba§ka hiç bir türlü zararı Montreal.de 5 inci kol dinerek dinledim. Zaten aylardanberi dan, sigaralarından bahsetmiş mi (lydini tebrik için). 
nn ikram ettikleri sığır eti kızart- hatıra gelmez. Mısır buğdayının Amerika'da böyle görünmeğe alışmış- idim? Amerikada aylarca, trende, tü- 4 - Deniz o ,lu - şdın'' 
ması olduğu bilindiğinden onun ya- büyük faydası dn terkibinde. elbet- Montreal, 26 a.a. - Kanada polisi tırn. Yabancı bir memlekette yabancı nelde, otobüste, tramvayda. yolda her ~ı.:_C~~~':n~~ı:;ı~~~h."'' 
nmda mısır buğdayından çörek de te hatırlarsınız • neslin devamına dün akşam Montreal'de, 5 inci kola bir bayrak nasıl bir hisle seHimlanır, yerde lıeni en çok bu küçüklerin den- dilberi işvebaz). 1' 
ikram etmek hatırlarma gelmiş ola- hizmet eden E vitamininden bo1ca mensup oldukları zannedilen bazı en iptidai şeklinde bile olsa, yabancı sizlikleri rahatsız etti. İnzibatsız, di- 20.30 Konuşma (umumi terb 
cağı pek §Üphelidir. bulunmasıdır. Bu vitamin ha,.lama kimselerin evlerine baskınlar yapıl- bir mabedde yabancı bir dini merasi- terbiyesi). ~ .,, siplinsiz diyerek sözü muğlaklaşhr - 20.45 Muzik. Çnlnnlar: Ruşe!I ~ 

Zaten Amerika yerlilerinin tanrı- mısırın suyunda erimediği gibi ke • mıştır. me nasıl bir hisle iştirak edilirse, A- k he, Cevdet Kozan. Ok'l7~ ma istemiyorum. Miınakaşası apayrı 
lara layık diye gösterdikleri mısır- babında da büsbütün kaybolacak ka Kendisini polise kaydettirmemiş merikalıların bilhassa Amerika üni- ret Sngnak. . .• bir ihtisas istiyen terbiye bahislerine ı s t be h·~~rP"' 
b ~d k w• • A 'd . "b dar vakit geçme· .•• Vı0tamı"n bakı- bulunan dücı.man devleti tebaasından versitelı0 lerinin bu modern ı·ıaAhlarını - erve y - ı-ug ayı e megının vrupa a ılı a- 1. ' girerek bir çıkmaza yerleşmek niye- (Bir hadise var). .....ı 
rı geçen asrın sonlarında, bilhassa mından tehlike mısır buğdayından biri tevkif edilmiş ve bazı vesikalar (oyuncular) ve modern dini ayınlarını tinde de değilim. 2 - Zekai dede. hisaır 
geçen seferki büyük harp içinde yapılan çöreğe içyağı, yahut kuy. ı müsadere edilmiştir. (maçlar) aynı hislerle selfımlıyor ve (vuslata nail de etse)· t 

b • d b" k · d d.. ·· .. ruk w k t I d seyredı·yordum. Amerikalı telakkiye göre: demok- 3 - Mustafa çavuş • ....ı 
ır en ıre pe zıya e uşmuştu. yagı arıt ırı ırsa mey ana çı- c.o.rkı: (Dök ı:iılfünu ınW 

k O 
ratik rejimin başta müeyyidesi çocu- " 1 mısır bugw dayından ekmek bugw day ar. vakit yagw mısır ununu vita· Birleşik Amerika'da futl.ıol sosyal 4 - Cevdet Kozan·. u~ ·...1 

Si k ğun kavıtsız, şartsız düşünce ve hare- .ı>w 
unundan ekmeğe nispetle pek UCU• minden büsbütün mahrum eder. ova ya yahudileri 1 bütün müesseselerin üstünde harikul- ket serbestisidir. Kimlıilir belki de 5 - Halk türkiısu: ( 
za malolduğundan bazı yerlerde zü- G. A. ' ade bir miiessese, futbolcu ilmi, siyasi böyledir. Fakat Amcrika'da bunun ~glamH!~k: tilrküsu: ('Vur'" 
gürt halk mısır ekmegw ine fazla ragw. şahsiyetlerin üs ti.inde harikulade bir h 1 d h ~ rü omrumıin varı). ~ 

h kk d 
• er zaman, 1er yer e ve er şeye rag- t v 

bet göstermitler. Fakat bunun Üze- B 1 1 1 'd a~ 1 a emırname insandır. 21.10 Konuşma (fen ve tab'':ı U garls an a . men böyle olmadığını adım başında is- 21.30 Konser tak.dimi: Ha1ı. 
rine hepsi birden en dehşetli salgın- Önce bazı vuzuhsuzluklar oldu. Bir bat eden misaller de yok <leğildi. Hep- netken: ve müzik: radY 
]ardan biri olan pellagra hastahgwı· gün sergi e A 'kal kar s· 1 (şef: Dr. E. Praetor~ıı5 Budapeşte 26 a.a. - Havas muba- . . Y merı ı .. ı .. ıy e, es- sinin önünde ve en başta iktısadi şart-
na tutulmu•lardn". Geçen seferki 17 'I" 65 d h k k d b İ b 1 D lf d Licco Amnr, violonis~.d " 1 a yaşm a er eS birinin slovak hududundan öğrendiği- ı en ıze stan u aru ununun a lar, tahsil bilhassa yüksek tahsil mas- 1 - Mendelssohn: kerı-
büyük harp içinde alınanlar istila .. Si k h .. k.. . h d' 1 İngilizce hocalığı yapan mebus D.P. raflarının pahalılıgw ı ı ıu. 
tt.kl r" t ki d b 1 d ne gore, ova ya u umetı, ,_,a u ı- ı ıa· A d 2 w b E ... , e ı e ı opra ar an azı arın a 'f,. h lf 1 b'I k . . . . .; , ge ı. ra an uzun zamanların geç- - e er: uryanı.ı"' 

bulduklan buwd 1 t 1 Si a a ma a ma 1 ece ler aleyhınde yenı bır emırname neş- . b. k l . d w• . 1 K5fi derecede kazanamıyan bir aile uv~rtiıru g ay un annı op a- . . B . .. mış, ırço şey erın egışmış sar arı- 22.30 Memleke.t ı;n~t nyarı, aJı 
retmı.,tır. u emırnameye gore muh- . w ' "' ··k k t h ·ı d ""' yıp götürerek yerine mısır buğdayı H b. . • -ı '. • mın hocamınkı kadar agarmış olması- çocugunun veya yu se a sı e evam ri; ziraat, esham _ talı\" 

unu bıraktıklanndan yalnız bunun- Sofya, 26 a.a. - ar ıye nazırı, t~hı ~esleklerde _çal.ışan >'.ahudılerın na rağmen ne o ne de ben, bir türlü için talebelikten başka ağır, hafif bir- yo • nukut borsası (fir'ı 
la beslenmeğe mecbur olan halk da bulgar ordusunun teşki!atı hakkında- nısbetı, 1941 s.enesı nıhayetınden evet, tabiile.,emiyor, kendimizi o eski hoca- çok şeyler yapmağa mecbur olan bir 22.50 MUı:ik : eazband (Pi.). re 

ki kanun pro1"esini mebusan meclisine 1 k f ır • d'. ·· h k b · · 23.25/ 23.30 Yarınki prograı:n. ~ gene 0 dehşetli aalgma tutulmuştu. s ova umumı nu usuna nazaran ya- lık ve talebelik hislerinden kurtarıp gencın uşunce ve are et ser estısı 
tevdi etmiştir. h d. Ik f ne dereceye kad · tt t ı·kk. O zamanlarda bu aalgm hastalıg·a u ıha ı nü usu nisbetinin yüzde o- müsavileşemiyorduk. D. P. şaşıran ka- ar emnıye e e a ı 

Harbiye nazırı, bu teşkilatlandırma- edilebilir? 
*** 

-1 1NGİLİZ RADYOV~ 
İNGİLİZ Rndyo Şırkcttntıı 'et 

Broadcaııtıng Corporntıon ı ııı 
lcrde hııb<'r D<'şriyatı pro2'!"ıutl' ' 

ıebep mısır buğdayının unu olduğu nın, Ncuilly muahedesi ile Bulgaris· nuna tekabül eden bir nisbete indiril- rısına vaziyeti izaha mecbur oldu. İş-
biliniyoraa da vitaminler henüz ıim- tan üzerine konan askeri tahdidatın miş olacaktır. Bu emirnameye göre, te lıöyle Dnrling ! dedi. • .-. 
diki kadar bilinemediğinden mısır kaldırılmasından doğmuş olduğunu 1 yahudilerin elinde bulunan bazı mües. - Bizi sizden (bir ermeni olan D. 
buğdayınm bu hastalığı nasıl mey· bildirmiştir. 1 seselcr "ari"leştirilecek ve yahu<li sa- P: nin kendisinden ve benden biz A
dana çıkardığı anlaşılamamıştı. O- Bu kanun projesinin esaslı madde- natkarların meslek imtihanları çok sı merikalı karısından siz diye bahsedi
nun için mısır buğdayının tesiri sa· Jerine göre, ı 7 yaşından 65 yaşına ka- kılaştırılacaktır. Mama fi, bu yeni e- şine dikkat ediniz 1 ) ayıran hususi • 
dece korkunç bir halde gösterilirdi. dar bütün bulgar vatandaşları silah mirname, büyük yahudi endüstriyel· yetlerden biri de bu, bizde paranın, 

Vitaminler Üzerine tetkikler ile.r- altına alınabilecektir • terini nHikadar etmemektedir. resmi iktidarın, doğuştan gelen milli 

Va7.iveti içinden görmeı;evdim, A
merika futholüniin Amerikadaki yük
sek tahsil müessesesine tesirlerini ge
ne bu müessesenin içinde hissetme
seydim bu bahsin münakaşasına "mü
şahid sıfatiyle,, dahi iştirak etmez-

TÜRKÇE 
tNGİLİZCE 

.. 

Ankara t 
Saatiyle sı 
20.ıo 51 s lô s 
11.00 J 
13.30 1 .. 

l~~md~b~ mu~ b~dQ•~~ ---------------~---~--~~~~====-ı&i~d~ ~rası~ik ~~-
yapılan ekmeğin veya çöreğin kor- Ucuz fiyatlarla yaz programı yim veya tekrar edeyim: içine renkli 

ai.n~~~~~~-~~ 

15.lô 1 
1800 ., ---- "Z()'O(I 

kunç tarafı artık kalmamıştır. Va- kavimlerin karışması tabii olan böyle 

kıa büyük halk yalnız mısır huğda- U L U S S 
1
. n e m 

051 
n d 

0 
bir sosyal müsaviliği idrak kabiliyeti 

Amerika futbolünü bilirsiniz 1 Ze- " 
FRANSIZCA 

kaya pek az ihtiyacı olan sert, yıkıcı, 

23.45 
1415 
23.00 

yı uniyle besrenirse gene Pellagra Amerikalılarda yok denecek kadar az-
haatalığma tutulmak tehlikesiyle dır. ) bilhassa menfaatin üstünde bir 

dökücü bir oyun. Oyuncular maçın 

yarısını yerlerde ve biribirlerinin a

yakları altında geçiriyorlar. Oyunda 

*** 
--( FRANSIZ RADYO~~ 

kar§ıla§ır. Fakat halkı yalnız bu de hocalık, talebelik münasebeti var-
türlü gıda ile beslenilen her yerde Bugün baıhyor dır. Türkiye'de hürmet babalar, ana-

FRANSIZ Radyosunun Tt:ıv: 
yatı günde iki defa ynpılmıı.ı<t'ıı' 
nn ııruı.t ve dnlırn uzunluklııfl 

ona benzer tehlikeler vardır. Mısır 14,30 • 17,30 ve 21 de 16 ve 19 da lar ve hocalar arasında müsavi olarak 
buğdayında Pellagra hastalığına paylaşılır. 

düşiirmek eııas. Ne yapılacak, nasıl 

yapılacak, yapılacak hareketle karşı bildlrlyonız: 4-' 
1 - TÜRI<İYE eaıı.Uyle 19 

kar§ı gelen P. P. vitamini bulunma· ERKEK HA LA Of N İZ ATE ( L f R İÇ 1 N D f Mrs. P. kocasının izahını çok müp- taraf oyuncularının topu kaleye gö-
dığından yalnız onu yiyen insanlar. ı/ hem buldu fakat vuzuh iç.in de israr türmelerine mani olunacak, yahut to-

dnlgn 41.44 :M. 
2 - TÜRKİYE saıı.Uyle 20~ • 

- P.T.T. 253.M. Rndlyo - ?Jf;D 
mısır buğdayı ile ne kadar mükem- LUCIEN BAROUX NOAH BEERY etmedi. Beraber bir iki çocuk yetiştir- pu götüren oyuncunun ileri hareketi, 
mel beslenseler, gene 0 hastalıktan OLLI FLINT miş olmalarına rağmen belli ki biri- karşı tarafın hücumlarından müdafaa 

227 M. 

kurtulamazlar. Ba•ka türlü gıdala - birlerinin hata yabancısı idiler. veya mukabil taarruzlarla korunacak . 
.,, Ayrıca PARAMONT JURNAL'm dünya havadisleri Bizimkinden anlıyanlar için Ame

rika futbolü fazlaca haşin ve iptidai, 
Amerika futbolüne alışanlar için de 
bizimki lüzumundan fazla hafiftir. 

••• 
---( İRAN )__/ 

Tnhrnn Rad~ o.'ltl nn da her birinde, tek kaldıldarı 
vakit vitaminler bakımından eksik
lik bulunduğunu bilirsiniz... Onun 
içira vitammleri tamamlamak üzere 
türlü türlü gıdalarla beslenmek e

ı 
........................................................................... ~·············ı 

Her Pazartesi ve Perıembe günleri ikiter filmden 

.,,.,,..,, ........... ..:.::~=.~!:.':!:.:.e:.:!~~.:~~.':: ... ,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,, 
sas kaidedir. 

"Erkeklerin kalbine aşk ve sevgi gibi insani 
duyguların en üstününü a~ılıyan, ince kadın tipi Öl· 
mek üzeredir. Yerine erkekleşmiş bir kadın zümre 
ıi peyda olacaktır. Bu zümre erkeklerin hayat mü 
cadelesine iştirak edecek, fakat bu iştirak çok defa 
erkeğe bir yardımcı olmaktan ziyade, onun amansız 
bir rakibi şeklinde tecelli edecektir. 

11..: 6294 

.-. 
Bir defa da üniversiteli küçük bir 

grup arasında şımarıkça - tam Ame
rikalı - bir talebe hocasının sözünü 
içtiği ıigaranın dumanını onun ağzı
na boşaltarak kesiyor, hoca boğulur 

Viski - likör arasındaki farka ben
zer bir fark 1 

Tnhrnn Radyosu, kısa dalg&I~ 
sıı.nt 11,30 dıı.n 14 e kadar. 19 
uzunluğu üzerinden, 17.13 deli 
dar 30 m 99 dalga uzunluğtı Ut:!4 
20.30 dan 23.30 a kadnr 48 ın 'r 
zunlu~ füo:crlnd<'n nr~edceet<l~ r 

( Yulmrıdnkl saat irnn saııtı 

"Erkek bu çarpışmadan galip veya mağlup ola· 
rak çıksın, her iki vaziyette de zararlı olacaktır. Ga· 
Jip gelirse, kadın gene esareti kabul edecek, fakat 
bu kadın eskisi gibi eşini anlıyan, ona hürmet ve 
takdirle bağlanan bir insan değil, esaret telakki et
tiği ,bu hayattan bir an evci yaksını kurtaracak ça
reyi düşünen ve hayatından daima şikayet eden mil· 
ziç bir mahllık şekline girecektir. Mağlup olduğu 
takdirde, gün geçtikçe erkekleşen kadın tipleri ço
ğalacak, neticede idealizm ortadan kalkacaktır. Dün
yayı, kadınlıkla erkekliğin arasında bocalıyan ve 
her iisine de benzemiyen acaip bir tip istila edecek

tir. 

Yazan: Mihaly FOLDI Türkçeye çeviren: F. Zahir TORUMKUNEY -14-

kaleyi tekrar, tekrar okuyordu. Evet, yeni bi'. 
geliyordu. Yeni bir hayat başlıyacaktı. MösY6 

ric'in bunda hakkı vardı • • • Yeni hayatın [>aŞI 
zamanı çoktan gelmişti 1 Eskisi bundan daha ~ 
idi ? Tabii eı;ki hayat Mösyö lgric'nin hoşu11a 
yordu. Kızlar, annelerinin dizleri dibinde otıl 
lar, dünyadan haberleri olmasın. Günün biri11dt• 
neleri, babaları kendi seçtikleri bir adamı ka~ı 
na getirip, işte kızım kocan, desinler. Kız, Jıı~ 
raz etmeden kabul etsin. Babovski'lerin kucağı 6' 
tılsın değil mi? Niçin ?Bu tarzın kadınhğ8 1 
fazla yaraştığından mı? Daha güzel, daha insJll0 
duğundan mı? Sevgi ve hürmet hisleri besleıile 
belki de nefret duyduğu bir erkekle hayatı111 

"Ya harici şekli? O da tamamiyle değişecektir! 
Bakışları yorgun, rengi soluk, omuzları çökük, el
leri 1 O güzel, o yumuşak eller, kaba işlerden na-
111rlanıp, sertleşecek. Kendisiyle uğraşmak, tuvale

tiyle meşgul olmak için vakit bulamıyacağından 
çirkinleşecektir. Endamı bozulacak, saçları kısala

cak, elbiselerinin biçimlerinde, zevkten ziyade pra
tik ve it haytına uygun olmak endişesi rol oynıya
eaktır. Harici manzarası gittikçe erkeğe benzerken, 
ruhu yava~, yavaş ondan uzaklaşacaktır. 

"İzdivaç hayatında da esaslı değişiklikler baş 
gösterecektir. Kadın, çalışmasına, kazanmasına ma
ni olacağı düşüncesiyle çocuk istemiyecek, belki de 
annelikten nefret duyacaktır. Karı, koca arasındaki 
münasebetlerde iş ortaklığı zihniyeti uyanacaktır 
Aaile yuvasında sevginin kıymeti kalmıyacak, faz. 
la kazanan taraf hakimiyet iddiasına kalkışacaktır. 

Edebiyat sönecek, muharrirler aşk ve kadından zi
yade, milli iktisat ve politika mevzulariyle uğrap· 
caklardır. Kadının hayatımızdaki varlığını, kalple-

rimizde yarattığı heyecanları terennüm eden şiirler 

unutulacak, bunun yerine, insanlığın kalkınması uğ· 
runda büyük enerjiler sadeden kadınların hikaye
lerini okuyacağız. 

"Manzara biraz hüzün vericidir. Yirminci asrı 

bir an evel getirmek istiyenler, ondan büyük teka
mül ve iyilikler bekliyenler, bu acı hakikati de bir 
lahza olsun düşünsünler. İnsanların kavuşacakları 
maddi servet ve refah ne kadar büyük olursa olsun, 
kadın kalbinin hissizleşmesiyle hasıl olacak boşluğu 
hiç bir şey dolduramıyacaktır." 

" lGRlC,, 
Makalenin altında iri puntulu kalın harflerle 

lgric imzası göze batıyordu. İgric bu ne demekti ? 
İsim mi? Kimin ismi? Bu makaleyi her halde bir 
erkek yazmıştı. Bir kadın hiç bir zaman kadınlığın 
böyle kötü niyetli bir düşmanı olamazdı. İgric 1 Bu 
lgrıc kim ve ne hakla kadınlığın istikbalinden filp
he ediyor? Hangi genç kız evlenmek, yuva kurmak 
istemez? Karşısına kendine Hiyik bir erkek çıkıp, 
evlenme teklifinde bulunsa bunu reddedecek bir ka
dın tasavvur edilebilir mi? Ralfatı ve istikbali temin 
edilmiş olduğu halde hayat mücadelesine atılmağa 
kalkışacak, erkeklerle yarışa çıkacak kadın var mı
dır ? Mösyö lgric haksızsın 1 Haksızsın, fakat tavsi· 
yeterine teşekkilr eder ve onları tatbik edeceğimi 
vadeylerim. Madam ki; huzur içinde oturup, taliin 
bana vereceEi erkeği beklememe imkan yoktur. O 

halde çalışacağım. Ablamın, seviştiği aaatlerde, pas
tane köşelerinde oturup beklemiyeceğim. Mösyö 
İgric, her halde Maria'ya daha fazla hak verir. Onu, 
benden ziyade kadınlığa layik bulur. Çünkü; o ka
dınlığını satarak para kazanıyor. Hayır l Ben bunu 
kabul etmiyorum. Çalışarak yaşamağı daha güzel, 
daha insanca buluyorum. İgric, bakışlarımın yorgun, 
omuzlarımın düşük olacağını nereden çıkarıyorsun? 
Yüzilm neden solgun, ellerim niçin nasırlı ve sert 
olsun? Endamını neye bozulsun? İş aaatından evet 
ve sonra kendime bakmak, tuvaletimi düzeltmek i
çin vakit bulamaz mıyım ? Şık ve zarif giyinmeme 
ne mani var? En güzel elbiı;eleri, annemden ve ab
lamdan daha bilyük bir hakla giyeceğim. Çünkü; on· 

ların bedelini bir başkası ödemiyecek, ihtiyaçları

mı kendi kazancımla temin edeceğim. Erkeğimin 
yUzUne daha açık bakacağım. Kendimi, ona mukabi
linde hiç bir külfet ve fedak~rlık beklemeden vere
ce~im. Gözlerine bakan gözlerimdeki temiz aık ııı· 
ğını hasis menfaat hisleri bulutlandırmıyacak ... 
Kendimi tamamiyle vereceğim için onun da bütün 
varlığiyle yalnız benim olmasını istiyeceğim. Bana 
ait olan erkeği başka kadınlarla paylaşmağa razı ol· 
mıyacağım. Ben, Maksi Ravberg gibilerini istemi· 
yorum. Benimle müsavi ve tam bir erkek istiyorum 
Bu bir kabahat midir ? lgric, 1gric, bu neden kaba
hat olsun? 

trendi kendine hararetle münakap. ediyor ve ma-

1 • ' ı .. 0
' eştırmek ve ona karşı sahte bir zevcelik ro il ı~ 

mak kadınlık mıdır ? Mösyö İgric bunu rnu ıt:, 
diyor? Yahut Maria'nın yaptığı gibi cemiyete 

1 

edip, aşk pazarına koşarak, orada kendini sat 
yalnız güzelliğinden gurur alarak tavus ktı~~ 
kabarmak, Maksi Ravberg'le münasebete gir' 

1
f 

bir kontla fingirdemek, bir talebeyi çileden ~ 
mak •.. Kadın kalmak ve Mösyö lgric'in tevecc 5,~ 
kaybetmemek için böyle mi hareket etmek ~.~ 

Mösyö İgric, genç ve modern kadınların dıl -" ·r f" ~ 
nı, bu açıkça anlaşılıyor. Fakat, kendisıne bl r) 

gram verdiği, yirminci asrın kadınının da çatı1'~,ıf 
m, bu lüzumu duyacağını öğrettiği için on• 1'' 

minnet duydu. Evet, çalışacaktı. Emeğine ı11t1 ),,( 
kazandığı paralarla, elbiseler alacak, tuvaletle! ıll 
tıracaktı. Ev tutacak, içini halılarla, güzel et>' I 
la döşiyecekti. Ak~am Üzerleri lambasını yaıcıf'•. ~e 

. iıı' I "asının başına geçecek, kitap okuyacak, biJgıs . i 
·· b. d h · cJiS

111 ~ gun ıraz a a arttıracaktı. Sevdıği ve ken ıl Ç 

ven erkeği bekliyecektı Sarı saçlı, mavi go'
1 f'l'' 

cukları olacak, sofrada aralarında oturacaktıpı.ıcl 
yattan, bunları istiyordu. Gözlerini yumdu· 
\arının arasından mırıldandı: ıl' 

~ii.1' - Hayat!... Güzel hayt ! ... Bana acı! ... 
mın hakikat olması için bana yardım et ı... ,rJ 

(SoDll f 



imanların son hedefi: 
Britanya adaları 

ldre ~ cephesinde lerini bundan aonra lngiltere'ye 
'I\ ~ tevcih edeceklerdir. Dün gece al-

lltı Reç \>akt k dığrmız telgraflar bu dÜ§Ünceyi 
Rraf] e adar gelen tel· haklı gösterecek mahiyettedir. İn· 

ebenin ahr~an, Belçika'daki mu- giltere'de 400 bine yakın insan 
d'-· ala .dd . . 
• 1 ı:ırıj r k tı ctını kaybet- paraşütçülere karıı vazife almıf. 
ltııı irı~ at buna mukabil ha- trr. Bunlar bilhassa İngiltere'nin 

tlıık O)d~~frnda nisbi bir dur- cenup ve §ark cenubu sahillerin· 
lııların gunu anlamaktayız. de vazife göreceklerdir. İngiltere 
tltikt . Yıldırım harbinde ta· genel kurmay başkanı general İ· 

· t erı Usul · b ' ·d &.ıtıanı· 
1 

• ıraz geç de ol· ronsı e ana vatan orduları ba§ku-
. 11tfikter 1~ e anlaşıldığından, mandanlığına tayin edilmi§tİr. U-
ı llıtıı1 butna karıı tedbirle- lus'un telgraflnn arasında okuya-

kttr unrnaktadırlar. Yıl· cağınız veçhile, lngiltere'nin ce· 
%· fr Par t • k b h d l • Bu •. a oner keıfedıl- nup ve ıar cenu u aa illerin e 
ı 1 ba.11~ n;,~ttefikler hesabına Taymis mansabı da dahil olmak 
'to illa; ır kazançtır. Alman· üzere birçok yerler tehlikeli mın-
~e. btı ~ataki taarruzlarından taka ilan olunmuıtur. Çünkü Ka-
(ltrj \'e 8rıde Hollandayı işgal le'den İngiltere sahileri, Duvr 35 
~~Ilı elle . elçika'nın mühim bir kilometredir. 
llhı lltr r.~ne geçirdikleri halde • 

1 ~i1tdeır~denberi, Flandres lngilfere'nin tedbirleri 
1 
tt lta.yd dıç de mühim ilerle
~lltınll ernemişlerdir. Şura

~i 4op~~~ la:ınndır ki, kah
d lt•hre.flı d un kumandasm· 
deten an Belçika ordusu, 

letı \>e ~~k mühim zayiat ver
~1 lc•yb ırçok rnüdafaa unsur

b~~ G~erj~ikten sonra Lys ır· 
\,. .. alrrıanı e da.yanmaktadır. 
•1.ıl • ar h d tr ırıd' uraya a pnra-
. :tthet~~eği, ve kaleyi için
i &.ltat egı tecrübe etmiıler· 

41 
ecfe nıllrı.aı] §atrançta dört be§ 

)e.r ltC§f:~den bazı meşhur o-

d 8.ra.rrı.. ıldikten sonra artık 
•rtttı -.ıaa Al 

, .. harbj' .manya'nın bu 
doıırtıft'- de §ımdi bu oyun• 

"'l{ledir. 

nsa· 
nın Jimalinde 

ta.!\._ 
-"4«l '11rıı • 

tdetı funaJinde cereyan 

,.~; hiç ~ha~t'!~el~rde de al
~· lıtıenı· l rnuhım ılerlemeler 
'~et ı. l§ erdir Evetk• " k .. ltk· rıenı • ı gun u 

lk 1lde den hemen dün de ay· 
1,1; Sonınıe\>~~ etmi§, bundan 

tra.h .. e, U:ıerinde müttefik· 
· l> •eli · 01.lai J\ cı hareketler olmu,. 
~ llıda. ~l t'ras, Cambrai, mın· 
t ~~'?l il n;anlar, hızlarını kay-
'li l.ıttefjı:r e.nıek istcmiıler, fa
~le ktt'l ~rın tiddetli müdaf a
ra.ıd tebliğ~ ll§nııılnrdır. Dünkü 

ığltır ~ buradaki çenberin 
r1,1~: ç tıbe . abcr vermektedir. 
'ıı e Çİ:zil~~n ~1;1dud~ esaslı bir 

ti ta.it, .. dıgıne gore, bu ifa
d "-tıo · 

it, y tbiyatı ~nı. bir zafer tera· 
~ &.ltır;z S alınde kalmakta-

. İi~ arllarn~rn~e nehriyle, Ba· 
~t h lı icap nkı 30 kilometrelik 
'ıı '~er Yoı~dığına dair henüz 
tıı fJtııdik• ur. Almanlar bura-

"}' • 1 h 1 ~tktı'rıde a de tayyarelerin 
ıı t ledirJ :Zırhlı kuvetlerini ge

i\t1,11 e.Yretj ~r.: Müttefiklerin bü
~, .ettiğiflı .unlcü yazımızda da 

ita llıat ıf:ı gibi bu gediği ka
u tur. 

1 Sah'I' b Gıı ı ınde 
tı &.aıt llliih · 

lt:ıı,~trı, ?\11ln ını harekat Fransa-
~ İcf.ı.la.rlll b~ sahilinde olmuıtur. 
'il ... , ır .. 
~ d(ia. tltikle ~un evel aldıkları· 

t~i~ k l?tıii§t" rı Boulogne ancak 
1~ k ı.ı\>et1 ~r. Boulogne'den in· 

il.. ı.ı""'tl erı C\relk· .. f "· " " e..: d ı gun ve ran· 
'' '-l ·• e d"' ııt,l:l Ce Reç un çekilmi§ler· 
!ttia· .lehli-· "akit aldığımız bir 
Q,.. llıı t . gı, 1( .. 1 ' • 
,"\ıl oıtd· . .. c nın de sukut 

t1 o~ •rıy0 d 
>,t 1_ lle hah .r u. Bu haberi de 

•~ı· ıt "d' erı gı'b· · d ' l 'k 'h ~· ''&tı J •l'le k ı §ım ı ı ı -
tıJ~ b· de l<al , 8:r§ılamak lazım· 
1\ l:ıı.1t81

1r lehdite nın herhalde mÜ· 
tikıe,Yitlıı.thtC!rte~lt.rnda bulunmuı 
1ı. ltt. ele . dır. Almanlann 
Qı" ı ı. Reçırrn k 
~ •t,ll ''Ye İlc: 'd' e le takip et· 

ili .. l'a. ·d ı ır· EvelA s·· "'k " "tıd " illa • a uyu 
l\i~i ttrnıak l'Jrıı tehdit altında 
llı-a. ;raaırıcİak~~ Manı'Ia ıimal 

l ~la. a., Beı .k ırtibatı kesmek, 
ı >ı ~ tlıak İçi çı Fa istilasını, ta· 
):llıa.dıJt~ir iiı:..j landrea'da yani 
't flttı .. 1 11.rı ha nde muvaffak o· 
e n "ıt rek tl · 

t "•t • l'arıj b e erı garpten 
it~ 'lld . Urad D 

(: "1\1\ e ıark an unkerque 

b''llcf• f:eçflı k 1 nınetinde b" h ·· · d e Ç" ır u-•r il • unk" b ... tile. 1\ Rlll"b u u takdirde 
" 1 t ~ c do~ 

t 
tıkiı ı kıak.. gru Yapılacak 

ed .. cınrn 'k' . • hQ'I ecekt' ı ıncı agzı. 
•ı ı fe ır. 

~re'ye karu 
Qll~ 

I t ' k lllldan l\1 
( 'ddj.ı. 1 "a;zj., anı sahilinde· 

)e. 'lir f\ JCt k • 'k 
' ~ı..... • v.- d" rıtı ve hatta 'l -••ıı~d l' Ort " 

t rıı,lıl il iııı.r Run evelki bir 
'~ •t llrlll . et ettig~im· 'b. 

Q lqtlı fltnd' iZ gı ı, 
cf~f ltldıal edel"ek ı fra~aızları bi
~· ~~111.ı, t h' lngıltereyi he
" rull\ .. ı &.tılar ah alkk!nık etmekte-

' AL""' • e ı P · ' • ""-ti lateın· arıs e dahı 
' hıtttnı 1Yecekler Somme 

1 tutarak aavlet-

A vam Kamarasının son kabul 
ettiği geniş manada milli 

korunma kanunu da İngiltere Ü· 

zerine çöken bu tehlike ile ala
kadardı. Bu kanunla, İngiliz va
tandaılarının mallan ve canlan 
kıralın emrine veriliyor ve hükü
met her nevi mülkiyeti eline alabi
liyordu. Şimdi Taymis mansabının 
§İmalinde, Harvich'den, cenupta 
Manı denizindeki Hastings'e ka· 
dar olan mıntakada bu kanun der
hal tatbik olunacaktır. Buraaı 
tehlikeli mmtaka olduğuna göre 
ahalisi tahliye edilecek, malları 
hükümetin muhafazası altına bı
rakılacak, burada harbin icabet· 
tirdiği bütün tedbirler alınacak· 
tır. Reutcr dün bu haberi verir
ken, Büyük Britanya adalarının 
100 11encdenberi böyle bir harp 
tehlikesi geçirmediğini bildirmek· 
te idi. Bu da gösteriyor ki, alman· 
lar lngilterenin fark sahillerine 
doğru bir akını esaalı bir hedef 
ittihaz etmi§lerdir. Eğer Kale düş
mÜ§ae, almanların ilk yapacakla· 
n §ey elbette ki, Duvr'u kara bom
bordrmanlariyle tazyık altında bu
lundurmak olacaktır. 

Sulh i(in taarruz 

A lmanlarm, Somme ve Aisne'i 
§İmdilik bir tutunma hattı 

olarak kabul ederek, Büyijk Bri
tanya adaları istikametinde hare
katı inki§af ettirmelerinin sebebi 
nedir? Hadiselerden çıkardığımız 
manayı, fazla bir iddiada bulun· 
madan izaha çalışalım: alınanlar 
biliyorlar ki, Fransa ile İngiltere 
biribirleriyle sıkı bir işbirliği ha
linde harbetmektedirler. Fransa, 

İngilteredcn ayn bir sulh yapmı· 
yacaktır. Harbin her türlü akıbet
lerine kartı beraberdirler. Alman· 
lar, f arzumuhal Paris'i işgal etse
ler bile, onu ellerinde tutamıya· 
caklarını biliyorlar. Bundan dol«· 
yı Fransa'da yapılacak fazla bir 
hareket bir kuvet israfıdır. Onla
ra göre İngiltereyi tehdit etmeli· 
dir ki, Fransa ile sulha yanaşmak 
kabil olsun. Bundan dolayıdır ki 
taarruzlarını Manş'a, denize doğ
ru uzatmalarının hedefi, sade 
Mant değil, sulhtur. Çünkü harp 
ne kadar uzun aürerse, almanla
rm aleyhinedir. Sulh ne kadar ça
buk gelirse, dahili rejimlerini kur· 
tarmak kabildir. Fakat İngiltere 
ve Fransa buna kar§ı da tedbirle
rini almış bulunuyorlar. İngiliz 
hükümeti, İngilterenin üzerine ya
pılacak bir savleti hesaba katmış
tır. Çörçil'in geçen gün söylediği 
nutuktan bunu açıkça anlıyoruz. 
lngiliz Baıvekiline göre, harp Bü
yÜk Britanya adaları üzerinde bir 
afet olacak olursa, o ulvi anda 
bütün İngilizler, memleketlerini 
daima artan büyük bir enerji ile 
müdafaa edeceklerdir. 

İfalya'nrn vaziyeti 

Harbin, dünkü manzarasını 

hulasa ederken, onunla ya• 
kından alakadar bazı noktalar Ü· 
zerinde de durmak lazımdır. ltal· 
ya'nm vaziyetini gözden geçire
lim: İtalya, mihverin iıle.meai İ· 
çin bir civata hizmetini görmekte
devam ediyor. Arnavutlukta tef· 
ti, seyahati yapan Kont c;.ano 
Brendizi'ye dönmüıtür. Hariciye 
na:zırmrn bu ıeyahati, elbette ki 
halya'nrn Arnavutluktaki iktııa
di vaziyetiyle ve yahut nafıa it· 
leriyle ali.kadar değildir. Nete· 
kim, Arnavutlukta 150 binden faz· 
la aaker gönderildiği de §ayİ ol
muıtur. Difer taraftan Musolini, 
hafta Matetal Grazlani bulun- • 

ULUS ;) -

r DünkU atletizm 
müsabakaları 

Muhittin A ın 3.81 le 
kendi rekorunu k1rdı 
Dün sabah aaat 9 da 19 Mayıs atadyo • 

munda kalabalık bir seyirci huzurunda n
pılan atletizm milsabakalarmın neticesini 
yazıyoruz: 

100 metre: 
ı. - Vahit (D.S.) 11,5, II. - Sabahattin 

(H.O.) 11.6, III. - Halit (H.O.) 11 .7 

200 M. engelli: 
I - Raşit 28,1, II. - Hayri 28, 2, III. -
Fahri. 

80 metre: 
I . - Galip (D.S.) 2,04, II. - Cevat (D . 

S.) 2.10;2, III. - Kenan (M.G.} 

Bir ingiliz mili (1609 metre) 
1. - Adnan (D.S.) 4,41.2, yeni T ürkiye 

rekoru, II. - Mustafa (D.S.) 4,41,6, 111. 
- Mehmet (M.G.}. 

4x200 bayrak: 
1. - Halit, Fahri, H alil, Nazmi 1.35..2 

Tekadım: 
I - Ömer (D.S.) 6.66, II. - Ahmet (H. 

O.} 6.19, III. - Vahit (D.S.} 6,10. 

Sırıkla yüksek atlama: 
1. - Muhittin (G. S .) 3.Sl Yeni T-ilrkiye 

rekoru. 

Diak: 
1. - Suat (D.S.) 29,67, II. - Salih (H. 

O .) 29.55 

Beıikf aı - Beyoğlu sporu 
arasmdaki hususi mac 

İstanbul : 26. a.a. - Şeref Stadında 
Beşiktaş - Beroğluspor arasında yapı
lan bu hususi karşılaşmada çok güzel 
bir oyun çıkaran Beyoğlusporlular ku
vetli rakipleri Beşiktaş'ı 3-2 yanmeğe 
muvaffak olmu§lardır. 

Roberl Kollej'in 
spor bayı,amı 

İstanbul, 26 a .n. - Rober tkollejln spor 
bayramı mtlnasebetly lc, kendi sahaların. 
da İstanbul aUeUzm bir inciliklerine lııU· 
rAk edecek atletler arasında seçme mUııa
bakalan yapılmıııtır. Çok gUzel bir ııekllde 
cereyan eden mUsabakalarda flnııle kıılan 
atletler DUnlardır: 

100 metre: Muza!ter, Melih, Necmi, Se
zal, Zaven, KAmurnIL 

200 metre : Muzaffer , Zaven, Turan, Fet
hi, Hayri, Hilmi. 

400 metre: Gören, Zare, KAzım, Ahmet. 
800 metre: ·Rt:uı. Makırut, Hikm'lt Ab

dull O.h, Bedrldis, Ahmet, Eı;rc!, Cevdet , 
Cevat. 

1500 metrede: Maeldls, Osman, Hnblp, 
Artan, Şevki, Bedrldlıı, Rıza, Me.ksut, Ab· 
dull!h, İeak, Ali, Todor os. Kutbl. 

100 metre manialı: F aik. Vasfi, Sudi, 
Agop. 

tlç adım: Kutbi, Süreyya, Faik, Nadir, 
Necip. 

U zun: SUreyyn, Kutbl, Çıçopulos, Hlk • 
met. 

Disk: Yavru, Hayri, Ateş . 
Gülle: Ate§, Şerif, Ali, Hulusi. 
Cirit: Mellh. 

Lise ve orta okullar 
bitirme imtihanları 

İstanbul, 26 (Telefonla) - Orta o· 
kullarda devlet orta okulu ve liseler
de lise bitirme imtihanlarına girecek 
talebelerin isimleri dün okullarda ala
kadar talebeye tebliğ olunmuştur. 

Bu sene yeni imtihan talimatname
sine göre haziran devresinde devlet 
orta okul ve lise bitirme imtihanları· 
na ginneğe hak kazanan talebelrin 
miktarı yüzde 30 - 40 arasındadır. Li· 
se bitirme imtihanlarına yarın, orta 
okul imtihanlarına da salı günü baş· 
!anacaktır. Orta. okullarda salı günil 
türkçe, çarşamba günü tabiiye, per· 
§embe günü de riyaziyeden yazılı yok
lama yapılacaktır. 

Bu derslere ait sualler Maarif Ve
kfüeti tarafından bütün mekteplere 
gönderilmi§tir. Bu sualler imtihan 
günleri bütün talebe huzurunda açı
lacaktır. 

Orta okul ve liselerde imtihanlar 
haziran 28 e kadar bitirilmiş olacaktır. 

Bir adam yıldırımdan 
öldü 

İzmit, (Hususi muhabirimizden) -
Kandıranın Ballı köyünden Emrullah 
isminde bir adam, köyden kasabaya 
gelirken, §iddetli yağmura tutulmu~ 
ve yıldırım isabet ederek ölmüştür. 

mak üzere birçok askeri erkanla 
konupnalar yapmııtır. Bu konut· 
malann yapılmaaı değil, fakat ya• 
yılması Almanyaya bir yardımdır. 
Fakat ltalya her ihtimale karşı 
İngiltereyi de ihmal etmemektedir. 
Deniz kontrolü meselesi için Ro· 
ma'da temaslar yapan Sir Wilfrid 
Green memnunen Londra'ya dön· 
müıtür. Roma'da bu vadide ya· 
pılan müzakereler müsait bir saf
h~da ilerlemektedir. İtalyanlar 
lngiltero ile Almanya'yı, Almanya 
ilo İngiltereyi tehdit edip kendile
rini oimdilik idare etmek yolunda-
dırlu.ı Mümtaz Faik FEN IK 
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Galatasaray da · Altay'ı 2·1 mağl • t 1 
İstanbul, 26 a.a. - M illi küme maçtan- di, zayıf olduklan göze çarpan iki fener 

na bugün de devam edildi. H ava ccne kapa- müdafiinin hatli.larından ist ifade imk6.nmı 
lrydı, fakat bir gün evclki rüzglr hafifle - bulmaları muhtemeldi. 
miş bulunuyordu. 
Fenerbabçe Stadında : Fenerin ilk golü: 

Diln Taklıim stadında Fenerbahçe ve Ga
latasarayla karşılaaan İzmir takımları, bu- 18 inci dakikada Melih'e yapılan b ir fa. 
gün rakiplerini deği~tirerek ayn ayn saha- vul yilzündcn Esat ırüzel bir frikik çekti ve 

takımına ilk sayıyı kazandırdı. Bunu 28 in
larda maç yapıyorlardı. Birgün eve! Fe - ci dakikada küçiık Fikret'in ve 41 inci da
nerbahçe'ye 9-2 gibi btiyük bir sayı farkiy- kikada Melih'ın yaptrklan iki ırüzel ıayı ta-
le yenilen Altay, bugün Galatasaray'la kar- kip etti ve fenerliler birinci devreyi 3-0 
&ılaşıyor, buna mukabi l, dün Galatasa ray'a galip bitirdiler. 
karşı müsavata yakın bir oyun çıkaran Al-
tınordu, birgün cvel milli kümenin yeni 

Rtizgirn karşı oynamalarına rağmen sarı 
- 15.civcrtlilerin ikinci devrede ı;ayı adedi-

gol rekorunu tesis eden Fcnerbahçe ile oy- ni arttırmıya imkan bulacakları muhak _ 
nuyordu. . . kaktı. Nitekim Melih dördüncü dakikadan 

Bu ıkı maç arasında en ehemiyetli göriı- ba~Jıyarak sekı'zı'nc'ı 0 'k" 1 • · • 
· K ad k · "nd k' k . . ~ • n t ınc ve yınnıncı 

nenı ı oyu e ı arfjrla~ma ıdı ve fe - d k'' ı d d"'rt ı d h k d . . , a ı;c ar a o go a a ntara sayı a e-
nerlı lerın Galat asaray a epeyce dayanan dl · 1· k d F k 1. 
Altınorduya karıı alacağı netice aliika u- ı nkı ye :yketçl ı adr ı. a adant sonunk cu go u a· 

d d 
tar en n a an ı ve oyun çı -u. Kısa bir 

yan ırıyor u. . · 
F bah b d . fasıla ıle kuçuk fıkret de sakatlandıgı için 

C~hncr Fçe ku Omahça &uÖka roEıle çıktı : fcnerlıler biraz durur gibi oldu lor. Fazla 
ı at - aru , r an • mer, sat, Ftk- 1 k · · hl"k 

t K 
.. ük F "k y M l'h go yapma ıçın te ı eye meydan okumak 

re - uç ı ret aşar e ı Basri, • . . R b'" ' ' ' dogru olam zdı ve yapılan gollerle ıktıfa 
e 11

• etmek makuldü. Bu mantıkı Fener muha -
Buna mukabil Altınordu, birgun evelki 

kadrosuna nazaran biraz decişik şe.'dld e idi 
ve iyi oyuncularını müdafanya almış:ı. 

Necati - Halim, H üsnü - Nurullah, Adil, 
Namık - Mustafa, Ömer, Sait, Mazhar, 
Hamdi. 

Fener hakim: 
Maçı Ahmet Adem ida re ediyordu. 
Oyuna altınordulular başladı lar ve o yun 

derhal, rüzgarla beraber oynıyan fenerli -
Jerin h likimlyeti altına girdi. Rüzgar ıı ld -
detli değildi ve Altınorduluların aleyhin -
de büyük b ir tesir yapacak mahiyet arzet • 
mlyordu. Buna rağmen altmordulular, iki 
iç muhacimi geri almak ve Sait 'le iki açı
ğı ileride oynatmak suretiyle yanlış bir 
taktik kullandılar ve ilk dakikalardan iti
baren müdafaayı kabul ettilcf, bu tabiye, 
&.nn - licivertliler gibi tehlikeli bir hücum 
hattına malik bulunan bir takıma karşı isa
betli defi!di. Nitekim Altmordu kalesi et. 
nfında tekasüf eden Fener hücumlarının 
gittikçe daralan b ir hücum çemberi haline 
gelmcııiyle hntl a:ıbit oldu. Fakat altınor
dulular yanlıı tlbiyede ısrar ettiler 've va
kit geçirmek için de topu taca atmak, a~ır 
hareket etmek gib i yanlr:ılrklara düştUler. 
Halbuki e~er hücum esasını kabul etseler-

Bükreı'te bisiklet 
müsabaltaları 

dün de devam elli 
Bükreş, 26 a.a. - Aruıdolu Ajansının hu

sus! muhabirinden : 

cimlerindcn, oyun tarzındaki hareketleri 
dolayısiylc anlamak zor olmuyordu. Maa
mafih Fener hücum hattının biraz ihmal -
kir oynaması seyircilerin protestolarına 

sebebiyet verdi. Buna rağmen vaziyet de -
fişmedi ve ann - l&civcrtliler sahadan 7-0 
galip çıktılar. 

Net ice, oynayan iki takımın sahada gös
terdik! eri varlığa na:taran, normaldir . 

Taksim stadında: 
Tak.sim stadındaki maça Galatasaray 

ıu kadro ile çıkmıştı: 
Osmnn - Faruk, Adnan - CelCl.l, En

ver, Musa - Salim, SUlcyman, GUndUz, 
Eu!ak, Sara.tim. 

Altay da §U kadro fle oynuyordu : 
İbrnhlm - Ali, Hehmct, Orhan, Ömer, 

Muzaffer - Saim, İlyas, Vahap, Sala.had· 
din, Hnltkı. 

Hakem Tarık özcrengin. 
Oyun ağır ba§ladı ve yavaş yavq ııU -

rat kazandı. Altaylılar bir gün evelki m u· 
vnffnklyetsizliğl telll.!I için uğraşıyorlar. 
dı. İlk anlarda muvazencll bir manzara ar
zeden oyun bu suretle yavaş ynvnş Galıı
tns:ıro.yın tazylkl nltınn f\'lnneğc bll§ladı. 
Sarı - kırmızılıların güzel fşllyeıt muavin 
hattı , hUcumun merkezim bcslemcğe çok 
ehcmlyet veriyor . Bu yüzden, Altaylıların 
mUda!aaııı kolay çalışmak lnıkluıını bulu
yor. GllndllzU adam akıllı mnrke etmek 
suretiyle Heri verilen toplan çevirmek ko· 

Bisiklet Balkanyad müsabakalarına, bu - ~ 
gün saat 16 da Bükr~ vclodromunda de -
vam edilmi&tir. 

Dün dömifinal yarışında yaralaıwı Ta-
19.t, vltes yanşınm finalisti olaark, yaralı 

bulunmasına rağmen yan~ iDtir9.k etmİD 
ve dördüncü olmuştur. 

laylqıyor. 
Galata.sarayın tAbiyest 18 inci dııkikıı.

de.n sonra deği;:ıti. Şimdi hUcumlıır ekıı rl
yeUe cenahlardan inkişaf ediyor ve Altcy 
mUdatllert mUnha.sıran GUndUzU ırarkc ct
meğe ımn - kırmızılıların hUcumunu clı.r
durmıığa lmkb bulamıyorlar. 23 ünC'll d~
ldkaya kadar böyle devam edrn vru:h t, 
Eştakın fıılsolu bir vunışiyle d ğlşt.I .,. e 
ııltaylılnr bir sayı kaybcttilrr. 

Birinci devre biterken: 
Oyunun d"vamı oldukça mütevnT. n. 

takat Go.latnsaray lchıne hissedilecek "'" 
kilde meyilli geçti. Sarı - kırmızılıltr bı
gUn d:ırgun denebilecek bir oyun oynuy r
lar ve rnldpl rlnln mağnevı kuvctlerlnl tn· 
zelcmesıne tırs:ıt veriyorlar. Nitekim d v
rcnln sonlnnna doğru alta.ylılar dahıı cü • 
retli ve daha açık oynamnğıı. başladılar. 
Gıılatasarny kalesinin tehlikeli vaziyetle· 
r dilştU@ anlar oldu. Fakat Altaylılar 
sa;ı., çıkaracak bir fırsat yakalayamadılar. 
Ve devre 1 - O G:ı.latasarayın lehine bitti. 

İkinci devrenin ilk çeyrek sıı.n.tl içinde 
Altaylılar hflklm bir oyun gösterdiler . 
DUz$1ln ve Umlt verici ııekllnc rağmen bu 
oyun kMI derecede mUesslr olı:ı.madı ve 15 
inci dakikadan sonra Gıılatıı.saray vaziyete 
yeniden hAklm olduğU zaman sayı va
ziyeti değişmerniştl. 

Eşfak, Sillcymanın attıtrı bir korner vu· 
ruşundan istifade ederek 18 inci daklksda 
ikinci Galatasaray golUnU de çıkardı. Al
taylılar buna ancak 26 ıncı dakikada, ge· 
ne bir korner \"UrUŞU esnasında İlyasın ka.
faııiyJe mukabele edebildiler. 

87 inci dakfkad::ı, sinirli oynamakta ııı
rar eden go.lntsaraylı Sııllm'le altayh Ö
mer hakem tarafından oyundan çıkarıldı. 

Maç vaziyet değ!Dmeden nihayetlendi 
ve galııtwınrnylılıır sahadan 2 - 1 galip çık
tılar. 

M. G .. cü G. B'rliğini 

3 - 1 yendi 
Milli kümenin Ankara'daki maçları 

dün sabahki Muhafızgücü-Gençlerbir 
liği maçiyle nihayet bulmuştur. Bu
gün 19 mayıs stadyçmunda saat 11 de 
karşı laşn Gençlerbirliği - Muhafızgü
cU maçı 2.000 den fazla seyirci topla
mıştı. Maç zevkle seyredildi ve muha· 
fızlar 3 - 1 galip geldiler. 

Takip yarışında. çekilen kura üzerine, o
vela bulga.r ekipi rumen okipi ile, t ilrk cki
pi de .elerı. ekipi ile yarışmıı ve neticede 
bulgar ve türk ekipleri finale kalmıştır. Fi
nal müsabakasında bulgarlar b irinci, türk
ler ikinci olmuştur. Yunan takımı U~üncil, 
rumcn tıiktmı dordüncüdllr. 

Balkan mllsabakalsrına iştirak eden sporcular B ükref't. 

Bunda.n sonra yapılan amerikan yarışma 
dört Balkan memleketinin iki b isikletçiden 
miirekkep takrmlan girmiş, bu yaneta da 
bulgarlar birinci, türklcr ikinci, rumcnler 
üçüncü, yunanlılar dördüncü olmuetur. 
Neticelen illin eden rumen spikeri bulgar
ların kazandığı b irinciliklerin haklı oldu
iunu, çünkü memleketlerinde yüzlerce pist 
ve binlerce bisikletçi bulunduğunu söyle -
mig, tilrklerin memleketlerinde pist olma • 
dığı halde nldrklan neticelerin çok eayanı 
kayd bulunduğunu da ilAve eylemiştir. 

Buıtünkü müsabakalar esnasmda, Bük
r'I velodromunda on binden fazla seyirci 
bulunmuştur. 

Yol müaabakası ayın 29 uncu çareamba 
günij 128 k ilometre üzerinden yapılacaktır. 

Ankara kupası maçları 
İstanbul; 26. a.a. - Ankaraspor ku

pası maçlarından Şişli - Kurtulu§ ara
ıındaki kat"§ılaşma bu aabah Tak&lm 
Stadında yapılmıştır. 
Baştanbaşa hakim bir oyun çıkaran 

Şişlililer rakipleri Kurtuluş'u, 6. 1 gi
bi çok açık bir farkla maglup etmiş • 
lerdir. 

İsi anbul' da voleybol ma~ı 
İstanbul; 26. a.a. - Bugün Kocaeli 

(A) ve (B) takımlariyle Galataaaray 
(A) w (B) takımları arasında yapılan 
voleybol karıılaşmalannın her ikisini 
de GalatasaraY. kazaınmı§tır. 

Kıra/ Sarayı önünde 

Abideye çelenk konduktan sonra bisikletçiler harekete hazırlanıyorlu 

TDrk Millf Ekibi BDiaeı caddelerinden ge~erkcD 
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giliz tayyare eri 
rdam' dak · enzin 
olarını yaktı ar 

A luka Al an ya 
.. il uzer 

gösle 
e 
~e 

tesirini 
baıladı 

sınıfına musikiye ~ 
abrur. 

7 - Yukardaki şartlan ha.Is iatekillcr 
10/Hazlrından itibaren bulunduktan yerin 
askerli~ eubeslne müracaat ederek di~er 
kaydükabul ııartlariyle müracaat yollarını 
ötrenmeleri illin olunur. (2446) 12449 

NAFIA VEKALETi 

100 takım makas 

alınacak Alman 
kollan 

mo örlü kıtaları ve 
da bombardıman 

nakliye 
edildi 

Londra, 26 a.a. - Çok iyi bir men
badan öğrenildiğine göre, ablukanın 
Almanya üzerine teairatı artık bütiln 
faydalarını göstermektedir. Şurası ka
tidir ki Hitler'in garpta başlamaya ce
saret ettiği muazzam harekatın sebe
bi, Almanya'nın yeni bir kışa taham
mülü olmamasıdır. Kışın şiddetli ol
ması, feyezanın yaptığı hasarat dola

Nafıa Veknletindenı 

21. 6. 940 tarihinde cuma günü aaat 
16 da Ankara'da Nafia Vekfüeti binası 
içinde malzeme müdürlüğU odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo -
nunda 266000 lira muhammen bedeıti 
ve Mersin'de cif teslim şartile 100 ta. 
kım basit makas ile bir adet ray teka
tuunun kapalı zarf usuliyle eksiltmesi 
yapılacaktır. 

Hergün 40 fan 1 azla Alman tayyaresi düşürülliyor 

(Başı 1 inci sayfada) 
alman kıtaları tarafından Roterdam'
da vücude getirilen benzin depoları
na, 2S mayısta yeni bir taarruz daha 
yapmışlardır. Bütün tayyarelerimiz 
üslerine dönmüşlerdir. 

Benzin sahrınçlarına müteaddit 
bombalar düşmüş ve sahrınçlar ateş 
almıştır. 

Bir vapur batırıldı 
Holanda sahilleri açığında motörlU 

bir alman vapuru batırılmıştır. 
İngiliz bombardıman tayyareleri ta

rafından görülen motörlU düşman cll
zütamları bombalanmışlardır. Tayya
relerimiz, sabahtan akşama kadar ta
arruzlarına devam etmişlerdir. 

Daha sabahtan, dokuz ingiliz bom
bardıman tayyaresinden müteşekkil 
bir filo, takriben kırk arabalık bir nak
liye koluna mühim bir yol üzerinde 
taarruz etmiştir. Şiddetli infilllk mad
deleriyle dolu büyük bombalar atılmıı 
ve yangınlar çıkmıştır. Tayyareleri -
miz, kafileye refakat eden seyyar ha
va bataryalarının şiddetli ateıiyle kar
tılanmıştır. Tayyarelerimiz mürette -
batı, kazasız surette bombardıman fo
~oğrafları çekmişlerdir. 

Bir taarruz. daha 
Blenheim tayyarelerinden dört fi

lo, düşmanın motörlü harp vasıtala -
nndan ve iaşe kamyonlarından mü -
rekkep bir koluna taarruz etmiştir. 
Tayyarelerimize refakat eden ingiliz 
devriye tayyareleri, on beş alman tay
yaresiyle harbe tutuşmuşlaraa da, bu 
düşman tayyareleri, Blenheim'lere 
yardıma gelen diğer bir ingiliz tayya
re filosunun yaklaştığını görlince mu
harebeyi terketmişlerdir. 

Üçüncü bir kola daha taarruz 
Bir saat sonra külliyetli hava ku

vetierimiz, düşmanın üçüncU bir ko
luna taarruz etmişler ve takriben 150 
bomba atmışlardır. Bombalardan çoğu 

Amer' a'da 

hedeflere tam isabet etmi~tir. Daha. yısiyle Almanya'da, Sovyetler birli -
sonra, düşmanın hava bataryalarına ğinde ve Balkanlarda mahsul hakkın
şiddetli taarruzlar yapılmı~, ayriı ı:a- daki tahminler bedbindir. Danimarka
manda daha başka Blenheim filoları, da hububat mahsulü zayıftır. Hayva
alman motörlU ve iaşe kollarına taar- natın dörtte biri yemsizlikten telef 
ruz etmişlerdir. olmuştur. 

Bir köprü uçuruldu Diğer taraftan Almanya'nın mayi 
Akşam vakti, büyük kuvetler tara- mahrukat sarfiyatı iki misline çıkmış

fından bir •köprü imha edilmiştir. tır. Almanlar, halen ihtiyatlarını da 
Tayyarelerimizden bir kaçına isabet- kullanmaktadır. Ronıanya'ya gönder
ler vaki olmuş, tayyarecilerimizden meket oldukları vagonları garp cephe
yalnız bir tanesi pek hafif surette ya- sinde kullandıkları için, Romanya'-

dan yaptıkları ithalat da azalmakta -
ralanmıştır. 

l dır. Almanlar, ne Belçika'da ne de 
ngiliz avcı tayyarelerinin Holanda'da mayi mahrukat depoları 

laaliyeti bulamamışlardır. Almanlar tarafından 
Londra, 26 a.a. - Hava nezareti bil- işgal edilen memleketlere kar§ı da 

diriyor: abluka çok sıkı tutulmaktadır. 
İngiliz avcı tayyarelerinin pilotları Miknatıalı mayn tarlasından 

şimdi her gün 40 dan fazla dlişman geçen denizaltıları 
tayraresini .işe yar~mıya~ak. bi~ ha~e Londra, 26 a.a. - SaHihiyettar bir 
getın_nektedırler. Dun, Spıt;ıre ıle hır menbadan verilen bir habere göre 
H~r~_ıca~e fransız ve Belçıka cephe- Rotterdam'da inşa edilmiş olan iki 
lerı uzerınde 40 dan fazla alman bom- 1 Holanda tahtelbahiri miknatisli mayn 
~rd~man ve .av~ı tayyare~i tahrip e-1 tarlalarından geçerek salimen İngil
dılmış veya cıddı hasara ugratılmıştır. tere'ye kadar gitmeğe muvaffak ol -
Zayiatımız düıman zayiatının dörtte muşlardır. 
biri nisbetindedir. Son Uç gün zar • 
fında 120 den fazla tayyare düşürül -
mUştür. DUn 40 tayyareden 30 unun 
alevler içinde yandığı veya yere düş
tüğü görülmüştür. Bunlardan başka 9 
tayyare işe yaramıyacak bir hale ge
tirilmiştir. Spitfire tayyarelerinden 
mürekkep bir filo yalnız başına 13 
dlişman tayyaresi dü§UrmUştür. Tah
rip edilen alman tayyareleri 7 muhte
lif tiptedir. 

Kent eyaletinde alarm 

Londra, 26 a.a. - İngiliz hava neza
retinin bildirdiğine göre, bu sabah 
Kent eyaletinin şark sahillerinde çok 
erken aHlrm işareti verilmiştir. 

Alarm, bir saat kırk beş dakika 
slirmüıtür. Bir çok bombalar denize 
dilımüıtilr. Hiç bir hasar vukua ·gel -
memiştir. 

j Tebip edilen bir 

Almanlar 40-60 yaş 

arasındakileri de 

askere çağınyorlar 
• Paris, 26 a.a. - Havas ajansının A-

vusturya hududundan öğrendiğine gö
re, Karenti ve Stiri eyaletlerine garp 
cephesinden şimdiye kadar altmış yet
miş bin kadar yaralı gelmiştir. Mari
bor'dan alınan bu haber, inanılır bir 
menbadan verilmektedir. Bu yaralıla
rı iskan için, hemen bütün mektepler 
ve oteller tahliye edilmiştir. 
Diğer taraftan gene Avusturya hu

dudundan alınan haberlere göre, kırk 
ile altmış yaşları arasında bulunanla
rın seferber hale getirilmesi igine baıı
lanmıştır. 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

mü tetiklere yardım 

lehind cereyan 
hyor 

1 Lond~.1~.~~ C~:~~~~ika aa-

Askeri Orta okuluna talebe 
alınıyor 

1 - Konya askert orta okulunun her Uç 
sınıfına dı önümilzdeki eyl{llün birinci iÜ
nil başhyacak 940 : 941 ders yılı için talebe 
alınacaktır. 

(Başı 1. inci sayfada) 

Şikago'da North - Western üniver-

itesine mensup SS kişi, kongredeki 
İllinois müesseselerine telgraflar gön
dererek, mlittefiklerin derhal tayyare 
satın alabilmeleri için Amerika Birle
şik devletlerinin müttefiklere bir mil
yar dolarlık bir istikraz verilmesini 
israrla rica etmişlerdir. Bu telgraflar
da, ayni zamanda, müttefikler yanın
da hizmet etmek üzere gönüllü yazıl
masını mümkün kılan bir kanun pro -
jesi çıkarılması ve Johnson kanununun 
tadil olunması de istenmektedir. 

"Müttefiklere yardım konseyi" 
ne aza yazılanlar 

Diğer taraftan, Empra Gazette'in sa~ 
bibi Alben White, kurmu~ olduğu 

" Müttefiklere yardım yolu ile Ame
rika'nın müdafaası ,, komitesine dur
madan aza yazıldığını bildirmiştir. 

Şimdiye katlar Amerika'nın en ileri 
gelen şahsiyetlerinden lSO den fazlası 
komiteye dahil olmuştur. 

White, Nevyork Times gazetesinin 
bir muhabiri ile yaptığı gÇ)rüşmede, 
şunları söylemiştir : 

Müttclihlere harp levazımı 
vermek için 

"Noktai nazarlarımızı temsil e
den bir kanun projesinin kongre onü· 
ne gelmesini bekl yoruz. Müttefiklere .. 
tayyare, tank ve daha başka müdafaa 
levazımı satmak için meşru bir vasıta 
verecek bir tek kwun projesinin ve
yahut müteaddit kanun projelerinin 
çıkarılmasını limit ediyoruz. Kongre, 
geçen harpten sonra, Almanya'dan alı
nan arazide hasta küçük çocuklara slit 
satın alınması için 20 milyon dolar 
kredi kabul etmiştir. Bu, Fransa'nın 
şimalinde işgal edilen arazi mültecile
rine yardım için muazzam bir meblağ 
talep edilmesi için mükemmel bir em
sal teşkil eder. ,, 
Amerika kızıl haçının yardımı 
Vaşington, 26 a.a. - Amerika kı

zılhaç cemiyeti reisi Norman Davis, 

hili açığında alınanlar tarafından kon
muı olan mayolara çarpan 8 harp iki 
mayn gemisinin battığına dair alınan
ların verdiği haber istihbarat neza
reti tarafından neşredilen bir tebliğ
de tamamiyle tekzip edilmektedir. Bu 
mıntakada maynlara çarparak batan 
hiç bir gemi yoktur. 

Alman başkumandanlığı buglinkU 

\ebliğinde Narvik civarında iki ingi
liz kruvazöril, bir torpido, bir zırhlı 
ve bir tayyare gemisi ile ticaret gemi
lerinin batırıldığını bildirmiıtir. Bu 
iddialar tamamen asılsızdır. 

Harp ka(ağı onfrolü hakkında 

İtalya ile yapılan görüımeler 
Londra, 26 a.a. - Ekonomik harp 

nezaretinin tebliği: 

Harp kaçağı kontrolü ile alakadar 
meseleleri tetkikle muvazzaf muhtelit 
İngiliz - İtalyan daimi komitesinin 
toplantısına iştirak etmeke üzere Ro
maya gitmiş olan Sir Wilfrid Green, 
bu akşam Londraya dönecektir. 

İtalyan makamlarının bu hususta 
yaptığı teklifler, Green tarafından 

bir anlaşmıya çok tatmin edici bir e
sas teşkil edecek mahiyette olarak te
lakki edilmektedir. İtalyan ve ingiliz 
mümessilleri Romada teferruat üze
rinde çalışmaktadır. 

İngiltere'ye gelen belçikalı, holandalı 
ve lüksemburglu mültecilere yardım 
için, telgrafla 150 bin dolar gönderdi
ğini söylemiştir. 

Davis, bu mültecilerin pek acıklı 
bir vaziyette olduklarını ekserisinin 
Manş denizini, küçük tekneler içinde 
ve elim şartlarla aştıklarını ilave et
miştir. 

Maltcldaki amerikalılar 
hareket edecekler 

Malta: 26. a.a. - " Royter ,, : 
Amerika Birleşik devletleri konso

losu, Amerikan tebaasına Malta'yı ter
ketmelerini ve mUmkiln olduğu kadar 
çabuk bir surette Amerika'ya dönme
lerini tavsiye eylemiştir. 

2 - İstekli talebenin tilrk ırkından ol -
ması, kendisinin ve ailesinin kötU hal ve 
şöhret sahibi olmaması sıbt muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak seçme ama • 
vmda da kazanması şarttır. 

3 - Bir sene tahsili terkedenler, yaımı 
büyültmilış veya küçllltmliş olanlar, kendi 
okullarının sınıf geçme ııınavlarmda ipka 
veya bütünlemeye kalanlar, yaıılarr, boyla
rı ve ağırlıkları talimattaki hadlere uygun 
olmıyanlar askeri okullara alınamazlar. 

4 - İsteklilerin, elmdi okudukları okul
larda tahsillerine devam etmekle beraber 
10/Hazirandan itibaren bulundukları yer -
lerdoki askerlik ııubelerinden diğer kaydil
kabul uartlariyle müracaat. yollarını öfren
melerini ve buna göre de kaydiikabul kfi. -
ğıtlarını en geç 30/temmuz/940 tarihine ka
dar tamamlamııs olmaları Hlzımdır. (2445) 

12448 
Gedikli Erbaş hazırlama orta 

okullarına talebe alınıyor 
1 - Kayseri'de Gedikli Erbaş hazırla

ma orta okulunun I., II., III. sınıflarına, 

Kınkkale'de -Sanat Gedikli Erbaş hazırla
ma orta okulu ile Ankara'da Musiki Gedik
li Erbaş hazırlama orta okulunun yalnız I, 
sınıflarına önilmiizdekl eylQlde başlıyacak 
olan 940 : 941 ders yılı için talebe alına -
caktır. 

2 - İstekli talebelerin türk ırkından ol
ması, kendisinin ve ailesinin kötü hal ve 
şöhret sahibi olmaması, sıht muayenede 
sağlam çıkması ve yapılacak se~me sma -
vrnda kazanması ııarttır. 

3 - Gedikli hazırlama orta okullarına a-
tınacak talebenin ya:s haddi: 

Gedikli Orta 
H .. 

Sınıf 

1 
II 

III 

Yaı 
14 : 17 
15 : 18 
16 : 19 

olmak. 
Bu yaşlara ait boy ve ağırlık hadleri as

kerlik subelerlndeki askeri liseler ve orta 
okullar talimatının 71. maddesi özlerine 
uygun olması lllzımdır. 

4 - Her üç okulun I. ıınıfına istekli o
lanların beş sınıflı ille okulu bitirmiı ol • 
malan etırttır. Orta II. ve III. 111nıflara gi
recek olanlar.•bu sınıflara terfi ettiklerine 
dair tahsil vesikası veya ııehadetname gös
tereceklerdir. 

5 - Hangi sınıfa istekli olursa olsun Od 
yıldan fazla tahsili terketmiş olanlar ve ~ 
velce Gedikliden veya askeri okulardan çı
karılanlar alınamazlar. 

6 - Kayseri'de Gedikli Erbııs Hazırla • 
ma orta okulunun her Uç 11mfı ile Kırık • 
kalede Sanat Gedikli Hazırlama orta oku
lunun I. sınıflarına köylil istekli, Ankara 
Muıtki Gedikli hazırlama orta okulunun I. 

Eksiltme şartnamesi ve teferruatı 
13.30 on üç lira otuz kuruı bedelle 
malzeme mUdürlUğUnden alınabilir. 

Muvakkat teminat 19950 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve şartnamesinde ya
zılı vesaik ile birlikte ayni gün saat 
14 e kadar mezkQr komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri l~zımdır. 

(206S) 12097 

Yapı ve imar iıleri ilanı 
Nafıa Vekaletinden: 
1- Eksiltmeye konulan iş : Ankara 

Atatürk Lisesi kalorifer ve sıhi tesi
satıdır. 

Cinsi 

Arpa 
Yulaf 
Kuru ot 
Saman 
Sap saman 
Buğday 

Darı 

Kepek 
Yonca 
Yeşillik 
Havuç 
Pancar 
Lahna 
İspanak 
Göl tuzu 

.. 
S3 .. 
03 PazarJı1' 
38 •• ·ı 

38 A§iık eı-sı 

88 ' .. 
06 ,, 
06 ,, 
06 .. 
88 .. 
so ,, -1 

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

nü saat 15 de Nafia Vek§leti yapı imar 
işleri reisliği eksiltme komisyonu oda
sında kapalı zarf usuliyle yapılacaktır. 

zer bir iş yaptıklarına dair işi yaptı- , 18 ton ferro kro°! müteahhit ~ 
ran idarelerden alınmış ve~ka raptet- sabına askeri fabrıkalar. umuın 

. . . • . merkez ımtm alma komısyonun''ıe 
melen muktazıdır. Bu mliddet zar- yıs/194-0 ç.arııamba günU saat 14 
fında vesika talebinde bulunmıyanlar !ıkla ihale edilecektir. Şartnaf~ 3- Eksiltme şartnamesi ve buna mü 

teferri evrak 3 lira 17 kuruıı bedel mu
kabilinde Yapı ve İmar İşleri Reisli
ğinden alınabilir. 

eksiltmeye gircmiyeceklerdir. olarak koml.syondan verilir. T~ ~fi 
İ . . • vakkat tcınınat olan (1350) ıır e' 

S. steklıler teklıf mektuplarını ı- numaralı kanunun 2 ve 3. ınadd 
hale günü olan 6.6.1940 perşembe gü- vesaikle komisyoncu olmadıltlarııı' 
nü saat on dörde kadar eksiltme ko - i~le alikadar tüc.ca~an olduld;r 4- Eksiltmeye girebilmek için is

teklilerin 4416 lira 76 kuruşluk muvak
kat teminat vermeleri ve Nafia Veka
letinden bu işe girebileceklerine dair 
alınmış ehliyet vesikası ibraz etmeleri 
lazımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı
lacağı günden en az sekiz gün evci is· 
teklilerin bir istida ile Nafia Vekale
tine müracaatları ve dilekçelerine en 
az bir kalemde 30.000 liralık bu işe ben 
zer bir iş yaptıklarına dair işi yaptıran 
idarelerden alınmış vesika raptetme • 
leri muktazidir. Bu müddet zarfında 
vesika talebinde bulunmıyanlar eksilt
meye giremiyeceklerdir. 

5- İstekliler teklif mektuplarını i
hale günü olan S. 6. 1940 çarşamba gü
nü saat on dörde kadar eksiltme komis 
yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
vermeleri Hizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (2382) ı2400 

Muhtelif in(aaf yapt1rılacak 

misyonu reisliğine makbuz mukabi -
linde vermeleri lfizımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul • edilmez. (2389) 12429 

3 Köprü inşaatı 
N ııf ııı V ckaletinden ı 
Diyarbakır - Cizre hattının Sl +845 

inci kilometresinde muvakkat bir ah
şap köprü ile 67+450 inci kilometre
de sekiz gözlü bir betonarme ve 77+ 
700 üncü kilometrede on defa ellilik 
diğer bir betonarme köpril inşası ka
palı zarf usuliyle münakasaya konul
muştur. 

1 - Münakasa 7 /6/ 940 tarihine te
sadüf eden cuma gUnU saat 16 da ve
kaletimiz Jemiryollar inşaat dairesin
deki münakasa komisyonu odasında 
yapılacaktır. 

2 - Bu µç köprünün muhammen 
bedeli ı 600 000 liradır. 

3 - Muvakkat teminatı 61 7SO lira-
Nafıa Vekaletinden: dır .. 
Eksiltmeye konulan i!J 4 - Mukavele projesi, eksiltme şart-
ı- Seyhan sağ sahil sulama ve de- namesi, bayındırlık işleri genel şartna-

şarj şebekesile sınai imalatı ve işletme mesi fenni şartname, betonarme şart -
binaları inşaatı keşif bedeli 2.400.000 namesi, betonarme kontrol talimatna
liradır. . mesi, massif köprüler için hesap e -

2- Eksiltme 20. 6. 1940 tarihine ras- sasları, ahşap köprüler için hesap e
layan perşembe günü saat ıs de Nafia salan, 91 b numaralı malzeme tipi, va
Veka!eti Su İşleri Reisliği su eksiltme hidi kiyasii fiat cetveli, vaziyeti umu
komisyonu odasında kapalı zarf usu- miye resimleri, betonarme için vahidi 
lile yapılacaktır. kiyasii fiat cetvelinden mürekkep bir 

3- İstekliler, eksiltme şartnamesi, takım münakasa evrakı 50 lira muka
mukavele projesi bayındırlık işleri ge- bilinde inşaat dairesinden tedarik o
nel şartnamesi, fenni §Bl"tname ve pro- lunabilir. 
jeleri SO lira mukabilinde su işleri reis- S ·- Bu işe girmek isti yenlerin laa-
liğinden alabilirler. kal SO metre açıklıkta betonarme köp-

4- Eksiltmeye girebilmek için is- ril yapmış olmaları şart olup talipler 
teklilerin 8S.7SO liralık muvakkat te- referans ve diğer vesikalarını bir isti
minat vermesi ve eksiltmenin yapıla • daya bağlıyarak mUnakasa tarihinden 
cağı günden en az sekiz giln evel elle- en az sekiz gün evel vekalete vermek 
rinde bulunan vesikalarla birlikte bir suretiyle bu iş için ehliyet vesikası 
dilekçe ile Nafia Vekaletine müracaat istiyecekler ve bu ehliyet vesikasını 
ederek bu işe mahsus ohnak üzere ve- münakasa komisyonuna ibraz edecek
sika almaları ve bu vesikayı ibraz et- lerdir. Münakasa tarihinden sekiz gün 
meleri şarttır. evet yapılmamış ~lan müracaatlar na-

Bu müddet içinde vesika talebinde zarı itibare alınmıyacaktır. 
bulunmıyanlar eksiltmeye iştirılk ede- 6 - Bu münakasaya girecekler art-
mezler. tırma, eksiltme kanunu ile eksiltme 

5- İsteklilerin teklif mektuplarını şartnamesi mucibince ibrazına mecbur 
ikinci maddede yazılı saatten bil1 saat oldukları evrak ve vesaiki mezkOr ka· 
eveline kadar su işleri reisliğine mak- nun ve şartnamenin tarifatı dairesin
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. de hazırlıyacakları teklif zarflarını 

Postada olan gecikmeler kabul edil- 7 / 6/ 940 tarihinde saat on beşe kadar 
mez. (2383) 12410 numaralı makbuz mukabilinde müna· 

Yapı ve imar icleri ilônı kasa komisyonu başkanlığına vermiş 
~ olmaları Hizımdır. (2400) 12450 

Nafıa Vekaletinden: 
1. Eksiltmeye konulan iş: Ankara 

hukuk fakültesi kalörifer, mutfak, 
çamaşırhane, elektrik ve sıhi tesisa
tıdır. 

Keşif bedeli 210000 liradır. 
2. Eksiltme 6.6.1940 perşembe günü 

saat ıs de nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri reislği eksiltme komisyonu o
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla -
caktır. 

3. Eksiltme şartnamesi ve buna mü
teferri evrak 10 lira 50 kuruş bedel 
mukabilinde yapı ve imar işleri reisli
ğinden alınabilir. 

4. Eksiltmeye girebilmek için istek
lilerin 11750 liralık muvakkat temi
nat vermeleri ve nafıa vekaletinden 
bu işe girebileceklerine dair alınmış 
ehliyet vesikası ibraz etmeleri lazun
dır. Bu vesika eksiltmenin yapılacağı 
günden en az sekiz gün evel istekli
lerin bir istida he nafıa vekaletine 
mUracaatları ve dilekçelerine en az 
bir kalemde 50000 liralık bu i§e ben· 

ASKERlFABRlKALAR 

Müteahhit nam ve hesabına 418 
kalem muhtelif ege vesaire 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

M erkcz Satın Alma Komisyonundan : 
Tahmin edilen bedeli (18.609) lira olan 

418 kalem muhtelif ege veanire müteahhit 
nam ve hesabına askeri fabrikalar umum 
müdürlüğli merkez satın alına komisyonun
ca 29/5/ 1940 çnrııwnba gilnü snat 11 de 
pazarlıkla ihale edilccel;tir. Şartname pa. 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1395) lira (68) 
kuru,ş ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesııikle komisyoncu olma· 
dıklannıı ve bu işle alllkadar tüccardan ol· 
du}ı:larına dair ticaret odası vcsikasiyle 
mezkflr gün ve saatte komisyona miiraca-
atları. (2360) 124-22 

Müteahhit nam ve hesabına 18 
ton Ferro Krom alrnacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür/ütü 
M erJ:ez Satın Alma Komisyonundan : 

Tahmln edilen bedeli (18.000) lira olan 

tıcşret odası vesıkasıyle me:ı:k (Z 
saatte komisyona müracaatları. 1 

Müteahhit nam ve hesabı"1 
ton Avrupa Linters paJll 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum JJ; 

M crkez Sa tin Almıı Komisyoı:ııinı! 
Tahmin edilen bedeli (22.SOO) ıı:ı 

50 ton Avrupa linters prunuğU ı,t 
nam ve hesabına askeri fabrika~ 
müdürlüğü merkez satın alına ,,ıı 
nunca 29/ 5/ 940 çarşamba günü 'şs 
da pazarlıkla ihale edilecektir. ı:r 
parasız olarak komisyondan ve(~ 
!iplerin muvakkat teminat oln ~ 
(50) kuruıı ve 2490 numaralı k~ 
a. maddelerindeki vcsaikle kolll1 ı 
mndıklarına ve bu işle alakadar 
olduklarına dair ticaret odası ' 
mezkflr giln ve saatte koınisyotıl 
atlan. (2362) 

Müteahhit nam ve hesab~ 
ton elektrolit bakır al 

Aslcerl Fabrikalar Umum 11 ~ 
Merkez Satın Alma Komisyonuzıı! 

Tahmin edilen bedeli (175.ooD);ı 
250 ton elektrolit bakır milteııJılı 
hesabına askeri fabrikalar umutı' el 
ğü merkez satın alma komisyon~ 
1940 çarşamba gilnil saat 115 te ~ı' 
ihale edilecektir. Şartname (Sd) 3)1 
kuruş mukabilinde komisyon 
Taliplerin muvakkat tcmlnnt ol~e 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
delerindekl vesailde komisyon~, 
dıklarına ve bu işle ali.kadar tUC 
duklnrma dair ticaret odası " 
mezkQr gün ve aaatte komisyoıı-1,. lan. (2363) 1 

Müteahhit nam ve h~b~ 
adet Hassas küçük torntı t 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum ıJJ 

Merkez Satın Alma Komisyonuııı11 
Tahmin edilen bedeli (15.700) 

1 
10 adet hassas kiiçük torna ted~f! 
hit nam ve hesabına· askeri fa ııı' 
mum mUdürlliğU merkez satın al fi 
yonunca 29/ 5/ 1940 çarşamba ~11ş 
da pazarlıkla ihale edilecektır·. 11ı 
parasız olarak komisyondan ve'(ıı 
!erin muvakkat teminat olan ~ 
(50) kunıu ve 2400 numaralı kaJlsf 
3. maddelerindeki vesaikle koJ1l1 

1 
madıklarına ve bu işle alakada!" 
olduklarına dair ticaret odıısı ıı' 
mezkflr gün ve saatte komisYO ı 
atları. (2364) 

Müteahhit nam ve hesab~ 
ton Elektrolit tutya alı~ 

Askeri Fabrikalar Umum ~ 
Merkez Satın Alma Komisyonııt: ı 

Tahmin edilen bedeli (23.000) 1 
100 ton elektrolit tutya miite:ıJılı 
hesabına askeri fabrikalar uınuıtlııll 
ğü merkez satın alma kom:syoıı f 
1940 çarşamba gtinil snnt ıs te 5 
ihale edilecektir. Şnrtname p~!ll 
komisyondan verilir. TalipJer~O 
teminat olan (1725) lira ve 2d • 
1ı kanunun 2 ve 3. maddelerir ~ıs 
komisyoncu olmadıklarına ve d• r 
kadar tiiccardan olduklarına 5,,ı odası vesikaslyle meıı:kQr 11e . 
misyona müracaatları. (2365) 

1 
~ l 

1500 ton Nitrat dösut ıılı" d 
Askeri FabriJ:alar Umum 

Merkez Satın Alma KomısyorııJ 
Tahmin tdilen b:de" ı ,b 

1500 ton nitrat dosut askeri f11ıııı mum müdürlticl.l me·kez s un 11 yonw1ca 29 5/940 çırş3mba r.v r $ 
da p:ızarlıkla ihı:ı.le e<lilcce . t 

11
Je 

(12) lira (75) kuruş ınuk. b 1 ,ıı 
yondan verilri. Tnliplerln rrıll o 
minat olan (13.950) lira ve. 2d4,ı:ı • 
kanunun 2 ve 3. maddclerın bıl 
komisyoncu olmadıklarına 11e cı~ r 
kadar tüccardan olduklnrınıı ill1 ~e 
odası vesikasiyle mezkur 8'~9> 
komisyona müracaatları. (231 I' 

d 11 Satılık masa ve san ~ 
Askeri Fabrıkalar Tckaut .f 

"k•. Kırıkkale'de Askeri fnbr, i • 
sandıtınn ait ve mahalli isti~ 
yan üstleri lineleomlu yeırıe 
130 kadar yerli hezaran yeırı\. 
müzayede ile satılacaktır. T•{1t1e 
ziran perşembe günü Kırıkk 46$) 
kil heyete müracaatları. (Z 

i. 
~f 
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1 
Mantar ve kapsül alınacak 

~l ll 
llıulll Müdürlüşünden : 

,~ırq1 Muhammen % 7,l5 
• 1 tt11 L bedeli teminatı 

Eksiltme 
§Ckil saati 

1Çı11 tta,p•lilü Mlkdan Lira Kr. Llra Kr. 
'S lı':anta..ı ıo.000.000 A. Sif 35.ooo.- 2625.- Pazarlık ıs 
ıtıı:t •rt'larıı ıoo,ooo A. Sif 2338 - 17 s.- Açık EK. 16 

' ~•za1a~1~ nünıuneleri mucibince yukarıda cins ve miktarları yazılı 2 kalem 
lr r, 11iı;ıttınıc gosterilcn usullerle satın alınacaktır. 
~ ..... elt n bedelleri, muvakkat teminatları, eksiltme saatleri hiralarında 

\ı t Ilı •l!tnı, 
' l{~ba)'aat' "~ Pa.ıarlık 17 /VI/ 940 pazartesi günü İstanbul' da Kabataııta leva. 
tıı ı1fauı, ~u esin.deki alım komisyonunda yapılacaktır. 

\ı r, lttı.t'\ıh tnanıesi levazım şubesi veznesinden, Ankara, İzmir başmiidür!Uk-
' lat it alınabileceği gibi mantar liartnameıi mezkOr ıubeden p&rauz a. 
~ liltr-• 

raıarı~~e ek~il~me ve pazarlık için tayin olunan gün ve saatlerde 3 7,5 
bırlıkte mezkOr komisyona müracaatları. (4299/2506) 12527 

Kiralık - Aile nezdinde banyolu, ha. 
vagazılı, kaloriferli iki .oda kiralıktır. Y c-
nişehir Kutlu arkasında Menekşe apartı-
man No. 18/6 "müracaat. 2024 

Klrıı.lık - Konforlu; lmlorftcrll ve mo • 
bllyah bir oda kiralıktır. Saat 10-12 ye ka-
dar Tel: 6687 ye mUracaat. 2026 

Kiralık - Aile yanında Bayan için ge
ni" ve manzaraJı l oda. Elektrik, su, banyo 
dahil 20 lira. Y. Ş. Slhat Bak. karı:ısı. ll
kiz So. 17 No: Ap. Kat. 3 Tel: 3437 den 12 

2057 

Kinılrk - Kavaklıdere Güven evleri 
No. 31 de iki oda bir hol ve balkonlu mUıı
takil bir ev kiralıktır. 1ı;indekilerine mu . 
racart 20~ 

Kiralrk oda - Aile yanında, Bakanlık
lara üı; dakika, konforlu ve manzaralı. Ye
niııehir Meşrutiyet caddeıl Özenli sokak 
(Abat) Ap. 6 No. 2029 

Kiralık - Yenişehir, Yüksel caddesin· 
de Mimar Kemal ilk okulu karşısmdıı Bay 
Tahsin apartımanı 2 No. daire, aile yanın· 
da, 2 oda, kalorifer tıun konfor. 203.2 

Kiralık - 1 veya iki oda 1 bayan veya 
2 bayan için aile de olabilir. Kiralıktır. 
Müracaat: 5-7 Ycniıchlr, Selllnik caddesi, 
Türe Sok. N o. 5, Daire N o. 1. 2034 

Kiralık - Maltepe Onur ıokak Sakar
ya apartımıınında aile yanında yan müsta· 
kil iki oda 1 hol elektrik ıu havagazı mut
fak mü~terek daire 2 ye mUracaat. 2035 

Kinılrk daireler - Jandarma okulu a. 
nünde Saltık apartımanında 3 oda 1 hol 
banyo mutfak ve konforlu 4 daire. İçinde-
kilere mllracaat edilmesi. 2037 

Kiralık oda - Parka nazır, sakin, her 
türtu istirahat. SS lira. Mühendisler bJrli
fi yanında Mengü apartıman No, 11 

\ 2038 

Kiralık daire - Uç oda bir hol tren 
köprüsü yanın.da Telıaza giderken İlkiz 
sokak No. 20 Mahir Esen apa.rtıman.a mü-
racaat. 2041 

Kiralık - Yeniııchlr Dikmen caddesi 
köprüden evci her türlil konforu havi iıs -
tünde odalariyle iki bUyük dükln birlikte 
veya ayn ayn derhal klnılıktı:r. Yanındaki 
bakkaldan sorulması. 2068 

Satılık : 

Satılık ev - Kavaklıdere Güven evleri 
dört oda konforlu, geniş balıçe 44 lira tak
sitli mUstakil e., maıiyet fiyatına devren 
satılık Sümerbank'ta Behçet Yasan. 1922 

Satılık - Gayet ucus Mühendis ve res
aarnlar için resim ve kroki masası satılık
tır. Kavaklıdere Özdemir caddesi İtalyan 
sefareti lca!'iısı No. 65/3 mUracut. 1923 

Satılık - 938 modeli Avnıp:ı karoser
li az kullanılmış Ford kamyoneti acele. 
Görmek içfo Baıvekllet karşısında Ham
di usta gaarjına pazarlık lı;in Tel 1477 
miiracat. 2036 

Satılık apartıman aranıyor - Yeniııe -
hir veya Cebecide satılık apartıman ara -
nıyor. Hal kare111rıda (Hanef) Ap. No. 7 
ye müracaat. 1941 

Acele aatılılı: ev - Yen1$ehlr'de İsmet 
İnönü caddesi köııe baııı Bahçeli 4 odalı. 
Tel: 24011 1961 

Satılık ev eııyası - Möble, mutfak, 18· 

lon takımı yemek ocağı, oba marangoz A
lalı ve saire. İtfaiye meydanı İhsan B. Ap. 
kat 2 No. S 2044 

Satılık arsa - Fransız sefareti yanında 
asfalt üzerinde 85 metre cepheli uygun fl. 
yat. Tel: 3337. 2059 

Satılık - Yapılmakta olan lcUçUlı: bahçe
li evlerin "B" tipi nakli memuriyet dola -
yısiyle acele satılıktır. Y cniııchlr Zeyrek 
r.ad.desi 4 No. aprt. dnire 7. 2063 

Satılık otomobil - 936 açık Ford çok 
mllkemmel mühendis, müteahhit, tıışra için 
fevkats.de elverişli Telf: 2414 Sarıkı:ıla kar 
ııısında Hyv. Hst. Bnb. Şahin. 2064 

Satılık anıa - Etlik, Küçük Eğlence'de, 
3 dönüm al'S! utılrktır. Milracaat Balıkpa
zan Aydın sokak Eskişehirli 1. Hakkı Ap. 
No. 4. 2067 

Satılık 38 modeli taksi Fort - Azimet 
dolayıslyle &atılaeııktır. Takside çalışmak
tadır. Kaloriferli, hergi.ın Hamamönü Sa -
katar sokağı No. 25 Kemal Erdem'e mck -
tupla veya bizzat müracaat edilmesi. 2074 

Satılık - Yenişehir Maltepede Uç daire
li acele satılık apartman. Tel: 1255 2075 

Satılık - Demlrtepede dört daireli %35 
borçlu acele satılık apartman Bayrnm cad
desi No. l Tel : 12M 2076 

Kasiyer tczgAhtar ve ganıon aranıyor -
Akşam sekizden on ikiye kadar çalışacak 
tecrübeli ko.sly,cr, çevik temiz garson ve 
tezgihtar aranıyor. Meram Atatürk bulvan 
31/33 Yenlıehir. 2060 

iş arayanlar : 

tı arıyor - Fransızca, inrilizce ve al
man.en bilen bir ecnebi bayan müsait fiyat
la almanca dersler vermektedir. Ankara 
Posta kutusu 466 ya müracaat. 2012 

İv arıyor - Orta tahsilli miikeffcl bir 
gcnı; müessese veya ticarethanede kitiplik 
takip mcmulrlufu ve tezg!ihdarlık gıbi bir 
iıı anyor. Posta Cad. No: 26 kireçı;i Fazlı 
ya mürnca3t. 2039 

h arıyor - Genç iyi bir aUe bir kan 
koca bir apartınıanda beraber kapıcılık ve 
hizmete ait iııler aramaktadır. Kefalet \ e 
referans verebilir. Çocuk urayı karııaı 
Kızılelma İlhan Sokak No. S e mUracaat. 

2043 

Aranıyor : 

Aranıyor - Yenişehir semtinde 8 oda. Satılık - Hncıbayrnm mahallesinde llı: 
daireli %00 borçlu acele satılık ev Tel : 1ı kaloriferli ve garajlı bir köıık kiralan-

Satıtık apartıman - Yenişehlrin en mu- 1255 2077 mak isteniyor. Tel. 6744 B. Barcller. mil-
tena Yerinde 8 daireli 400 lira icarlı yüzde racaat. 2045 
kırk borrlu Tel·. 24011:. 1n 62 Satılık - Cebecide lmarcıı pnnıellenmlı.ı 

., u " taksitli ucuz arsalar. Ba:ımım caddesi No. l 
Satılık - KUı;ük evler yapı kooperatlfl Tel: 125~ 2078 

hisselerinden A-B-C- F tiplerinden acele Satılık - Cebecide MU!kiye mektebi 
Tel: 24011 ı 963 yanındıı 2-3-6- daireli ev v apartman Bay-

ram caddesi No. l Tel: 125:5 2070 

Satılık hisse - Yapılmakta olan küçük 
evlerden ''F" tipi hine satılıktır. İnkıllip 
mahallesi Sür sokak No. 7 daire 4 de Ali 
Rizn'ya mektupla hıiiracaat. 1965 

Ucuz satılrk arsa - İmar vaziyeti te
miz 1297 ada 6 parseli 2963 M. bir ccpho 
yol bir cephesi yeşillik m!iracaat. Sanayi 
ead. No. 8Z Ti. 1953 202ı> 

iş verenler : 

Terzi işçisi aranıyor - İyi diki$ bilen 
derecesi yüksek bayan işçi ve yardımcıya 
ihtiyaç vardır. 2. ci Anafartalar Güven 
Ap. terzi Sami Şahin Söğütluye müracaat 

Aranıyor - Yrnluehlr veya Demlrtepo 
taraflarında bir hazirandan itibaren kalo
riferli veya kalorifersiz Uç odalı kiralık 
bir daire aranmaktadır. Maltepe Uludağ 
sokak l numaraya mektupla ve 6428 nu -
manıya telefonla mUracaaUarı. Aptullah 

2on 
Devren kiralık aranıyor - Yeni~ehir, 

Demirtepe, Maltepe ve civıınnda agustoa 
veya eylül 940 nihayetine kadar devren S 
odalı bir daire aranıyor. Selinik cadcesi 
1/2 No. lu apnrtımıı.nda 8 No. ya bildiril-
mesi. 204? 

1 
Kiralık bodrum katı - Geniı bir oda Devren kiralık daire - 2 oda 1 hol tam 

Jtl(iı-.. 1 bir hol ve mutfak; yerli havagan ocağı konfor. Ycnlcıehlr YUksel cadde.si özenli 
ıı ·cı ı' sokak No: fi Ok Ap. ikinci kat. 2058 1 ~ au t:' ıt S <>d ayhğı su dahil 22,5 lira. Yeıılıehir ıon du-

Satılık ev - Dofanbey mahallesinde i
ki oda bir bodrum ve bir mutfaklı ev sa
tılıktır. Hal karııısında Hanef Ap. No. 

1950 

Aranıyor - Bir ressam aranıyor. Mco
rutiyet caddesi Özenli sokak No. 6 ya mü- r~=:~:::~~·=~~~~·ı ~ Jı... llt 1"ilt-ırıd Qlı daire - Polis Ena- rak Adakale 1811 Telefon: 5653 1946 Kiralrk oda - Yilksek Ziraat Enstitüsü 

t , ~Uı.~'ilfed \:ekaletlere beı da- mahallesinde konforlu, müstakil bir oda ve 'ır "tı L e HJ\ZU Kiralık dükkSn - Yeniıehir Yenice a-
f t ~· l'l:Ollf apartmanın- mutbah müracaat Enstitü ayniyatmda 
oııı, •re.1 11ttr~ru haiz beı odalı bir partımanı altındaki f'ırın ve her tUrlU tesi- Hayri. 

ı. illi: • • 6081 satı tamam olan pastacı dükkinı kiralık· ... ~.. "l'e.c.. numaraya te-
""'lt "at. tır. Meram meyva evine müracaat. 1949 

~ tı <la.treı 2040 
b.;:.rıtta er - ı 
it;~ • oaa k flklnrda Nafiz bey 

l~ı..ıı ~!la bir ll.lorifcr BU çamaşır-
~. "'&l>ıcıy 81lndık odı:ısı 70 T.L 
> r•lı1t d a 'l'ele,ton: 2452 Ahmet 
•ııı..~ l\lr, 1910 
~-oq.ıt.J -ı 

t, 0rır0 o. ıJ lJSıktar cad. Necati oku-
l f, &llzıtşli trap. kııt 3. dört oda 

~it., ' vadar. Kat 2 ye mü-
ı L"lt L 

'ld ttorır 1924 
•r ı:ı: orıu d 1 

f ( Or~ •..ıJt,ttıın la re - y cnişehir ev • 
Or 'ııı~- c ve daha • t•ırı "" ( 4) ıuhı, güneşli 
dit lçıı:ıaıtıdır. Ot:~· banyo, mutbak, 

•lı trt1 1ı:ı fırıaı. }i !iı Ve saireden kur
(~~Sl) e lıaıır acıbayrnm arkası, 

kuleli san binadır. 
1g2g 

Kiralık dilkkft.nlar - Cıknkçılar yoku • 
11unda 8 numaralı Ap, altında mağaza ve de
poya elverişli iki dükkan ayrı ayrı veya be-
raher kiralıktır. Tel: 1283. 1958 

Kiralık köık - İran Sefaretanesi yuka-

r111nda Küçük Esat'ta otobüı durağında 4 
oda, büyük ..alon milkemmel çiçek Meyva 
bahçeli tam konforlu. İlk 6 aylığı pe5in. 
Telefon: 1092 1960 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arkadaş için el
verlııli 3 oda 1 hol, kalorifer, ııcak ıu, tam 
konfor. Bakanlıklar kırım Bel,ika ıefare. 
ti arka bah,eslne bitiılk Fırat partımnnı 

Tol: SS92 veya kapıcıya. 1969 

Kiralık - Yeniııehir İl Bankası arkası 
Solanlk caddesinde No. 5 kat ı de alle ya
nında mobilyalı, mobilyasız bir oda kira-
lıktır. 2061 

Kiralık 2 küçillı: daire - M ltepe'de ima
lltı harbiye evleri yanında 2 oda, 1 hol vo 
1 oda, 1 hollü, daire - Maltepe'de bakkal 
Abdulln.b'a fiyat i'ln Tel: 6440, 6215. 

2062 

Kiralık - 2 odalı kUı;ilk daire SO lira 
Meşrutiyet caddesi 38 No. Yenl~hir oto -
büs son durağında aile için. 2065 

Kiralık - Keçiörcn'de poliı karakolu 
karııımda 4 oda, salon ve tam konforlu 
veznedar lrfan'm evi kirıı.lıktır. İçindeki -
lore müracaat. J06C5 

(7) Ye müracaat. 2021 

Satılık apartıman - Ön cebecide orta 
mektebin arkası Batıllar sokafı Ali Kuru
cu apartnnanı 8 dairedir kat 4. Birinci ka-
ta 1 numaraya müracut. 2022 

• Satılık mobilye - Oda, yatak ve yemek 
odası takımları, ve uiredcn mllrekkep eş
ya ıııtılıktır. Sut 11 -13, 17-19 ıırnsı Ka-
nı.nfil sokak No. 8 e müracaat. 2025 

Acele satılık ev - Yenişehirde Sıhiye 
arkasında Maarif Cemiyeti lieesi civarın
da 3 oda 1 hollü bahçeli ve konforlu eh • 
ven bedelle Tel 24-06 2027 

Satılık mobilye ve otomobil Bir n-
merikah evinde karyolalar, yataklar, Vi
yana stili mahon salon ve yemek odası ta
kımı; frigidaire, 9 llmbalı RCA marka 
bir radyo ve sair konfor eıyaları: yeni de
necek derecede bir chevrolet otomobil. 
Adres: Yenloehlr Onovulk sokak 11. Tc. 
lofon 6145 2031 

racaat edilmesi. 1964 

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

Aranıyor - Şehir hartası mesaha ve 
tersimatta çalıştırılacak gençler alınacak
tır. Şimdiye ıkadar bu iılerde çalışmı:ı o -
lanlarla lise tahsili görenlerin kendi el ya
zılariyle talep edecekleri asgari ücret ·ve 
yapabilecekleri iş hıı.kkmda mufassal mek
tupla Ankarada Fulurya mağazasına mü-
hendis rumuzuna müracutlan. 2031 

Aranıyor - Kadın veya erkek iyi 
franaızca bilen bir santral memuru alına
caktır. Başka lisan da bilenler tercih edi
lir. Cihan Palasa müracaat. Tel. 3430 

2033 

Aranıyor - Kııayer bayana orta tahsll-
11 çn.lıokan satıcılık öğrenmek 1sUyen aıı.tı
cı yardımcısına ihtiyaç var. Tahriren 188 
Go.llp poııta kutuııunıı. mUracıı.ıı.t 2072 

• ı . . f 1-5-940 gunündcn 31- 5-940 ak~amına i 

:
i kadar eczanelerin gece nobet cetveli 1 

1 - Sakarya ve Halk 

i Eczaneleri 1 S 15 22 29 
i.. 2- Merkez eczanesi 2 9 16 23 30 i 

3 - Ankara ve Çan- i 

iii ı · kaya eczaneleri 3 10 17 24 31 
4 - Ege ve Y eni~ehir 

Eczaneleri 4 11 18 25 

:: 1 5 - Sebat Eczanesi 5 12 19 26 

1 
6 

- ~::~n::~::e~;; 6 ıs 20 27 

7 - Yeni Eczane 7 14 21 28 i 
: Pazar geceleri nöbet alan eczane • f 
i ler pazar &:ünü de nöbetçi olarak a- i 
i çık bulunmak mecburiyetindedir. Di- i 
1 

fer eczanelerin pazar cunleri ihtiyari f 
olarak tatil yapmaları kabul edil • 
miştlr. 

\..... .. -....................................... .) 
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F O S F A R S O L , kanın en hayati kıımı olan kırmızı yuvarlacıkları tazeliyerek çoğaltır· 
Tatlı iştah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak asabf 
buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, 

Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gev§ekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ta• 
yam hayret faydalar temin eder. 

• • F O S F A R S O L'ün: Diğer bütün kuvet şuruplarından üstünlüğü DEVAMLI B1R SURETft 

KA KUVET ST HA ŞURUBU KAN, KUVET, İŞT1HA TEMİN ETMESİ ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal gö5• - ' ~ termesidir.... Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

~IJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 
-

Yavrunuz saadetinizdir ... 

Onun gürbüz ve ıııhatli yetİ§İmi; tabiatın tıpkı bir yavru gibi 
ıineainde yetiıtirdiği 11af ve normal gıda ile mümkündür. Her 
anne tabiatın insanlara bahşettiği bu kudret güzelliğinden 

istifadeyi geri bırakmamalıdır. 

ÇAPAMARKA 
Müstahzaratında bu hassa tamamen mevcuttur 

BC§iktaı ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1915 

Amele yurdu binası yaphnlacak 
Ereğli Kömürleri İ§letmesi Ge

nel Direktörlüğünden: 
l - Lıngaldalı'ta Aıma mnkiinde yapılualı olan 

bir add GOO kiıilılı amele yurda biaau intutı, kı· 
palı zarf aıaliyle elniltme:re lıoıımaıtor. ı 

Z - lıin nlıidi fiyat esaıma göre illı lıqif tala 
n 12S7S8.7Z lira olup mıınlı.bt teminatı 9431.90 
liradır. 

3 - EkıiltıM 7 lıaıiraıı 940 cama riinii ıut 15 
de Lınguldak'ta Ereili Kômurleri lıletmeai reael di 
rdıtörlııiii binumda yapılacaktır. 

.C - Ekailtme7e iıtirlk etmek İıtiyeolerin. mliııa 
lrua ıliniinden bir ıiin nel, İtletme İnµal miidıırlü 
iuııe müracaatla bir elıliyet vuikıuı almalın icabe 
du. 

5 - istekliler. lııı iıe ait .. apıfıda röıterilmiı 
balıınan nrakı, Zonıuldak'ta Ereili Kömiirleri lı · 
letmeıi İnpıt müdurlıiğiınde, ,' nkara'da ; Etiban~ 
inpat mudıirloiıınde lıtanbııl' da; Etibınlı lstanbal 
lıiiroıaada ıörüp malııllinde tetkik YI tcdarilı ede· 
lıilirler. 

B.ılııi ıeçea enalr ıunlardırı 
A) f.kıiltmo prtıuımeıi 
B) Mukavele projesi 
C) Birinci lıeıif ceheli 
D) Valıidi fi711t liıtesi 
E) Hıwısl fenııf ıartııa-
f) Etibaıık yapı itleri aıııııııd femıt tartauıeıl 

2009 

Palto diktirilecek 
Türkiye Kızılay Cemiyeti 

Umumi Merkezinden: 

Cemiyetimiz ihtiyacı için Eti
mesğut'daki anbarlarımızda pa • 
zarlık suretile 2760 adet palto 
diktirilecektir. Yalnız dikiş işçi
liğine talip olanlann 30. 5. 1940 
tarihine müsadif perşembe günü 
öğleden evel saat onda Yenişe • 
hir'deki Umumi Merkezimize mü-
racaatları iUin olunur. 2048 ' , 
Zayı - 2ı ı4 No. lu kamyonumun Anka. 

ra belediyesinden aldığım plikalarını kay
bettigımdcn h!ikmli olmadığını ilan ederim. 

2114 No. lu kamyon sahibi 
Hilsıı.mettin 

ADEMİ İKTİDAR 
ve BELGEVŞEKLl~iNE -

H_O 
T a b.I et 1 e r i h e r e c z a n e d e b u 1 u n u r 

(Posta kutusu 1255) Galata, lstanbul 

KER 

Traş olduktan sonra cildinize 
krem sürmeyiniz 

1 Her 

iil·QM1~ipl*7"

0
·,f!ll@KTrEat bRıçaklan cildi yumutatır ve 

-- ---- - yüzünüzü pamuk gibi yapar. 

d traş bıçaklarını yer e ısrarla isteyiniz 

ASKERLiK iŞLERİ 

Yedek Subayların yoklaması 
Ankara Askerlik Şubesinden : 
Ankara Şubesine kayıtlı bulunan yedek 

subaylann 3 haziran 940 dan 29 haziran 94-0 
akşamına kadar Ankara yerli askerlik ou -
besinde yapılacak mutat ıcnclik yoklama. 
lan aşa{:ıda yazılı günlerde yapılacaktır. 

MczkQr günlerde yedek ı;ubaylarm hU • 
viyet cüzdanlariyle beraber ~ubeye &elme
leri ilan olunur. 
3/6/940 ili 8/ 6/!)40 Piyadeler 

10/ ,. ,. 11 .. Slivariler 
12/ .. .. ıs .. Topçular 
17/Haziran/ 940 da Muhabere 
18/ .. / .. İstihkam ve mızıka 
19/ .. / Nakliye 
20/ / ,, Askeri hakim 
21/ 
22/ 
24/ 
2S/ 
26/ 
27/ 
28/ 
29/ 

.. / .. I .. I 
I .. I 

,. I 
.. I .. I 
(246ı) 

.. Jandarma 
Hava 
Deniz ve harp sanayii 

" Levazım ve demiryol 

.. Eczacı, veteriner 

.. Hekimler 

.. Muamele ve hesap M . .. Askeri sanatkarlar. 
12458 

Nazarı dikkate 
Ankara C. lt1üddciumumiliğinden: 

Mali yılı başı münasebetiyle Ankara icra 
muhnsibi mesullüglince devir muamelesi 
yapılacağından 28/ 5/ 940 gıinünden 3 6 940 
gününe (dahil) kadıı.r müstacel işler mÜS· 
tcsna olmak üzere diğer işlere bakılamıya. 
cağı aHikaclarlnra ilan olunur. (2528) 12S28 

VlLAYETLER 

Köprü in~aatı 

BÜYÜK MiLLET MECLİSi 

Benzin alınacak 
Türkiye Büyijk Millet Meclisi 

idare Heyetinden: 
1 - Kapalı zarf usuliyle (yüz yir

mi bin) litre benzin alınacaktır. 
2 - Şartnamesi Meclis daire mil • 

dürlüğünden bedelsiz olarak alınabi • 
lir. 

3 - Eksiltme 3. haziran. 1940 pa· 
zartesi günü saat 15. de Büyük Millet 
Meclisi idare amirleri heyeti odasın
da icra kılınacaktır. 

4 - Muvakkat teminat miktarı (bin 
iki yüz altmış iki) liradır. 

5 - Kapalı zarfların ihale günü sa
at on dörde kadar idare heyetine 
makbuz mukabilinde tevdi edilmesi 
Hizımdır. 

6 - Talipler 2490 sayılı kanunun 2 
ve 3. ncü maddelerinde yazılı vesika
ları birlikte getireceklerdir. 

(2354) 123 7 5 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Otomobil kiralanacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonun

dan: 
Senelik icar bedeli 2550 (iki bin be' 

yüz elli) lira tahmin edilen kapalı bir 
binek otomobili 12/6/ 1940 çarşamba 

günü saat 15 de Ankara'da idare bi· 
nasında açık eksiltme yolu ile kira-

1 

Emlôk ve Eytam Bankasından' 

Sekiz • 
senevı taksitle ve açık 

28.5.1940 salı günü satılacak 

Esas 
No. 
68 

MEVKtl VE NEVİ kıymeti 
f smetpaşa Mah. Dereyolu So. Kadastronun 570 ada 
16 parselinde kayıtlı 875 M2. arsa ( Temizlik on
başısı Mehmet ve Hamit ile Ômer'in evlerinin 

önündedir. ) 349 _.. 

597 Yenihayat Mah. Kadastronun 817 ada 12 parselinde 
kayıtlı 239,75 M2. arsa ( 114 ve 115 taj No. lu evle-
rin arasındadır.) 

723 Dikmen, Ôveyş yatağı mevkiinde ve Kırşehir asfalt 
yolu üzerinde şarkan Kırşehir yolu, garben Kazanlı 
İsmail veresesi bağı, cenuben Abdurrahman bağı ile 
mahdut 10070 M2. harap bağ. 3021_.. 

738 Keçiören Cevizlikır mcvkiinde, şarkan yol, garben 
Şakir, şimalen Muallim Ali Riza, cenuben Topçu 
Mehmet ve Koç zade bağları ile mahdut kadastronun 
li21 ada 35 parselinde kayıtlı 17.034 M2. tarla. 2555-

746 Keçiören Cevizlikır mevkiinde kadastronun 1721 
ada 25 parselinde kayıtlı 17.086 M2. tarla ( tarkan 
yol. garhen Çeltikçi İsmail ve İbrahim, şimalen Hak-
kı, cenuben llacıbey bağları ile mahdut) 4272_.. 

759 Tabaklar Mah. Beypınar So. Kadastronun 108 ada 8 
parselinde kayıtlı 49 M2. arsa ( ilzerinde Piyer tara
fından yaptırılmış baraka vardır. ) 

Sekiz • 
senevı taksitle ve açık 

~''""' Nafıa Madurlaiiitııl~n : 
1 - Seyhan •iliyeti dabilindt Ceyb11 l:nas•nda 

inJa 'tdil1Mlıte olan Ceyhan köprüsü aai salıili ta ... 
kiınatı lretif tııtarı olıın (?.148')) 1 •ıı (58) Luruıla 
kapalı zarf ıualiyle elııil•nıeye kuaulmoıtur. 

lanacaktır. 1 
Bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 

191.25 (yüz doksan bir liı;a yirmi beş 
kuruş) liralık muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve o
tomobil sahibi olup Ankara'da icrayı 
sanate mezun bulunduklarına dair al
mış oldukları vesaiki komisyon reisli
ğine vermeleri lazımdır. 

Z - Eksiltme 7. 6. 940 ıarilıine miiıadif c:ıunı ıii· 
nü sut on beıte Seylıon Nafıa dairea:Ude yapılacak· 
ıır. 

3 - lıtiye~ln bu işe ait lıeıifrıame ve sair evra· 
kmı rörmtlc için Stylıan Narıa müdıirlüiüne müncaat 
edebilirler • 

.C - hırlclilrrin (1836) lira mtıYakkat teminat 
verm.si n ebliyet veail:aları alabilmeleri için utlce 
yaptıkları İnpıta .. ukıbil aldıkları nrakı miiıbitı· 
leriııi dilrlcçduine bailaaıak Hrrtiyle ikinci ınaddı· 
de yazılı cündtn ulciı ıüG nd Yiliyete müracut el· 
meleri liznndır. 

Posla ile göaderilcuk trlclinrrin dıt urfı ıııiiltirle 
iric., kapatılaııı olacaktır. Postada olacak reu"lc-· 
lu luı'lnıl edilmn. (417412433) 12453 

İnşaat Münakasası 
Elôııi Nalıa Muılürliiiiinılen : 
ı - 37666 lira 84 karnı bedeli lıeıifli menıMıtt 

hastaneJi ilıinci lıuım inpalı 16. S. 9·~0 tarihinde 
ilıalui yapılmak Üzere kepılı zarf aauliylı eksiltme· 
ye konnlmııı iıe de mncul taliplerin trklif mektup· 
larmı larifatı kanuniye dairtsinde imli ehııedilıle· 
riodeo nıeıkur iıin 16. S. 940 tarihindıa itibaren bir 
ar içinde paurlıia konalmnıtur. 

2 - Bu IJe ait evrak ıunlardır ı 
A) Hulôaai keıif 
B) Tafıilit kcıfi 
C) Vahidi fiyat cetnli 
D) Hususi n fenni ıartname 
E) Bayındırlık iılrri renel ve yapı lıleri 9"0 fea· 

ni farlnameıi 
F) J\lukavclenıımc projul 
J) Eksiltme farln~meai 
3 - Eksiltmeye ıirebilmelı İçin istelcliler Z82S 

lira munlıkat teminııt nrmeıi ve bundaa baıb ap· 
fıdaki nıikaları ibraz el111t1i IA:tımdır. 

A) EkJiltmeye ıirebilmek içia aafııı mlidiirliiiiin· 
dm ılmmıı elıliyd Yeailıaaı, 

B) 939 ytlınıı a İl ticaret odaıı •eıikau 
D) lnıaat mliddetiace iı lıaımda diplomalı bir (.a 

mmara lıa!anduracaklırına dair tuhhütna- nrile. 
erktir. ( 4?0912435) 12454 

Satılık otomobil 
Kızı/bey Maliye Tahsil Şubesinden: 

Vergi borcundan dolayı haczedilen 933 
model 8 silindirli 4 ki15ilik açık renk yan 
işaretli, sis liimbaları ve projektörü mevcut 
spor otomobil 30-5-940 tarihine mlisıı.dif 

perşembe günü saat 12.30 da belediye mü
zayede salonu önijnde açık arttırma ile sa
tılacaktır. Arzu edenler şimdiden hlikümet 
caddeııinde Hamdi Demirel emniyet garıı • 
Jında görebilirler. (2Sl9) 125ı6 

~11111111111111111111111111111111111111!::, 

: Yeni mevsimlik : 

Bu işe ait şartname parasız olarak 
Ankara'da malzeme dairesinden alına-
bilir. (2462) 12525 

Gaz boruları alınacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonun

dan: 
Muhammen bedeli 50790 lira olan on iki 

kalem demir ve galvanize gaz borsu ı 1/ 6/ 
940 salı günli saat ıs de kapalı zarf usulü 
ile Ankarada idare binasında satın alına • 
caktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin (3789.SO) li
ralık muvakkat teminat ile kanunun tııyin 
ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün 
snat 14 e kadar komisyon reisliğine ver
meleri lizımdır. 
Şartnameler (2S4) iki yüz elli dört ku. 

ruı;a Ankara ve Haydarpaııa veznelerinde 
satılmaktadır. (24Hi3) 12526 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Saman alınacak 
Elazığ Tümen Satın Alma Komisyonun· 

dan : 

1 - Tümenin Elazığ birlikleri hayvana. 
tının senelik 1.150.000 kilo samanı kapalı 
zarfla eksiltmeye konmuştur. 

2 - Eksiltmesi 8/haziran/940 cumartesi 
günü snat 10 ela tiimen binasında satın al
ma komisyon dairesinde yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 17250 lira ve mu
vakkat teminatı 1293 lira 75 kuruştur. 

4 - Şartnameyi görmek istiyenler ko
misyona müracaatla her g{in görebilirler. 

S - İsteklilerin belli günde eksiltme ıa
atından bir ınat evci kanunun tarifleri da
hilinde doldurup kapadıkları zarfları ko· 
misyona vermeleri lazımdır. (2460) ı24S7 

ANKARA BELEDİYESi 

Alakadarlara 

Kadın şapkaları 
AnkOTa s.ı,Jiyııi /,,m, Mudiirliiğiinılı• ' 

: JCadaıtro ada No. imar ada No. 

---------

geldiğini sayın mifşterilerine 

arzeder 

ESKİ NAZİ 

434 2564 -- 436 9Z9 --= 437 934 
: Hıınuıiinünde yııkarıda kadutro vt İmar adı No. 
- ları ıöıt~riltn ıılıanın im1r nziyetlerinde bazı tadi. 
: lit yapılmıı Ye iıba tadilitı ıöıterir plia Vekiller 
- Heyetinu de tudik rdilmiıtir. Bu adalardaki rayri 

.., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r -~akal ıalıiplrrinin rrni çaplarını almalı Üzere imar 
aıiidürliiiüne müracutLırı ilan olunur. · 

(2500) 12506 

31.5.1940 cuma günü satılacak .................................................................................. .__.. ..... 
792 Doğanbey Mah. İbadullah So. Kadastronun 291 ada 

22 parselinde kayıtlı 63 M2. arsa ( be§ taj No. lu 
dükkanın yanındadır. ) 315--' 

793 Yenice Mah. Cami So. Kadastronun 243 ada lti pane
linde kayıtlı 216 M2. arsa ( Yenice camii yanındaki 
çeşmenin arI<asındadır. ) 1728-" 

794 

807 

Yenice Mah. Kadastronun 243 ada 13 parselinde ka
yıtlı 46 M2. arsa (Yenice çeşmesinin önündedir) 
Kurtuluş Mah. Bakmak So. Kadastronun 345 ada 9 
parselinde kayıtlı 68 M2. arsa ( bir taj No. lu kasap 

368-" 

Bahri'nin barakasının önündedir. ) 204--" 
1094 Yenişehir, Konur So. Kadastronun 1098 ada 4 parse

linde kayıtlı 738 M2. arsa ( Saniye'nin 23 ve Seyfi 
Saygın'ın 21 taj No. lu evlerinin arasında ) 5166-" 

1097 Yenişehir Olgunlar So. Kadastronun 1653 ada 1415 
parselinde kayıtlı 39 M2. arsa ( Didar'ın 9 numaralı 
evinin bahçesine bitişik, telgraf direğinin bulun-
duğu arsadır. ) 78-" 

1- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak sekiz sene~ 
ve açık arttırma ile satılıktır. ~ 

2- Arttırmaya işt.irak edecekler içinde, mühilr kullananların ı1I 
ni Noterden tasdik ettirmeleri ve müıayede sırasında verilen bedel 
der kıymeti geçtiği takdirde taliplerin depozitolarını nisbet daireS 
yit eylemeleri lfizımdır. 

3- İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kısım için 28. 5, 1 

günü saat on dörtte, ikinci kısım için 31. ;,. 1940 cuma günil saat~ 
Bankamız eatış komisyonunda yapılacaktır. isteklilerin 0 giln de 
çesi, hüviyet cüzdanı ve iki vesika fotografı ile Emlak servisine ,,. 
atları. 12J1' 

Muhterem halkın nazarı 
dikkatine 

Ankara Belediye Reisliğinden 

1 - yeni şehir' de elektrik şirketinin ya • 
nında belediyeye ait buz fabrikasında bu • 
ıünden itibaren aşağıdaki tarifeye tevfikan 
buz satışına başlanmıııtır. 

Fabrikada teslim edilmek ıartiyle: 

A - Beş kalıba kadar (beı kalrp dahil) 
beher kalıbı (2S) kuru5, 

B - On kalıba kadar (on kalıp dahil) be
her kalıbı (22) kuruş, 

C - Yirmi kalıba kadar (yirmi kalıp da
hil) beher kalıbı (20) kuruıs, 

D - Daha fazlası için beher kalıbı (18) 
kuruştur. 

2 - İstiyenler yirmi kalıba kadar olan 
buz ihtiyaçlarını memurlar kooperatif ııir

ketinin merkez ve ıubelerinden yukarda 
yazılı fiyatlar Uzerinden alabileceklerdir. 

1 

... 'I 
3 - Perakende olarak ıehrı .. 

de buzun kilosu (3) kuru&a slltıl•' 
4 - Bu satışlıırdan şikayeti ol 

fahen belediye baş mlifettislitlll' 
le fonla (25160)° No. ya mliracaat t' 

llizumu ilan olunur. (2S20) t 

ti~ 
Esnafın nazarı dikJ<ll ~ 

Ankara Belediyesinden : ~ 

Hııfta tatili kanununll te"f ~ 
günleri dükkan ac;malarınıı ın~ 'ti 
mi$ olanların 31 mayısa kadar ·ıe 
raf ve on altı kuruşluk pul 1 ti 
muhasebesine mıiracaııt etınele 
ilan olunur. (2S30) 

,,ı 
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§ BİTMEMiŞ SENfO 
- I~ - yeıı : Martha Eggert: tamamen 1 
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U S - 21 inci yıl. - No: 6767 

imtiyaz ıahibi 

lskender Artun 
Umum! Neşriyatı idare Eden 

Yazı İşleri Müdürü 
Mümtaz Faik FENiK 

l MUessc:sc Müdürll: Naslt ULUÔ 

Ut.US Basımevi ANKARA 

~=================~ 

il 

YENİ SiNEMA 
Bugün bu gece 

SERENAD 
Beynelmilel iki büyük yıldız 
Lilian Hıırvey - Louiı Juvct 

Bu mevıimin ıon c;ıkarılan filmlerinin 

en &üzellerindendir 
Seanslar 

Saat: 14.30 • ı6.30 • 18.30 da 
gece saat tam 21 de 

HALK SINEMASI 
BugUn bu gece 

AUika uyandıran 2 film 
1 - CASUS AVCISI 

Hayatı hiçe sayanlar 
Allan Lane • Linda Haycı 

2 - KOVBOYLAR RESMİGEÇİDİ 
Cesurlar yıldızı 

Geneaurty • Slmlley Burnettte 
Seanslar 

14.30, 16.30, 18,30 21 do 
Saat 12,15 de ucuz matine 

ESiRLER GEMISJ 

SUS Si NEM.AS 
Bugün bu gece 

Sinema perdesinde nelt~ t 
yaratılabilecegini gosıert ı 

MUCİZELER YARATAN jO 
Filmi dtıef 

Ronald Yunı ve Joan Ga! eSe 
yarattıkları en bilyük eğlence 

Seanslar : dJ 
Saat: 14 • 16 • ıs • 20,3° 

·ııe 
Saat: 12 de ucuz rnatı 

KÖRTİNG BLAVPUNKT AGABALTIK Radyolarını KAzıM RüSTü 
Adliye sarayı caddesi (je 
apartman No: 6 da .r" 
TLı 2208 


