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ugoS av -Sovyet· görüşmeleri bitiyor 
İşçi partisinin de muvafakati ile 
aın kamarası celseyi 21 mayısa talik etti 

lngiliz gazeteleri hükumetin 
Parlamentoda lemin elliği 

ekseriyeti az buluyorlar · 
beyli Meyi 8. loYd Corc'uri Başvekil ve Cörçil'in 

de Başvekil muavini olmasını ileri sürüyor 

Çemberleyn şimdilik 
İş başında kalacak 

Avam kamarası dün de mlizakereeine devam ettikten 
sonra. milukerelerln talilcl hakkındaki teklif l§ç.i parti
sinin de muvafakatiyle kabul olunmut ve celee 21 Mayıaa 
bırakılmıttır. lıçi partlelnJn kongreal yarın toplanarak 
muhte1if meseleler etrafında g~rUıecektlr. 

Gazeteler, umumiyetle Çemberleyn kabinesinin Avam 
kamarasında temin ettiği ekseriyetin az olduğu kana • 
atlndedirler. B. Çemberleyn'in 21 Mayısa kadar olan 
mnd~et z.ıırf ında kabinede de i .kli yapmak veya ç .. 
kilmek §ıklarından biriıinj ihtiyar edeceği, ~lm haber-•a L lerden anla§ılıyor. Avam kamarasındaki rey etrafında 

• 
0 Yci Corc ve Çörçil'in 1915 te birlikte ' yilriltlilen miltale.alar ve kurulmaıı muhtemel kabine 
~ ıılınm11 tarihi bir re•iml~ri hakkında yapılan tahminler qağıdadır : 

~enı• ~ J Lond~~:~a~~'":ı'a~81;1n~ıd'ın .. · f 4 C •• h • • • • mele fırkası kabinesinin ıukutundan-
Um Urreısımızın beri avam kamannnda ilk defa olarak 

ergi.fer. 
.. Kemal UNAL 
Ueelll' n 

el' tu eyecana kapılmakta ve 
' ~ .. t°?'llk istememektedir. Hal· 

"'"Rıl • t_.,h e~n herkesin kazancma 
)llp edılmesi haklıdır. Milyon· 
le., an Ve fakat az ver.gi veren 

, d 1ı'"ardır. Bugünkü ahval 
")( f:d il ~k zengin olanlarm 
~ ı_ •karlıklara katlanmalan 

b eaıı;ted' n y 
a, l 1

"· ugoıılav Baıve-
1 •vetk · elcet• . ovıç, geçen ay baıında 
t •nın .. d .. •n mu afaa hazırlıgım 

ı tll ... :rıdutkuna mükellefler için 
• ( a ·ı A 

illa iht 1 llve ebnitti. Yugoslav 
de }'\i~rla birlikte yeni külfet• 

Riiç d ~et~lrniı olduğunu t~h
ilt· eğıldır 

•rıı .. d • 
• lll'ttu dafllanrn h'er tarafta ver· 
!'.! bil'~ •iını izah için geçen 

•l'ltı il kıp aon iki haftadan mi
'"' t • ve daha yakm mali va· 

e'ltı•a eıı lly) etmek faydalı olur. 
~d' llrll gid k b' .. " ••el • . erae ır yıgın ver-
e. el'ını b ·· 1 .. . c•iırrı • u sutun ara aıgdıra· 
,1ttiğj b'ız ııhi her ıeyin aüratle 
ı1ıı· ır harp d • 

lf tedb" • evreaınde az çok 
lız, 8• ırlerı sayıp dökmÜf O• 

he.ftad •naenaleyh misalleri aon 
ıall' h~n •lalrrn. 

\ Ukü • 
0 

• 

;"ı•l•rrıak ~e~ı o~~~ masra~uı-

L h • C ·· h • • görillcn heyecanlı mlizakerelerden 
e ıstan um urreısıne sonra Çemberleyn kabinesi 81 reylik 

• fiil bir ekseriyet elde etmiştir. Hil· 
te b rı k te 1 g ra fi o rı k~~~tin . res~t taraftarlarından olup 

Lehistan'ın millt bayramı milnase - h~kumetın sıyaseti aleyhinde rey ver
betiyle reisicümhurumuz Lehistan re- mı! olan 44 mebustan başka 130 me
isicümhuruna tebriklerini telgrafla bus de reye İJtirak etmemi§ olup bun· 

"ld" · · · larır. arasında 30 namevcut hasta ve bı ırmışler ve mlişarilnıleyh de ta • · · ' hır mıktar da orduda çal b ı 
has:.Us ve te§ekklirlerini cevaben tel- vardır M f"h ih i ışan ~c .u 
graflamıştır. a L • ama ı t yari olarak ıstın-
1 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -....:.::.._ 1 Uf edenlerin adedinin 50 veya alt-
aıwı Ki <<< ?Lll., ~ ( Sonu S. iDcl sıy/ıdı ) 

111111111111 

Kabinede deği ıiklik olması 
muhakkak gibi görünüyor 

Royter ajansına göre 

Bütün partileri tatmin edecek milli 
bir kabine kurulması mümkün olursa 

B. Çemberleyn istif aya hazır 
Londra: 9. a.a. - İşçi partisi lideri ve lider muavini Attlee ve Grcnwood 

bugün öğleden sonra Çcmberleyn'i zwet ederek kendisiyle görütmü~tUr. 

Bir prensip anlaşmasıng Y.'1r.Lldl 

İtilôf bugünler e 
olunacak • 

ımza 

BELGRAD'DA 
............................................. 11' • • • • ·~ 111111111111111111 

Bir Yugoslav askeri 
Moskova'ya gideceği 

heyetinin: 
söyleniyor 

Yugoılavya 8Qfvekili 
B. T •vetkoviç 

Moskova, 9 a.a. - Halk komiserleri meclisi reisi ve hariciytl 
halk komiseri Molotof, halen Moı.kova• da bulunan yugoslav eko
nomi heyetini kabul etmiıtir. Görü§me üç saat kadar ıürmÜ§tÜr. 

Holllnda her türlü ihtimallere karşı 

koymak için çok geniş hazırlıklar yaptı 

Hollônda'nın den izden 
m~dafaası için dün 
manevralar yapıldf 

CI( 
...-

r 

Donmuı kanallar üzerinde talim yapan Hollanda a•kerleri 

Amıterdam, 9 a.a. - Her türlü ihtimallere kB.rfI koymak için 
Hollandanm yaptığı askeri hazı:rlıklar, çok mühim ve geniıtir. 

1 

Selahiyettar mahafil, müzakereleri!I 
memnuniyeti mucip bir şekilde devanı 
etmekte olduğunu beyan etmektedir -
ler. Biikuvvc bir prensip itilafı hasıl 
olmU§ olup dört be§ gün sonra pir iti· 
lafname imza edilmesi muhtemeldir. 

Konuımalar ilerliyor 
Belgrad, 9 a.a. - Yugoslavya ilo 

( Sonu S inci soıylıda ) 

Sovyetlerin muvafal'af iyle 

Aaland adaları 

tekrar askerileıll 

İsvet hükumeti de karı 
sularını maynladı 

Bern, 9 a.a. - Neue Zurcher Zel
tung gazetesinin Stokholm muhabiri 
Finlandiya'nın Aaland adalarını tek
rar askeri hale ifrağ ettiğini bildir
mektedir. Bu askerileştirme hareke
ti, Sovyetler Birliğinin zımni muvafa
kati ve İsveç'in mutabakatiyle yapıl
maktadır. 

lsveç ve Sovyetler 
Moskova, 9 a.a. - Sovyetler birliği 

ile İsveç arasındaki ticaret mlinaso
betlerinin inkişafı beklenmektedir. 
Sanıldığına göre, Sovyetler birliği, 
İsveç'e petrol verecektir. 

Öğrenildiğine göre Sovyet Rusya 
ile İsveç arasındaki ticari münasebet-

J Sonu J. Unca sayfada ) 

Bütün binler kaldırılmakla kalmamrt,~ 
fakat bütün milli müdafaa sahalarında, Al- M . k • 
manyanm Polonyaya. Danimarlı:ayı ve Nor- u• • tte f f 1er1 n ya pt k 1 r 
veçe :yaptıiı tecavüz:lerdcn çıkan son deı. 1 a 1 
ler de göı önilnde tutularak her tUrlU ıUr- • • • d . d 
:ıi:tir/nliyccek mahiyette tedbirler alın - muessı r yar 1 m sayesı n e 

Holandclya ültimatom 1'. T k l 
Amsterdam.:e~:n:7:haber alan L. ı YOrVeç ıta arının 

Haye mahfilleri, bir alman mümessilinin k 
iiltimatom mahiyetinde bir mesajı hamil t • t 
olarakLaHaye'cgelmiıbulunduğuveher mu aveme ı ar ıyor 
hangi bir vasıta ile Hollanda hükümctinc . 
dün her hangi bir ültimatomun veya buna 
benzer bir talebin verilmlı oldutu hakkm-
da Yabancı memleketlerde dolqa.n pyia -
ları yalanlamaktadır. 

( Sona ı. inci Hylıdı ) 

Maliye Vekili İstanbul' da 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Maliye 

Vekili B. Fuad Ağralı, bu sabahki 
trenle Ankara'dan İstanbul'a gelmiı, 
ve bazı huauat itleriyle meıgut olmut
tur. Bay Fuad Ağralı yarın Ankai-a•
ya dönecektir. 

Şimal mınt.akasındaki Almaİ; 
taarruzu çok sekteye uğratıldı 

e bi., z ıçın butun vergılere 
etini .... •ın Yaptı. lrat vergisinin 

.rUzde a k' d 

.Atııe ve Grcnvood 46 dakika Çember· 
leyn'tn nezdinde kalmışlardır. 

Hallfaks ne Ç'.ôrçtl'in bu mUIA.katlara --------------
lııtlrAk etlikleri zannedlllyor. · 

e ız en ona çıkar-

oırıanyll Mar 
'e eahab •Ye Nazınnın yeni 

l. iizere 
1 

mucibeaine methal ol
ı .. nefl'ett"... . h 
l?ıud•f ıgı ıza lara göre 

l ı_ ~ aa b .. 
"''rnerı b utçeai yeni mali 

de d-. .. 1 ekarlardan ve kıa-
çl "'• et ·· 
1• lll'fndlln 

1
muteahhitlerinin ka-

1 'ke çıkarı~ •nacak vergilerle iki 
~ ul'Uı) rnışbr. Elli leyden .. , )'.. Yuk 
bi .. Uzde iki t 8~1 aatıtlardan alı-

... , tni:h. eslıhat r . d b" 
1 .. ı- b" esrnı e ut-
a • ··• ır ı· · "•çre'd ie ırı olrnuıtur. 

lb,ıc · e ••ke.,· 
ite! •çiı:ı h•lk 1 nı~araflan kartı-
~~lllrııı ha ;an ıatenilen yeni 
'lir· 1 bıiidllf t ı~alan tunlardır: 

1
• bıilJi rn~da ıçin fedakarlık it-

u af•· .. ( .. .. 'Yergıaı, aatıı 
"10.nız s I 

• rıc/ s17/ıdc J 

Kurulmcm muhtemel yeni kabi
ne dolayı.i.yle adı geçenlerden 

harü:il.• nazırı Lord Halilg}ıa 

T J ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ahmln edildiğine g6re, işçi mebuslar, • • ""' 
Cemberleyn kabinesine tgttrfık etmelerlne : 
lmktuı olmadığını söylemişlerdir. Ba.§ka : 
bir eahslyetln rlyuetı altında teııekkUl e- : 
decek bir kablney~ ıetırl\k me!'leleslne ge- : 
lince, bu hususta yarın partinin Bourne· • 
momth'de yapacağı icra komlteal toplan· 
tıeında karar verecektir. 

Bu mesele hakkında Royter diyor ki: 
"!ıçl mebuslara sorulan suallerin ma· 

hlyetl açıkça 1r6sterlyor ki, Çemberleyn, 
lstlfuı halinde bUtUn partileri tatmin e • 
decek mim bir yenl kabine terıekkUlU im· 
kAnı bulunacakııa, bu istifaya tımAdedtr.,. 

Değiıiklik muhakkak gibi 
görünüyor 

Yeni Romanımız 
Macar edebiyatının ıaheaerle
rinden olan büyÜk aık romanı 

ASRIN KADINI 
Yazanı 

Mihay Földi 
Türkçe'ye ~eviren 

F. Zahir Törümküney 

Norvcç'e alman cukerleri ihraç edilirken 

• Amsterdam, 9 a.a. - Norveç'in şi- ı den'in cenubunda durmuşlardır. lyt 
mal mıntakasında alman taarruzu, bir menbalardan bildirildiğine göre, müt
taraftan büyük arazi güçlüklerinden tcfiklcrin yardımı çok müessirdir ve 

Pazar gününden itibaren ve diğer taraftan da bu mıntakada bu hal Norveç kıtalarının mukaveme· 
ULUS sütunlarında tahaışüt etmit Norveç kıtalarının mu- tini kuvetlendirmcktedir. 

Parllmentonun 21 mayısa kadar yaptı
ğı tAttl, B. Çemberleyn'ln ıstıfa veya ka· 
b!nede değlolkllk yapmak hususunda bir 
karar vermeatı:ıl lmktuı dahlllı:ıe koymu&ı -
tur. Değlıılkllk, muhakkak gibi görünmek
te ve dUn hUkümet lehine rey veren buı 
muhafaza.kArlann, nanrlardan birkaçı de
tlotlrilmek ıartlyle hUkUmete mUJahaı-et 

(. ~OJUl 1. liı2-'ll P7./J4« ..\ 

okuyacakımrz kavemetindcn dolayı, tamamiyle dur- Londra, g a.a. _ Havas: Fransa'-
" . mamıı iee bile çok ıektedar edilmiı dan Norveç'e gitmit olan franıu: alp •••••••••••••••••••••••••••••••••••••il' lKıl~ Aı...--1--. __ ,.._ Kıt.i- ( Sonrı S. inci sı7/ada J 
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~ . SABAN BA~INA ~ Dahil'ye Vekilimiz'n Devlete ait nakil vasıtal . 
Osmanlı saltanatında petrol, 

Türkiye Cümhuriyetinde petrol ... 

. . 
~ •....................................• ,. 
Hayvan pancar& yetiştir köy evleri hakkmda hakkındaki kanun lôyih 

Yazan: Sadreddin ENVER 

Suphi Rıza DOGUKAN 
Yıiksek zıraat muheııdisi 

mühim bir tamimi 
Bu yıl gıbi kışı uzun siırcn s:nelerde; Dahiliye Vekilimiz B. Faik Öztrak köy 

Medisin bugünltü loplanllsında görüiü 
''2" hayvanların; çokluk açlık tehlikesi geçi- evlerinin ıslahı, evlerin içtimai hayat ve 

rfr. Ne yapacagını şaşırun. Anbarda sa- lktısadi zaruretlere, sağlık icaplarına gö-
T .. k" C'" h • t" d ld w j 'ğ" h ld .. b ınan, merada ot yoktur. Ellenn bügninde ur ıye um urıye ı evra ıgı tı ı a e mus et netice vermemi§ idi. kalır. Konudan komşudan yardım istersin. re bahçeli ve bol ağaçlı arsalar üzerine 

Lôyihanın Umumi esaslarını neşrediyor 
petrolü ihtiva etmesi muhtemel arazi- Bunun 'Üzerine sondaj makinaları (Her "Aman bana bir p:ırc;a saman verin" dıye 71l1Jılması, ldremitlcnmesi ve buna aykın Resmi devalr ve müesscs:ı.t ııo devlete 
de spekülatif bir hırs kanat germişti. mis) e naklederek 100 metreden itiba· s:ı.ga sola koşarsın. Fak.at çırpınman boşu- köy evi inşasına müsaade edilmemesi bak- alt idare ve şlrl,etıerde ve menafllumuml
Alt k 1 k 11 b' · t"d ·1 t 1 f 1 nadır. Çıinku, kom u da senin gıbidir Hay. l:rnda vilayetlere rok mühim bir tamim yeye hadim müesseselerde buludurulacak 

ı uruş u pu u ır ıs ı a 1 e a ep ren gaz, as a t, petrol emmarelerine vanı içııı sadece saman ayırmış ve 
0

bu da ,.. vesaltln:ıkllye hııltkındakl kanun ll'lylha • 

ratınd:ın verilen veya s rm y 
yarısına d vletın tıtlrakı b.ı u 
oahslyell r, kurumlar ve m nf 
ettiği rnUeSBea lcr, tabrlkalnr. 
ıımumı mrnfnatı re h dlm c ' 
h:ıyır cemlyc.tıerinde zat veya rn 
su& bln"k otomoblll ve diğrr b 
taları kullamlın:un mrnedUmJstır 
işlerinde kullanılma ı zanırl ol 
otomobilleri bu hükUmden ıstı 

edilen maadin kabul ilmühaberini ce- rastlanmış ise de iktisadi bir vaziyet tiıkenmiştir. yapmıştır. Bu tamimi aynen yazıyoruz: sının bundan bir kaç ı;Un evel yeniden bUt-
bine koyan, eline de birkaç taş nümu· tahakkuk etmemişti. Fakat ( Siirt ) Onun ic;in hazırlıklı bulunman gerek. "Milli Şefimiz Sayın Cümhurreisi İs- çe encümenine inde edildiği ınnlQmdur. 

· · bi · k · Y:ırıııı, bu gundcn duşiınmek lazım. met İnöniı Erzurum seyahatinde müşahede Enc'Umen ll'lylha tızerlnde çalışUktan sonra 
nesı alan zengın r ısti balın müref- mıntakasında ( Kerbent ), ( Ramal ), H~r yıl hayvanlarına yem bulamamak buyurdukları hususata ait notları arasın·! son şeklini vermiş \'C tekrn umumi heyete 
feh hayallerine dalıyordu. Hele tahar· ( Rubai kale ) ve ( Beşiri ) strüktür • yuziınden ugradıgın kayıpları bir hesapla. , .. sevketmlştlr. Bugllnkü toplantıdıı birinci 
• h inames· alın · d d'l 1 • k Ü • kı:ı ld ~ d Ne kııdıır bıiyük ziyana girdigine sen de da, orta Anadolu da koylerde damlardan mUznkeresl ynpılııcak ulan bu 10.ylha ilk de· 

rı ru sa ı ınca ış evA: ı e· erı ço mıt "r 0 ugu a tebeyyün şaşacaksın. Halbuki hayvan: çiftçinin is · kurtulamamamızın, tuğla ve kiremidi yapa. fa mccllsc geçen senenin nisanında gel • 
cek bir ecnebi şirketin bulunmasına etmişti. Nihayet bu ümit ve kanaatle yoldaşı, kazanç nrkadaşıdır. mamaklığımızın gittıkçe daha ziyade hay- mıe ve mUzakrresl sırasında Helik İnce 
kalıyordu. Fakat verilen istidalar, alı· o mıtanakada yapılan sondaj malum Hayvanına iyi bnkmıyan, onun yiyece- ret edilecek bir mevzu halini aldığını tes- (Manisa) ile Ziya Gevher Etnı (Çanakka
nan taharri ruhsatnameleri, talep edi· olan neticeyi verdi. Petrol çıkarıldı. ğini ônceden hazırlanııyıın çiftçi, iyi çift· bit buyurmakta ve bu mevzuu daha yakın- le) nln verdllderl takrlrlcrln kabtılü Uzc-

çi değildir. • . . . . rfne yeniden tetkik edilmek Ur.ere bütçe 
len ihaleler, hatta verilen imtiyazlar Bu bize mütehassıslarımızın kanaatle· Zaten: sen hayvana bakmazsan 0 da sıı- dan ve amelı hır surette tetkık etmemızın encUmenluc gönderilmişti. Encümen. bu 
mağdenlerimizi yataklarından ç:ıkara- rinin isabetini, çalıgma dürüstlüğünü na yar olmaz. Verimi az olur. Südil aza - ameli bir tedbir bulabilmek bakımından nıUddct zarfında Fransa, İtalya, Belçika, 

d B ·· d la 1 · · ş· lır. İı,; gormiye takati kalmaz. Sabanın Ö· faydalı olacağını da emir ve tavsiye etmek- Macaristan, Yugoslavya ve Yunanistan hü-mıyor u. u yuz en ve zaten to an gösterır. ımdi bu arazinin petrol sa- nünde sallanıp durur. Bu yüzden nadasını tedirler. kümctıerinden de bu yoldııld mevzuatı ge. 
paralarını da tüketmiş, hayal sukutla· hasını -ihtiva ettiğini katiyetle öğren- zamanında yapamazsın, tarlan ekilmemhı Urtm<'k suretiyle mesele hakkında inceden 

w da la . kal Sayın Cümhurreisimiz evclce &imali 1 t kik t l" 1 h rına ugramış vatan ş rımızın sayısı dık. Cümhuriyet rejimimiz buranın ır. nı~eye t a yapmıo ve bir .,.y ha a • 
d ğ'ld' Hayvanlarını gözün gibi koru. Hayvan- Anadoluda yapmış oldukları bir gezide de zırlıyarnlt heyeti umumlyeye sevketml§tl. 

az e ı ır. ehemiyetiyle mütenasip bir aramaya !arını sev ve onlann, sana faydalı olması· köy evleri meselesine i:ı~ret buyunnu:ılır Bund•w birkaç gUn evci ruznameye alınan 
Cümhuriyet rejiminin ilk işi bu kötü germi vereceğini de ilan etti. nı temin ic;in durma c;alıs. ve bu direktifleri blr tlimimle tebliğ olu- bu 10.ythıı, bazı hatiplerin, otomobillerin 

itiyadı önlemek oldu. Bah11sus yurdun Artık ümitleri kuvetlenen gönlümü- Hayvanların için yem olabilecek bitgi. tahdidi hakkındaki ternennll<'l"i gözönUne 
!eri yetiştır. Tnrlanm bir kısmını hayvan naralı: tuğlalı, kiremitli, siht köy evlerinin alarak bir kere daha encümenin tetkikine 

mağden ekonomisine yeni. bir veçhe zün coşkun sevincini yakın bir atiye yemi ziraati ic;in fiğ, yonca, korunga, zira- inşası etrafın.da gereken teşviklerin yapıl- fırsat vrrllmlştl. Bu nro.da JD.yiha tl%erlnde 
verilirken memleketler müdafaasında, bırakıyoruz; bunda da çok, ama çok ati yap. Bu suretle kıs için kurutulmua bol masıru ve köylü için taş, tuğla ve kıremit yeniden çall.§ılmııı ve 'kati oekll tesblt olu· 
iktisadında. sanayiinde ön safı almış haklıyız. Vakıa petrolün tabiatte bu- ot t•azanmı~ ve hayvanlarının kışm beslen- ocakları tesis edilerek imece ile bunların nar:ı.k 19 maddelik bir kanun projesi tan· 

me erinı temin etmis olursun. z(m olunmuatur · 
kıymetli maddeyi tesadüf ve ııergiizeş· lunması, onun kıymetlendirilmesi güç. Korunğa, fig, yoııcadnrı baska bir de işletilmesi, bu suretle de malzeme yükün· 
te terkedemezdi, öyle de yaptı. mUfkül, zor bir iş olduğunu biliyoruz. hayvan pancarı yetiştirmek lazım. den köylünün yardımsız bırakılmaması Layihanın e.ııasları 

Böyle bir tasfiye ameliyesi yapılır· Fakat Türkiye CUmhuriyeti de mütc- Pancar hayvanların en iyi bir yemidir. bildirilmi:ıti. 
Partcarı hayvanlar arzu ile yer, pancar 

kcn hükümetimiz 1925 yılında petrol vazı bütçesiyle, büyük azmiyle bu işin hayvanlara c;ok yarar. Son yer sarsıntısı, duvıı.rları idi ve yu. 
sahalarımızı umumi bir etüde tabi peşindedir. Etüdlerimizde jeolojisi, Onun için pancar yetiştirmeye çalış. varlak çay taşından ve yahut sadece ker -

Yetiştirecegin pancarı kıaın ortıılığın piçten ve bağlantısız yapılmış dam ve ev· 
tuttu • . • jeofiziği, mikropanlantolojisi ile fen- karla kapalı oldugu sıkıntılı zamanlarda lerin elim hasaratı yanında duvarları mun-

Bu çok doğru, ve lazımlı bir harC'l~et nin, ilmin en modern usullerini tatbik dogmr hayvanlarına yedirebilirsin. 
ı' . . tazam taştan, tugla ve kerpiçten yaprlmııı idi. Çünkil petrol sahalarımız bakkm· .ediyor, öylece sondaJ"larımızı vuruyo- ancar yetıştırıııek zor de&ildir. Yalnız 

biraz emek ister. Zaten ,emeksiz ne olur ve fakat ayrıca duvar içleri az fıısılnlnrla 
da tebellür etmiş esaslı bir kanaatimi:.- ruz. Eh öyle ise ••. Tabiatın da yar· ki? karşılıklı ve c;epçevre kuvetli hatıllarla 
yoktu. Mensup olduğu ırkın gözlüğü dımını beklemek hakkımızdır. D:rince iŞlenmi11 boş tarlana pancar ek. bağlanmış köy evleri zayiatının ı;ok mah-
ile yabancı gözlerin gördüğü, biribiri- 'Bu suretle hem hayvanlarmın yemini te· dut olduğunu göstermiştir. Bu feci h6.dise, 

· · l''""''""''"''''''"'""""'""''"'"''''''''''! min etmiş hem de .:elecek sene ic:in cok köy evleri yapılma tarzında elde tutulma-ne aylsırı menfaat düşüncelerının yap- iyi bir tarla kazanmış olursun. 
tığı fikirlere, raporlara ne dereceye H A y A Pancıırr sık dikme, scyrelt ve teklemeyi sı zaruri inşa tarzı hakkında da acı örnek· 
kadar itimat edilebiliyordu ? Fakat ihmal etme. Çapala, havaların gidişine ıtÖ· !er vermili ve bilhassa toprak dam evle· 

k 
.... .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,, .... _ ... ,....._ re iki üc kere sula. rin köy inşaatı arasında bundan sonra SU• 

büsbütün de kıymetsiz bir mata olara Yetişen pancarları sıık1amak ta önemli • 
eli T 1 d kal >.. d retikatiycde yer almaması icap edeceğini 

bir köşeye atmakta mana yoktu. Mem- Urfa'da sıcaklık du"n r. nr a ırsa, SOı>Uktan onar, lez-f zetini kaybed'er. Ac;ıkta kalırsa yağmurdan tesbit ettirmiştir. 
leketimiz hudutları içinde " Çiyece " çurur. Gelişi güzel bir yere yığarsıın bozu. Milli Şefin her iki gezide de bilhassa 
ile başlı yan, bilahara "G. Abich,, tara· 24 d •d. lur Em:kleriıı boşa gider. işaret buyurdukları ve köylıiniın sıhat ve 
fından da yapılan etüdlerin bir ümide erece 1 1 Pancıırlarını tDpraga rrömerek ıaklryabi· ha il k ~k 

lirsin. Bunun için bir buçuk adam boyunda yatı e en ı;o al .. achr koy Y pıları et. 
bağlandığında şüphe edilemez. Nite • Hava umuftliyetle çok bulutlu geç· ve pancarın çokluguna göre büyüklükte rafındaki yüksek buyruk ve d '.tiflerin
kim bu ümitler mahsUlü olarak 1917 de miş, rüzg4r cenubugarbiden saniyede c;ukurlar kaz, bu cukurun dibine biraz sa- den ilham alarak evelki t6.mimde işaret 
Rus ilim adamları Erzurum civarında man ser ve pancarı çukura doldur, üstiine edilditi veçhile köy k!lnunu gereğince 

en çok S metre kadar hızla esmiıtir. tekrar saman ser ve toprakla ört, cokc;a 
( Hasan kale ), ( Katranlı ), ( Pölk ), Günün en yüksek sıcaklığı 16 derece b:ısur, çifııe ve üstünü balık sırtı r.ibi yerleri tayin ve tcsbit olunmuş köy içi 
( Şimagil ) de ve Van'ın ( Körzot ) olarak kaydedilmiştir. yuksekçe yap. Bulacağın eski bir soba bo- çaprazlama yollıı.rının ve koy meydanının 

b ·' • h · t . .. . rusu ile pancıı.rın hava almasını kolnylas· etrafımı yapılacak amme hizmetlerine ait 
mevkiinde -işgalin u gıoı ta. ar.rıya Yurtta; Kocaelı bolgesınde hava bu· tır. Çunkü pancar hava almazsa bozulur. f d yapı ve tcsitlerle köy orta malı emlSk ve 
için şu kısa olan müddetinden ıstı a e }utlu, diğer bölgelerde ise çok bulutlu- Kışın toprağı k_aldırır, istediğin kadar o.karat için tahsis olunmuş yerler dışında 
ederek- petr?l aramalarında bulu.~mduş· ve yer yer yağışlı geçmiştir. ~:11~İte~1;e~~e~gk!~~ıırı~a~ını~~~~1'n':~~ kaJacak ve yerleri mahallen i~aretlenmi!i 
lardır. Hatta ( Katranlı ) mevkıın en 24 saa: içinde, Trakya ve Kocaeli ôniıne korsun. kısımlarda yapılacak süknaların köylünün 
istihsal olunan petroldan istifade ede· bölgeleri müstesna diğer bölgelerdeki Kış ne kadar uzana uzasın, ocak baııın. içtimai hayat ve iktısadi zaruretlerine ve 

,_ .. 1 · • • 1 "kl · d ·r ti- v ' da çubuğunu yakar keyfine bııkarsın. re& motor erını ış ettı erme aı e yagıı;ıların metre murabbalarına bırak- K k t ek ek h aağlrk icaplarına uygun surette bahçeli ve • • s ıııın sı ın ı c; mem , ayvanıma ne 
mizda deUiıl mevcuttur. Erzurum cı- tıklan su rnikdarları Ege bölgesinde yec!ireyim diye üzülmemek istersen, pan. bol ağaçlı arsalar üzerine inıa edilmesi 
varındaki taharriyatı idare eden mü - 2·18, Orta Anadolu'da 1-19, Akdeniz car yeti,tirir. hususunun te&vik, tcrgip ve takip edilerek 
tehassıslardan Nalivkin, Stajanof:f, kıyılarında 1.-30, doğu Aruı.dolu'da 3-13 uı.h:ılclnılr ettiril---1 s•-1••1•• ·----ııı 
Meffert'in ve Van'da dokuz tane kuyu ve Karadeniz sahillerinde 1-8 kilogram • buyurulmasmı, mecburi işlere alınmak su-

d k' lng 1 lfere bu"yu'" k rctiylc evi yanan veyn yıkılanlar hakkında-açan " Kowaleski " nin l9l8 e ı neş- arasındadır. ki köy kanunu hlikUmteri tatbikatında ve 
riyatı kayde şayandır. Rüzgarlar, bütün bölgelerde cenup köy orta malı yapılarında da bu tamim 

Van'da ( Körzot ) mağdeninin işlet· ve cenubugarbt istikametlerinden, sa· 

1 
• s f 'd hükümlerine ve salatılyettar mütehassıs· 

me opsiyonunu alan sermayedar bir niyede en çok 7 metre kadar hızla es- e 'İSi o ya an !arcı tesbit olunmuı esaslara aykırı İnşa 
fransız şirketi hesabına tetkikat yapan mi§tir. ! tarzlarına, umumi yapılarda pllnsız inşıı-
.. Grand Jeann,, ın Türkiye pctrolları En yüksek sıcaklıklar, Erzurum'da ;, ata katt surette meydan verilmemesi ye. 
hakkında büyilk al4ka gösterdiği mu· 10, Trabzon'da 13, Kayseri'de 15, Ada- lslanbul'a geldı' rinde ve zaruri bir tedbir olacaktır.,, 
hakkaktır. na'da 17, İzmir ve Antalya'da 20, İı· 

Fakat ilınl bir t,czinti mahiyetini aı- kenderun'da 21, Diyarbakır'da 22, Ur· 
mıyan, müsbet nttice v~rmiyen bu h~· fa'da 24 derece olarak kaydedilmiştir. 
ı eketlere nihii) et vermek, mcmleketı· 
miz p~ ".rollanr.ın istısmJrını ciddi bir 
ıekle ifrağ etmek üzere 1926 da petrcl 
kanununu çıkardı. 

İstanbul ticaret odasıyla 
sanayiciler arasmda ihtilal 

İstanbul, 9 (Telefonla) - Bazı te Diyarbakır tapu müdürlüğü 
maslarda bulunmak üzere bir müddet Açık bulunan Diyarbakır gnıpu tapu st-

eveı Sofya'ya gitmiş olan İngiltere'- cll mUdUrlUğllne sabık müdür Necmettin 
Tlryakloğlu tayin edllml§tlr. 

nin Ankara Büyük Elçisi Sir Huges- • .dllllllllllllllllllllllllllllllllllllla.. 
sen, bu sabahki trenle İstanbula gel- : 
miş ve Sirkeci garında konsolosane E 
erkanı tarafından karşılanmıştır. Bil- : -yük elçi gazetecilere demiştir ki: : 

Hukuk İlmini Yayma Kurumu· ~ 
nun bu kı§ için tertip ettiği 

seri konferansların dokuzuncusu : -

Kanun lAylhıısının esasları ııunlnrdır : 
Emirlerine binek otomobili tahıılıı edl • 

lecek zevat ile bu otomobillerin miktar. 
asgari mlyat ve nznml satın alma bedel • 
lerl 113nğıdaki cetvelde tesblt edllmlıtir : 

Beherinin 
azami 

satın alma 
bede il 

BUyUk Mlllet 
Meclisi 
BüyUk .Millet 
Mecllsl Reis( 
Bıışveltll 
B~ekll 
Genel Kurmay 

7000 

4500 
7900 
4500 

Başkanı 7000 
Vekiller 4l500 
Hnrlclyc Vekilinin 
ikinci otomoblli 2600 
Temyiz mııhkemesı 
birinci reisi 4000 
Devlet §1).rıısı 
reisi 4000 
Divanı Muhasebat 
reisi 4000 
CUmhurlyet bnş-
ınUddPlumumlsl 4000 
Umumi 
mUtcttır.ıler 
Ordu 
mU!ettıılcrt 
Genel Kurmay 
fkJncl başkanı 
Donanma 
komutanı 
Hnrlclye Vekl'lletl 
Umumi KAtlbl 
Elçller 

4000 

4000 

4000 

4000 

4000 
8000 

Asgart 
istimal 

Adet müddeU 

l 6 

l l5 
1 l5 
1 6 

l l5 
Birer 6 

l 6 

l 6 

l 6 

1 6 

1 6 

Birer 6 

Birer 6 

1 6 

1 7 

1 6 
Birer 7 

llllW\.CUTI mzmeucrıu" uuuııı eaııen J>tnell 
otomoblllerfnfn, tahsis cdlldlldcrt makam • 
larla miktar, asgari mlyat ve azamı satın 
alma bedelleri de ıu cetvelde gösterllmtıı • 
tir : 

V Ali ilkler 
Kolordu 

Beherinin 
azami 

satın alma 
bedeıt 

2:100 

komutnnlıkla.n 2500 
:Müstahkem mevki 
komutanlıkları 2~00 
(SalMılyetlcrl tU· 
men ve daha yukan 
makrun muııdlll 
olanlar) 
Tümen 
komutanları 
Jandarma umum 

2:100 

komutanlığı 2500 
.Anknra ve İstanbul 
enıntyet mUdUrlUklert 2500 

Asgari 
istimal 

Adet müddeti 
Birer ' 
Birer 4ı 

Birer 4ı 

Birer ' 
l 

birer 
Yabancı emelleri tatmin ederek milli 

gayelere ulaşılamıyacağını bilen ve 

memleket istikbalinde hergün daha 

fazla ümitler veren petrol sahalarımız· 

daki etüdlerni de hükümetimiz daha 

geniş mikyasta tatbika başladı. 1933 te 
bilfiil petrol taharrisine başlıyan hük
mi şahsiyeti haiz petrol arama idare
sini kurdu; halen de bu idare yeraltı 
servetimizin umumi envanterini yap· 
mak üzere 1935 de teşkil edilen Mağ· 
den Tetkik ve Arama EnıtitüsU'nün 
bir kolu olarak çalışmakta, gün geç • 
tikçe bizi ümitlerimize yaklaştırmak -

İstanbul; 9. ( Telefonla ) - İstan
bul ticaret odasiyle sanayiciler arasın· 
da mühim bir ihtilaf çıkmıştır. Buna 
sebep ticaret odasının sanayicilerden 
on senelik kazanç vergilerinin % 2 si
ni oda hakkı olarak istemiştir. Sanayi· 
ciler kendilerinin teşviki sanayi ka -
nunundan istifade ederek kazanç ver· 
gisi vermediklerini ve bunun için de 
vermedikleri verginin yüzde ikisi mev 
zuubahı olamıyacağuıı ileri sürerek i
tiraz etmiılerdir. Mesele İktisat Ve· 
kiileti'ne intikal etmiştir. 

"Seyahatim tamamiyle husust mahi- : 
yette idi. Sofya'da bana karşı gösteri- : 
len sempatiden fevkal5.de memnunum. : 

Ankara Halkevinde 

11.5. 1940 cumartesi 
Hat 15,30 da 

: Yuknrıdtı cct,·ellerde gösterilen makam 
: ve zevattan bll§ka asker1 kıtaat ve gam!· 
: zonlan ve sair miles.seselcrl te!tlf hlzme • 

tadır. 

Yaptığım temaslar benim için çok -
faydalı oldu. Bu vesile ile Bulgariı- : 
tanı alakadar eden hayati ebemiyeti : 
haiz meselelerin nelerden ibaret oldu- -

!stanbul Hukuk Fakültesi 
Profes6rlerinden 

Unda kullanılmak üzere Milli :MUdataa ve· 
kAletl emrinde binek otomobili bulun· 

: durulabilecek, İstanbul defterdarlığı em • 
: rfne de bir binek otomobili tabela oluna • 
: bilecektir. Bu otomoblllerln azami 11atın 
- alma bedelleri 2l500 llrn ve en az kullanma 
: haddi beş aene olacaktır. ğunu öğrendim. 

Zirai hastalıklarla genit 
mücadele yapılıyor 

-- B.KROZAT - - Başvcklllet emrinde, ecnebi misafirlere 
- tarafından verilecektir. : tahsis edilmek ve tamir ve lııletme maa • 

§ M ~vzu : ~ ~:;~~:ı~~n~~~~ 11~~~l:rJtı~!t;!~~~ı b~ : 
: - lundurulabllecektlr. - -: (Zamanımızda devlet telakki- : 

tir. 
Mllll MUdıı!ıuı, :Maliye, • •ııJı 

MUnakalttt ve Ziraat vckt\lctlerl 
seçllecelt mütehıuı ıs birer znttall 
kep ve Maliye vcklllnln yeya 
tenslblle mllsteş'.U' v ya umurı rnil 
birinin rrlsliğl altmda t şdtklll t 
kom1ıyon marifetiyle atın alın 
nakil vasıtalo.rının tipleri ve ne' 
dU geçmemek Uzcre tesblt oıuna 

Bu vasıtalara, icra Vekilleri 
tasvibiyle tcsblt edilecek erkli. 
alAmeti taoıyan blN:r pi kıı koll 
Bu plAkalnr, muht 11! vekillerde 

Nakil vasıtaları nerel 
kullanılacak? 

Makam hJzmctl rlne tahsis ~d 
motörlU nnkJl va.sıtalan taluıls o 
makam ve 1 lcr haricinde kullaJll 
cak vo bunlardan başkaları d:ı lı 
retle lııtıfnde edemlyeceklerdlr 
başka bu gibi nakli vasıtaları t 
dukları vllftyetler hududundan vt 
lıınndan dışıı.rı -çıkanlnmıyac:ıkl 
rurl ihtiyaç halinde alO.kalı vckJliı 
desi alınacak ve ancak o 11uret1e 
harlcJne çıkabllccyktlr . .Mernslın 
c1Avetlerde makamı lognl eden ı 
kaUnde ailesi de bulunabllecckUt· 

Maltama nlt hizmetler için 
kt memurlar dıı ma1tmı işgal e 
refakatinde veya mllııadeslyle ·y 
rnk bu vasıtalar bin blleceklcrdır 

Makam hizmetlerine taluıla edı 
törlU nakli vasıtalarını her ne st 
lursa olsun tahsis olunduğu J§ID 
de veya cıahsl huauııl::ırda kullan 
de' 1 t hlznıetlndo ltullıınılmf::ı gib 
renlcr veya kanunen bir makrun1' 
lunmadığı halde hakikati tağ}1rle 
talardan lstltade cd n ve cttlren!el' 
rın seyrleefcrino müsaade edenlt1 
nun h11Mına numara ve pltıka v 
istimale elvcrlııll olduğu Jıaldo 
doldurduğu bııhneslylo tecdit cdell 
tırenler ve bu hususlar için m 
hakkuk C\Takım hazırlıyan ver' 
veya bunlara alt ita emirlerini 
ler vazifeyi suylsthnal etmlıı add 
haklarında kanunt takibatta lıul 
beraber bu yüzden tahakkuk cdell 
ve zararlar da kendilerine teselli 
kat olarak tazmin ettirilecek, teke 
llnde CC%aya mUtea111k umumi b 
rln tatbikinden baoka tazmin e 
masraf ve zararlar altı kat oıaraJ 
caktır. 

Kanun 1 haziran 1940 tarlhlndeıı 
merlyete girecektir. --=---

Bugünkü Med 
Bilyük Millet Meclisi bugün -' 

toplanacak ve ~ağıdaki maddeleri 
kere edecektir: 

ı 

1 - Matbuat umum mUdllrlilill 
ve vazifelerine dair kanuna bir 
lavesi hakkındaki kanun liyih:ıs 

verilmesine dair Baaveklilet teı1' 
lI 

Bir defa müzakereye tabi ma& 

l - Ba,vekilet, Dahiliye 
Gümrük ve İnhisarlar Vekfüeti, 
mum müdlirlliğü, jandarma genel 
tanlığı, Maarif Vekil eti, Milli 
VekB.leti kara kısmı, Milli Mudi 
klleti hava kısmı, Milli Müdafa' 
ti deniz kısmı, Nafıa Vcklileti, 
İçtimai ~uavenet Vekateti ve Zi 
kaleti 1939 mali yılı bütçelerinde 
lik yapılmasına dair kanun liyiJı 
biltçe encümeni mazbatası. 

2 - Hudut ve aahiller ıııhat 11 

dilrlüğü 1937 mali yılı hesabı k&t 
mutabakat beyannamesinin ııuıı 

dair Divanı muhasebat riyueti 
ıiylc hudut ve sahiller umum 111 
1937 mali yıh hesabı katisi hıılclı 
nun Ulyihaaı ve divanımuhasebıt 
n1 ·mazbatası. 

Antalya gümrük müdürlüğü 

Ziraat Vekfileti, ziraate irrz olan Jıu.. 
talıklarla gmlıı mikyasta mUcadcle etmek· 
tedir. Vekillet Kastımonu'da elma kurdu 
ile, Bursada dutlara zarar veren diyasınis-

Antaıya gOmrUk mUdürlUğlliıe, gUmrllk k i 'k 
ve tnhısarlnr vckfilctt mUtettl§lerlnden Bay le bilhassa ço gen ~ mı yasta mücadele 
Rüknettin Bircan tayin edllm1ııtlr. etmektedir. 

= lerinin bazı görünü§ tarzlan) E -
: Bu konferanslara herkes gele· E 
: bilir. Ayrıca tUlvetiye yoktur. E - . -
.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

Resmi otomobil kullanamıyacak 
makam ve müeneseler 

Yuknrıdald cetvellerde yerleri gösteril • 
mJo olan yerlerden gayri devletin bütün 
daire, teşekkUl ve müesıeaelerlyle hususi 
idareler, belediyeler, sermayesi devlet ta-

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Akıl haıtaları! 

3 - Vakıflar umum müdür! 
mali yılı hesabı kadııine ait mut• 
yantıameııinln sunuldutuna dair ıJ 
hasebat riyaseti tezkeresiyle y,)~ 
mum müdürliiiü 1936 mali yıh ıı• 
hakkında kanun llyihnı ve di\I 
sebat encümeni mazbatası. 

lll 

Eve/ki sabah lstanbul'da Bakır-
Birinci müzderesi yapılacak /JI 

Şimdi petrol aramalarımıza en h~z 
verilmiş cenup mıntakamızda kısa hır 
gezinti yapalım. Ira~ ile hudu~un;u. • 
zun bir kısmını teşkıl eden Dıc;le nın 
bir ayağı olan ( Hızı! ) suyunun sağ 
uhilinde ( Harbol ) köyünün Uç kilo
metre ccnubugarbisinde açıkta yirmi · 
bin ton tahmin edilen asfalt vardır. 
Kumlu ve çakıllı araziyi aşarak garbi· 
timaliye doğru çıkalım. ( Şırnah ) ka· 
ıabasında cenubugarbisinde ( Cezirei 
ibni Ömer ) yolu üstünde kırk bin ton 
tahmin edilen kumla karışık Sigrik as· 
faltları vardır. Sigrik'ten yolumuza 
devam edersek ( Birke ) köyüne varı· 
rız. ( Hoşur ) suyunun bir ayağı olan 

Avru :>a ve Amerika'ya 

dair ! 
A vrupa, başının derdiyle uğra

ııp dursun, Amerika da ken
dine mahsus mUhim / iılerle meı -
guldl1r. !sterseniz, bir iki mis§/ gös-

IAN l~l iL~ I~ 
ye! ve huysuz köpekleri terbiye edip us

landırmak için tuttuğu uslll şudur : 

ı - Reıml daire ve müesseıat 
~öyünde bir ?1üfus sayımı yapıldı· Jete ait idare ve airketlerde ve r1' 
gını yazan bır gazete "akıl hasta- mumiyeye hldim müesseselerde 
nesi ,, nde 2516 ki§i bulunduğunu ha· nılacak vesaiti nakliye ha.kkınd•ff 
ber veriyor. 'sayılı kanuna ek kanun Ia.yihası 

( Tora ) deresinin sol sahilinde ( Şır· 
nah ) a yirmi beş kilometre mesafede 
500 metre ara ile iki petrol sızıntısı 
görülmektedir. Vadinin muhtelif ma· 
hallerinde asfalta rast geliriz. 

( Zivengök ) ten şarka doğru yolu· 
muza devam edersek ( Kerbenk ) kö· 
yüne 230 metre mesafede ( Dip.) ı"?'8· 
ğı civarında üç yerde petrol hıssedıl • 
mektedir. 

( Kerbenk ) ten şimale doğru çıka· 
lım : ( Siirt ) in 10 kilometre cenu -
bunda ( Kıtmıs ) köyünün garbinde 
( Botan ) ırmağının sol sahilinde s~ 
ile kanşık petrol bulunmuştur. 

Bu kadar müsait alaim gösteren ce· 
nup mıntakamızda Mağden Arama 
Enatitüaü 1930 da yapılan ( Basbirin) 
deki 900daj 1127 me4ın dıednll&e git· 

tereyim : 

Nevyork'un zengin çocuklarına 

mahsus bir ana mektebinde küçUk
Jere merdiv~pden inip çıkma dersi 
verilmekte imif.. Çllnkü bunların 
hepsi asansör/il ev ve apartımanlar
da oturdukları için merdivenlerden 
nasıl çıkılır, nasıl inilir, bilmemek
tedirler. 

Yine Amerika'mn Plattsmouth 
~ehrinde bir berber, kendi dükkanı
na akrep ve yelkovanı tersine işliyen 
raklcamları da ters yazılmış bir saat 
Jcoydurmuı. Müfteriler traş olurken 
aynad•...., .... •ıebilsinler di-

Ne dersiniz? Herkesin bir derdi, 
değirmencinin su derdi I 

• 
Meşhur bir Amerikan gazetecisi-

nin acemi bir muhabire yapmış ol
duğu şu tavsiyeyi bilirsiniz : 

- Köpeğin bir insanı ısırması ta
bii birşeydir; bunu havadis diye 
yazmağa lüzum yok. Günün birinde 
bir insan bir köpeği ısırırsa işte ha· 

vadis odur. 

Bu Amerikalı gazetecinin istediği 
havadis de artık, yazılabilir. Çünkü 
Amerika'nın Masaçuzet eyaletinde 
Waltham şehrinde köpekleri terbiye 
eden Joseph W. Lawler, bir insanın 
bir köpeği ısırmasında fevkalade bir 
lara f glJrmtq_ar. '-UnkU onun yaramaz 

Eve/§ köpeğin kendini ısırmasına 
müsaade ediyor; ondan sonra da ken
disi onu ısırıyormuı. Köpek mllreb· 
bisi, ondan sonra köpeğin bu k(;tü 
huydan vaz geçtiğini iddia ediyor. 
Eh, Amerika'mn uğraştığı saldır -
gani ık derdi de bu kadarcık demek ! 

•.v.• 
Seyirci kursu! 

!stanbul'da yeni bir futbol hakem 
kursu açıldığım gazetelerde oku-
yan heyecanlı bir sopr 
~öyle dert yanıyordu: 

meraklısı 

- Ne olur, bir de seyirci kursu 
açsalar da birçoklarına maç seyret
menin Adabını 6ğretselerl 

Hepsi de deli ise mQtbiı rabml 

• • • 
Ekalliyet mektebi - a%lılı okulu/ 

!stanbul gazetelerinden birisinde 
bir havadis ba1Jığı :. " Ecnebi ve e
kalliyet mekteplerinde ders kesi -
mi,,. 

Ayni tarihli bir ba1ka gazetede 
yine ayni haberin ba1ında bir baı -
/ık : 

"Azlık okullarında ders kesimi,, 
Tabii, ikisinin ayni mAnaya geldiği
ni takdir etmek okurlara düıecelc -
tir. Çünkü muharrirlerin dilbirliği 
etmesi kolay i§lerden değildir. 

T.L 

enclimeni mazbatası. 

Çağr1 
x Divanı Muhasebat EncUıııcıı 

10 da toplanacaktır. 
x Ziraat Encümeni buglln uıı t 

yet lçtlmaından sonra toplanecıı.~ 
x Arzuhııl Encümeni bugtiil ti 

yet tçtimaından sonrıı toplnnııcsl' 
• Maliye enclimeni bugün 

top~:==~e alan Hk )ır• 
muallimleri ' 

Ulus mekteplerinde para1ı:ı: ç 
baıarı gösterdiklerinden dolll>'ı 
Vekileti müdürler encümeni tfı 
Muğla villyeti dahilinde bulun•JJ 
tep muallimlerinden 32 si, Sı"31 

dahilinde bulunan ilk mektep ı1l 
rlnden 78 i birer takdirname ile 
dilmlılerdir. 



Musolini 
h Ruzvell'in tavassut 

lıin yaptığı teklifi 

DÜNYA HABERLER~ 

Kabul 
etmedi 

-
Çörçil Norveç işini anlatıyor 

Bugünkü · harp hava. 
kudretine bağhdır ! 

NcvyQrk, 9 a.a. - Nevyork Timeı 
ete · · :S sının Roma muhabiri yazıyor : Çörçil Norveç' ten 1 ngiliz askerlerinin niçin 

ve nasıl çekildiOini samimiyetle izah ediyor 
· Musolini, Avrupa ihtilafında ta-

sıutta b 1 .. af u unması ıçın B. Ruzvelt 
ne 

1~?an yapılmış olan teklifi nazi-

dd ır tarzda ve fakat kati surette 
etnı· • i :S ıştır .. Bu teklif. Amerikan ae-

. lt!u. P~l!!ıps tarafından ı mayısta 
b' l<>lını ye tevdi edilmiı olan şah
a~ ınektupta milnderiç idi. Bu ve-

ln a. huıuai bir teklif bulunmuyor, 
ız b" ır tavassutta bulunulması tel-
i~~li~ordu. Tavassut teklifinin e
t ı arıyle kabulU takdirinde tefer-
e~ ~!~ahare B. Musolini'ye bildiri-

ı. 

~"!vi:gton haberi tekzip ediyor 
teıiai~rlc, 9. a.a. - N evyork Taymis ga
zvelti Vas.ıngton muhabiri, cümhurreiıi 
&un ~ talımatı üzerine, Beyu sarayın, 
tiıi~i 

1 
omadan &elen bir haberi tekzip 

llu bab azınlıktadır. 
rleşik er, cüınhurreiı;inin, Romadaki 
Uıotinı:mbe.rlka elçiii Filips vasıtaıiyle 
r. e ır ıulb plinı verdiiine dair
Beyaz 
•lış 01Jaray erk&nı bu haberin tamamen 
tdiğini ugunu ve hi çbir esasa istinat et
~evYorkovleınektedir. 
1(1 dıier 'fayınis gazetesi, Romadan al
bere ili\ hır haberi nesretmektedir. Bu 
t l'apıı~aran, sulh lehinde yeni bir gay
oıaıı t" ~1 lçln, Uuzvelt tarafından va

rett" r .. ~ .. fi !1u.çe, nezaketle fakat kati 
Af ••et'l' ıt t • r. 

ltottı uıolini'nin bir sözü 
al Yıl~· .. 9 .~ ·a. - İmparatorluğunu te

tik onunıu münasebetiyle kendisi
tned~~arnağa gelen halka Muıolini 
ri sa •arayı balkonundan ıu ıöz
.. Yltrniştir · -9 . 
nüm .. ~yıı, en parlak zaferin yıl-
ebiJ Ud~~" Yalnız hadiselerin ihlll 

ecegı sükutuma alışmalısınız.,, 

nantere -Sovyetler 
icaret münasebellerl 
l.on4 

etler b~ 9 a.a. - Lord Halifax, ıov-
kabu~liii büyük elçisi B. Maiski'

\'Jret ettni~tir. Lordun elçiye son 
runııı?0taaınaa kah derecede vazih 

'lıtıea· ıyen bazı noktaların tenvir e
~di : ta.lehini mutazammın bir nota 

tnııı olduğu zannedilmektedir. 

arp Cephesinde piyade 

! ~0Pçu faaliyeti oldu 
. ~ıa. 9 : a.a. - g mayıı akşam tebli-
l>tiQ 
Ylend~e~e~. bu aabahki tebliğde de 
l'İllde ı~ı Uzere, geniş bir cephe ll
l'l he Pıyade harekitı olmuıtur. Dilt 

iiı de r~arafta pliskilrtillmüştilr. Gün 
nabo osgeslerin garbinde ve Wi• 
Psua:r1 nııntakaıında her iki taraf 
llltili aaliyette bulunmuştur. 
fıll~ hav~ orduıu tayyareleri ta
>'>'are ;ugun İskoçya'da düşilrülen 

orniedir. 

Sotyetlerin muvaf akıliyle 
Aaland adalar1 

tekrar askerlleıli 
~ hükOmeli de kara 

suıanm maynlach 
tin in{· Başı l. iner sıylad11 ) 

eç·c '- 'lafı, Sovyet Rusya'dan İ• 
· ""Pıl l'lıft rtsru1nıa·kt~ olan petrol ihraca-

Ooö t ınUştur. Bu ihracat, senede 

1 
ltıı118~~a baliğ olmakta olup evel

atı itlik an İtalya'ya sevkedilmekte 
l>iğ tardır. 

l er taraf t 1tler ~ tan sveç'te imal olan 
tıı p· e makineler de Ruaya'da bir 
I 

1Yaıa b aııe~ k sı ulabilecektir. 
. Stoıthot orasuları maynlandı 
' Stolı:ho~· 9 a.a. - Bahriye nezare-
111ltılarındrn takım adalarının harict 
. rn1lrıdı'T.a lıveç karasularının 
trı &.lnı b'ld" 
e ?· .rnernıek .1 1?11ektc ve bu ted-

•1111 tem· etın bıtaraflığının ida -
erıı L ın içi 1 
I •ll(tedir n a ındığını kaydey-•u . 
~ 4°rnit • • .eıınrn azaıı henü:ı 

e ~tokho1!~)'ı11 edilmedi 
•ınd • • 9. a a. B' t et e ıntiı · - ır sveç gaze-

er •uıft arar eden ve İsveç ile Sov-
e ~ 1 aıında t' ~ .. ,_ t an11 ıcarı muza11;ere -
.~ dolay18i~~§haoldu~unu bildiren ha
il bu tnüzak ricıye nezareti, bu • 

ecele ,_ ereler· · i ııtornit . ı ıcraya memur e-
ı!ı 01dufunu e~ın henüz tayin edilme

lcabine i• tJ•kat }'arın aktedilecek 
ı...ıd Q}in ~di~ ~ı~da bu komisyo . 

"lunu biI;ıe•ı~ın muhtemel bu • 
1rtnııtir. 

Londra, g a.a. - Royter bildiriyor: Dün gece, Avam Kamarasında Nor
veç harekitı müzakerelerinin sonunda B. Churchill, ıu nutku aöylemiıtir: 
"- Bizden çok defa, bu harpte niçin ilk teşebbüsleri almadığımız soru

luyor. Bu ilk teşebbüs yokluğu, ciddi bir mahzurdur ve bunun sebebi, ça
bukça ortadan kaldırılabilecek sebeplerden değildir. Zira, son beş sene zar
fında. Almanya ile havada bir muvazene idame etmekte ve yahut bu muva
zeneyi sonradan lehimize çevirmekte muvaffak olamadık. 

Hava pıritesi:eski ve uzun bir hilı:iye-
dir. Bu hususta ıiriştiğimiz ıayretlerde, 
muhalefet partileri, ıon iki ıene içinde, 
mühim yardımlarda bulundular. Fakat ha· 
klkat 1Udur ki, hava sillhları müıavatmın 
emniyetimiz için hayati bir ehemiyette ol
masına rağmen, Almanya ile miısavatı te· 
sise muvaffak olamadık. Pilotlarımızın ve 
tayyarelerimizin yiıkıekliğine raıı:men, ha
vada ıdetçe dun mevkide bulunmakhğı • 
mız, biırl, ıimdiye kadar olduğu ıibi daha 
birkaç zaman, daha müaait terait tesis e· 
dinciye kadar, birçok &üçlüklere, ıstırap· 
!ara ve tehlikelere mahkum edecektir. Fa
kat daha müsait ıerait, muhakkak surette 
bir ıün teessüs eyliyecektir. 

Hava kudreti üzerine 
müeHea lıarp 

Bugünkü harbe geçen harbin teraitini 
tatbik etmek bir işe yaramaz. Bugünkü 
harp, hava kudreti üzerine müessirdir. Öy
le ki havacılık, donanmalann ye orduların 
harekltrna katt surette tesir eylemiştir. 

Havacılığın ehemiyetinl faıla lıam etme
mekle beraber onun hakkını da teslim et
meliyiz. 

Muhalefet ltÇi partisi liderlerinden sa
bık bahriye Lordu Bay Alexander, bu -
rada B. Çörçil'in &özlerini keserek ıu su
ali sormuştur: 

Skager - Rak harbi 
Niçle Skaıerrak'ta diiemanm mUna -

kale hatlınna hUcum etmedik? DenlzUstt1 
semiler uynlnde Skaıerrak'ta hlkim' o
labilir •• ba auretle Uk aaatten itibaren 
almanların o.ıo ile muvaaalalarıı:ıı keme -
bilirdik. 

B, Çö r5il buna 5öylo cev~p vermistir: 
- Bidm karakol tayyarelerimize karıı 

dil11Danm harekete &eçireceii muazzam 
hava kuvetleri, bu uiulll, kabul olunamı -
yacak derecede tehlikeli bir hale sokabilir
di. Bu mıntakada karakol vazifesi görmek 
için mühim kuvetler kullanmak mecburi -
yetinde kalacaktık Ye bu karakollara hava 
kuvetlerinin verdireceii zararlar, her hal
de pek az aarı:ıan i'inde bir deniz felaketi 
getirecekti. 

Bu sebeple ablukayı denizaltı gemileri
mizle icrıya kırar verdilr. Bu, kullanabi
leceiimlz yeglne uıuldil ve bu bahiste, 
ben, deniz meselelerinde aallhiyettar ma
kamların fikrini takip ettim. Mlih!m bir
çok gemilerin batması neticesini verebile
cek bir emrin mesuliyetini üzerine almak
la böyle bir meauliyeti olmadın bir fikir 
ileri ıilrmelı: arasm.da büyük bir fark var
dır. 

Aldıinn bu kararda, ulibiyettar de -
niz eksperlerinin düşün,celerini takip et -
tim ve bunun tberine, Slı:acerrak'ta hare
kltı bir denizaltı harbine inhisar ettirdik. 

Ablukayı mümk~olduiu kadar mües
sir bir hıle koymak ' ıçln denizaltı ıemile
rimize verdiiimlz talimattaki mutat ka
yıtları kaldırdık. Gece veya iilndüz, bütün 
alman gemileri, fırsat dıiıtük~e batınla. 
cıktı. 

Bu, kıymetli bir muvıffakiyet olarık 
tecelli etti. Yedi veya sekiz bin kiıl bo. 
ğuldu. Oılo fiyordu kıyılarına binlerce ce
ıet çıktı. Oslo fen'rl civarında, bahriyeli
lerimiz, dehıet verici sahnelere phlt ol
dular. 

Fakat bir devlet için, hilen mücadele 
ettiiinıiz hülcUmet &ibi totaliter bir hüku
met için yedi veya sekiz bin kiıilik kıyıp 
nedir? 

Narvik 
B. C&rçll, bundan sonra Narv!k rnuvaf

fakiyetinden bahsederek .özlerine fÖyle 
devam etmlıtlr: 

Varspite'in Narvik'e ıiriıi amiralhlr 
daireelne bUytilı: bir rahıthk vermlıtir. Zi
ra Varsplte, burada ne dUpnan tarafmdan 
lı:onm•ı maynlara ne de torpil atmak iize
re dar bir zaviyeye uklaı:ımıı torpido 
muhriplerine raatlanıamııtır. 

Bizden tunu aoruyorlar: niçin, diba bi
dayette Bergen'e, Trondheim'e ve diier 
limanlara ıitmedik? Bunlara niçin &ide
cektik? Bura:arda bulunan dıişman torpi-
do muhriplerini tahrip için mi? Fakat bun
lann ekserisi, deniz tayyarelerimis tara-
fından tahrip olunmuıtur. 

Norveçe en mükemmel bir surette yar
dım etmek vazifemizdi. Bu hususta hiç 
bir ıiiphe yoktur. Trondheim'i iııral etmek, 
norveçlilere en iyi bir surette yardun ey
lemek olacaktı. Benim cfilıtincelerim, da -
ima Narvik'e müteveccih bulunmuıtur. 

Narvikte kati ehemlyette bazı neticeler 
'almamızı mümkün kılacık buı uler var 
ılbidir. 

I hraç hareketleri 
Hanrladıfımız pllnda, biri Nım90l'a, 

diferi AıMlalm•'e olmalı: üzer iki lhnç 
hareketi •• biı' de düpnaıun ele geçirdi&: 
Trondhelm fqordıma dotrudan doğrtı) 

bir ihraç hareketi mevcuttu. Bu son ihraç 
hareketi, muhakkak ki tehlikeli bir askeri 
hareket olacaktı. Zira birçok mühim ge· 
milerimiz, saatlerce, durmadan hava hU
cumlarına maruz kalacak ve pek muhtemel 
olarak aiır zayiat verecekti. 

Gemilerimiz Narvike asker nakline ha
zır bulunuyordu. Bahriyemizin kabiliyeti 
ıüphe &ötürmez. O halde 25 nisanda tat
bik mevkiine konulacak olan planımızı ne
den terkettikl .Çünkü, 17 nisanda Namsos 
ve Andalsnes'te yapılan iki ihraç hareketi 
muvaffakiyetle neticelenmlı ve denizden 
düşman hava kuvetlerinin verdireceği ağır 
zayiata katlanmaktan ise Trondheim'i ki • 
radan elde etmek daha kolay olacak &lbi 
&özülı:mUıtür. 

Denizden hücum 
Amirallık dairesi, Trondheim'e deniz

den hücum etmek için yaptığı teklifi geri 
almamı~tır. Böyle bir hareketin yapılamaz 
olduğunu hiç bir zaman tellkkr etmemiı -
tir. Fakat ordu, düımanın havadaki failı:l
yetine rağmen asker ihracının mümkün o
lacafından ciddi surette ıüpbe ediyordu. 

Bu ıerıitte, ıenelkurmaylar ıefleri ve 
ikinci ıefleri, hücumu, Andalsnes ve Nam
aoı'a çıkarılmıı olan kıtalarla yapmanın 
daha az tehlikeli ve daha çok kolay olaca
iı fikrin.de mutabık kaldılar. Başvekil ile 
hükümetin diğer bası, eksperlerimizin 
tavıiyelerini takibe karar verdik. Bu ka -
rarın bütUn meıuliyetlnl üzerimi~ alıyo
ruz. Aldığrmız haberleri göz önünde tuta
rak miiıavlrlerimizin haklı oldutunıı zan
nediyorum. Bu husustaki fikrimi deiiıtl
recek hiç bir sebep görmüyorum. 

Fakat vaziyet, çabucak kötülC1ti. Al
manların Oslo'nun eimalinde ileri hareket
leri, büyük aüratle inkiıaf etti. Norveçli
ler, dıJrbentlerdeld mevzilerini muhafaza 
kabiliyetini &österemediler, yollarını ve 
demiryollannı tahrip etmediler. 

Nisanın 25 inde veya 26 aında Trond
heim cenubundaki mıntıkaya külliyetli al
man kuvetleri releceii tahmin edilebil -
di. 

Diğer taraftan Namıos ve Andalsnes'
teki lislerlmizin fasılasız surette mlruz 
kaldıktan kesif bombardıman, bu kUçlik 
balıkçı limanlarma, mühim takviye kuvet
leri ihracına manl olmuıtur. Keza bu li
manlara, topçu kuvetl ve kıtaatı için er -
zak çıkarmata da muvaffak olamadık. 

12 bin aakerin ricati" 
Binaenaleyh kuvetlerimizi ya çekmek, 

yahut ezici bir üıtünlliie sahip düı;manın 
eline terketmek zarureti kendisini röster
miıtl. Bir fırkadan daha az olan bu 12 bin 
askerin ricati, büyük bir cliretle yapıl
mııtır ve ıunu dl illve edeyim ki büyük 
bir talihimhı varmıı. • 

Denizden doirudan doiruya ta.arruıa 

reçerelr Trondheim'i zaptetmek fikrinde 
ısrar etseydik, bidiıat lehimize döner 
miydi 1 Ben, ıemilerimizln, Trondheim'e 
atlrer çıkarabileceğini dalma tahmin et· 
miıtim. Miitehıaaıılar böyle bir teeebbiiıün 
lehinde mütalea yürütselerdi, bunun me
suliyetini üzerime memnuniyetle alırdım. 

Falı:at 25 nisanda Trondhelm'i veya ha
rabelerini ele ıeçirıeydllr, mUıtevliyi piiı· 
lrürtmelıc için Trondheim cenubunda klfi 
bir ordu tophyabilecek miydik? Bu cephe
de, 25, 30 bin kiıi tahıit etme~e munffak 
olaaydık - ki düımanın hava kuveti ba
kımından bu hayli ı;üpheli idi - bu kuvet
ler vaktinde yethıemiyecekler ve vaktinde 
topçu kuvetinin, hava müdafaa malzemesi· 
nin yardımından istifade edemiyeceklerdi. 

Fevknlide mükemmel mevzilerinde ta
ba11un etmiı olan alınanlar tarafından ya
pılacak taarruzların muauam •ikletlne, 
zannetmiyorum bizim kuvetlerimiz ınuka
vemet rösterecek kabiliyette olsunlar. 

Hiç ıüpbe yok ki, Oelo'daki alman iis -
ıil ve ıimal istikametindeki muvat'ala bat
tan, Trondheim'de ve yahut bu mıntaka -
daki diler ihraç noktalarında elde edebile
cek olduiumuz herhanıi kazanca nazaran 
münakap kabul etmez bir Ustünlliktedir. 

120 bin a•ker 
Cenubi Norveç merkezinde 120 bin al • 

:man, hareket icrasına bqlamıı bulunu -
yordu. Norveçe fasılAaız surette takviye 
kıtaatı göndermek lmkAmna malik bu -
lunduğumuza ratmen, orada, bizim için 
en kUçUk nihai muvaffaklyet ihtimali 
mevcut buluı:ımut olduğunu zaıınetmlyo • 
rum. Zira, Oalo UssUnün aımaoıarın elin· 
de bulunmuı, onlara bir UstUnlUk vermek 
te ldt. 

Norveçln Hltler tarafından latlll.l!ll, ıı1 • 
yast ve aevkUleeyıl büyük bir hata oldu· 
ğu hakkındaki sözlerimde, çok tenkit e • 
dtlen bu sözlerde !arar ediyorum. 

K.arı,ık zamanların, can 11kıcı haberler
den kendimi yorj(UD hlsaettlğlm vakitte, 
bu yorgUDlutumu aidermek üzere alman 
rady08Ullun verdltl haberleri dtıılerlm. 
Bunların ihtiva ettllt btıyilk ;yalanları 
lmı 1nktan sonsuz bir zevk duyarım. Me-

l:'\ • • ı mt'lr 11 zırl.hyı kısmen bR•ırdıl 
.. tı "-tra ıı1;1·"''•1'l"rını söy • 

" 

r lnglllere'de dokuz 
sınd silah 

altına ahnıyor 
Londra, g a.a. - 19 yqından 36 ya

tına kadar olan erkeklerin ıilih altına 
çağrılması ihtimaline karıı, kayıt mu
amelesi yapılacağına dair olarak bu
gün kırat tarafından yeni bir beyanna
me imzalanmııtır. Bu yeni beyanname 
mucibince takriben 9 sınıf silah altına 
alınmaktadır ki bu da iki buçuk mil
yon asker demektir. Kayıt muamelesi 
yaptırmak ve kıtalarına iltihak etmek 
üzere ıimdiye kadar milracaat eden
lerin saym iki milyondan fazladır. 

lngiltere'de casuslar 

ve sabotaj yapanlar 

idam olunacak 
Londra; 9 . .1.a. - Hükümet. memle

ket dahilindeki düşman faaliyetine 
karşı atağıdaki tedbirleri ittihaza ka
rar vermiştir : 
1- Düşman memleket ahalisinden 

olup da hudut harici çıkarılamıyanlar 
hapsedilecektir. 

2- Düşman bir memleketten çıka
rılanlar !ngiltere'ye döndükleri zaman 
kontrola tibi tutulacaklardır. 

3- Casusluk ve sabotaj gibi vahim 
hadiselerde, idam cezası tatbik edile· 
cektir. 

İskoçyada iki alman 
tayyaresi düşürüldü 

Londra; 9. a.a. - Hava nezareti teb
liğ ediyor : 

Bugün öğleye doğru, İngiliz hava 
ordusuna menıup bir harp tayyaresi, 
tskoçya'nın şark sahili açığında bir 
düşman tayy-areıiyle karşılaşmıı ve 
tayyareyi denize düşürmüştUr. 
Bir alman tayyaresi Fran•a'da 

yere indi 
Paria; 9. a.a. - Bu sabah bir alman 

tayyaresi, Cher departmanına mecburi 
bir iniı yapmı9tır. İçinde bulunan dört 
kişi tayyareyi tutuıtunnutlardır. Bun
lar köylUler tarafından yakalanıp as
keri makamlara teslim edilmişlerdir. 

~·· Londra. g a.a. - Hava igleri nezare-
ti, bugün öğleden biraz sonra bir i~
giliz avcı tayyaresinin İskoçya'nın ıı
maliıarki sahilinde bir alman bombar
dıman tayyaresini denize dütürmüş 
olduğun ı neırettiği bir teblii ile bil
dirmittir. 

!Uyorlar. Haldkatte yalnıa iki zırhlı hafif 
hasara ugrarnıııtır. 

Balık,ı gemilerinin tahribi 
Almanların izam etmedlklerl ;ye«Ane ha

berler, balıkçı a-emllerlmlzin tahribine da· 
ir olanlardır. 

Cenubi Norveç! terketmek huauaundakl 
kararımız, alınanların söylediklerinden 
bUsbUtUn bqka sebeplerle ittihaz edllmio
tlr. Her an zuhuru muhtemel daha büyük 
tehlikeleri k&l"fılıyabllmek üzere hava kU· 
veUerlml&i tüketmemeye ııayret etmeli -
Yiz. 

Eğer, İsveç Norveçin yardımına koe -
muı ve muhtelif tıyyare iıtuyonlannı 
hava kuvellerlmlzin emrine bıralanıt ol
aaydı, vaziyet bU.bUtbn bafka türlü olur • 
du. İsveç hükUmeUnln icraatı, daha bq • 
ka memleketler gibi, Brltanya hükUmetlnl 
tenkitten ibaret kalmııtır. 

Narvlk hakkında hiç bir haber verme
yeceğim. Yalnız ıu kadar ıtöyllyeceğlm ki, 
oraya takviye kıtaatı &öndermek husu -
ıundaki ıartlar ve vesait defitmis değil -
dir. 
Alexınder'in bqkı bir sualine cecvıben 

Çörçil müttefiklerin Nırvikte bir tayya -
re karargahına sahip olmalan icabettiğini 
söylemi$ ve alınanların, İngiliz deniz za -
yiatı hakkındaki iddialanna avdetle f()yle 
devam etmiıtlr : 

Almanlu 28 kruvazörün kısmen batırıl
dığını, kısmen hasırı uğrıtıldıiını iddia 
A!iyorlar. lWlbuki hasarı ufrıyan, bir kru 
vazörden ve hava dafi bataryasiyle mUceh· 
hez diğer bir kruvazörden ibarettir. 

On almana mukabil bir İngiliz 
On almana mukabil yalnız bir ingiliz 

ölmü:ıtiir. 
Hitler, Dıniımrkayı ve Norveçi iıtill 

etmekle, lskandinavyanın büyük bir kıs -
mını, kıtlık içinde bulunan nazi impara -
torluiunı iltihaka zorlamıt bulunuyor. 

Norveç koridoru artık mevcut olmadı -
iına ıöre, kontro!Umüzü dahı fazla ıenit
letmemekte bir sebep ıöremiyoruz. 

lnıiliz - fransız deniz ticareti, ıimdi 
dünyanın dördüncü derecede filosu olan 
Norveç filowna rüvenebilir. 

Mühim miktarda Danimarka ticaret ... 
miılnl himayemiz altına aldık. 

Müttefikler 800 bin ton remi lı:aybetmiı 
iaeler de, yakalanan semiler ve yeni inta 
edilenler ıimdiden bu rakamın dörtte iicü-
ne baliğ olmu!l!tur. • 

Dahili ihtilaflar ortadan 
kalkmalı 

Çörçil, sözlerini töyle bitirmiştir : 
Temenni edelim ki dahili ihtiliflar or -

tadan kalkaın, 11hıi kavıralar unutulsun, 
bütün enerjiler arttınlıın, milletin bütün 
kabiliyeti ve kuveti, mücadele uirunda, 

bir tek gayret halinde bir araya toplansın. 
Geçen harp esnasında, hiç bir zaman 

bugünkü kadar tehlikeye maruz kalmadık. 
Bütün bu meaelelerl, nok11n müzakere ne
ticesinde •e aceleye selen bir rey fte de
ğil, münasip zamanı intihap ederek iti da
ha ciddi ve parllmentQnUn nkarma da
ha yalnırk alır bir tında lrartılıyarık mü
ta lea etme.ini, mecll•ten ehemlyetle rica 
~'!erim. 

Çörçilin nutkundan 90DI'& talik takriri 
~rilmi' ve Avam Kamaruı, 300 muhalif 
~ye karıı 281 ~le lotbmılanm t9llk et

.nistbı . 
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ISTANBUL Gazeteleri 
Yeni Sabah 
Hazin bir manzara 

HUSETIN CAICID T ALÇIN, "Ham Mr -
ra.. lıaılıiı altııula di,... ki: 

"Soa dıniıı .. lıll,.U -....n lıawt •• ze• .. • 
rekleriııda ilki •illet lıisıitt ... W. prelı -· 
bl "' la•il tekil olH lıaHtli lıir ftla.,.nerlilı 
.......... rırak .,. .. .,. ..,,it lıir tecalliai .... _,.,,..!iz. w "CUori.U-" lıliri)"eti altmda, Ü· 
tiJı ıiyul lıayato Ukila ıilıi ıörM7W. Her -
lebttı aıiUr aııreHı deriıı kiilılu ..ı... olao 
aı1Ii,..t •iaaiııio lıilı- ıirdafi •ir .. nede ııail
lıt .,. nlau kartı yapılacak lıi,.•tlario auı..
ııaa intizar ıdit-k tabiidir. Hallıoki lıir laraftu 
nta• •• aillıt darpları b.,.t lıalar .... diiır la· 
raftan ntaaa lıira•tler de akıl alaıyacak derece· 
ele ileri ridiyor." 

Mıılıarrir, Hitt.r'io 50 iııci rıldöııimii .ıiııaMM• 
tiyle B•rlin'de yapılan lıiiJ'llk bir reaoıi reçiHn 
mıi1alıed11iııi ukletmekıedir. 

Bı bıiyiik IÖnnde, Hiıler'in lıendıriaı auıında, 
Çekoılovakya'yı almanlııra ıalaıı .. io reisicW.r 
Haclıa'r• •rrıUın _ .. kide, b• adam Jllrriiııe İ•· 
aıeden, toprai .. ı çifni1n ayalr.larıa ıeçiıioi al· 
kıılaııııııır. Bano lıuriilı lıir alÇAlr.lılı olarak la•ıif 
edeıı mııhrrir diyor ki: 

"Eier ellerlbe reçirelıilait olHlardı wlıistaa 
cüııılıarreiıi de, Nor.eç lııralı da, DHimarka lcJ. 
ralı da Fuhrer"ia lıiileleri ıruıadı Jer aUıcalr.lar, 
dünyalar faıi~i bu)iilı Tntoo lıalıraıaa- ıali· 
biyel ı:ıpannı dalı• riiu çarpacalr. ule aolıacak· 
tardı. Hainltri, uyıfları, nlaa •imde iil-ıiııi 
bilmiyenleri İti• bı alıilıet lıelı!iyor._ 

HiiH)'in C.lıid den• ediyor: 
"Bo çolı rakm ... ,.k lıakiki telıdit 'ft telılib 

lıarııunda alııl er•İyrcek marazi UdiM İıtiliya 
ıwıueı ıacmltkellerc!e ec;ıwlıi •-lleriııe lı1-t 
edecelı laaialeria bala-larıdır. Bo lıabılria lıir 
lııaaıı dofnıdan doinırı al-• paruirl• lıa:u.ıııt. 
auı aefillerdir. Cnelelurdı, lıer riıı -•ıelif -•· 
leketlerde al ... nlula u al-alara yardım için le· 
plıkııl eımiı ytrli ''rıui" rnplarıaa dair ...... 
lere teıadüf ıdiyoru. Bir -•lekette --u n 
-1ıatif lıalaaabiliı •• lıal-11 •i~ tı rarip rö· 
riinaıez , Falıat k -ı.aıefelia ıcoalıl bir ka)'Uk· 
la• •edet •-11 •• ecwlıt istillı- ilet lıiı. -•ini ror-i• kalbıuı ciaretleria .. oıiıtık
re•idir. Dünyada •iç lıir fiil ı...ua dalıa alçak 
T• ııeııl ol.a-z." 

Cümhuriyet 

Norveç meselesi Avam 
Kamarasmda 

YUNUS NADi. lıa !.atlık altında ıimal .. rblııa 
ait -n•larm lnriliz -cliıiııde -cip oldaftı İl• 
ıinlı n izalıluı ba~İı mnzaa ederek diyor ki: 

"Fuat dilılıaıı llyılıtır ki An• U-nıı -· 
lıaliflerindea •iç lıiri biilriimele oiçia No"ıç'e rit· 
tiııia dire iıiru etmiyor bililıiı lıiılıü-ı ııedn 
çalıak dnranarak dıh.a ani •• d·•· kııntli rit· 
mediiindn doları ıiddeıla ı.uiı ediliyor. Orada 
..ııalefet urbin dalıa biyiik lıir faaliyetle Mft 

Fransız kabinesi 
dün toplandı 

Londra radyosu bildiriyor: 

Fransız kabinesi bu sabah 2 saat 50 
dakika süren bir toplantı yapmııtır. 
Görüşmelerin mevzuunu Londra'da A
vam Kamarasının yaptığı müzakereler 
teşkil etmiştir. Kabine salı günü tek
rar toplanarak harbin sevk ve idaresi 
etrafında müzakereler yapacaktır. Bu 
müzakerelerin fransız par/Amentosu
nun 16 mayısta yapacağı celsede de 
akis bulacağı tahmin edilmektedir. 

Tuna komisyonu 
Galasta toplanıyor 
Bükreş, 9 a.a. - Avrupa arası Tuna 

komisyonu, 20 mayısta Galats'da top
lanacaktır. Bu toplantıya. İngiltere, 
Fransa, Romanya, İtalya ve Alman
ya delegeleri iştirak edecektir. Top
lantı ruznamesinde, Tuna mansapla -
rında seyriıefain hakkında eksperle
rin raporlarının tetkiki meselesi var
dır. 

Macar Hariciye nernlinin 
tekzip effiği bir ıayia 

Budape!te, 9 a.a. - BeJgrad'da çı
kan Politika gazeteıi ,Budapeıte mu
habirine atfen, evelki gün, Alman -
ya'nın Macariıtan'dan alman asker -
lerinin geçmesine müsaade talep et
miı olduğunu yazmııtır. Macaristan 
hariciye nezareti, bu taYialarla alika
dar olarak diln aktam macar basınına 

verdiği bir tebliğde, bu ııyfaların ta
mamiyle asılsız olduğunu ve bunların 
sebebini fena niyetli manevralarda a
ramak lazım geldiğini bildirmekte -
dir. 

(a.ı.) Jlıtbuat servisi 

w W.re .aı.-a w lıer ulde sefer ııeticeainia 
a..iıa el-11 fay .. iade •akiimettn bile tiddel· 
li ıöriM9 bir asU. ... ilıi .,. biaaeaalep -•ell 
~ ·•aai,..ti rilıi Udiaelerde •iikli_t, ais1ıet· 
le MM çek, Adeta kalııu ııfmıyauk kadar faz. 
la Mlııl'ladır. Hik._t İM .. r za-n -cip H· 

lıepleriııe •• tafılllb lıith aaaııeıirl• ftre-diii 
tedbirleriyle •rm .. defe nr-k uıaiacledir. De· 
-k lıi chıleııitı -tınthı lıirdir. Yalaız rinyet 
... teliftir." 

c-ı..rt.rıı'iıı -ıiM itidal .,. lilıla tani,.. 
ettiiiııi ... ıc.Miaiadea ... imaıılar rilıi kont
..... telıuü ettİrft ..Urrir diyor ki : 

"E....t, -tı.fikleriaizce dalıa ~abalı davranıla. 
ralı ft ·j~ oı..ue dalıa HratJe Urekel edilerek 
Norn~'te Ukia lıir Tui,..t tatlılauı elbet çok 
lyi oı.rthı. • ,.,..1 rizel lıir le-uidir." 

TAii 
İngiliz bbinesi imtihan oluyor 

M. ZEICERIYA SERTEL. bu batlık alımda di-
10r ki: 

"Ötedu,lıeri Ç..ı..rı.ro lıaltU..ıüıia ıiyaMtiııl 
Wı• içiıı birçok lnrilizler ı• tabiri lcııllanırları 

- Çok reç •• çok u. 
Yaoi Çealıerlurıı balı-ti yanıbr. unketaia

~r ... r itti r•ç lıalır •ı yıplıimı daiıııa H ,.. 
par. 

"Çemlıerlc.rıı kalıiMıi harbi lıifi derecede ıid
cleıle iduı edemiyor. lat••lııl lıizut ıiddetli bir 
urlıe tarlflar duiıldir. Teıelıbuıo ılaima d..-• 
lıırakmafı Ta mudafaada kıl-iı tercilı eder. 
Halbtılıi lıa•dli azimlıSr •e mdiıı n lıararlarında 
ç.abak 'l'e kati lıir bbiaeye ihtiyaç •ardır. Har· 
lıi dıiıman deiil biı idan etmelıyiz, O... İçİıl iti· 
hin ,.rtilerin iıtirlkiyle lıaTetli bir lıarp kalıi
ıi '11icade retinaelidir. Ve artık b• nıutereHi&, 
lıe ,. .. , ıiyaMte •ir ailı.ayet •ermelidir.,. 

İKDAM 
Türkiye sükunetini muhafaza 
ediyor . 

ABiDiN DAVER, ba lıaılılı altrııda, laıiliz 1ıa,_ 
wkiliaia I09 beyanatında '"-ttcfilıiıııiz Torki,. 
ıilıiııetiııi -ufau ediyor" deJiıiai haLia _,,,, 
zaa ederelı diyor lıi: 

"Ent. M. Çaııberle:rn'ia lıa!Ju nr, Tıirki,.. 
aik&netiııi mııhafan ediyor. Çunlı.a T11rki7e, CCll8• 

W l'lornç'le ,.,ıJao .. rbia cereyanı uzeriııde to• 
aaaiJle tlU bir ••ireti olaa lıareUtta -Hu
fiklerin •iradılılnı -nU.kiyebiıliii• ulıild 
kıı-t n -naımı olçıııeri bilıaiıtir. Ou aii
lıalafalı lıir elıeoıiyet atfelmQıiıtir. Nornç'teld 
1nriliz • Fraıum lınetlerinio reri almdıiı •
dulıeri, lıa ıutftlarda izUı ettifiıaiz ııbi, Nor• 
•eç •iHerilJeria ıline rcçaeydi elbette iyi ol•r• 
ıhı, f.akat, lıan .. alııi nki olmuı, urbi almaa
lara bnndıracak miıLim lıir Lidiıe deiildir. Ve 
No"cç'in ıafleıi. ba neticeyi lıuırlamı lır.,, 

Malıurir elli •r ıoreo lıi,.U lıarbİlı 46 •rnı
ıla alaaa ıauafferiyeıi denm etıiji .. ide dorl 
ayda al•alarıa .. rap olıhıi- lıa7clederalı -
kaleaiai lıitir-ktedir. 

Kabinede deği1iknk 
olması muhakkak 

(Başı 1. inci say/adı) 
niyetinde oldukları 11öylenmektedir. 

Eger B. Çemberleyn, kabinede blr de
Aioikllk yapmayı kabul ederse, yeni nazır
ları intihapla iktlfn etmektense, kırala ka
binenin inUotcrek lsUfa.ı11nı verme)1 tercih 
etmesl muhtemeldir. Çünkü bu suretle ka
binede cezrt tAdllAt yapılması daha kolay 
olacaktır. 

İoçl partisinin eenellk konferansı sah 
~ü toplanacaktır. Ve kabineye ıoUrAk 
meRleelnln, bu konferansta birinci dere -
cede rol oyuıyııcağı ıUphestzdır. İ§çl me
buslar, Çemberleyn'ln riyasetinde teşekklll 
edecek bir kabineye girmekten fmtına et
mektedtrler. 

Çemberleyn'in genlf bir itimat kablnut 
tqekkUlüne imkAn \•ermek için çekilmeğe 
mecbur kalmaııı mtı'!ıtemel görlllüyor. Ku
vetlerl istihsal için çalıoılmuı umumen 
lstenlldlğlnden, işçi mebusların kabineye 
l§tlrAkl birinci pl&nda yer alan bir mesele 
haline gelmiıtır. 
Akıam gazetelerinin fikirleri 

Avam kamarası mesaisi devam eder
ken, öğleden sonra çıke.n gazetelerin ilk 
tabılan lntııar etmiftlr. 

Bu gaze.teluin sütunları, dün avam ka
marasında verilen reylerin nctleclerine alt 
mütnlealarla doludur. 

Liberal bir gazete olan Star gazetesi
nin 81ynst muhabiri "b31vekllln istifa et
mesi muhtemeldir., ba.şhğı aıtıı:ıd:ı diyor 
ki: 

Cemberleyn'in, dün alqamki mağnevt 
matlOblyetten aoı:ıra kabinesinin vaziyeti
ni görilfmek üzere bugUn kır:ıl tarafından 
kabul edilmeııl muhtemeldir. Filhakika 81 
reylik ekseriyet, hilklımet tarattarlannın 
pek çok olduğu avam kamarası gibi bir 
mecliste o kadar ufak bir şe~dir ki, baş\·e
kllln istifa etmesi U\zımdır. 

:Muhbir, bu istifanın, bafvekllle kfbl -
ne arkadaoları araşında yapılacak lstlıa -
reler için zanırt zaman olan birkaç gün 
sonraya bırakılmuı mümktln oldu{,'Unu 1 -
lave ediyor. 

Evenlng Neva diyor ki: 
".Muhakkak olan bir ıey varııa: hUkU -

metin kredisi, gerek avam kamarasında 
gerek intihap dairelerinde aaraılmıotır." 

Altı Alman nakliye 

gemisi torpillendi 
Londra, 9 a.a. - Amirallık, kafile 

halinde seyahat eden altı alman iaşe 
gemisinin İngiliz denizaltıları tarafın
dan torpillendiğini bildirmektedir. 

Haıkikf Stil Mobilya, Avize, Kuınat 
ve Biblo arıyonanız lütfen bir kere 

DEKORASYON 
Mafazuma müracaat ediniz. 

İstanbul, .Be,ojlu, istiklal caddesi No. 353. 
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f Mısır allefizm müsabakalarından resimler 1 Hususi idarelere 

Mısır'da yapılan enternasyonal atletizm müsabakalarında 
türk heyeti geçit resminde 

İngiltere ve Fransanın 
alacağı f ındıklar1n 

fiyallan 
Giresun, 9 a.a. - İngiltere i~in fındık

lann takaslı ihraç fiyatları §U suretle teıı
blt edilmiştir: C. F. London Llverpol ta
kas % 40 hesabiyle lç fındıklar için nav -
lun 215 lira, kabuklu fındıklar lçn 2.SO li
ra beher yUz kilosuna Utıve edilmf§tlr. 

İç fındıklar standart 84,28, . .eıra naturel 
83/57, ılvrl iç 32/85, ince iç 28/55, kabuk
lu fındıklar, 81\'TI nıı.turel 15/87, shTi 
krlble 17/80, tombul naturel 17.60, tombul 
krible 18.01, ekstra tombul 20.15, 

Franıaya yapılacak lhrncnt için cif 
Marstlya takas etı 40 hesabiyle iç ve ka
buklu fındıklar için navlun beher yüz ki -
losuna S.10 lira ll!ve edllmiıtlr. 

İç fındıklar standart 34.88, sıra naturel 
84.17, sivri lç 33.45, ince lı; 31.65. 

Kabuklu fındıklar ılvrl naturel 16.67, 
ılvrl krfble 18.10, tombul naturel 17.40, 
tombul krtble 18.81, tombul ekstra 20.95 
kuru§. 

7 mayıı 1940 tarihinden itibaren meri
yete gfrmfı bulunan bu fiyatlarda ster
llng 5.20 fre.Mız frangı 2.94 esası yzerin • 
den hesaplanmıetır. 

13.93 metre ile birinciliği alan 
Ararat (Türkiye) gülle atarken 

Bisikletçiler Ankaradan 

hareket ettiler 

beled·yelere ait 

binalar1n kira 
bedelleri 

Koordlnaııyon heyeti, mlllt korunma ka
nununun otuzun u maddesine göre kira be
dellerinin arttınlaımyacnğı hakkında bir 
knrnr vermişti. Dahiliye vektl.letı, hu.eu.~f 
tdııre ve belediyelere alt binaların icarı i· 
§inde bu karaı ın nasıl tatbik cdlleceıttnt 
tesblt etmiştir. 

Husust idare ve bcledıyclerc nlt olup d:ı 
halen icarda bulunun gayrimenkullerin i -
car mukavelesi bittıği zaman, içindeki ki· 
racı icar akdini. 1 terse ga)Ti men
kul ıı.rttırnuya çılmrılmıyarak eski kon
turat şru-tlıırıııa ı;ore yeni kont.urat 

ı yapılacaktır. Gnyrlmenku!Un içindeki ki • 
racı konturatı yenilemek istemezse veya 
gayrimenkul bo3 bulunursa geçen seneki 
klrn bcdell tızcrlnden arttıı·mayn çıknnln· 
cak, bird~n tazın taltp çıkarsa fazla art • 
tıran nazara alınmakı. ızın vilCıyct daimi 
enctlmeni ve belediye encümen! huzurundıı 
kurn çekilecektir. S lrduğU pey, geçen se
neki icar bcd llnJcn noksan olan talipler 
kurnyn iştirak cttirllmlycccktır. Eski i · 
car b deli üzerinden talip çıkmadığı tak • 
dlrdc arttırınn, eksiltme lmnununa gure 
yenldm fcnr bedeli takdir ettirilerek art
tırmaya koııulnPaktır Bu takdirde gayri
menkul, evcik! sene icar bedelini geçme • 
mek lızerc en fazla pey ııtırecek olnnn iha
le edilecektir. 

Esaslı tamir veya 11!\veler yapmak, ihya 
ve imar ctmelt suretiyle bir gayri menim· 
ilin kıymetinde tebrdd il husule getirilmiş 
ve bu sebeple geçen seneye nnznran mn • 
l(lm olan icar bt>dcllnln nrttırılmllBı icap 
etmiş !so arttınna, eksiltme lmnununn gö • 
re vlltıyet dalmt veya belediye encUmcni 
tarafından yeni icar bedeli taıcdlr oluna • 
cak, fakat bu bedel geçen sene rayicine 
müstenit bulunacaktır. 

Yoksullara sıcak 

yemek dağıfllacak 
İstanbul, 9 (Telefonla) - Vakıflar 

idaresi İstanbul'un fakir halkla mcs
kfin semtlerinde yeni imarethaneler 
açmağa karar vermiştir. Bu imaretha
neler iaşeye muhtaç oldukları, mahal
li zabıta tarafından tespit edilen yok
sullara muntazaman sıcak yemek da
ğıtacaktır. 

İdare bundan başka .yüksek sanat 
kıymetini haiz camilerin tamiri ile de 
esaslı surette meşgul olmaktadır. Bu 
arada yeni camiin tamiri bitirilmiş
tir, diğer camiler de tamir edilecek
tir. 

Yazan: Ne§et Halil ATAY 

. Motörlü vasıtalar 
Amerikada 

vasıta la nn ın 

turistlerin 

dörtte 

kullandığı 

üçünü teşkil 

nakil 

ediyor 

Böylelikle de otomobil, yol ve . 
turizm birbirini tamamlıyor 
Modern turizm makine medeniyeti

nin kurduğu sosyal müesseselerden 
biridir ve bu müessese, makine mede
niyetine en çok intibak etmiş Birle
şik Amerika devletlerinde en ileride 
diğer dünya memleketlerindF ise bu 
medeniyete intibak derecelerine göre 
merhale merhale daha geridedir. Çift
çi memleketlerde, hatta sanayici mem
leketlerin çiftçi mıntakıllarında tu • 
rizm diğer memleket ve mıntak.alar
da olduğu kadar inkişaf edemi"or. 

Tarihi zenginler turizminin besle
diği büyük ve masraflı oteller dünya
nın her yerinde olduğu gibi ve tarihi 
bütün müesseseler gibi Amerika'da da 
yıkılmak üzeredir. Nevyork'un su şe
hirlerinden biri olan Saratoga'nın bu
günkü halinden bundan evelki yazı
ların birinde kısaca bahsetmiştim, 
dağlarda, ~rmanlarda. sahillerde, her 
yerde aynı şey 1 Turizmi, yol, ika
met, eğlence masraflarının azlığı, as
gariliği nisbetinde büyütmek 1 Zen • 
ginlere göre tereddi, fakirlere ve or
ta hallilere göre inkişaf! 

.-. 

park) gelinceye, hatta dönüp tekrar 
Nevyork'a varıncaya kadar bu yolla
rın her türlüsünden istifade ettik ve 
umumiyetle birini ötekine tercih ede
cek sebepler bulamadık. Bakı !anla
rın ve vaktiyle iyi yapılmış olanların 
(fena bakılmış ve fena yapılmış olan
lar da vardı) hepsi miıkemmeldi. 

Omaha'da lıize yol arkadaşlığı eden 
kızın (Miss C. N. nin) babası anla
tıyordu, 

- Bir memlekette devlet işlerinin 
iyi veya fena idare edildiğini o mem· 
leketteki yolların vaziyeti kadar hiç 
bir şey vuzuhla gösteremez. Yeni bir 
yolun bozukluğu devlet memurunun 
hırsızlığını, yolların bakımsız halleri 
de devlette idare kabiliyetinin azlığı
nı isbat ederler. 
Doğru yanlış bu amerikalı görüş be

ni seyahatte çok rahatsız etti. Ne
rede yol bozulsa veya bakımsızlaşsa, 
K. B.'ye Mr. N.'nin bu cümlesini ha
tırlatıyordum. 

·-· 
Amerika'da hafta tatilleri ıçın (k,i 

iç turizmin en büyük rakamını bu kı· 
sa gezintiler verirler) bir şehirlinin 
mevcut vasıtalarla (tren, otobüs, o
tomobil, deniz, nehir, hava vasıtaları) 
azami dört beş saatte gidebileceği me
safeler hesap ediliyor ve izaha lüzum 
yok ki bu mesafe şehirle gidilecek yer 
arasında işli yen vasıtaların süratleri
ne göre uzayıp kısalıyor. 

lngütere'nin istediği yumurtalar 
htanbul, 9 (Telefonla) - Son zaman· 

larda İnglltereden tUrk yumurtalarına çok 
iyi fiyatlarla talepler c;oğe.lmıııtır. Faka 
nakli m\l§kUl!tı da o nlebette artmı§tır 

lııtanbul mıntaka ticaret mUdUrlllğU yu
murtaların sevk lmkAnlannı arqtırmak· 
tadır. lngiltere le.şe nezareti memleketi· 
mtzden her hafta bcı bin sandık yumurta 
istemektedir. 

Romanya bisiklet federasyonunun da -
veti ilzeriıte türk milU bisiklet takımımı· 
zın geçen ay Bükreş'e gitmesi kararlaştı- Orta Anadolu' daki yeni buğday 

Amerika'da turizmin biri ihtiyaç, 
diğeri imkanlar olmak üzere iki tet· 
kik safhası vardır. Birinci safha, me
seıa; iş vaziyetlerine göre bir şehir 
veya bir memleket halkından ne ka
darının şehir veya memleket dışına 
çıkmak ihtiyacında olduklarını, çık
tıkları zaman şehirden veya memle
ketten ne kadar zaman için ayrılabi
leceklerini, ne kadar uzağa gidebile
ceklerini, sıhi ihtiyaçlara ve şehrin 
coğrafi vaziyetine göre nasıl bir yere 
gideceklerini tesbit safhasıdır. 

Amerika'da tren külfetli1ve nisbe
ten pahalı, tayyare çok pahalı, vapur 
nisbeten ağır işliyen vasıtalardan te
Jakki edildiği için iç turizm dörtte 
üçten fazla motörlil vasıtalara daya • 
narak inkişaf ediyor ve böylece iki nlmıştı. Fakat yeniden yapılmakta olım mahsulü çok iyidir 

Böyle bir tesbitte göz önünde tutu

ltalya ile ticaretimiz 
İltanbul, 9 (Telefonla) - ltalya ııe 

bir pistin ikmal edilememesi dolayııııyle 
rumenler mllsabakaları bu ayın yirmı liçil-
ne talik etmişlerdi.Bu müsabakalarda bu • 
lunmak İlzere hazırlanan bisikletçileri
mizden ilk kafile dün aksam federasyon 
ikinci reisinin idaresinde olarak İstanbu
la gitmiştir. Kafile cumartesi gliıı.ü Besa
rabya vapuriyle Romanyaya gidecektir. 

Birinci kafileyi te:,kil eden bisikletçiler 
pist lizerinde koşacak olanlardır. İkinci 
kafile de gelecek hafta aynı gün yola çı • 
kacaktır. 

TUrklye arasındaki tıcaı1 mUnaeebctlcrln Sporculanmıza iyi seyahatler ve mu· 
tanzimi, ve mevcut mUııkUllerin halll için vaf{akiyetler dileriz. 
İtalyaya gttmlll olan Ticaret Vekft.letl ----
atarıdardlzasyon mUdUrU bu sabah İltan- Alucra'da yapılacak jeolojik 
bula dönm~ ve akvam treniyle de Anka· • tetkikler 
raya dönmUştUr. 

Öğrendiğime göre İtaıyn'da )'apılan te
maslardan mUsbet neticeler alınmı§tır. 

Almanlar f ııtrk istiyorlar 

latanbul, 9 (Telefonla) - Almanlar 
100 bin liralık fıstık aatın almak için mU
racatta bulunmuılardır. Ticaret Veka.Iett 
bu 1§1 tetkike İstanbul mıntaka ticaret 
müdUr muavini Hakkı Nezihiyi memur et
miı;tlr. 

lzmir limanında 

İzmir, 9 a.a. - Zeytınyağı ıhracatçılar 
birlıği zeytinyaiı ihraç fiyatlarında kilo
başına altışar kurus tenzilat yapmıştır. 
Bu suretle beş asıt esası lızerinden fiyat
lar 48 ve 50 ve 52 olarak tesbit edilmiş 
ve bu fiyatlar ticaret vekllletinin tasdikine 
arzolunmustur. 

Bir muhtekir yakalandı . 
ızmir, 9 a.a. - Çay uzerınde ihtikllr 

yaptığı sabit olan çay bayii Misel Cevas 
tevkif edilmiş ve milli korunma kanunu
na göre muhakeme edilmek üzere mah • 
kemeye verilmiştir. 

Zeytinyağı ihraç fiyat1arı 
ucuzladı 

İrmir, 9a.a. - Gazetelere nazaran nisan 
ayı içinde İzmir limanında muhtelif mem
leketlere yapılan ihracat yekünu 4.429.892 
liraya baliğ olmaktadır. Bunun 1.880.750 
lira kıymetindeki kısmı tutlindiır. 

Muğla' da hayvan sergisi 

Muğla, o a.a. - Vlllyetlmtzdc hayvan 
sayımı bltmtıst.tr. Bu sayıma göre vllAyet 
dahJllnde 135.676 koyun, 233.740 keçi, 44 
tiftik keçi, 7901 deve, 899 manda, 112.016 
sığır mevcuttur. 

Slovak hududunda 
bir hareket mi ? 

Alman hududu, 9 a.a. - Havas ajan· 
s:ndan : 

ş. Kartı.hisar, 9 a.a. - Jeoloji tetkika· 
ta memur heyet, dlln Glresundan Ş. Kara· 
hisara gelmlıs ve sabahleyin Alucra'ya ha· 
reket etmlotlr. 

İımirde casuslann davası 

yeniden görüldü 
·ızmır. 9 a.a. - Trakya mıntnkasında 

casuslukla itham edilerek İzmir ağır ceza 
mnhkemt'sincc muhtelif cezalara mnhk(bn 
edilen beş bulgar hakkındaki hUkmUn tem· 
yiz mahkemesince bozulması Uzerine dUn 
tekrar edilen muhakeme neticelerinde 
bunlardan Papaz Mnrtlrlnln 8 sene 4 ny a
ğır hapsine ve 2 sene 6 ay muayyen bir 
mıntakada emniyeti umumiye nezareti al· 
tında !kametine, diğer suçlulardan Lambo 
ne Kiri ve Slnkoviç'ln onar sene ağır ha· 
pfslerlne ve Uçer sene nezaret altında bu· 
lundurulmalarına, mUebbeden tımme hiz· 
meUerlnden mahrumiyetlerine ve cczala
nnın devamı esnasında hepsinin mahcur 
tutulmalarına karar verllmlısttr. 

Yamanlar dağındaki heyelan 

:tzmlr, 9 a.a. - Yamanlar dağında Ça
rıkdere mevkllndekl bil;1lk heyeltın esna· 
aında kaybolan kaynaklardan biri bulun· 
muş ve borularının da tamiri yapılmıştır. 
Diğer kaynakların tamirine devam edil -
mektadlr. 

Karaman Sulh Hukuk Hakimli
ğinden: 

Karaıaan'm Kisecik köyünden Musa km Fadime 
nlıili nukat Galip T artanoilıı taraFından Çumra ti• 

ki 11lılıiye memnra ölü Abdullalı kamı Omıııülıanı 
aleylııne açılan 940 - 346 numaralı htilılıalc clha11-
nın ıöriilrnckle olan malıakemeainde ıııulıartnin du
raıına ~iind olan 30. 

0

4. 940 torilıiude ıaa•kuncyt 
celmtmiı n ikaıattılhı da me~lıul lıalunmaı oldu
iandan ilinrn telılicıt i!uına lıanr verilrniı n malı· 
kttııe 7. 6. 940 tırilıine muallık lıalanmuı olducını
dın mnhnre Je'l'nU maa7yeni mezkurde aıalılıtm•r• 
relıııediii Ye)'• vrkil ıiindorıardiiı takdirde mahake
mcniıı ııralıında ıorulece(inden dantiye 7erine kaim 
olmak uzert ilin olunur. 1841 

Alman kıtalarının Bohemya ve Mo- Zayi _ Ankara insaat usta .okulundan 
ravya'da Slovak hududu istikametin- aldığım tahadetnamemi kaybettim. Yenisi
de bir takım harekatı görülmÜJ oldu· ı ni alacağımdan eskisinin hlikmU olmadığı 
iu bildirilmektedir. ilin olunur, 102 numaralı Şakir B!l)'Wı; 

zı .. - ""..ı..tl' une 1--.-.. u~---. ~- '!laçak-"- l ;T"'q;uıı'hıgu -oeı<cce r Da a 
bilhassa orta Anadolulln buğday vaziyeti olmak üzere - dört esaslı nokta şun
çok memnuniyeti muciptir. Pamuk mınta-
kaları nda pamuk ziraatı de çok iyi bulun- lardır: 
maktadır. 1 - Tatil müddetleri ve mevsimler 

( __ B i_B _L i v_o_G R_A_F Y_A_) 
Kara Elmas 

Zonguldak Halkevi dergisi 
ikinci sayı 

Zonguldak Halkevi evelce de nefis bir 
ıekildc birinci sayısını tabetmiş olduğu 

"Karaelmas" adlı mecmuasının ikincisini 
120 büyük sayfalık bir hacimde neşre mu
vaffak olmuştur. Mecmuanın başına ve a
rasına kuse kağıdına basılmış resimler ko
nulduğu gibi Ebedi ve Milli Şeflerin Zon
guldatı ve ~evresini ziyaretlerine ait bir -
çok resimler metin içine serpiştirilmiştir. 
,Mecmuanın on beşinci cilınhur.iyet yılı i~in 
hazırlannuya başlandıfı bu mevzudaki ma
kalelere fazla yer verilmekle anlaşılıyor. 

Mecmuada Ebedi Şef'in ölümleri üzerine 
Ankara ve İstanbul gazetelerinde neşredil
miş birçok yazılar da toplanmıştır. Büyük 
emekle hazırlanan mecmua, Karaelmııs ya
tağı Zonguldağın değerli bir eseri halin • 
dedir. · 

Türk Hukuk ve lktısat Tarihi 
mecmuası 

İstruıbul üniversitesi Turlciyat enstittıJ • 
sünün kıymetli nJCSaisi arasında türk hu • 
kuk ve iktisat tarihi de vardır. Ve bu ens-
titü 1932 de bu adla bir mecmua da neşret
miştir. Profesör Fuat Koprülü'niln mlidil
rü bulunduğu bu mecmu~ın ikinci sayısı 
da son günlerde nesredil&ıiştir. Bu ciltteki 
yazılar şunlardır: Proto • bulgar hukuku
na dair notlar - Fuat Köprülü, İlhaniler 
devri, idari teşkilii.una dair • Şerafettin 
Yaltkaya, eski türk unvanlarına ait notlar -
Fuat Köprülü, hukuki sempollerdcki mo -
tifler • Fuat Koprülü, Cucu ulusunda Pay
sa ve Baysga'ya dıı.ir • A. N. Samailoviç, 
Bnsma'ya ve Baysa'ya dair • Hasan Öi"te
kin, islamiyctte sermayenin zuhuru ve te
davüle vazı • W. Bijcirkman, tlirk teamül 
hukukunda evlatlık meselesi • A. Caferoğ
lu, malikline divanı sistemi - Ömer Barkan, 
ayrıca notlar, tahliller ve tenkitler. 194 
büyük sayfa 135 kuruştur. 

Zehirli gazlardan 
korunma kılavuzu 

Ankarııdı açılan poliı kanunda ıelıirli ın n 
kimya muallimi balu1111n kimraıu Mehmet Ali Oz
öner lıurllaki bir unelik çalıımalarm neliceai ola. 
rak derıltria hü!iıuıru sualli ve cevaplı lıüçuk bir 
kitapta toplamıı n ııqretmiııir. 

Cebe ııiaralc bir 'hacimde ve iyi lıir tekilde ta
betirilea "ıelıirli radardan lıonıııma lılnun., lıa 
nziyeti ile yalnız mekteplerde, lıunlarda ıaıdaa 
korunnuı deralerini tıkip edenlere deiil, lıiitiia yurt· 
taılara fayclıb bir ner lıalini aJııuıtır. 
Obıacmnıaıza ıuıiı.• ederi-. 

(Hafta veya sene tatilleri): 
2 - Coğrafi vaziyet, (mesela sahil-

lerden dağlara, dağlardan sahillere), 
3 - Sıhi ihtiyaçlar ve müesseseler, 
4 - Eğlence müesseseleri. 
İkinci safha, bu bir yollar, vasıta

lar, müesseseler meselesidir. 
Birleşik Amerika'nın siyasi vahde

tinin - hattfi amerikalılık vahdeti -
nin - en başta modern nakliyat sis
temine ve vasıtalarına istinat ettiğini 
herkes bilir. 

Benzin motörü ve bu motörün yarı 
ve yarıdan fazla randımanla (ki A
merika hariç dünyada benzin motörü 
süratinden vasati istifade nisbeti yüz
de 20 • 40 arasında değişir, şehirlerde 
yüzde. on, on beşe kadar düşer.) işle
mesine müsait yollar birleşik Ameri
ka coğrafyasını beygirli vasıtalara gö
re yüzde sekiz yüz, buharlı vasıtalara 
göre yüzde 200 • 250 nisbetinde; hal
kın bu vasıtalardan istifade nisbetine 
göre ise: Fransa'dan yüzde üç yüz el
li, Almanya'dan dokuz yüz elli, ltal
ya'dan iki bin iki yüz, ilh •. ilh •• nis
betinde küçültmüştür. Hesap şudur: 
Birleşik Amerika'da umumi nüfusun 
dört buçukta, Fransa'da on dokuzda, 
Almanya'da kırk üçte, ltalya'da dok
san yedide birine bir otomobil düşer. 
Bazı Asya memleketlerinde nisbet baş 
döndürecek kadar büyüktür. Mesela 
Afganistanda 3800, Yemen'de 6434 ki
şiye bir otomobil düşer. 

Bir nokta daha: 
1935 de 77 milyon nüfuslu Alman

ya'da bir milyar altı yüz milyon, 1936 
da kırk dört milyon nüfuslu 1ngilte
re'de dokuz yüz doksan milyon, 193S 
de kırk iki milyon nüfuslu Fransa'
da beş yüz seksen beş milyon kişi 
trenle seyahat ettiği halde, 1937 de 
yüz yirmi sekiz milyon nüfuslu bir
leşik Amerika'ua bu vasıtadan yalnız 
dört yüz doksan dokuz milyon, oto
hüslerden ise (şehir içi nakliyatı da
hil değil) altı yüz yirmi yedi milyon 
kişi istifade etmiştir. 

Rakamlar Birleıik Amerika'da tu • 
rlzmin inkişaf sebeplerini de izah e
derler. Amerika'da devletler, şehirler 
ve turizmle allikadar olarak dağlar, 
ormanlar, sahiller otomobil yollariy
le (High way) biribirlerine ve büyük 
şehirlere bağlıdırlar. Belli başlı yol
lar çimentolu betondan yapılmıştır. 
S<>nra devletlerin fakirliğine, zengin
liğine ve yolların ehemiyetlerine gö
re; 2iftli beton; asfalt ıose, idi ıose, 
sulu ıose, yağlı §Ose vardır. Biz Nev
Y.Ork'tan bura>:• .(Yellowıton N. 

ti 
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turizmi, turizm otomobil sanayiini ve 
yolu ite ite, zorlaya zorlaya, büyütü
yor. 

Feci bir kaza 
İzmir, (Hususi) - Sinekli cadde· 

sinde Vezir suyu bendleri üzerinde 
dolaşan Selim Polat adında bir adam 
muvazenesini • kaybederek 45 metre 
yüksekten düşmüş, sağ gözünden ve 
vücudunun muhtelif yerlerinden ağır 
surette yaralanarak memleket hasta
nesine kaldırılmıştır. 

Zelzele mmtakasmdaki 

köylümüze tohumluk ve 
hayvan levziah 

Ziraat V<'ktl.lcU, Kızılay genci direktör· 
lUğ{l ile mUştt'rckcD r.elzele mıntakasında 
bulunan felO.ketzcdc vatandaşlarımıza yl\r• 
dımına de\'am etmekt~dlr. Vektl.lct zelzele 
mıntakasındnkl çiftçilerimizin hemen hep
sinin bıığdaylık tohum ihtiyacım karşıla
mıştır. Hayvan Hayvan mUbayna ve tevzii 
devam etmektedir. Şimdiye kadnr on bine 
yakın hnyvnn ınUbayaa olunarak köylUmU
ze dnğıtvmıştır. ----

Yeni maliye müfettişleri 
Maliye teftiş muavini BB. Şefik KAzım 

Yer, Nihat Alpar, Necmi Tansu. Nezihe 
Slrel, Hlfat Onat, Salt Kandan. Vefik Pi· 
rlnççloğlu, Nazif Camcıoğlu, Hilrrem Ku
bat beşinci sınıf maliye mllfettişlfklerlne 
tayin edllrnlıılerdlr. 

Edirnede muhtar ve köy 
katipleri kursu derslere baJladı 

Edirne, 9 a.a. - Muhtar ve köy ka· 
tipleri kursu Edirne halkevinde açıl
mış ve derslere başlanmıştır. Bu kur
sa 25 i katip ve 95 i muhtar olmak 
üzere 120 kişi iştirak etmektedir. A
van projeleri parçaları hazır ve pııi.n
ları tamam olan 8 şehir ve kasabanın 
imar planları bu sene yaptırılacaktır. 
Bunlar Kırklareli, Biga, Gelibolu, Ba
baeski, Çerkesköy ve Saray'dır. 

Voroıilofun reisliğinde 

komisyon kuruldu bir 
Moskova, 9 a.a. - Halk komiserle

ri meclisi, mareşal Voroşilof'un riya
setinde bir hükümet komisyonu teıkil 
etmiştir. Bu komisyon yüksek sovyet 
meclisi riyaset divanına, ordu ve do
nanma için amirallık ve generallıklar 
makamlarına getirilecek yüksek ku
mandanları teklif eyliyecektir. 
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RADYO 

T'URKİY
0

E 
--(Radyo DlfUzyon Postaları l 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAP..A. 
----( Dalgn Uzunluğu ) 

182 Kcs./120 K«· f 
9465 Kes./ 20 K\\'· 

m. 1648 
31.70 m. 
19.75 ın. 15Hl5 Kes./ 20 K\\'· 1 

CUMA: 10.5.1940 
12.30 Program, ve memleket saat a: 
12.35 Ajans ve metcorolojı habc' 
12.50 Müzık: muhtelıf şarkılar (f 
13.30 • 14.00 M üz ık: karışık progracı 
18.00 Program, ve memleket saat 
lS.05 Muz ık: solıstler ve melodıler 
18.30 Muzik: hafif muzık ve c 

(Pi.). 
19.10 Müzik. Çalanlar: Fahire Fer { 

fık Fersan, Fahri Kopuz. 
1 - Okuyan: Radıfe Erten. 
1 - Y csad Asım • hıcıu 
(Bilmem nıye bir buseni). 
2 - Udi Cemil • hıcaz şar1'1 
kıisdün bisebep). • 
3 - Refik Fersan • hical 
(Cihanda bircık sevdiğim & 
4 - Fahri Kopuz: ut taksirnı· 
5 - Refıka - karcığar &arkı: 
neşeli seve.la uolu). 
lI - Okuyan: Aziz Scnscs. _.k 
1 - Kemal Emin Bora • uş~ 
kı: ( Bagı hu sn un o güzel g;,ıU 
2 - Eyipli Mustafa • hicaz 
kı: (Bak şu dilber kadına). ~ 
3 - Sadettin Kııynak • hüscY"' 
kü: (yanık Ömer). 

19.45 Memleket saat ayan, ajans .,. k 

tcoroloji haberleri. 
20.00 M ıizik: Nişaburek faslı. Çal 

Fahri Kopuz, Cevdet Çagla, 
Tümer, Zuhtil Bardakoğlu, 
Tokıcs, Mustafa Çağlar. 

20.30. Konuşma (milli kahramanlık 
kibeleri). 

20.45 Müzik: saz eserleri ve münf 
ganni. 

21.10 Konuşma (sihat saati) 
21.30 Müzik: kuçuk orkestra (şef: 

Aşkın). Johann Straıas gecesi= 
1 - Artist hayatı. 
2 - Bin bir gece masalı (İn 
pereti.) 
3 - Sark hikayeleri. 
4 - Viyana kanı. 
5 - Güzel Mavi Tuna. 

22.30 Memleket saat ayarı, ajans 
!eri: zirat, esham - tahvı!Jt, 
hiyo • nukut borsası (fiyat). 

2.2.50- Müıik: cazband (Pi.). 
23.25-23.30 Yarınki program ve ıca ' 

•••••• 
-( FRANSIZ RADYOLARI l 

FRANSİZ Radyosunun TÜRKÇE 
yatı bir zamandruıberi günde fkf def' 
pılmal<tadır. Bunlnnn saat ve dalga 
luklarını ruıağıda bildiriyoruz : 

1 - TÜRKİYE .saatiyle 19.45 ıe: 
dalga 41.44 M. 

2 - TÜRKİYE saatiyle 20.85 tc: 
- P.T.T. 253M. Rndlyo - MED1TE 
227 M. 

•••••• 
-( İNGİLİZ RADYOLARI ) 
İNGİLİZ Radyo Şirketinin (The 

Broadca.eUng Corporatton) in ecnebi 
lerde haber nearlyatı programı : 

Ankara Dalgf 

TÜRKÇE 
İNGİLİZCE 

Saatiyle Uzuııl 
18.55 21..82 
8.16 81.55 .. .. .. .. .. 

11.00 81.55 
13 30 19.S!l 
15.15 19.S!l 
18 00 25.58 19.82 
20.0() 25.53 

FR.Al·srzcA 1415 
23.00 

__ .... _ 
16.84 
81.82 .. 

• • • • • • 
---İ R AN---

--l Tahran Radyosu )__... 
TAHRAN Radyosu kısa dalga l9.9f 

re üzerinde her glln Türkiye ıaaUyle 
dllz 12 de TÜRKÇE ne§riyat yapmalı 

Bu gece 21 de 

ULUS Sinemasın 
ŞEHiR TİYATROS 

HERKES 
KENDİ YERİN 
••••••••••••••••••••••••••••••••• . 
: Sayın aeyircilerin temıd• 
: den on dakika evvel tef" ' 
~ rifleri rica olunur. ( 
••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Gündüz yalnız 14,30 ve t6ı 

matinelerinde 

AŞKIN 
TL: 6294 

Yer bulamıyanların na zati 
dikkatine 

ŞEHİR TiYATROS 

O KADIN 
ve 

Bir muhasip 

Bilet almak için ULUS sin~ 
sına lütfen müracaat edin''° 

İZMİR r.1 

ENTERNASYONAL FUARlııJ ~~ 
HAZIRLANINIZ. 

20 ağustoa • 20 eyliil 

1 9 4 o 
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emberleyn mağlup değil, 
muzaffer olmuştur 

kamarasmdaki 
---~ -

llgiliz A K vam amarasında 
iki .. 

h gundenberi devam eden 
a.raretl · ·· k . N , ı muza ereler olmuı-
orver tek" h k. .. .. . ... ı are at yuzun-

, ırı T ç gı ız muhalefet liderleri· 
İddern~erleyn'e karıı yaptıkla· 

et) h'· nı 1 ucumları gazetelerde 
İceu!ıurıuzdur. Bu hücumlar 

ıırıde . ·ı· B k·1· . •• ıngı ız aıve ı ının 
erıne bile zahip olanlar bu· 

b~lur. Fakat Cemberleyn bü-
ır aa. • • mımiyetle Norveç hare· 
llld~esabını millet vekilleri 
e ok ·· da muı ve bu çetin imti-

ley:,:zor kurtulmuıtur. Çem· 
• 200ın aldığı rey miktan 281 

,.. 
1

mebus aleyhte rey ver· 
e 30 - b • • ~L i!f •aae us reye ııtırıuL et-

up ~r •. A~am Kamarasında bu· 
ile ~ ••lınkaf edenlerin adedi 

ktect· arasında tahmin edil
aldı ·ır. Filhakika Çemberleyn-

a:ı: ~1 f.I f~zla rey umumiyetle 
I>a.lll~_akk.ı ~dilebilir. 20 niaan
ni._ •er ıstıfa ettikten aonra 
" ed~da kabineyi teıkile me
dll 

1 
ti!\ Paul Reynaud 22 ni

l'e;eclia Önüne çıktığı zaman 
"l.•ıırne mukabil 262 reyle itimat 
"nlc:.f ıı ve o zaman da 110 kiti 

.. et-· · dı· ••dflı. Reynaud'nun ka-
rı eks . . 

arıd • erıyct Çemberleyn'ın 
ıgı ekseriyetten çok fazla 

illa r • 
il l •&men fransız Baıveki-

a.,,. •sı olup da hüküm.eti ifaya 
dan edeceği &0rulmuştu. Fakat 
~ •tağı yukarı bir ay geç-

Ud b!U~u aöyliyebiliriz: Rey
İı!ıd· run vaziyete tamamiyle 

ır. 

hııdi t-k-- • ·1· h"'k"' t" • ... rar ıngı ız u ume ı-
l')e:ı..ııı ~aziyetine gelelim: Çem
~ elki dün ve evelki gün 
etirı ~arası önünde mağlu

rec : "•dar aürüklenebilecek 
'ce e tel\lıit edilmiıtir. Hatta 

·ıııtt 7.ebuılar: "Çekilin! İstifa 
ı ha b~Ye bağırmıılardır. Bazı
id•" ırı kafi derecede enerji 
ett re .edilemediğinden, bu va· 
ileb~t :rııhai zaferden bile §Üphe 
1cllt

1 
9ceiinden bahsetmiılerdir. 

trıbe ~llutrnamak lazımdır ki: 
ltıbe "1 eYn'e yapılan bu hücum, 

bil'r eyn'in müdafaa etti~i te
"l.e.f ~·~eridir. Demokruinin 

ilc.Jer~r~dır, Müttefiklerin takip 
İdir \ ... ~r.p hedeflerinin bir za-
il» ~l urıyetine ve istiklaline 

'"d•f •n, onu bütün azmiyle 
-~•Ya aznıetmit bulunan hür 

feıid'•te.kil bütün milletlerin 
"l.ete)ır'. Alman radyosu, alman 

.. erı bu h , .. 1 1 löyJe . ususta ne soy er er-
i •ın) ap b er, ne yazarlarsa yaz· 
b:ıı· ı.ı, halk iradesinin ve halk 
1 •Yetinin b. f 'd' C 
eY:ıı h .. .. ır za erı ır. ~em-

Otor't ukumeti bu uyede bü
•iııe ı h~ rejimlere hür ve ira
~İI' 0~\~P bir milletin nelere 

il ıleceğini göstermiıtir. 

nihle b" ır mukayese 
eırıherl N eYn Andalsnea'te ve 

l'İtıj .. ~rnaos'taki mü~tefik asker-
.. rıcat' 1 

lc.e..,_e. l ıy e, demokrasi namı-
llıiye nı an bu büyük zaferi bir 
klcalt k~U~up tartsa, netice mu-

.ilci hü ~ aa~e kendi lehine değil, 
lletı ~Yetıne ıusayan bütün 

837 ~rın ~ehine ağır basacaktır. 
r·. lleaı m d ı ıltrd ayıaının 29 un an· 

ı ar rn k"' . ı· 1 e.ıı, İ'l ev ıını e ınde bu un-
•eııe . .Yatındaki Baıvekil, şu 

.~. ıçınde -.! .. .d. . . 

. cııtil'ir "b• unyanın gı ışını 
ıa..1 Rı ı .. ·· .... ere h. gorunen birçok ha-

biı-..01!~ ıt olmuıtur. Bu esna
-~ "ısrı-1 
~ l.!ü .h1 a ar yapılmış ve bil-

01'\oeç l'İ rıı . Yapılrnııtır. Münih'e, 
•t •tfed ca:ınden daha az ehemi

•ıı d e? er Yanılırlar. Fakat o 
•kıl k~ ıngiliz Baıvekili dünya-
b. , •Yaıet v b . b 
ır tey . e asıretten aı-

ab-.ı ettiği •d.a~e edemiyeceğini 
"l.e.le.rn

1 
l ıçın bu anlaımayı 

~1 'tell ıı:._ır. Yoksa Münib, Nor
ı Ilı . Uttefik a k 1 . . . eaırıde d s er erının çe-
9iıldi. F ~ aha tehlikeli bir fey 
-, "•hak a at 0 da aynı endiıe 
l.l'p tee.rnetere medeniyeti bir 
,ııle.l'J na ıyle kirletmemek, in-, 

Çıll.. '"Lll'lk Yere ··ıd·· ..... Pılını b. o urmemek 

1 

mana tekaddüm edilmediği var
dır. Bunu Lloyd George bile SÖy· 
lüyor. Umumi harbin Baıvekili 
demek istiyor ki, mademki Al
manya Norveç'i iıgal edecekmiı, 
niçin lngiltere daha evel davran
madı? •• Fakat bu, bugünkü har
bin mucip sebebi olan büyük ve 
çok kuvetli bir doktrini inkar et• 
mek olurdu. Müttefikler niçin 
harbediyor? Küçük devletleri 
müstevlilerden kurtarmak, dünya
yı rahat ve huzura kavuıturmak, 
herkesin emniyet içinde, istiklal 
ve hüriyetlerine sahip olarak ya
ıamasını temin etmek, zorbalığı 
kaldırmak için harbediyor! Bu· 
nun da yegane çareai, hukuk kai• 
delerine, kurulmuı ananelere sa
dakat göstermektir. Nasıl olur da 
Çemberleyn hükümeti kendi mÜ· 
dafaa ettiği tezi kendi eliyle bal
talryabilir? •• 

Mücadelede silah .. 
A ma diyeceksiniz ki, düşman 

aynı silahı kullanmıyor. Bu 
tıpkı elinde bir makineli tüfekle 
saldıran bir zorbaya karıı kör bir 
bıçakla müdafaada bulunmağa 
benzer. Mademki düşman, hak 
namına bir §ey tanımıyor; o hal· 
de ona karşı aynı şekilde hareket 
etmek lazımdır. Fakat bu tarzda 
dÜ§Ünenler Çemberleyn geçenler• 
de "Eğer almanlar, sivil halkı 

bombardıman ederler ve harbi 
gayrıinsani bir tarza sokarlaraa 
biz aynı tekilde hareket etmiye
ceğiz. Biz kadınları, çocukları ve 
sivil halkı gözeteceğiz!" dediği za
man niçin seslerini çıkarmadılar? 
Ve hatta niçin baıvekillerini uzun 
uzun alkııladılar? Vaziyet sarih
tir. Müttefikler askerlerini çok 
müıkül bir vaziyete düıürmemek 
için Norveç'ten çekilmiılerdir. ln
giliz Baıvekili ve Bahriye Birinci 
Lordu, bunu nutuklarında bütün 
teferruatiyle uzun uzun anlatmıt
lardır. Bu itiraf bir suç değil, an· 
cak demokrat memleketlerde gö
rülebilen bir büyüklüktür. Bu iti
rafın içinde demokrasinin azame
ti &aklıdır. Bu vaziyette Çember
leyn çekilebilir mi, çekilmeli mi
dir? Bunu münakata bile etmiye
ceğiz. Çemberleyn çekilebilir de ... 
fakat çekilse de hakim olan bir 
tek unsur iktidarda kalacaktır: 
Milli hakimiyet! Bu sili.h ihmal 
edilir bir silah değildir. Harbin 
gayeleri seyrine devam ediyor. 

Mümtaz Faik FENiK 

Hollanda ~ok geniı 

hazırhklar yaptı 
(Bası 1. inci uy/ada) 

Amsterdam, g a.a. - Hollanda Hindis -
tanında intişar etmekte olan Het Llght 
ve National Dagblad adındaki iki nazi 
gazetesi. bitaraflık hakkındaki nizamat ah
ktunını lhlCll etmtı olduklarından kapatıl
mı~lıı.rdır. 

Pasif korunma İ§leri 
Amsterdam, g a.s. - Ordu başkuman • 

danlığmın karariyle, 'P&Sif korunma ıer • 
visleri askeri makamların emrine verilmiı
tir. 

Holanda'nın denizden 
müdafaası 

Amsterdam, g a.a. - Hollanda Ajaaı bil
diriyor : 

Gayri muharip memleketler mümessil -
!erinden bazı zevat, dün Hollanda bahri -
yesi tarafından Sumatra kruvazörüne di-
vet olunmuştur. Bu zevat, Hollandanın bi
taraUığmm muhtemel bir ihllli takdirin
de Şimal denizinde Hollanda sahillerinin 
denizden müdafaasını yakından tetkik et
mislerdir . 

Gerginlik deıJam ediyor 
Cenevre, g a.a - Tribune de Genova ga 

zetesinin Berlln muhabiri bildiriyor : 
Hollanda hududu istikametinde nazl kı

taları tarafından hareketler yapıldıRma 
dair olan haberlerin a!manlarca tekzip e
dilmesine rağmen burada gerginlik devam 
etmektedir. 

Normal tren ıelerleri tekrar 
baılıyor 

Amsterdam, g a.a. - 11 Mayıı cumarte
si ıününden itibaren Hollanda demir yol
larında normal yolcu nakliyatı tekrar baıs-
lıyacaktır. 

Münakal!t iılerinin normal hale dönüıü 
vaıiyette ııükOnete isaret sayılmaktadır. 

iki caıuı tevkil edildi 

kuk t. 
1 

ş ır fedakarlıktı! 
" Amsterdam, 9 a.a. - Bu sabah. Ha-
•.lldeJerine rİayef arlem de meydana çıkarılan Almanya 

I• hesabına iktisadi bir casusluk mesele-
lllilia hük- -: si neticesinde, iki kiti tevkif edilmiş-

diJen 
1 

UJnetıne ianat e- tir. Baıhca suçlu alman ticaret banka
... ._, lliçiı; ;~atar rneyanmda bil- ısı direktörü olup mühim bir Amster

ledbq.~'ftl•n1 harekete geç- dam bankası mUdiriyet erkinından o
er• UUnadıiı, d\if- lan phıldw. 

uı:us 

1. . 
Norve~ kıtalarının 

• 

mukavemeti arllyor 
(Başı 1. inci say/ada) 

avcı askerleri, bu sabah İngiltere'nin 
§imalinde bir limana gelmişlerdir. 

Umumi harpte aynı taburda hiz • 
met etmiJ olan bir kumandan, genç 
askerlerin, cesaret ve ıahısi teşebbüs 
bakımından selefleri ile aynı seviye
de bulunduğunu bildirmiş ve alman
ların muvaffakiyetlerine hava kuvet
lerinin amil olduğunu söylemiştir. 

Namıos'tan gelen İngiliz lutaları 
Paris, 9 a.a. - Tromsoe radyosuna 

göre norveçliler, Trondelag'da al
man hücumlarına mukavemet etmek
tedir, timaldeki Norveç ordusu da ye
ni baştan tensik edilmektedir . 

Havas ajansının bir muhabiri, Nam
iOS'tan gelen ilk ingiliz kıtaatının bir 
tskoçya limanına mufaısalatlarında 
hazır bulunmuştur. Bu kıtaat, gene -
ral Sir Edmond İronside ve general 
Carton de Wiart taraflarından karşı
lanmışlardır. 

Bir çok zabitler, Havas'ın muhabi
rine Namsos .ve Andalsnes mıntaka
larındaki harekatın inkişafı ve hitamı 
ü::erinde müessir olan amilin alman 
töyyareleri olduğunu söylemişlerdir. 

NrofJeç reımi tebliği 
Helsinki; 9. a.a. - Narveç başku -

mandanlığı aşağıdaki tebliği neşret -
miştir : 
"Kıtaatımız, dün işgal ettikleri mev 

kilere yerleşmiştir. Namsos mıntaka -
sında, bir küçük alman kıtası şimale 
doğru ilerlemektedir. Bu bir öncü kı
tadır ve ileri hareketinin çok aheste 
yapıldığını göstermektedir. Devriye • 
ler arasında birkaç müsademe vukua 
gelmiştir . ., 
Alman kıtaları l11Jeç hududunda 

Stckholm, 9 a.a. - Alman kıtaatı, 
İsveç • Norveç hududundaki bir çok 
gümrük mevkilerini ve bilhassa Va1: 
dalen'i işgal etmişler ise de bir müd
det sonra bu son noktadan çekilmiı
lerdir. 
Diğer taraftan Norveç radyosu, 

topçu ve hava kuvctlerine dayanan 
Norveç ordusunun alman .kıt~atını 
Leigasting dağındaki mevzılerınden 
çıkarmıJ olduğunu haber vermekte
dir. Şimdi norveçliler, bu ~ıtaatı bu 
dağın eteğindeki vadide takıp etmek
tedirler. 
Hem ba.iret, hem aıkeri gayret 

lô:zım 
Stokholm; 9. a.a. - Stokholm Ti -

dengen gazetesi, kırat Güstav'la Hit -
ler arasında teati edilip, Hitler'in İs
veç bitaraflığına riayet edeceği temi • 
natını ihtiva eden mektuplar meselesi 
etrafıncfa neırettiği bir yazıda diplo
matik veya askeri basiretimizi azalt • 
mağa asla ıtebep yoktur. Zira. İsveç 
elin tehlikeli mıntakada bulunuyor ~ 
demektedir. 

Bu gazete, gu satırları ilave ediyor : 
"İsveç hükümeti ve İsveç mill~ti ta

mamen idrak ediyor ki, bitaraflığımı
zı korumak isin, yalnız diplomatik bir 
baiairet göstermek değil, zaruri olan 
bütün askeri gayretleri sarfetmek la
zımdır.,, 

Yugoslav - Sovyet 
görüımeleri biliyor 

( Bası 1 inci say/ada ) 

SovyetlH birliği arasındaki ticaret 
mtizakereleri iyi bir tarzda inkişaf et
mektedir. Müzakereler~ iki veya Uç 
güne kadar bitecektir. Yugoslav he
yetinin Moskova'dan Belgrad'a 12 ma
yısta dönmesi beklenmektedir. 

Bclgraddan, Sovyctler birliğine ge
neral Maksimoviç riyasetinde bir yu
goslav askeri heyetinin izam e•dilmesi 
bahismevzuu edilmektedir. 

Havas muhabirine göre. Balkanlar
da sulhun idamesi imkanları hakkın
da yugoslav efkarında göriilen nik • 
binliğin en mühim sebeplerinden bi
risi, Yugoslavya'nın Sovyetler birli
ği ile münasebetler idamesine başla
masıdır. Yugoslavya'ya göre, bu bir 
"slav himayesi" teşkil eylemektedir. 

Politika gazetesi, Maksimoviç'in 
imzası ile, tarihte sovyet - sırp mü
nasebetleri hakkında makaleler neş -
retmekte ve Sovyetler birliğini, mu
hariplerin, Balkanlara ait planların· 
da nazarıdikkatte tutmaları icap eden 
bir taraf olarak göstermektedir. 

Garanti tek/ili haberi 
Belgrad, 9 a.a. - Avala ajansı bil

C:iriyor: 
İngiltere ve Fransa'nın Yugoslav

ya'ya garantilerini vermek teklifinde 
bulundukları hakkında yabancı men
balardan verilen haberlerle alakadar 
olarak, yugoslav salahiyettar mahfil
leri, böyle bir tekliften hiç bir maliı
matları bulunmadığını söylemekte
dir. 

Yeni 
vergiler 

(Bası ı inci sayfada) 

vergisi. Bunlardan birincisi için safi 
servetin yüzde bir buçuğundan üçü
ne kadarı ve hükmi ıahıslannkinin 
yüzde bir buçuğu bir defa alınacak
tır. Hakiki ıahısların bet bin franga 
kadar olan servetleri bundan müı
tesnadir. Milli müdafaa vergisi ira
dın yüzde dördü ile altı buçuğu ve 
servetin binde üç buçuğu ile beşi a· 
rasındadır. Satış vergisine gelince 
bu, fiyatın yüzde ik~ buçuğunu geç
miyecek bir miktardadır. 

Son on be§ günün en mühim mali 
hadisesi yeni İngiliz bütçesi ve bu
nun açığının ingiliz halkına yüklet· 
tiği yeni vergilerdir. Yeni bütçe iki 
milyar 667 milyon sterlindir. Bu 
miktar bir İngiliz lirası resmi kuru
muz olan 624 kuru§ hesabiyle on 
üç milyar 975 milyon türk lirasıdır. 
İngiliz bütçesinde harp masrafları 
iki milyarı bulmaktadır. Bütçenin 
bir milyar 133 milyonu ötedenberi 
mevcut vergilerle elde edilecektir. 
Yeni vergiler ise ancak 101 milyon 
getirecek. Şu halde bütçenin bir 
milar 433 milyon açığı vardır. Mali-
ye nazırının Avam Kamarasında iki 

Nor1Jeç'teki harp saatten fazla süren nutkuna göre a-
Norveç resmi ajansının verdiği bir çığın bir milyarı istikrazla kalanı 

habere göre de, Norveç kıtaları, tay- halkın ihtiyari tasarrufiyle ka11ıla· 
yare topu ve piyade kıtalariyle 11kı nacaktır. 

bir elbirliği halinde çalışarak düşma- lngiltere'deki yeni vergiler ıöyle 
nı, Gresdalen dağlık mıntakasından hulasa edilebilir: irat vergisi yüzde 
püskürtmeğe muvaffak olmuşlardır. 35 ten 37 buçuğa çıkarılıyor. Iradı 

Batan balıkçı gemileri muayyen bir haddi geçenlerden mü-
Londra, g a.a. - Amirallık dairesi, terakki şekilde alınan munzam irat 

tebliğ etmiştir: vergisi 2000 yerine 1500 sterlinden 
Norveç sahilleri açıklarındaki ha- baılıyor. Bira, alkollü içkiler, tütün 

rekfit esnasında Trondheim mıntaka- ve kibrit Üzerindeki vaaıtalı vergi
sının tahliyesi sırasında donanmaya ler arttırılıyor, posta ve telefon ta
mensup Wawickshire ve Chelyuskin rifeleri yükseltiliyor. Toptancıların 
balıkçı gemileri düşman tarafından perakendecilere aatıılarından da 
yapılan hava hücumları neticesinde muayyen bir nispette vergi istenili
hasara uğramıı ve bir müddet sonra yor. Şirketlerin harpten evelki üç 
da batmıştır. yıla göre elde edecekleri fazla ka-

Jardine, Saint • Goran, Gaul ve zançlar vergiye tabi tutuluyor. 
Astonvilla adlarındaki diğer dört ba· Müttefikimiz Yunaniıtan da mÜ· 
hkçı gemisi de alman tayyarelerinin dafaa maaraflarını karıılamak için 
taarruzları yüzünden hasara uğramıJ- yeni vergi tedbirleri almııtır. Şim
tır. Bu gemiler, şimal denizini geçe- diye kadar muaf olan bir kısım zi
bilecek halde olmadıklarından ingi- rai mahsuller yüzde bir buçuk ver
liz kuvetleri tarafından batırılmıştır. giye tabidir. İspirtolu içkilerle kon-
Nüfusca zayiat fazla değildir. aerve peynir, auçuk gibi gıda mad-

Müttelikler Narvik'e yeniden delerinin de gümrük tarifeleri yük-
·asker çıkardılar •eltilmektedir. Atina'da da yüksek 

Paria, 9 a.a. - Narvik civarmda iratlardan yeniden müterakki ver
harekat müttefikler lehine cereyan giler almak gayreti vardır. 
etmekle beraber aon derece yavaf Son on bet günün mali hadisele
ilerlemektedir. Yeniden yapılan mü- ri de gösteriyor ki harbe girmiı ve
teaddit ihraç hareketleri, müttefik- Ya ginıu•miı olan her memleketin 
lerin N arvik etrafındaki mevcutla- müdafaa maırafı boyuna artmakta 
rını arttırmııtır. ve bu hal vergi hadlerini ve ıekille-

Almanlar nefsi Narvik istikametin- rini genitletmektedir. Sermaye tera
de değil, §ehrin gark istikametinde de- kümü fazla olan zengin yerlerde 
miryolu boyunca geri çekilmektedir. dahi İatikrazla kalmmıyarak yeni 

Namsoa mıntakasında, alınanlar, nef- vergilere baı vuruluyor. 
si Namsos'tan pek fazla ileri gitmig Memleketimize gelince, bizim 
değillerdir. Bu ileri hareketi için is- milli müdafaa maıraflarımızın da 
tifade ettikleri yol son derece sarp ve arttığı bir hakikattir. Başvekilimiz 
tek bir yoldan ibarettir. Çok şiddetli mart baıında radyodaki nutkunda 
harekat icra eden Norveç müfrezeleri, yekunu yüz elli milyon olan bu ra
bu ileri hareketi pek güçle~tirmekte - kamın bir kısmının ötedenberi oldu-
dir. ğu gibi. adi bütçeden geriainin de 

Al"!'anlar Nordli'ye girmifler fevkalade bütçeden temin olunaca. 
Berlın: 9. a.a. - İsveç • Norveç hu- iını bildirdi. Maliye Vekili de 0 gün 

dudundan gelen haberlere göre, alman yaptığı izahta Avrupa'daki harp 
müfrezeleri Nordli'ye girmiıler ve bu ithalat mallannı azalttığmdan büt
tehrin gUmrük.binuını itpl etmit - çede 40 milyon liralık bir açık bu. 
ı.r& luduju.na bildirdi" bunun 28 mil-

B. Çemberleyn şimdilik 
iş başında kalacak 

(Bası J. inci say/adı) 
mışa baliğ olmuş olduğu tahmin edil
mektedir. Müşahitler, bilhassa muha
fazakar fırkanın disiplini ve bu disip· 
lini temin eden mekanizma hesaba ka
tıldığı takdirde hükümetin avam ka
marasında mühim bir muvaffakiyet -
sizliğe uğramış olduğunu kabul et -
mek tazım geleceğini beyan etmekte
dirler. 

Müşahitler, B. Çörçil'in hitabet 
kudreti ve yüksek saliihiyeti ile hükü
metin imdadına yetişmemiş olsaydı 
elde edilecek olan netice daha berbat 
olacaktı demekte ve müzakeratın ilk 
kısmında hükümet namına söz söyle
miş olan hatiplerin kamara azası üze
rinde kuvetli bir tesir bırakamamış 
olduklarını ilave etmektedirler. 

Duff Cooper'in nutku ile amele 
fırkası hükümeti zamanında bahriye 
birinci lordu olan Alexander'in ten
kitleri de kamara azası üzerinde bü
yük bir tesir hasıl etmiştir. 

Celsenin sonuna doğru kamarada 
gürültüler başlamış ve iki hadise, 
meclis reisinin müdahalede bulunma
sına sebebiyet vermiştir. 

Salahiyettar mahafil; dün akşam a· 
lınan neticeden sonra iki hal sureti
nin mümkün olduğunu beyan etmek· 
tedirler: 

Çemberleyn pantkont tatilinden is
tifade ederek ya amele fırkası ile Ji. 
berallerin mutalebatını nazarıitibare 
almak suretiyle veyahut kendi duşün
cesine göre kabinede cezri tadilfıt ya
pabilir, ancak bu tadilatın muhalifle
ri tatmin etmiyeceği muhakkaktır. 

SaHi.hiyettar mahafile göre ikinci 
hal sureti, kabinenin istifası ve lord 
Halifax olması muhtemel bulunan di
ğer bir şahsiyetin idaresi altında he -
men hemen tamamiyle yenileştirilme· 
si. 
Aynı mahafil, muhaliflerin hükü

mete iştirake karar vermeleri takdi -
rinde Çörçil'in idaresi altında çalış
mağı tercih edeceklerini ilfive etmek
te iseler de Çörçil'in Çemberlayn'e 
halef olması şüphelidir. Aynı maha
fil, amele fırkasının hükümete iştira
kine memlekette bir çok kimsenin ta
raftar olduğunu ve bu ciheti hesaba 
katmamağa imkan mutasavver olmadı
ğını beyan etmektedirler. 

Salahiyettar mahafil, netice olarak, 
avam kamarasının bu hususta bir ka
rar almak için tamamiyle hakim bir 
vaziyette olduğu mütaleasını serdet
mektedir. 

Hükümetin aldığı reyler 
az görülüyor 

Londra, 9 a.a .. - Reuter'in parla -
mento muhabiri yazıyor: 

Hükümetin dün akşam aldığı 81 
reylik ekseriyet, hukümeti tenkit e
denlerin ihtimal verdiklerinden daha 
zayıf olarak tecelli etmiştir. Bu ra
kam ilan edilir edilmez, muhalefetin 
ve bir kısım muhafazkarların sürpriz 
ile k;mşık memnuniyet tezahürlerine 
vesile olmuştur. "İstifa, istifa" sesle
ri de işi~ilmiştir. Bir kaç dakika, sa
lona büyük bir gürültü hakim olmuş 
ve nihayet bütün muhalefet, hep bir -
tikte, hükümete hitaben "İstifa edi
niz:, gidiniz artık" diye bağırmağa 
başlamıştır. 

Nazırlar, Çemberlayn başta olmak 
üzere, kalkarak yavaş yavaı kapıya 
doğru ilerlemişlerdir. Bu esnada mu
halefet yeniden "gidiniz artık" diye 
hitaplarına başlamış, başvekilin taraf
darları ise B. Çemberlayn'i alkışla -
mışlardır. 

Hükümet, mühim miktarda azalmış 
olmakla beraber ekseriyeti muhafaza 
etmit olduğundan, hükümetin ekal
liyette kalması takdirinde adet oldu
ğu veçhiyle, muhalefet, hükümetten 
ne yapmak niyetinde bulunduğunu 

sormamıştır. Bu sebepten dolayı ha
len hükümetin niyetleri bilinmemek
tedir. 

Bazı gazetelerin yazıları 
Londra, 9 a.a. - Havas: bazı sabah 

gazeteleri, avam kamarasının dün 281 
lehte ve 5200 aleyhte olarak verdiği 

yon lirasının kazanç, muamele, ia
tihlak alkollü içkiler vergilerinde 
yapılacak zamlarla gerisinin de ai· 
vil bütçelerde yapılan tasarruflarla 
karıılanacağını söyledi. 

Bu beyanatın bildirdiği vergi ta
dilleri mecliı encümenlerinde mü
zakere edilmektedir. Yakında hal· 
kın ödeme kabiliyetini mehmaem· 
ken aıkmıyacak hadler içinde ka· 
nunlaıacaktır. Avrupa'nın birçok 
yerlerinde olduğu gibi biz de yakın
da yeni vergilerle memleket müda
faaıına iıtirakimizi arttınnı§ olaca
ğız. 

Bu bahsi tamamlarken milli mü
dafaa hazırlıklanmızrn mühim bir 
kısmının müttefiklerimizle yaptığı
mız uzun vadeli iatikrazla ve içerde 
yapılan masrafların da Maliye Ve
kilimizin beyan~tı veçhile karıılıiı 
altm olan avanalarla temin olundu
ğunu hatırlamak yerinde olur. 

Kemal ONAL 

reyden sonra Çemberlayn'in istifası
nın mümkün bulunduğunu söylemek· 
te ve bu ekseriyetin 'başvekili iktidar 
mevkiinde tutmak için zayıf olduğu
nu müşahade eylemektedir. 

Deyli Meyle göre, yeni ltükümeti 
loyd C orç kuracak 

Daily Malı gaz~tc i, dün Ava-n k:ı
marasında irat etmiş oldu·ıı kuve~li, 
ve tesliyet "erici nutkunu mctı.u 

sena ettiği Lloyd Geoq;c'un riya
seti altında yeni bir kabine teşkil edil 
mesini iltizam etmektedir. 

Başvekil muavini, B. Çörçil olacalı 
ve imparatorlugun sevkülceyşini tama 
miyle kontrolü altında bulund ıracak· 
tır. Halifaks, harp kabinesinde kala
caktır. Archibald Sinclair hariciye. B. 
Anthony Eden, maliye, Herbert Mor· 
risson harp levazımı nazırlıklarını 

deruhte edeceklerdir., 
Diğer nezaretler, amele fırkasından 

eski bahriye birinci lordu Alexander 
ile BB. Duff Cooper, Amery, Dalton, 
Granwood, Bevin, Sir Anderson ve 
Sir Andrew Duncan'a tevdi edilecek
tir. 

Daily Mail verdiği bu haberlerin 
sonunda şu mütaleayı bildirmektedir: 
Vakıa Lloyd George, bugün 77 ya· 

şındadır. Fa~at "kaplan" Clemenceau· 
da, zaferler kabinesini kurmağa da • 
vet olunduğu zaman, 76 yaşında idi. 

/ngiliz gcı:-ctelerinin tel•irleri 
Sabah gazeteleri, tabi tutulduğu im

tihandan göze görünür derecede zayıf 
olarak çıkmış olan Çembcrleyn kabi
nesine dün palamentoda verilmiş o
lan reylerin onun için ağır bir muvaf· 
fakiyetsizlik olduğunu beyanda müt• 
tefiktirler. 

Daily Mail ile News Chronicle, baş
vekilin az çok yakın bir zamanda isti
fası muhtemel olduğunu açıkça yaz
makta ve sebep olarak muhalif amele 
fırkası ile, libarallerin ve kendi fırka· 
larına karşı vaziyet almış olan muha· 
fazakarların muhalefetlerini telif im
kanının mevcut olmamasını ileri sür· 
mektedirler. 

"Y anlıı bir fırka :zihniyeti" 

Times gazetesi, baş makalesinde ka
binenin tevsii işinin müstaceliyet w 
zarureti noktasında israr etmekle be
raber amele fırkasının hükumetin si
yaseti hakkında reye müracaat edilme
sini karar altına aldıracak derecede 
kabineyi zaafa duşünnüş olmasına te
essüf etmektedir. 

Times gazetesi, bu tazyik tabiyesi· 
nin bir parlamento harbi esnasında ifa 
etmesi lazım gelen role hiç de uygun 
olmıyan bir fırka zihniyeti olduğuma 
yazmakta· ve amele fırkası mensupla· 
rını B. Çemberleyn'in kabinesini ta
dil etmesine ve daha büyük bir enerji 
ile vazifesine tekrar başlamasına mü· 
sait olacak tarzda mesuliyetlerini tet• 
kik etmeğe davet eylemektedir. 

Avam Kamarası 21 mayısta 
toplanacak 

Londra, 9 a.a. - Avam kamarası, 
celsenin 21 mayısa talikine dair olan 
hükümet takririni, kısa bir müzakere
den sonra kabul etmiştir. 

Müstakil işçi partisinden Mr. Go
vern Avam kamarasında hükümetin. 
Norveç harbi müzakerelerini 21 ma
yısa talik teklifini tasvip etmiş ve de
miştir ki: 
"- Ümit edelim ki, parlamento ye

niden içtima ettiği zaman, bu mücade
lede milyonlarca insanın mevcudiyeti 
bahis mevzuu olduğunu ve harbin in· 
giliz milletinin menafii korunacak şe
kilde sevk ve idaresi lazım bulundu
ğunu anlıyacak bir hükümete sahip o
luruz.,, 

Vaziyetin hulôscm 

Royter ajansının parlamento mu
harriri yazıyor : Vaziyet şöyledir : 

1 - Şimdilik, Çemberlcyn, mevkiin
de kalmak tasavvurundadır. 

2 - İ§çi partisi, müzakeratın 21 ma
yısa talikine muvafakat etmiştir. 

İşçi partisinin senelik konferansı 
t 

gelecek hafta toplanacaktır. Müzake-
ratın taliki keyfiyeti, htikümet azası 
arasında değişiklikler yapılmasına is
tihdaf eden istişareler için en miıkem
mel bir fırsat teşkil etmektedir. 

3 - Ne işçi partisi azaları, ne Llyod 
George Çemberleyn'in riyasetindeki, 
kabineye iştirak etmek istemiyecekler 
dir. 

4 - Başvekil, hükümet taraftan 
nüfuzlu mebuslardan mürekkep bir 
heyeti, bugün öğleden sonra kendisini 
ziyarete davet etmiştir. 

Kıra/ husuıi bir meclis topladı 

Kıral bu sabah 10.30 dı Buckinl!
ham sarayında hususi bir konsey top
lamıştır. 

Lord Halifaks, bu sabah erkenden 
hariciye nezaretine gitmiş, saat 10 dan 
sonra Çembcrleyn tarafından kabul e
dilmittir. Çemberleyn bilahare Aavam 
lwnaruına gitmiıtir. 



ViLAYETLER 

Maden kömürü alınacak 
İzmir Belediyesinden: 
Havagazı fabrikasının sekiz aylık 

ihtiyacı olan 6000 ton Zonguldak ze· 
roclis liive madeg kömürünün satın a· 
lınması havagazı müdürlüğünden 180 
kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
şartnamesi mucibince yeniden kapalı 
%arfh eksiltmeye konulmuştur. Mu • 
hammen bedeli beher tonu 12 liradan 
72000 lira muvakkat teminatı 4500 Iİ· 
ra "·e iralesi 20.5.1940 pazartesi güniı 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta· 
rifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat 16 
ya k"dar encümende riy&sete verilir. 

''576 2128) 12134 

kme a ınacak 

3 - Bu l~e ait evrak ıunlardır. 
A - Eksiltme §8rtnamesi, hususi 

ve umumi şartnameler, 
B - Mukavele projesi 
C - Keşif ve keşif hulbası proje

leri. 
4 - İstekliler bu evrakı Samsun 

belediye ~mühendisliğinden 389 ku
ruş mukabilinde alabilirler. 

S - Eksiltme kapalı zarf usuliyle 
ve 2490 sayılı kanun hükümlerine gö
re 3-6-940 pazartesi günü saat ı5 te 
Samsun belediyesi daimi encümeni 
huzurunda yapılacaktır. 12208 

2 Muhavvile merkezi tesisi 
İstanbul Elektrik Tramvay ve Tü

nel Itletmeleri Umum Müdürlüğün· 
den: 

1 - İki adet muhavvile merkezinin 
tesisi işi eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Muvakkat teminat 25.3SO lira· 

T 
dır. 

oknt C. Müddeiumumiliğindcn: 3 _ Eksiltme 1/ 8/ 940 perşembe gii-
1 - Tokat merkez ceza evinin 1.6. nü, .saat ıs de metro han binasının be· 

940 tarihinden 31.S.941 tarihine kadar şinci katmda toplanacak olan arttır
bir senelik ihtiyacı olan en az 100.000 ma ve eksiltme komisyonunda yapıla
bin kilo en çok 120.000 bin kilo ekme- taktır. 

ğin 2490 sayılı kanun mucibince ka- 4 _ Bu İJe ait şartnameler 27 lira 
pah zarf usuliyle eksiltmeye konul • mukabilinde idare veznesinden tevzi 
muştur. edilmektedir. 

2 - Ekmeğin beher kilosu 9 kuruş S - Teklif mektuplarının hazırla· 
50 santim bedel tahmin edilmiştir. narak kapalı ve mlihürlü bir zarf i • 

3 - Azami ihtiyacın tutar bedeli 0 - çinde 'Saat 14 de kadar dördüncü kat· 
lan 11400 liranın % 7 buçuk muvak- taki komisyon katipliğine imza mu
kat teminatı 855 liranın emanet sure- kabilinrle verilmiş olması lazımdır. 
tiyle maliyeye veya ziraat bankasına (362S/ 2081) 12122 
teslim edilerek mukabilinde alınacak 
makbuzun teklif mektubuna bağlan • Mezbaha yaptırılacak 
~s~ Dairemizde mevcut şartname ve Balıkesir Belediye Reisliğinden : 
mukavele formulünü talipler her gün 1- Balıkesirde yeniden inşa edile -
mesai saatleri içinde mliracaatla göre- cek mezbaha binası, ahır, sakatat, ga
bilirler. raj, tecrit ahırları ve mecra tesisatı • 

5- Eksiltme 31. 5. ,ı.o40 tarihine mil.. nın inşası şartnamesine tevfikan 3. 5. 
cadif cuma günü saa de müddeiu· 940 tarihinden itibaren lS gün müd • 
mumilik dairesinde tc:§Ckkül edecek detle ve kapalı zarf usulile münakasa. 
komisyon marifeiiYle :,yapılacaktır. ya konulmuştur. 

6 _Talipler teklif 'llJc:.ınuoiarını en 2- İhale 17. 5. 940 tarihine tesadüf 
geç 0 gün aaat 14 ı•llS:Uı?a kadar ko • eden çarşamba günil saat 16 da Bele
misyona vermiş bulunmaıan iliin 0 _ diye Encümeninde yapılacaktır. Tek
lunur. 11981 liflerin ihale zamanından bir saat evel 

Belediye Encümenine verilmiş olması 
Bina in~3.:af ilam mecburidir. 

3- Muhammen bedeli 28226 lira 50 
Balıkesir P. T. T. Müdürlüğün· kuruştur. 

den: 4- Kanuni teminat 2117 liradır. 
1- Edremit'te inşa edilecek P. T. 5- Taliplerin ve daha fazla malU

T. binası kapalı zarf usQlile eksiltme- mat almak istiyenlerin hergün Bele -
ye çıkarılmıştır. diye reisliğine müracaatları ilan olu. · 

2- Bu işin keşif bedeli 34016 lira 11 nur. (2129) 12115 
kuruş olup muvakkat teminat miktarı ---------------
2551 lira 21 kuruştur. İhale 21 Mayıs ---------""""'-----
940 pazartesi günü saat lS de Balıke- ENSTİTÜLER 
sir P. T. T. Müdürlüğü binasında te- --------------
şekkül edecek komisyonda yapılacak
tır. Bir kasa alınacak 

3- Bu işe ait : Gnzi Terbiye Enstitüsü Müdürlü· 
A- Projeler, ğünden: 

B- Fiyat bordrosu, mesaha cetveli, 1- Tahmin edilen bedeli 625 lira o-
keşif hülasasını, lan ( yükseklik 1,47, genişlik 0,57, de· 

C- Fenni ve hususi şartnameleri, rinlik 0,53) bir kasa pazarlık suretile 
İstiyenler Balıkesir P. T. T. Mil - satın alınacaktır. 

dürlUğünden 170 kuruş bedel mukabf- 2- Eksiltme ıs. V. ı940 çarşamba 
linde atabilirler. günü saat 15 de Ankara Mektepler 

4- Taliplerin ihaleden en az sekiz Muhasebeciliği binasında satın alma 
gün evci bu işe benzer yirmi bin lira- komisyonunda yapılaca"ktır. 
lık işi bir defada başardıklarına dair 3- Şartnameyi görmek istiyenler 
referanslarile bulundukları yer vali • okul idaresine müracaat etmelidir. 
tiklerine müracaat ederek alacakları 4- İsteklilerin mezkQr gün ve sa · 
ehliyet ve ticaret odası vesikalarını ve atte (46.88) liralık muvakkat teminat 
kanuni muvakkat teminat veya banka. makbuzlarile birlikte müracaatları i· 
mektubunu muhtevi zarflarını 21 Ma- lan olunur. (1968) 11970 
yıs 940 pazartesi günU ihaleden bir sa· 
at evel yani saat 14 de eksiltme komis· ------.. ---------
yonuna vermiş olıruıları lazımgeleceği NAFIA VEKALETi 
ilan olunur. (2017) 1207 5 

Satıhk arsa 
İzmir Belediyesinden: 
14 üncü adanın 1305,50 metre mu • 

rabbaındaki 19 sayılı arsasının satışı 
yazı işleri müdürlüğündeki şartna • 
mesi veçhiyle kapalı zarfla arttırma
ya konulmuştur. Muhammen bedeli 
ı5666, muvakkat teminatı 117S lira • 
dır .. İhalesi 20.5.1940 pazartesi gUnU 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta· 
rifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektuplan ihale glinU azami saat 16 
ya kadar encümende riyasete verilir. 

• (lS7S 2124) 12133 

Ahşap direk ah nacak 
İstanbul Belediyesinden : 
Yeniden inşa edilecek telefon şebe

keleri için lüzumu olan 2680 adet ah· 
şap direk kapalı zarf usulite eksiltme· 
ye konulmuştur. Tehmin bedeli 23140 
lira ve ilk teminatı ı 735 lira SO,kuruş. 
tur. Şartname zabıt muame15t müdür
lüğü kaleminde görülecektir. 

İhale 17.S.940 cuma günü saat ıs de 

Bitüm teshin kazanı 
alınacak 

Nafıa Vekaletinden : 
29 - 5 • 1940 çarşamba günü saat ıs 

te Ankarada Nafıa Vekaleti binası İ· 
çinde malzeme müdürlüğü odasında 
toplanan malzeme eksiltme komisyo
nunda 3680 ingiliz lirası muhammen 
bedelli İstant;ıulda cif teslim şartiyle 
20 adet bitüm teshin kazanının pazar
lık usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

Eksiltme §artnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğün 
den alınabilir. 

Muvakkat teminat eksiltme günün· 
deki kur üzerinden türk parasına tah
vil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 
16 ıncı maddesine göre hesap edilerek 
verilecektir. • 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik
te aynı gün saat lS te mezkQr komis
yonda hazır buiunmaları lazımdır. 

(1924) ı19S9 

daimi encümende yapılacaktır. .:! 111111111111111111111111111111 lll lll il~ 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya : : 

mektupları ve 940 yılına ait ticaret O• = Gün batarken = 
dası vesikalariyle 2490 numaralı kanu· : : 
nun tarifatı çevresinde hazırlıya . :Vıctor Francen · Madelcln • Lols Jouvet: 
cakları teklif mektuplarını ihale gü· ;11111111111111111111111111111111111111;: 
nü saat 14 de kadar daimi encümene 
vermeleri. (3516/ 2011) 12004 

Mezbaha yaptırılacak 
Samsun Belediye Riyasetinden: 
Samsun'da yeniden yaptırılacak o

lan asri ve fenni mezbaha binası kapa
lı zarf usuliyle münakasaya çıkarıl· 
mış iııe de talip zuhur etmediğinden 
ihale bir ay müddette temdit edilmiş
tir. 

1 - Muhammen bedel: 77784 lira 16 
kuruştur. 

2 - Muvakkat teminat: 5139 lira 21 
kuruştur. 

=1111111 K i R E ç 1111111~ - -: Kiitalır• ııaıniyt. ı muaf, piyasada •ıi 7ok· : 
:ıar. En Jijluelı randıman nrdifini, Üç acnedit : 
:her inıaaı 71pın ınlamııtır. Anlıara acantuı : 
=~üıerln Oralı Tel•foa 2078 1175 : 

-:;ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııır: 

Zayi - İstanbul Kocamastafapaşa Slln· 
bili sokak 7 sayılı evde 1314 doğumlu ola
rak kayıtlıyım. Buna ııit Kocamustafapa5a 
askerlik ıubesindcn aldıcım askeri vesika· 
mı kaybettim. Yenisini alacağımdan eıki· 

sinin hükmü kalmadığı ilin olunur. 
Hakkı otlu Salt Bayraktar 1838 

ULU5 

JANDARMA 

Kışlık elbiselik alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satm Alma Komisyonundanı 
1 - Bir metresine üç yüz yirmi beş 

kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneği
ne uygun on beş bin metreden yirmi 
bin metreye kadar erat kışlık elbise
lik kumaşı 11.S.940 cumartesi günü sa
at onda kapalı zarf usulU ile satın a
lınacaktır. 

2 - ~artnamesi 325 kuruş karşılı -
ğında komisyondan alınabilecek bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin 4SOO 
liralık ilk teminat ve şartnamede ya
zılı belgeleri muhtevi teklif mektup
larını eksiltme günü saat dokuza ka
dar komisyona vermiş olmaları. 

(1856) 11878 

Yatak kılıfhk bez 

alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1- Bir metresine elli sekiz kuruş 

fiyat tahmin edilen vasıf veörneğine 
uygun 30,000 metre yatak kılıflık bez 
kapalı zarf usulü ile 16. 5. 940 perşem
be günü saat on üç buçukta satın alı
nacaktır. 

2- Şartnamesi parasız komisyondan 
alınabilecek bu eksiltmeye girmek is
tiyenlerin 145S liralık ilk teminat ve 
şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
teklif mektuplarını en geç eksiltme 
vaktinden bir saat evel komisyona ver-
miş olmaları. (1934) ı 1960 

Kaputluk kumaş ahnac k 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Sntın Alma Komisyonundan: 
1- Bir metresine üç yüz elli kuruş 

kıymet takdir edilen vasıf ve örneği
ne uygun altı bin metreden dokuz bin 
metreye kadar kaputluk kumaş 16. 5. 
940 perşembe günü saat onda kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi 158 kuruş karşılığın
da komisyondan alınabilecek bu ek -
siltmeye girmek istiyenlerin 2363 lira
lık ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile şartnamede yazılı belge • 
leri muhtevi teklif mektuplarını ek • 
siltme vaktinden en ge!f bir saat evel 
komisyona vermiş olmaları. 

(1935) 1196ı 

Çamaşırlık bez 
alınacak 

Jıındarmıı Genel Komutanlığı An· 
kara Sntın Alma Komisyonundıın: 

1- V ıf Y 6rnc i.nc \l)' un ve bir 

metresine altmış kuruş fiyat tahmin 
edilen otuz bin metreden elli bin met
reye kndar çamaşırlık bez kapalı zarf 
usUlü ile 13. S. 940 pazartesi günü saat 
on dörtte satın alınacaktır. 
2- Şartnamesi üç lira karşılığında 

komisyondan alınabilecek bu eksilt • 
meye girmek istiyenlerin 22SO liralık 
ilk teminat sandık makbuzu veya ban· 
ka mektubunu muhtevi teklif mektu • 
bunu eksiİttne günü saat on üç buçu
ğa kadar komisyona vermiş bulunma -
lan. (1936) 11962 

Münakasa tehiri 
Jandarma Genel Komutanlığı An· 

knrn Satın Alma Komisyonundan: 
13 5 940 pazartesi günü saat dokuz 

buçukta kapalı zarf eksiltmesi ile sa
tın alınacağı iHin edilmiş olan elli bin 
telefon fincanı ile deve boynu ve üç 
bin pil kbmürü alınmasından vaz ge
çildiği aUikalılarca bilinmek üzere i-
lan olunur. (2161) 12ı92 

LiSELER 

Havagazı ve su tesisatı 
Gazi Lisesinden: 

Okulumuz Hiboratuvarları için hava 
gazi ve su tesisatı yaptırılacaktır. Ke
şif bedeli 11S7 liradır. 13 Mayıs 1940 
pazartesi günü açık eksiltme suretile 
Mektepler. Muhasebeciliğinde ihalesi 
yapılacnktır. Şartnameyi görmek isti
yenlerin okul muhasebeciliğine müra· 
caatları. 11928 

Zayi mühür - Süleyman Sırakaya na -
mına yazılı tatbik mülıürUmü kaybettim. 
Yenisini yaptıracn&'ımdan eskisinin hük
mü olmadıiı ilin olunur. Süleyman Sıra· 
kaya 1837 

ANKARA DEFTERDA.!lLICI 

Vergi tarhı 
Ankara Defterdarlığından: 
1936 da Üsküp•te ölen ve Türkiye· 

de hiç oturmıyan Yugoslav tebaasın· 
dan Salih Rüstem Begoviç'in 6107 li
ralık metrCtkatından kızı Fetanet his
sesine isabet eden 1068 lira 72 kuruş 
üzerinden mezbure namına % 20 zamlı 
olarak 19 lira 64 kuruş vergl tarhedil· 
diği 3692 numaralı kanunun 10 uncu 
maddesi mucibince ilanen tebliğ olu
nur. 

Tarihi ilıindan itibaren 30 gUn için
de itiraz edilmediği takdirde işbu ver· 
gi kesbi katiyet edecektir. 

(2164) 12193 

Topl 
Kızılay Merkezi Umumisinden: 

Merkezi umumimiz 10 mayıs 
1940 cuma günü sant on birde 
Yenişehirdeki binasında topla -
nacağından sayın azanın teşrif -
leri rica olunur. 1827 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Ayakkabı alınacak 
Ankara P.T.T. Müdürlüğünden : 

Müdürlüğümüz emrindeki mils • 
tahdeınler için 1417 lira mlihaınmen 

bedelli ı81 çift iskarpin 44 çift fotin 
asık eksiltmeye konulmuştur. Muvak 
kat teminat 106, 27 liradır. Nümune 
ve şartnamesi müdürlüğümüz kale -
minde görülebilir. Eksiltme 20 mayıs 
pazartesi günü saat 15 de Çocuk sa -
rayındaki müdürlük dairesinde teşek
kül edecek mübayaa komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin 2490 No. lu 
kanunda yazılı vesaikle .birlikte o gün 
ve saatte müracaatları. 

(2090) 12066 

Yeni pul ar 
Ankara P. T. T. Müdürlüğünden: 

Saf ve 

Balkan posta birliğine dahil bulu
nan idaremizle Romanya, Yugoslavya, 
ve Yunanistan idareleri arasında iki 
sene evel yapıldığı gibi biri koyu ma
vi on kuruş diğeri açık mavi 8 kuruş 
olmak üzere iki puldan ibaret müşte· 
rek bir seri 27. 5. 940 tarihinden itiba
ren bir sene müddetle tedavüle kona-

PiRiNÇ u~u - MERCİMEK - BEZ EL YA - YULA~ 
caktır. (2180) 12197 ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARA( 
N M. Nuri ÇAPA 6140 

Çubuklariyle tenvirat ve reklam 
tesisatı 

en ucuz şeraitle yapılır. 

ELEKTROFE 
mak. 4 - Orta okul tahsilini bit 

HARTA G. DIREKTORLOCO mak. s - Hilsnuhal ıahibi bulunııı' 
otuz yll§ından yukarı bulunmama!' a 
rita tersimi el işlerinde muvaffall b 

Kaırtoğraf alrnacak :hhüt~~r::c~~ bcs sene hizmet yar: a 
KAZIM SALİH ÇENE Harta Genel Direktörlüğünden: ı Şe~ri .ücret Ankaf'a mesken hı; 

A k d ha 
. 1 d" k .. ı··.ı:.:ı yctmıs lıradan baalar. .. 

n ııra a rıta gene ıre tor u ... ne T 1• 1 it5. "h' d ç fi ı Ankara Anaf artalar Cad. sivil beş kartoğraf alınacaktır. Serait şun· 8 ıp er n tarı ın en en gc 
lardır: sonraya kndar Ankarada harita 1 ıı No. 10 Ti: 1287 

1 - Türk tebaası olmak. 2 - Askerliği- rektörlüğll kartograf ~besine miirJ 
nl yapmııı bulunmak. 3 - Sıhati tam ol- debilirltr. (2138) ~lh 

e gi borcluları 
A...S...- Dof 

Şubesi 

Yeğenbey 

c 
< 
« 

c: 
< 
c: 

Dosya 
No. 

137 
246 
246 
202 

Mükellifin ismi 
ve soy adı Iş adresi 

Hatuniye Mah. Polu 
Hüseyin oğlu Şakir S. No. 28 
Şükrü Kurt Şehremaneti. 47 
Ali Kurt Şehremaneti. 47 
Kamil İzci M. Milli Katırcı 5. 16 

1661 Dursun oğlu Ali 
2448 Ziya Kurtarıcı 
ı29 Niğakas Sahil 

Mukaddem Yenişar 
Öksüzce So. 
M. Milli Hanif Ap. 
Hatunye Hamam N. 44 

« 228 Rabeno Kurt Şehremaneti 29 
c 1203 Zehra Tabakhane 
c 1203 Zehra Kuyumcu So. No. 1 
c 939 Süleyman oğ. OsmanM. Milli Yeğenbey 60 

Yenice Mah. Kuyu 
< 1106 Mehmet oğ. İsmail S. N. 7 

Poyracı Kurtuluş So. 

Sanatı 

Terzi 
Kahveci 
Kahveci 

Oyuncaktı 

Arp.acı 
Terzi 

Bakkal 
Mobil ye 

ardiyecisi 
Terzi 
Terzi 
Terzi 

Kunduracı 

< 1408 Hasan oğ. Hüseyin No. 25 Kunduracı 

« 

c 
< 

« 

< 

c 

c 

« 
c 
c 
« 
c 
« 
c 
c 
c 

< 
< 

< 

c 

< 
< 

c 

182 Mehmet oğ. Hasan 

2S25 Raşit Çoruh 
252S Ra~it Çoruh 

2273 Saadet 

1087 Musa Arpr 

Kurt Mah. Yenişehir 
Caddesi. 
İmam Yusuf Mah. 
Acıca So. No. 3 
Bu dahi 
Hacı Ayvaz Mah. 
Koyun pazarı. 
Yenice Hergele M~y
danı No. 12 
Hanefi Beyazıt, Ulu-

2223 İbrahim Erdemir kapı No. 67 
Hacı Murat Öksüzce 

1S97 Lütfi oğ. İbrahim No. 21 
Hacı Ayvaz Koyun -

2296 Kadir oğ. İbrahim pazarı No. 74 
1939 Hacı Ercan Arslanhane Atpazarı 
2186 Ali Ulucanlar 

3 Abdullah oğ. Tevfik Mukaddem No. 37-ı 
S85 Yako ve Yasaf Yenişehir Ço. Sarayı 
585 Yako ve Yasef Yenişehir Ço. Sarayı 
585 Yako ve Yasef Yenişehir Ço. Sarayı 

1403 Ali Poyracı Malı. 

221 Milli ithalat ve Kurt Mah. Şehrema -
ihracat ıirketi neti 22·29 

221 Bu dahi Bu dahi. 
2S31 Muazzez ve İhsan Karaoğlan Mektep S. 

Yenice Hergele Mey-
1084 Musa Erşar danı No. ıs 

488 Ali Kürkçü 

956-1 Ali kızı Naciye 
956-1 Ali kızı Naciye 

ı534 Aya Ali Cafer 

Arslanhane Atpazarı 
No. 25 
M. Milli Yeğenbey 
No. 9 

c c < 
Dumlupınar Hamam -
önü No. 9 

« 1S67 Kadir 
Erzurum Kastamonu 
No. 2 

Kızılbey 18-14 İlyas Türken 
c lS-4 Hüseyin Gürer 

Köyler Mustafa Kurul 

İbadullah No. 32 
Kızılbey No. 20 
Etimesğut Kızılay 
yolları 

KömlircU 

Marangoz 
Marangoz 

Hancı 

Aşçı 

Sebzeci 

Kömüre il 

Ekmek bayii 
Kunduracı 

Kahveci 
Bakkal 
Şapkacı 
Şapkacı 

Şapkacı 
Bakkal 

Terzi 

Aşçı 

Arpa ve zahıre 
Biçki ve Dikiş 

yurdu 
< < 

BillQriye 

Yoğurt imali 
Müstahdem 
Elektrikçi 

Müteahhit 

lti rnamentu ""YC'rgt-nıı l 

Senesi Cilt ve Vergi J'I\< ! 

938 
936 
936 
939 

932 
939 
939 

936 
937 
938 
931 

937 

937 

932 

g3g 
939 

938 

938 

938 

936 

936 
939 
934 
937 
934 
935 
936 
937 

937 
938 
933 

938 

938 

939 
939 

938 

936 
938 
938 

938 

varakı L. K. 

10-20 
12-4S 
12-44 
40-28 

4-4 
-O 

34-41 

13..26 
3-37 
3-38 
7--46 

90-23 

86-44 

3-7 

5..8 
33-37 

S-10 

2-2S 

, 6-4 

3-47 

o 
6 
5 
6 

19 80 
56 46 
11 23 

8 65 
21 60 
49 61 
4 3Z 

5 59 

4 ı• 

44 00 

17 72 
5 61 

427 55 

60 29 

3 59 

34 4S 

8-52 75 90 
1-48 1 90 
4-44 Ko. kararil' 
4-29 9 95 

Ko. kararil' 
}{o. kararite 
'Ko. karari1t 

4-S 1 ıo 

3-28 10 oo 
3-29 10 00 
ı..s2 °2S 4ı 

ı2-81 2 sS 

9-38 

38-6 
38-5 

9-20 

S7-6S 
6.30 
1-46 

ı-ıı 

8 sı 

1
, 

72 
15 l 

Fevzipaşa Açık So 
Kızılbey 19-206 Topal Ahmet Öztürkkak No. 6 Demirci 939 23-16 26 5Sf 
Yukarıda isim, sanat ve mesleklerile borçları, miktarı ve seneleri yazılı mükellef"iş adresi ve oturma ~11~ 

bulunmadıkları t~kikatla sabit olduğundan, 3692 sayılı kanun ahkamına göre tebliğ makamına kaim olP..-
keyfiyet ilanen tebliğ olunur. (2118) 12159 



uı:us 

ILLJ MOO at 10 da M. M. V. Htm alma KO. da 
AFAA VEKALETi yapılacatmdan taliplerin 325 liralık ilk 

teminatları ile bjrlikte mezkQr tarihte KO. lak d • da bulunmaları. C2179) 22191> 

ANKARA BELEDiYESi DEVLET DEMIRYOLLARI 

a arlarm nazarı dikkatine Cerrahi alôt alınacak 
!!~~~i::~Aleti Satın Alma Ko- M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

"•atıd ı • ınisyonundan: 

Doktor ve eczacı Kavaldıderedeki arsa 
sahiplerine 

k Clvarla d simleri yar.ılı eghastaıl Harp Beher takımına 2100 lira fiyat tahmin 
ııa~nd n a~ı kıolalar llrllZll<'rl satın a- edilen on takım cerrahi llat (beher takımı 
•Yıa 940 tn jO mayıs D40 tarihinden 30 iki sandık içinde) 15/mayıs/940 çarşamba 
ııu Ve dlP; er hlno kadar ellerinde mevcut günü saat 11 de Ankarada M. M. V. satın 
ıa. Al K r veslknlarlylc birlikte M. M. alma KO. da pazarlıkla alınacaktır. Cerra

l - A~k o. na mUracı:uı.tıarı. ht &Jetler Milanoda Giov Marelli S. A. 
11 börekçi ~anın Koldervlgı mahallesin- fabrikası manıOlltı olllcaktır. İşbu cerrahi 
lllesı Fatm sınan mahdumu Haydar ke- ilet takımlarını verebilecekler 3150 liralık 2 

- b<>'-jJa. k • • 1 "} bl ilk 1 k Ü etinde F...,, l>e VeklUetl t.Abllyet mUdUrl atı temınat arı ı e r te pazarı g n 
a Uat Y t ı · ve saatında Ankarnda M. M. V. satın al-
-Janıı ur ta, ve brahlm Yurttq ma KO. da hazır bulunmaları. (2166) 12194 

· arma emekli albay İsmail Hak-
• - Ak • Gaz idrofil alınacak rt deden karnın Ho.Clmusa mahallesinden 
G - M ('.ze Fatma 
uaınele ·;!. V. evrak kaleminde aınıf 6 M. M. Vekaleti Satın Alma Ko 
g - ı t ernırru ŞUkrU . d 
l1ltru 0 ; 1:0Ebul Şehzadebqı mnho.lleblcl misyonun an: 
7 - ı rnln Beher metresine tahmin edilen fiyatı 
8 - ln~o.~ası {loförU Şerafettın on beı tı:uruı olan bet yüz bin metre gaz 
fUbeaı t artka nın Karacabey maliye tah• idrofil 17 mayıı 940 cuma günü saat 11 de 

8 - :a e lk mcmunı Rıza 
r · ?lı. M. matbaasında müceıut Ma- Ankarada M. M. V. satın alma Ko. da ka-
10 _ A pah zad usullyle aatın alınacağından is -
ıı,~lnde ~karanın Ulucanlar Akbağ ma- teklilerin 5626 liralık ilk teminatlariyle 

--.-.•. 114ınctan aykaı soka~ındn No. 17 ziraat birlikte teklif mektuplarını eksiltme saa -
11 

- A k eın"kll 'lkri Akıncı tinden bir saat eve~ine kadar mezkQr Ko. .A.kk~ aranın Ahlyakup malıallesln-
-.ından Bokattıntla No. ıı de ziraat başkanlıiına vermeleri. Şartnamesi 375 

12 - A emeltll Mustafa DUlger kuruı karıılığında M. M. V. satın alma 
ıı~ ~o ~kı;:-a İçcebeci KöylUler aoka- Ko. dan alınır. (1448) 11486 
ıa _ lİı e Eşref Mantıkçı 
~otıu e ucan1ar Akba.gı matıalleıılnde A· 

1;~n~:1
1

~~~:ı~sı~~~~ 1~~tr.aat GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 
ı:et s0;"1fehır orman Md. bitişiğinde 
15 

et Soy:ı Ap. da ziraat B. dan emekli 
-Ah 

16 - zı nıet kertmesi Halime Bira fıçısı alınacak 
iTi lierkınraat Vekt'ı.leUnden milfetttıı Se-
17 - ~: inhisarlar Umum Müdürlüğün-

ct SaJ'l ... ara Kurtuluş mahallesi Tay- den: 
t~t 'U!&ttin aokağında No. ı de ho-

18 - lC I - Şartnamesi mucibince 2310 a 
t Örnek tu İbrahim veresesinden Ce- det bira fıçısı pazarlıkla satın alına 
ıı .ı\.)f Rı Veklllert Ankara a'VUkaUarın. caktır. 
19 _ Tun. Açar 
20 - tUncu ağıı varisleri II - Muhammen bedeli 22594 lira 
~t :Env~karada Tqhanda bakkal Ah- muvakkat teminatı 1694.50 liradır. 
ı_.ı\. b 

22 _ vtıkat MUıntnz III - Pazarlık 23. 5. 940 perşem e 
aıı ı, BankBBı U. Md. Muvaffak Iş· günü saat 15 te İıtanbulda Kabataşt:B 
~! :. )' blUıkaaında Osman Nuri GUver levazım ve mUbayaat ıubesindeki a 
cııınet .: bankasında emekli general lım komisyonunda yapılacaktır. 
25 - t_ &ı.ıl özıo IV - Şartname her gün levazım 
~.. 411 banknsında tnhalldar İskender • · d İ · A k 26 _ t şubesı veznesın en ve zmır, n a 

ı bankaaında milfottıgı Zeki o - ra başmüdürlüklerinden 112 kuruş 
27 - .mukabilinde alınabilir. 
2 P lia~karnın Poyracı mahallesinde V - İateklilerin pazarlık için ta 
~ - Taıı' Oğlu Mehmet 
.. ., _ l' P Af tar yin olunan giln ve saatte % 7 ,5 gü 
~ .. l daır!nııehlr Hıwuzbaşı soysal Ap venme paralariyle birlikte mezkur ko 
"'J _ l.ı de Hruıan Tnhsln Kurt 1 ı · ·1~ 1 
a1 _ li uatata Kızı sureyya . misyona. ge me erı ı an o unur. 
kaı llıı~darpaşa Rıhtım sokak No. 39 (3703/2145) 12138 r lıuııtar al Ap. Kat 3 emekli Lv .• Yar-
2 - ı a Nntl Hannankaya 

t I>ek<.'• ktııat VekAletinde mUfettıı Na-
33 ,.n 
!~ j;".h~nkara Glc!k mnhıılleslnden Salt 
.... - n etun 
l&rık kt n. Y. da malzeme dıılresl rei -
5 _ l> ıslnıbey 

Utiarı11d llhllıye vekAlctl muhasebe me-
3e - .A.an İbrahim Bnş<>r 
37 - 'tfa.r kızı Pnlampavıara 

ASKERLiK iŞLERi 

Sof örlerin yoklamalan 
yapılacak 

Urbtız ,. Ur!( dil kurumunda odacı Ömer aa - : !.tu tara Oktır Ankara Yabancı Askerlik Şube-
l'ae Vıı.r;,'ltı Bilecik anylavı Asıf karısı ainden: 
~g - A ıı.r l - Ankara'dıı yabancı olarak bulunan l~ı l!'a llkarn istasyonunda hareket mU-
•o - l"Uk F.:te 
•1 _ ~ki •effr Cemal Bolayır 
~11 .. t. l.I. V. de kAtlp Alt Rıza kan•2 ... 

•Ye; ~~caeıı ziraat mUcadele ba.gı tek -
•a - c lh Başar 
4• - ı aıtp Baba Haydar 
': l'e A:nıetpnşa mahallesinde Yeşllso -
~llln dU~artalar caddesinde berber HU 

- li lnında berber Cemal 
2;s92

1n oğlu Mehmet Erl<01. 
) 12099 

Çorap al.nacak 
. >.!. 1\1 V k~I · S Al K ıay0 • e a etı atın ma o-
~ tlı rıundan: 

er Çift• 
1 ~lan 

1 
ıne tahmin edilne fiyatı 39 ku-

klı ita S.ooo il§. 20.000 çift yün ve pa • 
170 lirı~rıılc s;orap alınacaktır. Teıninatı 
lesı ıa.t· Pazarlıkla yapılacak olan i -

1~· 1'ılip ~~ PUartcsi ııUnU saat 11,5 da
itine bir ~nlann kanuni :teminat ve ve -
· \1 

1 
lıkte ihale giin ve ıaatinde M. 

· at tı. (2176~ alma komisyonuna miiracaat-
12178 

~~lornobil lastiği al macak 
İay0~· Vekaleti Satın Alma Ko-

llicııs· tından : an ıne to.h . 
, ı.21htGoo nıın edilen fiyatı: 65.230 lira 

"''tikle ebadında 220 adet oto iç ve 
llı>'on iç ~ı. 7:X34 ebadında 60 adet Zis 
{oıı iç e drs, 32X6 ebadında 200 adet 

c •ıtıy0n ve dış. 600X16 ebadında 50 a
ltıiltnıe le ve dış IAatiklerl kapalı zarf-

iıı tunıarie. ko~muştur. Eksiltmesi: 18.5. 
7 'ı:': 489;s;. glınU sut 11 dedir. İlk te· 
a "Qrıı$1 k ır~ 25 kuruş olup şartnamesi 

•rrf'l'cıı vakhnıııyondan alınır. Talh>l ~rin 
ti •rııı1 1rt ~en bir saat evetine kadar 

· Clg7l) · · V. Sa. Al. Ko. da verme· 
11993 

ı.ı. Matbaacılara 
i ~. Vek-1 • s 'Yorı a etı ahn Alma Ko-
.lie1ı Urıd an: 
ııı c: bin ad d" . 
la Cdıle11 d e ın: Yırml kuruş fiyat tah-

ltte ~ikctı ort ınılyon altı yliz bin adet 
lııı aı &Unü Pazarlıkla 13/mayıs/940 pa
so~· ICo. da •aat 10 da M. M. V. satın 
lrJıkr11ı1ı kat• b:ıst!rılacaktır. İsteklilerin 

rı- 1ıün "'e ı temınatları ile birlikte pa
' arı. c21~~ltrnda aıezkur KO. dı,ı. bu-

Piiarnahk bez ahnac~2~13 
~.~ v 
İa)'ol\u~d ekaleti Satın Alma Ko-
lleher an: 
Utuı metres· 
tı 13°lıı.., a1t:n'ıne tahm_in edilen fiyatı 28 
e /\ıı(ınayı8;94~ bcı bın metre pijamalrk 
•ları ıc'r1.da M Mazartesi günü saat 11 
ıo 1

1
• la •atın" • V. satın alma KO.da 

•tarlı~ah~ katı3lınR~aitrndan isteklilerin 
tr. c21 iün ve 

1 
teınınatları ile birlikte 

• 17) aatrnda KO. da bulunma-
11 ô . 12195 

~ ç şışesi alınacak 
ia • ~. Vekal r 
2 l'ol\ul\d e ı Satın Alma Ko-

ına,. an: 
·''abı r11v40 tarihi 
ır, ın~ ••tın atı nd~ m_Uteahhit nam ve 

•i• anırrıcn b ~·~ı ılan edilen 4200 
tk!~ ekslttın!.·ellı .on iki bin adet i

lnıeıi 141 ıne ısteldi çıkmadıfın-
' atayıl/940 salı &iinil aa-

ehliyetnameli ıoförlerin yoklamaları yapı
lacatmdan aşaiıda yazılı günlerde öğleden 
eve! 12 ye kadar do~m sıra.siyle ehliyetna
mesi askerlik vesikası nüfuı clizdanlariyle 
birlikte ıubeye müracaatla yoklamalarını 

yaptırmaları lizımdrr. 
2 - Yoklaması yapıldığına dair nUfus 

cUzdanında kayrdı bulunmıyanların seyriae
f erce çalıımalarına mUsaade edilmiyeceiin
den Ankara'da bulunan her yabancı şoför 
muayyen rUnde ıubeye müracaat etmeleri 
ve izdihama meydan verilmemek üzere cet
velde yazılı ciinlerdeki doğumlulardan ol
mıyanların ıelmemeleri illn olunur. (2160) 

Tarihi Hangi doğumluların 

10/5/940 
11/5/940 
14/5/940 
15/5/940 
17/5/940 
18/5/940 
21/5/940 
22/5/940 
24/5/940 

ıeleceği 

311/313 
314/316 
317/319 
320/322 
322/324 
325/327 
328/330 
331/333 
334/336 

12148 

A. LEY AZIM AMIRLICI 

Yoğurt ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan ı 
Satm 

.. 
1 - 90.000 kilo yoğurdun kapalı zarfla 

eksiltmesi 17.5.940 saat 15 de Ankara Lv. 
amirliği satın alma komisyonunda yapıla-
caktır. • 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira ılk te· 
minatı 1687 lira 50 kuruı;tur. Sartnamesi 
komisyonda görülür. lcinrle kanuni ve ti
caret odası vesikalar da bulunlln kanuna 
uygun teklif mektupları saat 14 de kadar 
kabul olunur. (1980) 11995 

Süt ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 85.000 kilo ıiltün kapalı zarfla ek -

ıiltmesi 18-5-940 aaat 11 de Ankara Lv. l
mirliii satm alma komiıyonundı yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 14450 lira ilk te
minatı 1083 lira 75 kuruştur. Şıırtnamesi 
komisyonda ıörülür. İçinde kanuni ve ti -
cl!ret odası vesikaları da bulunan kanuna 
uygun teklif mektupları saat 14 de kadar 
kabul olunur. (1979) 11975 

Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komiıyonundan: 
1 - 160000 kilo koyun etinin kapalı 

zartla eksiltmesi 14. 5. 940 saat 15 te .An
kııra Lv. Amirliği sabn alma komlıyonun
ad yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 83200 lira ve ilk 
teminatı 6410 liradır. Şartnamesi 418 ku
?'UŞ mukabtllnde komisyondan alınır. İçin
de kanuni ve ticaret odası vesikası da bu
lunan kanuna uygun teklif mektuplan ıa· 
at H e kadar kabul olunur. (1948) 

aranıyor 
D. D. Yolları U. Müdürlüğünden: 
İdaremizin muhtelif yerlerinde is

tihdam edilmek üzere kısım hekimle
rine ve eczacılara ihtiyaç vardtL He
kimlere verilecek maaş 177 lira olup 
eczacılarınki 100 liradır. Serbest bu
lunmak ve yaşları 45 den yukarı ol
mamak üzere 'taliplerin D. Demiryol
ları zat i§leri müdürlüğilne müracaat-
ları. 2117 12127 

Sanatkôr aranıyor 
Devlet Demiryollan Umum Mü

dürlüğünden: 
Sivas Demiryol atelyeıinde çalıştı. 

nlmak üzere birinci sınıf tornacı, frez
ci ve dökmeciye ihtiyaç vardır. İmti
han ve matlup evsafta liyakatı göril -
tenlele 77 - 100 lira arasında bir iicret 
verilebilecektir. İmtihanlar İzmir'de 
htanbul'da, Eskişehir'de ve Sivas'ta 
yapılacaktır. , 

Talip olanların İz.mir ve Sirkeci'de 
işletme müdürlüklerine, Eskişehir ve 
Sivas'nı atelye müıfürlükler"ne Anka
ra'da cer dairesine müracaatları ilan 
olunur. (2016) 12074 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Yün iplik olanacak· 
M. M. Vekaleti Deniz Levazım 

Satın Alma Komisyonundan: 
Tahmin Be. İlk Te. 

4000 kilo yün fan ela ipliği 11.800 
2000 kilo ylin çorap ipliği 5.600 1305.00 

17.400 
1 - Kapalı zarflıı .Yapılan münakasına 

talip çıkmamı' olan yukarda cins ve mik
tarı ile tahmin edilen bedeli ve ilk temi
natı yazılı iki kalem ipliğin. 13'mayıs/940 
tarihine raııtlıyan pazartesi günü saat 11 
de pazarlıkla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - 1steklilerin 2490 sayılı kanunda ya
zılı vesaik ve ilk teminat mıı.kbuz veya 
mektupları ile birlikte belli gün ve saat\e 
Kasımpaşada bulunan komisyona müraca-
atları. (364412098) 12123 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 

Kırtehrinin Medrese Mahallesin
ife Hacıbeyaz oğullarından Recep 
oğlu Ali Gönül'e. 
Ankaranın Öksüzce mahallesinde Hazar 

sokak 53. No. Ju evde Şakir kızı Ki.mile 
Gönül tarafından aleyhinize acılan ihtar 
davasının muhakemesinde: ikametgiihıru
rın mechul olmasına mebni ilanen yapılan 
davetiye teblH~ine r men 25/ 4/940 pazar
tesi saat 9. mahkemede bulunmadığınız ıti
bi bir vekilde y.öndermediğinizden hazır 
olan davacı dinlendikten sonra bersablk 
Ankarada erkan Ulus ve Kırsehirde çıkan 
villlvct gazeteleriyle ve on ıtün müddetle 
30/5/940 persembe saat 9. da mahkemede 
bulunması için ıtıvııp kararmtn iUlnen teb
liğine karar verildiğinden bermuclbl karar 
mer.kl'lr gün ve saatte mahkemede bulun
madığı veva bir vekil göndermediği tak
dirn,. H. U. M. K. nunun 401 ili 405 cf 
maddelerinin tatbik olunacağı teblii ye
rine krim olmak Uzere ilinen tebli~ olu-
nu:-. (2089) 12202 

ASKERi FABRiKALAR 

Marangoz tezgahlan ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Rende, planya, ıerit, testere, freze, mak
kap çakı bileme tezcahı ve saire ııibi yeni 
veya az kullanılmııs maranıoz tezıahlan a
lınacaktır. Elinde böyle tezgahlar olup ta 
satmak istiyenlerin bir mektupla Askert 
Fabrikalar umum müdürlüğüne müracaat 
etmesi ve bu mektuba tezıahların ebat ve 
evsafiyle markasının ve fiyatının da ilive-
ai rica olunur. (2150) 12141 

1000 Kg. nüm&&nesine göre 
Guleperka, 1000 Kg. 

nümunesine göre Guleperka 

Ankara Belediyesi lmar Müdürlü
ğünden: 

Kadastro 
ada No: 

İmar 
ada No: 

1663 
1101 

1103 
1104 
1113 
1122 

2509 
2510, 2511, 2512, 2513, 2517, 
2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 
2523, 252~ 252~ 2533, 253, 
2535, 2536 
2516 
2514, 2515, 2523, 2536 
2526, 2527. 2528, 2529, 2530 
2531, 2532, 2537, 2538, 2539, 
2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 
2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 
2550, 2551 

Kavaklıdercde vaki olup yukarıda 
kadastro ve iıııar ada No. ları gösteri
len sahanın imar vaziyetleri tesbit ve 
Vekiller Heyetince de tasdik edilmiş
tir. Bu adalarda arsaları bulunanların 
çaplarını almak üzere imar müdürlil
ğüne müracaatları ilan olunur. 

(2170) 12152 

Asil sülfirik ahnacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Belediye ihtiyacı için lüzumu 

olan 2300 kilo asit süfirik pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti (2500) li
radır. 

3 - Teminat 207 :~radır. 
4 - Şartnamcsıni t;örmeh h:tiyen

lerin cncUn:tn kale.nine ve ıs·eklile· 
rin de 14/5/ 940 salı günü tflat 10.30 
da belediye encümenine müracaatla-
rı. (2189) 12203 

Muhtelif boya ahnacak 
Ankara Belediyeıinden: 
1 - Otobüs işleri için 11 kalemde 

muhtelif renkte boya pazarlıkla alı

nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4600 liradır. 
3 - Teminat 690 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her giln encümen kalemine ve 
isteklilerin de 14/5/940 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. (2186) 12199 

Mazot alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Temizlik işleri kamyonları için 

15 ton mazot pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen kıymeti (25 :O) li

radır. 

3 - Temit1atı 375 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

Jerin encümen kalemine ve isteklile
rin de l 4/7 /940 salı günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatla-
rı. (2187) 12200 

Demir boru ve leferrüah 
alınacak · 

Ankara Belediyesinden: 
1 - Su iiıled ıhtiyacı için -:iört ka· 

lem demir boru ve teferruatı pazar
lıkla alınacaktır. 
~ - Muhammen kıymeti (3155) lira 

(35) kuruıtur. 
3 - Teminat (473) lira (30) kuruı

tur. 

4 - Şartnamesini görmek istiycn
lerin encilmen kalemine ve isteklile
rfo de 14/5/940 salı günü saat 10.30 
da belediye encümenine müracaatla-
rı. (2188) 12201 

Kum satın alınacak 
Belediye Reiıliiinden: 
Su tıleri İdaresi süzme havuzları 

için ıuda erimiyen ıillı terkibinde 
(1-1,S) milimetre kutrunda yıkanmış 
ve kurutulmuı kum satm alınacaktır. 
Vermeğe talip olanların nümunele

rini Ankara Belediye Su İşleri Mü
dilrlüğüne göndermeleri. (2210) 

12206 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- Karaman Sulh Hukuk Hakimli-
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- iinden: 
nundan: Karaınn'nı Kisecilı lıoyiindea Veli k1r111 Eıniae 

T h · d"I b . . nkili uıılıat Gılip Tarlllloil• ıarıfmdu Çumra u· 
a mın e ı en :deh (19.750) lıra olan ki aılılıiye mtmıır• olii Abdallılı lmısı 0-üunı 

yukarıda yazılı ikı kalem Gureperka H• ı h' ı · "hk 1ı d' 
keri fabrikalar umum müdürlüğü merkez • ' 1 '.?-_1•çı~ın 9~o - 3~k nuaı•.r~ 1 uıı b • .an;t· 
aatm alma komisyonunca 17/S/1940 cuma •ıa ıoru .. ın~ tel o •30h "': 94._0 tunilı~ dmn urelıknın •· 
ııünU ıaat 14 te pazarlıkla ihale edilecek- ,,., ... ~unu 0.1n •• ... •t ıa • .. emrye 
tir, Şartname parasız olarak koıııiıyondan !elaırrnı! n ıka~ııı~ı dı meçlıııl ha.lan.mat alda. 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ıuadu ilaae• telılıı•t. ıf11ıııa lılru •trılmıı n ~lı· 
(1481) lira (25) kuru~ ve 2490 numaralı keme 7. 1. 940 tarilııne mııa!lılı. lı•luıımaı oldaıwn
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaikle dan ~z~are Je'flll! m~ıyyeııı ~:.zk&rd~ aı1lıkeaıt1e 
komisyoncu olmadıklarına ve bu lıle all- r•l-dıjı •era n~ı~ ıon~~rıaedııı tı~dude .ınlıa~e
kadar tiiccardan olduklarına dair ticaret l-nı. !ıyab~d~ ıorıılectriadea daYetıye yerıH lıaıaı 
o~ası vesikasiyle merkQr gün ve saatte ko- ol ... k azer1 ılın olanıır. 18441 
mısyona mürncatlan. (2183) 12198 -·------·-------

Aşağıda yazıh tezgôhlar müteahhitleri 
nam ve hesabına satın alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merke;r: Satın Alma Komisyo
nundan: 

Cinai ve miktarı 
Muhammen bedeli 

Lira 
12 adet makkap tezgı\hı 6500 

2 adet torna tezgA.hı 13000 

2 adet maaa makkap tezgı\hı 1000 

Muvakkat teminatı 
Lira Kuruı İhale tarihi 

14·5-1940 salı gUnU saat 487 50 

975 00 

00 

l4 30 da • 
14-5-1940 salı ırUnU saat 
15 te 
14-5-1940 aalı gUnU saat 
15.80 da 

Cins ve mlktarlarlyle muhammen bedelleri yukanda yazılı tezglhlar mUteahhltlerl 
nam, ve hesabına hizalarında gösterilen gün ve saatlerde aııkerl fabrikalar umum mU
dUrlUğll m<'rkez satın alma komisyonunca pazarlıkla ihale edllec•l:l"rdlr. Şartname
leri parasız olarak komisyondan verilir. Tali pi erin hlzalanndakt muvakkat teminat
la 2490 sayılı ı!'&nunun 2 ve 8. maddelcrlnd eki \'esatkle komtıyoncu olmadıklarına Te 
bu ille allkadar tüccardan olduklarına dair tıccret odaaı veatkaai;yle me.zktlr gUn ve 
aaatte komisyona mUracaatıan. ,(2M8), 12150 

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

kıtaat ilinlan 

· Yoğurt alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
Kırklareli tümen 11kert hastanesinin 940 

mali senesi için 30.000 'kilo yoğurdu açık 
eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuıtur. 
Muhammen bedeli 4350 liradır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün komisyonda görülebi • 
lir. İhalesi Kırklııreli tümen satın alma ko
misyonu binası dahilinde 23 - ma711 • 940 
perşembe glinü saat 16 da yapılacaktır. İlk 
teminatı 336 tin 25 kuruıtur. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte mezkQr komisyona 
cclmel:rl. 

(2104) 12105 

Süt alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
Kırklareli tUmen aakert hıurtanestnin 

1940 malt senesi lı;ln 30000 kilo sUtU açık 
eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmuş
tur. Muhammen bedeli 3450 liradır. Evsaf 
ve ııartnıı.mesl her glln komisyonda gôrU -
leblllr. İhalesi Kuklarell tUmen etın al
ma komisyonu binası dahilinde 23 mayıs 
940 perşembe günU saat 15 te yapılacak -
tır. llk teminatı 258 lira 75 kuntftur. İs
teklilerin muayyen gtln ve saatte mezkQr 
komf11yona gelmeleri. (2105) 12106 

Sığır eti ahnacak 
Bolu Piyade Alayı Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Bolu'daki piyade alayının ihtiyacı 

olan 6l500 kilo sığır eti kapalı zarf usu -
liyle satın alınacaktır. 

2 - Sığır. etinin tahmin bedeli 16875 li
ra olup muvakkat teminatı 1265 lira 62 
kuruş 50 santimdir. · 

3 - Sığır etinin şttrtnamesi ve evıafı be
delsiz olarak her gün Bolu'da P. alayı Sa. 
Al. Ko. da İstanbul ve Ankara Lv. &mir
liği Sa. Al. Ko. ile Kocaeli tüm. Sa. Al. Ko. 
larında görülür ve alınır. 

4 - Sığır etinin kapalı zarfla ihalesi 
21-5-940 salı günü saat 15 de Bolu P. alayı 
Sa. Al. Ko. da ynpılacaktır. 

5 - Sığır etinin eksiltmesi kapalı z:arf -
la yapılacagındnn 2490 ıayılı kanunun 30 
maddesi mucibince teklif mektuplarını 

21-5·940 tarih salı günü saat 14 de kadar 
makbuz mukabilinde Ko. na verilmesi. 
Tekl!f mektuplarının adı geçen kanunun 
32 maddec;i mucibince tanzim edilmesi ve 
hariçte talip olacakların 34 maddesi muci
bine: teklif mektuplarını vaktinde iadeli 
teahhütlü olarak gönderilmesi şarttır. Pos
tada vukua gelecek tehirden komisyon mc
suliyet kabul etmez. 

6 - İsteklilerin ticaret odaıtmdan tescil 
edilmiş ve vesika ibrazı llzımdır. (1995) 

11983 

Koyun eti alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko· 

misyonundan: 
Tllmen birlikleri 1940 malt senesi thtl

yacı iı;n 40000 kilo koyun eti kapalı zarf 
usullyle <'kıılltmeye konulmUJtur. Muham
men bedeli 17000 liradır. Evsaf ve şartna· 
mesJni her gUn komisyonda görebilirler. 
İhalesi Kırklareli tUmen satın alma ko -
misyonu binası dahilinde 23 :.-ıayıs 940 
perşembe gfuıU saat 17 de yapılacaktlr. 
Muvakkat tetmlnatı 1275 liradır. istekli
lerin 2490 sayılı kanunun 2 vet 3.m.adde
lerlndekl veslkalarlyle beraber muayyen 
günde ihalesinden bir saat evellne kadar 
teklif mektuplarını Kırklareli tnmen sa -
tın alma komisyonuna vermeleri ıarttır. 
Postadaki gecikmeler kabul edilmez . 

(2106) 12107 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
Tümen birlikleri 1940 malt senesi ihti

yacı için 500000 kilo ıığır eti kapalı zarf 
usuliyle eksiltmeye konulmuştur. Muham -
m:n bedeli 190000 Ura.dır. Evuf ve prt -
namesini her gün komisyonda görebilirler. 
İhalesi Kırklareli tümen satın alma komis
yonu binası dahilinde 23-mayııı-940 perşem
be günü saat 17 ,30 da yapılacaktır. Muvak
kat teminatı 14250 liradır. İıti!klilerin 2490 
sayılı kllnunun 2, 3. maddelerindeki vesi -
kalariyle b~raber muayyen günde ihalesin
den bir saat evetine kadar teklif mektup -
lannı Kırklareli tümen utın alma ko -
miıyonuna vennelerl ıarttır. Postadaki ge-
cikmeler kabul edilmez. (2107) 12108 

Kundura, 
eldiven 

(Orap ve 
ah nacak 

Balıkesir Kor Satın Alma Komis
yonundan: 

2000 adet 2500 çift kundura 20000 adet 
21000 çlft çorap 6000 adet 7000 çift eldi-
ven. 

1 - Kor birlikleri ihtiyacı için yukarı
da mikdarı yazılı kundura, çorap, eldiven 
pazarlıkla aatın alınacaktır. İhaleıi 13. 5. 

-7-

fetl:rcıler hor ıibı lromlıyonumuzda sör• 
bilirler. 

4 - Taliplerin muayyen saatte müraca.-
at etmeleri. (2'209) 12207 

Un alınacak 
laparta Tümen Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Antalyadakl kıtaatın senelik ihtiya

cı olan 185750 kilo unun 30/4/940 giınü 
yapılan eksiltmesinde talip çıkmadığın • 
dan 3014/ 940 sah gününden itibaren bir 
ay içinde pazarlıia bırakılmıı;tır. 

2 - Son pazarlığı 30/5/940 perşembe gil
nli ıaat 10 da yapılacaktır. 

3 - Unun şartnamesi İspart:ıda tümen 
komutanlığı binasındaki satın alma komis
yonundadır. 

4 - Muhammen tutarı 24147 lira 50 ku
nıştur. 

5 - İlk teminatı 1815 liradır. 
6 - İsteklilerin 30/5/ 940 perşembe günll 

sıµıt 10 da satın alma komisyonu~a bulun
tnalan. 

7 - Saat ayan tümen daire aaatrndan 
yapılır. (2146) 12191 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Avcı yeleğ4 alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komi&yonundan: 
1 - 5.000 adet avcı y:lcği pazarlıkla sa

tın alınacaktır. Muhamm~ bedeli 12.500 
lira olup kati teminat miktarı 1875 liradır. 
Pazarlığı 14-5-940 sah g{inü sıı.at 10 da 'ha
va •satın alma komisyonunda yaprlaqı.ktır. 
İdari ı;artname, evsaf ve nümunesi her gün 
öğleden ıonrs komisyondan alınabilir. la • 
teklilerin muayy:n ııün ve ıaatte kati te • 
minat ve kanuni bclceleriyle komiıyonda 
bulunmaları. (2111) 12111 

Kar gözlüğü olanacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: 
1 - 20.000 adet kar gözlüğü pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli 18.000 
lira olup kati teminat miktarı 2.750 liradır. 
Pazarlıgı 13/ 5/940 pazartesi cünü saat 10 
da hava satın alma komisyonunda yapıla
caktır. İdari şartname ve nümunesi her 

fün öğleden sonra komisyondan alma1?_ilir. 
steklilerin muayyen gı.in ve saatte katı te

minat ve kanWlİ belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (2108) 12124 

Yeleklik kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 5.000 metre avcı yeleklik kumaş pa

zarlıkla satın alınacaktır. Muhammen be
deli 17.500 lira olup kati teminat miktarı 
2.625 liradır. Pazarlıfl 13 5/940 pazartesi 
günü saat 10,30 da hava satın alma komis
yonunda yapılacaktır. İdari şartname. ev
saf ve nümun.esi her gün öğleden sonra 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin muay
yen gün ve saatte kati teminat ve kanuni 
belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

(2113) 12126 

Havlu ve bronz ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 400 adet el havlusu ile 200 adet 

bornoz pazarlıkla saun alınacaktır. Hav
luların muhammen bedeli 440 lira olup ka
ti teminat miktarı 66 liradır. Bornozların 
muhammen bedeli 1.300 lira olup kati te
minat miktarı 195 liradır. Bunların pazar
lıkları 16/5/940 perşembe günü saat 10 da 
hava satın alma komisyonunda yapılacak
tır. İdari şartname ve numuneleri her gım 
öğleden sonra komisyonda görülebilir. İs
teklilerin muayyen gün ve saatte kati te
minat ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
bulunmaları. (2192) 12204 

Bilyah yalak ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: . 
1 - 24 kalem bilyalı yatak pazarlıkla 

satın alınacaktır. Muhammen bedeli (3500) 
lira olup kati teminat miktarı 525 liradır. 
Pazarlığı 22/5 1940 çBr§amba gUnU saat 10 
da hava satın alma komisyonunda yapıla
caktır. Şartname ve liste her gün komis
yonda öğled<>n sonra görülebilir. İstJyen -
ler kopyMını alabilirler. İsteklilerin mu -
ayyen gUn ve saatte kati teminat ve kanu
ni belgeleriyle komisyonda bulunmalan. 

(2204) 122M 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Nakliyat yaptırılacak 
Devlet Orman İtletmesi Aband • 

Keremali Revir Amirliğinden: 
Aband bölgemizin Sıgırlık orma • 

nında mevcut (3087.155) metre mi • 
kabına muadil (3866) adet köknar 
tomruğunun kütüğü dibinden Tatava 
ve Kaynaşlı köylerinde gösterilecek 
depolarımıza nakli açık eksiltme ile 
15.5.940 saat 14 de Düzcede Revir a
mirliğimizde ihale edilecektir. 
Tomrukların beher metre mikabının 

muhammen nakil ücreti (380) kuruı
tur. Talip olanların mezkClr gün ve sa
atte evrakı Hizıma ve % 7.5 dan (879) 
lira (84) kurut muvakkat teminattan 
ile birlikte mezkClr komisyona müra
caatları şartname Ankarada orman u-

940 pazartesi gUnU sa.at 16 da Balıkesir mum müdürlüğü, İstanbulda orman 
Kor satın alma komisyonunda yapılacak -

çevirge mildürlüğü Boluda ormatı çe
tır. 

2 - Umumunun muhammen bedeli virge müdürlüğü ile Düzcede Revir 
24450 lira olup muvakkat teminatı 1833 li- amirliğimizde görülebilir. 
ra 75 kuruştur. 1 ("3427"/1986) 

S - Nümune ve ıartnamelerini görmek L, _____________ _ 12031 

Sı.ğ1r eti alınacak 
Vize Askeri Satın Alma Komisyonundan: 
Tutarı Miktarı Teminatı M. cinsi Eksiltmenin Ebiltmeniıı 

Lira Kr. Ton Lira Kr. Nevi gün ve saati 
49500 00 150 3713 00 11iır eti K. zarf 20.5.940 SL 10 pazartesi 
49500 00 150 3713 00 = = 20.5.940 Sa. 11 pazartesi 
49500 00 150 3713 00 = = ~0.5.940 Sa. 15 pazartesi 
49500 00 150 3713 00 = = 20.5.940 Sa. 16 pazartesi 
49500 00 150 3713 00 = = 21.5.940 Sa. 10 salı 
49500 00 150 3713 00 = = 21.5.940 Sa. 11 sah 

1 - Tümen birliklerinin 940 malt yılı haziran iptidasından mayıs 941 sonuna ka
dar ihtiyacı olan ııitr etleri kapalı zarfla eksiltmeye konmu5tur. 

2 - Eksiltmeye konan miktar. tutar eksiltme ıiln ve saati yukarıda yazılmıstır. 
3 - Vermeye talip olanlann sa.rtname ve evsafı her gün mnai saatlarrnda Vi

zede askeri satın alma komisyonunda görebileceklerdir. 
4 - Teklif mektuplan yukarda yazılı ihale saatlarından bir saat evel komisyona 

verilecektir. Eksiltme yeri Vize aııkeı1 aatm alma komisyonunun bulunduğu daire-
dir. (1975) 11979 



• 

.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. - -
§ Askeri Liselere talebe alınıyor ~ -:= 1- Kuleli, Maltepe, Bursa Askeri Liselerinin her üç sınıfına da = 
:= önilmilzdeki Haziran içinde başlanacak olan 940 - 941 dera yılı için = 
:= talebe alınacaktır. == 
:= 2- Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve = 
§ aileıinin kötU hal ve şöhret sahibi olmaması, 11ıhi muayenede sağ- § 
5 lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması §arttır. = 
:= 3- Bir sene tahsili terkedenler, yaşını bilyUltmÜ§ ve küçilltmüş =: 
5 olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sına'vında ipka veya bütünle- := 
5 mele kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uy- =: 
:= gun olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. =: 
- İ -= 4- steklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsil- = 
:= terine devam etmekle beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları := 
:= yerlerdeki askerlik şubelerinden diğr kaydükabul §artlariyle mUra- =: 
5 caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarını =: 
:= en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları Hlz:ımdır. =: 
:= 5'-- İsteklilerin sınıf geçme vesikaları Haziranda bulundukları 
5 okullardan askeri liselerce cclbedilecck ve bütilnlemiye kalmadan =: 
:= ıınıf geçenler seçme sınavına çağrılacaktır. =: -:= Askeri Lise II. ve III. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 = 
:= yılı kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. = := 6- Askeri orta okullarla musıki, sanat ve kara gedikli erbaş ha- =: 
:= zırlama orta okullarının kaydükbul -şartları ve zamanlan aynca ilan : 
S: edilecektir. (1549) 11490 = -~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:: 

Davar ve sığ1r sahşi 
Kızılay Umumi Merkezinden : 

Haymana kızılay şubesinde mevcut 600 - 700 ba§ arasında muh
telif cins davar ile 20 - 30 baş arasında sığır satılacağından almak 
iıtiyenlerin 15 mayıs 1940 çarşamba günü saat on dörtte Haymana 
kızılay ıubesine müracaat eylemeleri. 1796 

Tatil gü!llerinde 
Belediye işler.i 

Belediye Reisliğinden : 
Tatil günlerinde (cumartesi öğleden sonra pazar günleri 

ve diğer bayram ve tatil günleri) muhterem halkımızın be
lediyeyi alakadar eden müstacel itlerinde kendilerine mu
hatap olmak üzere .belediyede bir nöbetçi ıef bulunacaktır. 
Belediyeden bir hizmet istiyen sayın halkımızın belediye 
dairesinde bu tefe müracaat eylemeleri ve yahut 2960 nu-
maraya telefon etmeleri ilan ve rica olunur. 12189 

IJLIJ3 

• 

• -PLAN~ 
1 - 19 May11 f..,·kıl.ide Piyancoıa yeni otoma• (1) liraya satılmaktadır. 811 bilrılrri ıatıı ıi-

tilı dönen luirrltrlı yapılan ilk lle1ide olacak· telerinde, lıayiltrde, Ziraat bınkuı ıabele· 
tır. hiıııat Ytren, ıaıu ıetiren b11 küreler t• riyle posta ıi,eluinde balalıilininiı. 
leklrikle iılrmektedir. 5 - Ba Kr1idede (200.000) lıild Yardır. Bn lıj. 

2 - Keıide 19 Mayıs Gençlik 8ayrammı mii· letleria (4Z.Z28) adedi maltakkık Hrette İlı· 
leakip, Ankarada 19 M yıs ıtadyomanda en ramiye kazanacaktır. Yani isab..t niıbeti yüz. 
binlerce lıalkm hunırano!a yapılacaktır. de yirmi lıirdr• fazladır. 

6 - 19 Mayu fnkı lide piyanıoıu için onar lıi· 
3 - J9 Mayıt fevkalade piyıncoıunda onda leılilı karneler i!ıl.ı ediluıiıtir. (2) lirılıl. 

bir lıilel yoktur. Taaı lıilet Ye yarını bilet nr• lıilrtlerden •urekkep olan karnf'ler (20), (1) 
dır. Tam bilet ikramiyeni• tamamı olan 

liralık biletlerden murekkep olan karneluler 
(S0.000) lirayı, yarım lıilet (25.000) lirayı (10) liraya 11tılıısaktadır. 
um olarak kazanabilecektir. 7 - Karnrlerdrki nuİDaralarıa ıon rakamları 

Tam lıiletler ( 2) liraya. yarım lıildler (O) elan (9) a kadar olan rak~mlarla nilıa • 

c 

o 

---= mtbar instta ı 
.::> 

-----

yrll•amiıtir. Ba ıaretle lıer karneye mutlaka i 
ki ikramiye ualıet edecektir. 

8 - Ba, ııı demektir: (20) liralık karne alan· 
lar malıakkalı ıuelle (5) lira, (10) liralık 
karne alanlar 1D11lıakkık sarrlle (2,50) lira 
kuanacaklar, ba saretle l.arnelerin fiyatı 
(IS) liraya Ye (7,50) liraya diitecektir. 

1 - Donen kurelerimiı Ye 19 Mayıı fnkalUe 
Piyaacosu lıakkmda fazla tafıilaıı paruıs o· 
larak dıiıtılan lıroıiirleriaıiıde balacak11aız. 

10 - 19 May11 C ... çlik .-e Spor Nyra•nn i. 
mihi:ıı bir lıılde ıeçir-yini:ıı. B•ıiia alaca • 
imn (2) liralık tı• lıir lıiletle la-• 
(S0.000) lira kn.analıilininiz . 

- -- -- -- -~·-·~· - -- -- -- -- -- --

ADET LiRA 
J İKRAM\YE 50.000 
1 • 10.000 
2 ~t5000) 10.000 
' .,2500> f 0.000 

20 4cıooo, 20.000 
200 ~c1001 20.000 

2.000 ~ dQ, 20,000 
20.000. c,, 60.000 
2 0.000 ~ (. 2., ı. o. 000 
42.228 240.000 

~ Toprak Mahsulleri Ofisindon: : : Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satı§ Şubesinin bit<~mum 
: : cudat, teahhüdat ve matJUbatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 -- Çorlu istasyonunda inşa edilecek olan ve keşif bedeli 

: 36542.82 lira muvakkat teminat mikdan da 2740.71 lira 
= tutan anbar ve idare binalnmn ihalesi 15. 5. 1940 tarihinde 
: saat 15 te Ankarada Ofis binasında pazarlıkla yapılacak-

-- : : maralı kanuna mUstcniden 2/12899 nwnaralı kararnamenin 1 -: _ kararı hilkmüne göre teşkil edilen - -: : '' Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne 
: - devredilmiş olduğundan alakadarların her tUrlü işleri için 15 

: tır. : : yı11 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA bul 
: Fazla maliimat almak istiyenlerin OfisTeknik Büro Re- : : cak olan adı geçen Satı~ Birliğine müracaat etmeleri. 6124 
: isliğine müracaatları ilan olunur. (2158) ' 12147 = ':1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -.,ııııııııııııııııııiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı,. 
.:!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:.. - -- -. ~ Ereğli havzası kömürleri satış birliğinden : ~ 
:: 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı kararname- =: 
=: nin 3 sayılı kararına göre te§ekkül eden = = " Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, = = Merkezi ZONGULDAKTADİR = = Birlikten Kömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 ta- =: = rihine kadar İstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 nı.ıarada E: 
:= ve 15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zongul- =: = dakta SATIŞ BİRLİG1 MERKEZİNE müracaat eylemeleri li - = =: zımdır. :: = KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ : § 
=: 1- Kömür alıcılarının Kömür bedelini pe,şinen ödemeleri ıarttır. = 
- 2- K<imürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. := = Telgraf adresi : ZONGULDAK - SATIKÖMÜR - -= T~lefon : 145 ZONBULDAK 15123 = - -"=i'llllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=" 
DAKTİLO KURSU ~1111111 Daireye elveritli 1111111~ 

... iL - K" 1 k b .. .. k b. -= = = ıra ı uyu ına = 
: 71 inci devresini de % 50 ten-: : : 
E zilatla açmış .ve kayıtlara başla- E § Çankaya caddesi rus sefareti E 
: mıştır. Beledıye sırası Hanef : : karşısında (44) odalı, kaloriferli E 
: Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 E : (E. 1. E) idaresinin oturduğu : 
'ıllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr : büyük bina toptan kiraya verile- : 

: cektir. TL: (2253) e müracaat. : 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6740 

lmtiyu sahibi 

lskender Artun 

Umumt Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK J 
Müe11ese Müdürü : NaıJlt ULUG 

ULUS Baıımevi ANKARA 

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

-'ılııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

YENİ SiNEMA 
Bu Gün Bu gece 

H olivud Resmige(idi 
Alice Fay - Don Ameche 

BUyUk Caz fllmlnln unutulmaz 
çl!tlerl 

Baştanba§a renkti bir Abide 
Musiki - Sanat - Zarafet 

Seçkin halkın film! 
Seanslar 

GUndilz: 14.30 - 16.30 - 18.30 
Gece saat tam 21 de 

Kızılcahamam Sulh Hukuk Mah- ı Yakarıda adları c•çem miiddeial•rlıler 
kemeainden: mek üzere ıönduilen duetna-leria bti 

Ohacı: Kmlcalıam•m lıazine nkili AYllİ Acar... daa lıa•ule lıiU t•lılii iade •dilaıiı "' 
Muddeiıleylı : ICmlcı~a-m kazaımm ICaynran leria lıalen ikaıMtılhları da tea,it edile 

lıöyündem AJım.t oila Şiikri : Siı1erman oil• lı-il fndan iliaen ı!antiy~lerin nlıliii111 lıartl' 
,,. Ômer oil• Mt~-t n arkıdaıları lıaklarmdı i\a- fincln $iilırii, lııısail n Melımet'in 31. S. 
- eylediii dnlet ormınlarmdan izinıiı aiaç lıes· r~inde Kııılulıa•m nllı lıakak -lıJı 
-dH miitnellit 2'29 lira Z5 lıaraı tazminat dh111· zat lıalanmaları •e:ra lıir nkil ıW•..-
nm du•ı•11,.cla : -ı. • .,,. kaia olmak iizen illa oluıır. 

Nazarı dikkate 
Belediye Reisliğinden : 

İcra Vekilleri Heyetinin yüksek tasviplerine ikf 
eden koordinasyon heyetinin 5 numaralı kararı ahk 
mucibince şehrimizdeki resmi dairelerle büyük mali ve 
qai müessesatın mevsim sonuna kadar olan kok t~lepl 
ni ve bunların en son bir sene zarfHlda filen nekadar 
sarf ettiklerini gösteren cetvelleri 15. 5. 1940 tarihine 
dar behemehal Etibank mahrukat servisine vermiş bul 
malan lazım gelmektedir. Bu müddet zarfında ihtiya 
nnı geçen seneki fili sarfiyatları yekunu ile birlikte · 
dermemiş olan daire ve müesseselerin kok ihtiyaçları i 
Etibankın hiç bir hizmet ve külfet deruhte etmiyeceği 
lakadarlara ilan olunur. (2171) 121 

HALK SINEMASI SUS 
BU GÜN BU GECE 

Kahkaha - N eıe 

Fil doktoru 
Dalma gUldUren: OLİVER HARDt 

Tilrkçe SözlU 
Filme lldveten : 

Hava Kahramn.nlan nasıl yetl§lr 
Seanslar: 14 30 • 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Saat 12.10 te uC'uz matine 
EHLİSALİP MUHAREBELERİ 

Türkçe sözlU 

BU GÜN BU GECE 

CASUS PEŞi NO 
Bq rollerde Uç büyük yıldı• 

Barbara Ştanwyck - JohD 
Wallace Berry 

Hakiki heyecan ve macera 
Seanslar 

Saat: 14 - 16 - 18 ve 20.80 da 

Saat 12 de ucuz matine 

M. •• A. Hanef 
Poeta Caddesi, Hal d 

. 7.Woa .ı Jl;ıwı 


