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c. H. P. Meclis grubunda 

Hariciye Vekilimiz 
vaziyeti izah eHI 

C H p B )(. )(eelllt Grubu dtln (80-4-
19.Ö) ..:at j5 t9 Rei9 Vekill Trabzon Meb-

H 8-'<&DlD riyaaethıde toplandı 
~uz:::ede hükilmetln i.cahatından bai-
1ra mevzu lllevcut d ğtldl. 

İlk deta ıöz alaıı Hariciye Vekfu 1!9tlk • 
rU SaraçoJlu, GruP U~~~eyetJDJn aoıı 
içtimaı~ rv: mf'ııt\11 ~ A~ 
oıu .ı,..rr -·" """'1n.,... Ye 
bllhuaa T il ktye stvas ttnl Yakından ve 
uzak dar f!d D mueı ler Uzertnde 
UZ11!ı ve el.raflı ızabatta bulwııdu, 

Bu izahattan ve me\'ZUUbahia nıeae1e1er 
dolayııiyle ıöz aıan bazı hatlplertıı beya. 
natı dinlendikten ııonra aaat 17 de top1an. 
tıya nihayet verUdl. 
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Kızılay 
Kemal VNAL 

Dün yıllık konrre&iai yapaa Kı
sılay umumi heyeti ~maıne balq. 
mmdan f1I iki het•P 11111• uiratbı 

ı _ 1939 baziran . .anunda biten 
ea1Q heaaP yılllUD ıelır •• maarafla
mu tetkik, 

2 _ 1940 temmuzunda bqlıya. 
cak yeni h .. &P yılmm ltütçeaini taa-

dik, b'" .. k Devlet itlerinde utçe muza ere-
ıi mecliain bütün memleket meaele
lerine topluca ve yeniden bir tenıa-
11 demektir. Cemiyetlerde de umu

i heyetler, bütçeyi tetkik ed~kea 
akkuku için bir araya geldıkle-

• mwzularl• aynı teması yaparlar. 
fki.munumiye, her iki nevi temaa

ta da kendini tatmin edici unsur •· 
ar ve bulur. 
Kızılay ummni heyeti bu yıl, sel· 

sele ve aellerin büyük tahribatı ari· 
eainde toplanmıt oluyordu. A vru• 
a'da büyük bir harp baıladıktan 
nra yapılan ilk içtima oluıu dahi 

ünkü toplantıya ayn bir eh miyet 
ermeğe kafi idi. Filhakika, bütün 

rttaki bet yüze yakm ~ızılay ıu• 
esini temsil eden umwnı heyet i

da dün iılerine baılarken tim. 
iye kadarkilerden farklı •e daha 
enİf bir vazife taııdıklarnu Jıi .... 
iyorlardı. . • • • 
B 'f-.. in bınncısı, yapalaa ı. u vazı ..,.. h~d· 1 .,. 

.. . d durarak a ıse erin ee-er uzenn • .., h' 
iyete yüklettiği agır . ız~etlerıe 
unların batanhı ıeklinı gonnekti. 
ununla geçnıiı zamanın muhake-
eai yapılacaktı. • • 
lkinci ..,azife, aeleceie aıtt~ .. ~~l

ele•• sele uira11111 büyük u 
1
• ,, ,_ eın .. 

eri refaha .. avutt11rınak ve ııı 
eti11 müdafaası haıurhfaı• de•am 

tmek. rd 
Umumi Jteyet, •~ite ait iti• • 

emiyetİ11 faal k~~~-u takdirde 
ttif ak etılliıtir. Butuaı f'lbelerde ta• 
aınen hasbi çahıan teıkilat, yurt· 
aılarm selzeleye. .... ufrıyanlat 

i
. den aıyecı...ır.:_ • 

çin yiyece ı~ leri d--.a•n ayı• 
arak verdii1 1;!zteria:"'-üı top
laımt sevk oser i me'l'lı aGratle , .. 
tiıtirmiıti. tJıo"'i'an kÖ7 ... baib 

zuvlar ise, bUSl ecl .... :......... kaaa~-
jardaki felaket• · ~ 

' ,_ s. /ifil P7/. 

Mart ayındaki dış 

..................• ':., 
Baıvekilimiıin ~ı 
~ark seyahati: 
Daşvcklllmiz Dok
tor Re!lk Saydam'
ın refakatlerinde 
İkUsat Veklll ol -
duğu halde Dlyar
bakır'a muvasalat 
ettiğini dUnkU aa -
yımızda çıkan bir 
ajans telgraflyle 
blldlrmııtık. DUıı 
gece Ba,ısvektllml • 
zln bakır madenin
de tetkiklerde bu • 
lunduklarına dair 
bir ajana telgraf1 al 
dık. Bu telgraf her 
halde yolda gecik • 
mııı olacaktır. Tel· 
graf ıudur : 

• 
Maden, 30 a.a. 
Ba11vekll Dr. Refik 
Saydam dUn Dura· 
dakl bakır madeni 
tesisat ve l§letme • 
sini tetkik ettikten 
sonra otomobille, 
Gubmana gitmlı ve 
oradaki krom ma- : 
denini tetkik ey - : 
lemııur. Başvekil : 
Dr. Refik Saydam : 
bu tetkiklerini mu- : 
teakfp Diyarbakır& • 
hareket etmiıtlr. 

• 
Diyarbakır, 30 a.a. 
- Şehrimizde bu • 
lunan Başvekilimiz 
Doktor Refik Say
dam, öğleden son -
ra tayyare karar -
gA.hım gezmıı ve 
akşam umumı mU
fetUı tarafından 
ıere!lerine verilen 
ziyafette bulun • 
mU§lardır. 

• • • tıcaretımız 

DÜN NESRETTİ KLERİ RESMİ TEBLİ~DE 

Almanlar Trondheim'le irtibat 
. . .··.:"ı· J. '• 

tesis elliklerini bildiriyorlar 
l' ' • • 

• . ..., ':" i ' ~ 

Londra, 30 a.a. İngiliz harbiye nezaretinin tebliği: 
Gudbrandsdal vadisinde pazar günü vukua gelen 

çarpıımalar esnasında, tanklar ve alçaktan uçan tay
yarelerin müzahareti ile, dü§tnan kuvetli hücumlar 
yapmıştır. Bütün bu hücumlar, ağır zayiat verdirile
rek geri püskürtülmüştür. Orta bi.iyüklükte üç tank 
tahrip edilmittir. Gece, kıtalarımız, Dombası muha
faza eden bir mevzi Uzerinde hafif bir geri çekilme 
yapmıılardır. 

Biltiin giln Andalsnea ve Molde Uzerine hava hU
cumlan devam etmi1tir. 

Namaoa ve Narvik mıntakalannda. vaziyette bir 
değifiklik yoktur. 

Alman tebliği 
Berlin, 30 a.a. - Resmi tebliğ: 

= • ite ••• tı. 
---- tll"" .... ., 

Norve,'teki harekatın aon inkifal ettiği 
ıahalan BÖ•terİr harita İhracat 16.468.000 lira 

ithalôt 7.418.000 lira -
1 Kıtalarınıız. Gudbrandsdal vad::in- , 

de geri çekilmekte olan dil§manı ta- r 
kip ederek, demir yollan ile kara K 1 z ı I ay kongresi dün toplandı l 

Son üç ay zarfında ihracatımız geçen 
ıeneye nazaran 8.5 milyon lira fazladır 

Ankara; 30. a.a. - Ticaret Vekaleti konjonktür bülteninin son 
nüshasındaki rakkamlara nazaran mart ayındaki ihracatımIZ 
16.468.000 lira ve ithalatımız da 7.418.000 liradır· 1925 senesindcn
beri ihracatımız mart ayında bu kadar yükselmemiş olduğu gibi 
bu rakkam geçen senenin mart ayma nazaran 7 milyon lira bir 
fazlalık ifade etmektedir. (Sona 4. ilaca ••71•cl• ) 

YUGOSLAVYA'NIN 

yollarının mühim iltisak noktası o • 
lan Dombaas'a varmışlardır. Şimal

den cenuba doğru Trondhim - Do~ 
baas demiT yolu boyunca yapılan i
lerleme neticesinde de Opal işgal e
dilmiftir. Oslo ile Trondheim araıın
daki esaslı demir yolu münakaleai ta
rafımızdan iıgal edilmiştir. 

Hitler'in enuiyevmid 
Bcrlin, SO a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Bqkumandan Fiihrer, bnıün. Norveç'te 

muhareb:lere ittlrtk eden cüıitamlara hl
( Sona S. inci •arf •cl• ) 

~İMAL Huouöü Yugoslav tayyare dafi 
:~ERİNDE U~~ f Oplarl af eŞ a~aCaklar 

man tayyare erı 

Yugoslavya ner tehlikeye Kar.şı müteyakKız 
Belgrat, 30 a.a. - Royter: Hükümet yuaoalav hudutlarında 

uçacak yabancı ta. ıarelere da fi toplarmm atet açmuma karar 
vermittir. Bu kararın amili, son yedi hafta zarfında yugoalav ti
mal hudutları üzerinde mükerrer aurette alman tayyarelerinin 

uçma•~.drr:.: . 'ld' ... " l 'tal hük' ·· et Bugun ogrenı ıgıne gore, a man, ı yan ve macar um • 
leri bu karardan geçen pertembe günü haberdar edilmi,lerdir. 

Daha son zamanlarda bir günde 81 
alınan tayyaresi hud~du. gcçm.~ştir. 
Bunların istikşaf vazıfcsıyle mukcl- 1 
lef oldukları tahmin ediliyor. 

Alınan uçuşlarının ekserisi alman 
CQUiyetinin meskun ve nazi propa
gan~ının cari olduğu Marribor mın
takaaı Uaerinde vuku bulmu§tur. Yu
goslavya'nııı lCiagenfort'daki konso-
!o•~ ~~a~ıt "-kamlar nezdinde pro-
es o ·ıa lu undutu zaman, bu makam· 

lar pı ot ann tali~ k 11 nı pşırdıkan ce,,.._ yapar e~ yo ~rı-

B 1 d'da 1 A;oını vermıtlerdır. ~ g~e la _a-ıiyetli bir memur 
bugun ~~ r IJan b sına beyanatta u-
lunarak, bu tartlar dahilinde Belçi· 
ka. Holanda ve lı,,eç gibi diğer bita· 

1 

AKDENİZ'DE 

1 ngiltere gemileri için 

ihtiyat tedbirleri al.yor 
Londra, 30 a.a. - Selahiyettar 

mahfillerden Royter ıunu öğren· 
mittir: 

Dünkü kongreye iıtirak edenlerden ilti grup 

Kızılay Cemiyeti 1940 Ylh kongresi dlln ı
aaat 10 da B. ı.ı. Meclisi Reis Veklli Aydın 
Mebuau Dr. Mazhar Germenin riyasetinde 
merkezi umumı binasında içtima ederek 
1938 - 1939 yılı hesabat ve muamelA.tını 
tetkik, kabul ve merkezi umum! heyetini 
ibra eylemlı ve 19.0 • 19'1 bUtçeainl tu
dlk ve kıdem ııraalyle merkezi umumi A
ulıklarından çıkmaları icap eden B&JVe -
kil Dr. Refik Saydam, diyanet itleri relal 
Rtfat Börekçi, Çorum mebuau Dr. Muata • 
ta Cantekin. hparta mebuw Mükerrem 
Unsal, tüccardan Huan Alemdarın tekrar 
lnUhapları ve münhal olan merkezi umu
m! lzahğlna bqvekA.let mllateıan Vehbi 
Demlrelln ve tetkik komisyonu lzahklan
na Kocaeli mebusu SelAh Yargı, Konya 
mebusu KAzım Okay, EmlA.k ve Eytam ban 

lngiltere 
Sovyetler 
ticareti 

Sovyeller inaillere'nin 
kuı U. mUdlırll Cevdet Göletin intihapları 
icra kılındıktan sonra kongre heyetinhı 

ıı.mıt Şefe yUksek tazimlerini, BUyUk Mil· 
let Meclisi Reisine, Bqveldl ve Genel 
Kurmay Reisine )1iksek saygılarını, TUrk 
Hava ve Çocuk Ealrgeme kurumların kar
deı teıkllA.tına ıelA..ın ve muhabbetlerini arz 
ve lbllta kongre riyuetlnl memur ederek 
içtima& nihayet vermlıtlr. 

İngiliz Ortıllfk ordusuna 
iltihak eden yeni kuvetler 

muhf1rasına teYap verdiler 
Lontlra, 30 a .a. - Royter Ajanaımn dip. 

lomatlk muharriri bildiriyor ki, Sovyetıer 
Birliğinin Londra bUyUk elçiııi Malııkt dUD 
akıam Lord Hall!akııı ziyaret ederek, İD• 
g.lltere ile Sovyetler Birliği araııında eko
nomik görllfmelrln yeniden bqlamuı hak• 
kında 11 nlıanda tevdi edilen inglliz mult· 
tıraama ıovyet hükümettnJn cevabını ver
mlotlr. 

Sovyet hUkUmetlntn bu cevabında fU ka.o 
)'ltlar vardır: İngtllz • sovyet ticaret aıı • 
lqmaaı eııaaına dayanarak Sovyetler Bir
liği tarafından ithal olunacak bUtUıı en-a, 
yalnız Sovyetler Birliği dahilinde lstlhllk 
olunacaktır. Sovyet hUkllmetf bunu kabul 
eylemektedir. Fakat, diğer taraftan, Sov
yetler Blrlltlnln, ticaret mllnaaebetıeri 1· 
dame ettiği memleketlere ııovyet mallan 
ihracı hakları Uzt!tlnde sovyet hükUmetl 
hiç bir tahdidi kabul etmemektedir. 

raf ınemleketlerıte oldu~ h" 1 
1 

htllriim gu veç ıy e 
yugos av eti tarafından alınan 
tedbirin de pek tabu olduğunu bildir-

( Şoıırı '· ioot anu. .l 

Dlno Altlerl'nln Berlln bUyük elçlllflne 1 
tayini Avrupa gazetelerinde ttaıyan alya
ııetlnln Almanya'ya teveCC:Uh ettiğine dair 
bir 1.taret sayılmaktadır. Bu buauataki tel· 
~ ~ 1Rc1 IWfaınısd•dP 

Yüksek mesuliyet makamlan • 
nı iıaal eden İtalyanların aöyledİ· 
ii nutuklar ve italyan matbuatı· 
nm aldıiı hattı hareket, aon za• 
manlarda öyle bir mahiyftl almıı· 
tır ki İngiliz hükümeti, Akdenizi 
katedecek İngiliz aemileri hak· 
kmda bazı ihtiyat tedbirleri al· 
mak lüzumunu hiasetmiıtir. in· 
giliz hükümeti, bu tedbirleri lü· 
zumundan fazla müddet idame 
niyetinde değildir ve ıurasını Ü· 
mit etmektedir ki ferait, bahia 
mevzuu olan tedbirlerin yakm 
bir atide aeri alınmasmı mi\mkün 
kdacakbr, 

Kahire, 30 a.a. Reutcr: İngiltere · 
nin orta şark ordusu yeni bir unsurla 
kuvetlenmi§ bulunmaktadır. Rodezya 
teritoryal ordusuna mensup yeni kıta· 
at bugün Süveyı'e gelmektedir. Bu 
kıtaların büyük bir kısmı orta fUk 
ordu.auna iltihak edecektir. 

Royterin diplomatik muharriri diyor ld, 
aaıııldıflna söre, aovyet hükUmetınla lııU 
cevabı ingfllz mahfllleri tarafından f&y& • 
nı memnuniyet bir cevap olarak teıüki .. 
dilmemcktedir. Mamati, mueıe. LoDdnde 
&atJdk~. 





, • 5. 1940 uı.:us 

(" ........... il il 111il1101111111ıuu ı ı ı ı ı ı ııı1\ 

l DIŞ POLiTiKA J ............................................ DÜNYA HABERLER~ 
. ' 

İtalya intizar 1aıiyetindedi~ 
Bulgaristan yolu ile 

• 

Harp, 1939 eylülünde ba§layı~~· 
ya kadar Almanya "mihver pol~t: 
kasını0 takip etmekte idi. Hatta ı'ı 
devlet, Avrup.a'yı aralarında pa_t 
!atmak için bır anlaşma yapmış gr 
bi görünüyorlardı. Harp başladılf' • 
tan sonra Almanya mihver politika 
•ını bir tarafa bırakarak Sovyetlel" 

Almanya'ya Sovyet petrolü 

göndermek için tedbirler le işbirliği yaptı. Almanya Sovyetle 
re yakla§tıkça, ltalya da Almanya• 
d.an uzakla§lı· Ve bir aralık artı 
Almanya'nın, kati ve nihai olara 
eıki mihver politikasını ıovyet - al• 
man i§birliğine tercih ettiği zanne
dildi. Gerçi Almanya, eski mihver 

Bu suretle 
sevki yatı 

ayda 20.000 
yapılabileceği 

ton petrol 
sanıhyor 

politikasını yeni aovyet • alman it- S f 3 H S ı D '" • K ad · b "l • • '. . rf ~ o ya, o a.a. - - avas- ovyet anzıgı ar enıze ag ıyan 
birliğı polıtıkasıyle te ı et~ege ça• etrolünün Almanya'ya Bulgaristan kanal 
lıtıyordu. fakat bu, ltalya ıle Sov- olu ile transit olarak nakli bazı de-
)'etler araaında bir anlatma temini- ece inkişaflar kaydetmişti;. Dört i-1 Moskova, 30 a.a. - Dinieper nehir 
ne bağlı idi. Sovyetler lt,:"lya ite pla- ıalyan sarnıç vapuru Batuma hareket yolun,a dahil bulunan ve Danzig'i Ka
tonik bir itilaf aktet~~ge hazır ol- ederek petrolü Varna'ya getirmekte- radenize bağlamak üzere ahiren ge • 
makla beraber, i_şbirlıgınden kaçın_•· tir. Bu petrol, alman sarnıç vagonla- nişletilen kanal yakında seyrisefaine 
yorlardı. ftalya ıse, Sovyetlere hıç il ile ve Yugoslavya yolu ile Alman- açılacaktır. 
yüz vermedi. Bu şartlar alt~~da Al. a'ya sevkolunmaktadır. Vapurlar bu yolla Brestlitovsk'a 
manya, eski mihver •. polıtıkasma Bulgaristan yolu ile Almanya'ya gi~mek üzere Pinsk'ten hareket et -
dönmekle aovyet polıtık.a~ı~da d_e- ~ll~nan petrol miktarının ayda yir- mış bulunuyorlar. 
yam etmek tıklarmdan bı~ın.ı tercıh t1 hın tona çıkabileceği tahmin edil- Kanalın genişletilmesi inçin 15 bin 
mec:buriyetinde kalmakta ıdı. tektedir. amele çalıştırılmıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki, lskandinavya. 
J'1 istila te§ebbüsiyle Almanya hari
ci politikasında yeni bir dönüm nok. 
tasma gelmit bulunuyor. Çünkü fs. 
kandinavya teşebbüsüne kadar sov. 
yetlere doğru yakla§an ve o nisbet. 
te ftalya'dan uzaklaşmakta olan Al
manya, lskandinavya tetebbüsün
den sonra aovyctlerden uzaklaşmak
ta ve o nisbette de ltalya'ya doğru 
yaklaımaktadır. O ka~~r ki §İtndi
den eski mihver polıtıkasınm at
mosferi içinde yaıamaktayız. 

Almanya,nm aovye~!eri .~üsb~tün 
r\icendirmek istiyecegı .ıuphelıdir. 
Sovyetlerin de Al~any.a ıle araları
nı açmak istemedıklerı .. muhakkak. 
tır. Sovyet • Atman munasebetleri, 
ağustos paktı imzalan?.1az~an ev~I· 
ki gergin vaziyete donmıyecektır. 
Fakat iki devlet arasında bir işbir
liği yapılma•~. da •. herhalde bugü~ 
için varit görulmuyor. Sovyetler, bı
taraflık politikası takip edecekleri
ni Molotof'un ııalahiyet1i ağziyle 
dünyaya bildirdikten Jıonra şimdi de 
İngiltere ile ticaret münasebetlerini 
tanzim etmek için temasa ginnit bu
lunuyorlar. 

Jtalya'ya gelince; bu memleket 
matbuatrnın Jisanı, Brenner mülaka
bndan sonra eski mihver siyaseti -

11in canlandığına şüphe bırakma· 
:maktadır. Fakat acaba bu siyasete 
aeri dönÜ§, Almanya ile ne derece· 
de bir İ!hirliğini tazammun etmek
tedir? ftalya,nın Almanya'ya yar
dnnı, manevi sahaya münhasır kala· 
cak mı? Yoksa İtalya Almanya,nın 
müttefiki olarak demokrat devletle· 
re kartı harbe girecek mi? iki ihti
mal ileri sürülmektedir: 

ı - ltalya mutlaka harbe girme· 
fe karar vermiıtir. Ve fırsat bekle· 

111ektedir. İtalya hava kuveti karı•
ıında deniz ku•etinin müessir bir 
silah olmaktan çıktığına inanıyor. 
Binaenaleyh Almanya hava kuve· 
tiyle lakandinavya'da i~iliz deniz 
kuvetine bir darbe indirerek bu ku· 
veti felce uğrattığı gibi ltalya da 
aynı darbeyi Akdenizd~ indirerek 
bu aaba~a~i franıız ve İngiliz deniz 
kuvetlennı felce uğratabilir. ltalya 
bu fırsatı kaçırınıyacaktır. 

2 - ikinci bir fikir olarak ileri 
sürülen de ıudur, ltalya hava ku· 
vetinin deniz kuvetini mağlUp etti· 
iine inanmıyor. Ve harbe iştirak et· 
:ıneğe asla niyeti yoktur. Fakat nıüt· 
tefiki olan Almanya,ya fskandinav· 
ya teşebbüsünde elinden gelen yar
clmu yapmak mecburiyetindedir. Bu 
yardım Almanya'nın lıkandinavya
da galebe çalacağını yazmakla ya• 
pılacağı gibi, müttefiklere kar§ı ta
)ıındığı düımanca tavırla ingiliz ve 
fransız gemilerinin Akdeniz'den ti· 
111al denizine geçmelerine mani ol· 
111akla bu yardımı maddi §ekilde de 
yapmaktadır. 

Bu ihtimaJJerin hangisi doğru
dur? Bunu bugünden kestirmek 
mümkün değildir. Fakat belki de 
hakikat ikiai ortaııdır: yani İtalya 
henüz kararını vermeini§tir. Ve as
keri harekatın inki~afını beklemek
tedir. Filhakika lskandinavya,da 
Almanya'nın tetebbüsü henüz kati 
netice vermemittir. İtalyan gazete
lerinin neıriyatları ne olursa olsun, 
herhalde İtalyan erkinıharbiyesi, 
lskandinavya'da İngilizlerle alman
lar arasındaki bu ilk çarpıtmanın, 
fngiltere'yi bir deniz kuveti olarak 
zayıflatmak töyle dursun, bilakis 
kuvetlendirdiğini takdir etmiş ol
malıdır. Çünkü alman donanması· 
ıun yarısı bu müsademede mahvol· 
muştur. Alman deniz kuvetinin za
yıflamaaı, Akdenizte daha büyük 
deniz kuvetleri göndermek için ln
giltere,ye imkan vermektedir. lngil
tere şimalde Almanya ile döğÜ§Ür
ken, Alcdeniz'den hiç bir harp ge
ınisi çekmemiştir. Ve İtalya ile mu
harebeye ıiriıtiii takdirde hareka-

İngiliz gazetelerinin tefsirlerj 
~ ....__.., 

T aymis deniz hakimiyetine 
hava hakimiyetinin de 

ilave edilmesini istiyor 
vnwra; 30. a.a. - Gazetelerin bü -

tündikkati Trondheim'e ve orta Nor
veçnukadderatının teayyü.n eyliyece
ği Vfiilere çevrilmiştir. İngiliz tebliği 

lan mübayaaların arttırılmasını isti -
yorlar. 

lsveç gazetelerine göre 
askeri vaziyet pek U: haber vermekte olduğundan 

ba§~ilin beyanatı sabırsızlıkla bek - Stokholm, 30 a.a. - İsveç gazeteci-
len~ktedir. leri, Norveç cephesini ziyarete davet 

Gc!Çi, tefsirler geçen haftaki mu - edilmişlerdir. Bütün gazeteciler 
vaffii:Yetler sırasında olduğu kadar Steinkjer cihetindeki Norveı; kıtaa -
nikb? değildir, fakat, kati azim ve it- tının yeni ' mevzilerini fevkalade ku
tifa~rdır. vetli olarak tahkim etmiş oldukları. ~et~ Herald, vaziyeti şu suretle çok nı müttefikan müşahade ve tesbit ey
ıyı hıı-asa ediyor : )emişlerdir. İngiliz kıtaatı ile Fran-

" V.Ziyet sarih surette salah bul -
U 

sız dağcıları alman ordusunun ön 
mll§tu· ç taraflı alman ileri hareketi .. . .. 
d d 

ı. .l M " f'k k . k mufrezelerıyle hemen hemen her gun 
ur ı.;u muştur. utte ı ta vıye 1-ı 

taları telmektedir. ,, te~ast~dırlar. ..B~tün. mü~ademel~r 
Bütn gazeteler, bitarafların efkarı muttef:kl~re musaıt hır şekılde ne:ı

umu~eleri üzerinde tesir icra etmek celenmıştır. Son zamanlarda zengın 
ve işglin İngiltere üzerine hava ta - bir surette techiz edilmiş hava batar
arruzıfl için tehlikeli bir ı...., teşkil yaları alman hava faaliy~tine karşı 
etmeaiıe ttıani olmak üzere Norveç ha- koyabilmektedir. 
rekatır\O çok esaslı bir şekilde yapıl- İsveç muhabirlerine göre, İngiliz-
mas~ ıltırnuna kanidirler. ler haliçte gizli bir hava üssü ihdası-

Tı.nıJ gazetesi, mevzii muvaffaki - na muvaffak olmuşlardır. Fransız ve 
yet~ııı,lere rağmen şimali Norveç'te İngiliz tayyareleri fevkalade tatmin 
m~ıliı jı>lterlerinin soğukkanlı azim - eden sığınaklara malik bulunuyor -
lerıni ıJhassa kaydetmektedir. Jar. 
DeyıiMeyl gazetesi yazıyor : 
Hitle ~aarruzunun iki gayesi var -

dı : de,ır ve İngiltere'ye karşı taar
ruz üsıJ· 

Newa ;hronicle gazetesi yazıyor: 
Müttefklerin mukavemeti alınanlar 

için beklnen birşey değildi. Bu mu • 
kavernet ıazileri çok gayri müsait bir 
zemin ülrinde pek ziyade petrol ve 
diğer harf ttıalzemesi kullanmağa mec
bur etme\tedir. Bundan başka mezkilr 
mukavcnJ diğer bitarafları da alman 
nüfuz teıJitlerine mukavemet husu -
sunda te§Jk ve teşçi eylemektedir. 

Daha aJnikbin olan Deyli Meyl, al
manların, akviye kıtaatı göndermele
rine tarnJen mani olmak üzere Ska
gerrak'ta +ddetli bir deniz harekatı 
istiyor. 

. ~akat, 1"1.~•· diğer birçok gazeteler 
gıbı, itira•gotürmez deniz hakimiye
tine hava ~kirniyetinin de ilavesi icap 
edeceği kpatindedir. • 

Deyli MJfl, ve Deyli Ekspres, tay -
yare iına1~nın ve Amerika'dan yapı-

tın bu aafl'~ında bile Akdeniz'e da
ha çok dJ1Z kuvetleri gönderecek 
bir vaziyeJedir. İtalya, hava kuve
tine gÜyeJı:ek, Akdcniz'in orta kı
sımlarını 111tinıiyeti altına geçirme· 
ğe Yani Atcf eniz yolunu kesmeğe 
muvaffak ~sa bile, bu denizin ka
pılarını et'Pe geçiremiyeceğinden 
abluka altıf ahnmaktan kurtula
maz. Difret taraftan ltalya'nın ka
ra kuvetle~ Pek zayıftır. Ve hava 
kuvetine gii'enerek denizlerden ln
giltere'nin, flll"adan da Fransa,nın 
taarruzları tarşısında çok zor bir 
va:r.İyete düfbilir. 

Belki de ~1Ya bunları bildiği i-
• d" Jık l' -ın ır ki tel'. e 1 adım atmazdan 

evet hadise111n İnkişafını bekliyor. 
Filhakika bi taraftan gRZetelerinin 
neşriyatiyle .f-, ~evlet adamlarının 
nutukl!l'lmtı~~etanya,ya yardım e
deri reisiııdıg.-aftan da lngiltere 
ilt.dapeşte, 3it mt~relerine girişmesi, 
it< i dün, alf.t h-at inki§af edinciye 
kl'dsi geneflYlezar vaziJ'etini mu
h~ etmi!tir •. lr ka Yennif olduğ1,1nu 
g 0 ·eral bir rtecı 

le buluna: A. Ş.ESMER 

Norveçliler, atış ve gizleme husus
larında tamamen Finlerin usullerini 
tatbik etmektedirler. 

Gazeteciler tarafından isticvap e -
dilen norveç başkumandanlık subay -
lan Steinkjer bölgesinde üç haftaya 
kadar vaziyete hakim olacaklarını ü
mit eylemektedirler. 

Alman kıtaatı Ulsbreg bölgesinde 
Dombaas ile Störs arasındaki müna
kale yollarını kesmeğe çalışıyorlarsa 
da isveç gazetecilerine göre bu teşeb
büs fevkatade zorluklarla karşılaş -
mağa mahkumdur. Zira İngilizler ve 
Norveçliler, kuvetli mevzileri elle
rinde tutuyorlar. Bir de arazi, taar -
ruza değil, müdafaaya müsaittir. Bu 
bölgede muharebe cereyan etmekte
dir. Bu muharebenin neticesi İngiliz
lere esas üsleriyle münakale hatları
nı muhafaza imkanını verecektir. 

Çemberleyn bu hafta 

beyanatta bulunacak 
Londra, 30 a.a. - B. Çemberleyn, 

bugün avam kamarasında yaptığı be-
yanatta, kati söz vermemekle bera -
ber norveç hakkında bu hafta içinde 
beyanatta bulunabileceğini söylemiş 

ve mümkün olduğu kadar çabuk ve 
çok geniş malflmat vermeği arzu eyle
diğini iiave ey~emiştir. 

Almanya'nın birçok 
şehirlerinde tezahürler 
Londra, 30 a.a. - Londradaki Çe

koslovak mahfillerinin öğrendiğine 

göre, Almanyada bir çok tehirlerde 
ezcümle Avusturyada ve südet mın-

takasında, Almanyanın norveçteki 
kayıpları bilançosunun henüz neşre-

dilmemiş olmasından dolayı tezahür
ler vukuua gelmiştir. Asker nakliye 
gemilerinin battığı haberleri yayıl -
dığı zaman, bu tezahürler daha ziya
de genişlemiştir. 

f Abluka 
ve 

Amerika 
İNGİLİZ ABLUKA NAZiRi 
Vlôdivostok yoliyle 

• 
Almanya'ya yapılan 
ihracattan şikôyetçi 

Londra; 30. a.a. - Bugün Amerikan 
ticaret odasının öğle ziyafetinde, in -
giliz harp ekonomisi nazın B. Cross, 
bir nutuk söylemiş ve demiştir ki : 

- Ekonomik harp,bir kara devleti 
ile harp halinde bulunan bir ada dev
letinin silahıdır. Bu enternasyonal hu
kuktaki tam manasiyle bir abluka de
ğildir, fakat, takip ettiği bütün hedef
ler ile, ablukanın ayni tesirlerini yap
maktan da hali kalmamaktadır. ,, B. 
Cross, bundan sonra Amerikalılara şu 
ciheti temin eylemiştir ki, ingiliz hü
kümetinin niyeti, daima dü~man tica
retinin azami tahdidini bitaraf ticare
tin asgari zararı ile kombine etmek teş 
kil etmiştir. 

Amerika Birleşik devletlerinden ya
pılan ithalattaki tahdidattan da hah -
seden B. Cross misal olarak tütünü ele 
almış ve demiştir ki : 

- Harp esnasında, İngiltere sulh 
zamanında olduğu gibi, iki senelik sa
tın almak kontratları yapacak vaziyet
te değildir. Balkan1ardaki tütün mü -
bayealarımızdan daha evel bahsetmiş
tik. Bu mübayeat 1935 - 1938 devre -
sinde bütün diğer menbalardan yaptı
ğımız senelik ithalat vasatisinin ancak 
yüzde 6 sını teşkil eylemektedir. ,, 

B. Cross, sözlerine şöyle devam et
miştir : 

- Hükümetin ekonomik harbi en 
yüksek derecesine isal etmekle bunun 
harbi birçok aylar kısaltmağa geniş 
surette yardım eyliyeceğine kanidir. 
Bu harbin başlangıcındaki zahid ha -
reketsizlik ayları esnasında, bir çok -
lan, harbe bütün yürekle saldırdığı -
mızdan, bazı kimseler şüphe etmiştir. 
Fakat, geçirmekte olduğumuz son ay
lar, bütün bu şüpheleri izale etmi§tir. 

B. Cross, bundan başka şunları da 
söylemiştir : 

- Bütün gayretlerimize rağmen, ab.. 
lukada bazı boşlukların bulunduğu 
şüphesizdir. Bu boşlukların en vahim
lerinden birisi, Vladivostok yoludur. 
Filhakika, gizli yollardan birçok irsa
lat Vladivostok'a varmaktadır. Bu harp 
malzemesi irsalatının ekserisi Ameri
ka Birleşik devletlerinden gelmekte -
dir. Arasıra kendi kendimize şu suali 
soruyoruz : Acaba Almanya'ya ayni 
yol ile mühim miktarda mümasil mal
zemenin gönderilmesinin ehemiyetini 
memleketiniz takdir ediyor mu ? 

Elen kwrah Corc ve 
B. Metaksas ordu 

ile bayramlaştılar 
Atina, 30 a.a. - Kıral ve başvekil 

Metaksas, ortodoks paskalyası müna
sebetiyle, Atina garnizonu kışlalarına 
giderek subaylar ve erler ile bayram
laşmışlardır. Bu merasimde büyük te
zahüratla karşılanmış ve alkışlanmış
lardır. 

Birleıik Amerika'nın 

ü~ ayda y aplığı 

tayyare ihracatı 
Vaşington, 30 a.a. - 1940 yılının 

ilk üç ayı zarfında Amerika'nın tay
yare ihracatı 67 milyon dolara baliğ 
olmuştur. Bu rakam 1939 yılının aynı 
devresine nazaran yüzde 225 bir art
ma göstermektedir. Bu müddet zar
fında Fransaya 33, Avustralyaya 18, 
lngiltereye 17, Kanadaya 4,5, Fin -
landiyaya 3, sveçe 2 milyon 357 bin, 
Norveçe 1 buçuk, Türkiyeye bir bu
çuk, Çine 1 milyon ve Felemenk H~n
distanına da 750 bin dolar kıymetın
de tayyare satılmıştır. 

Mart ayı zarfındaki ihracat 21 mil
yon kıymetindedir. Bu rakamdan yal 
nız Kanunuevel ve Kanunusani ra -
kamları yüksektir. 

Amiral Byrd bir otomobil 

kazası geçirdi 
Santiago "Şili" 30 a.a. - Amiral 

Byrd'in otomobili Antofagasta'dan 
geçerken diğer bir otomobille çarpıt
mıştır. Çarpışmanın çok şiddetli ol
masına rağmen amiral kazadan sağ 
1alim kurtulmuştur. 

.-············································--
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liSTANBUL Gazeteleri 
Cümhuriyet 

İsveç bitaraflığı ve 
Baltıık vaziyeti 

YUNUS NADİ, bu başlık altında di
yor ki: 
"Danimarka'nın iıgali ve Norveç'in i&

tili teşebbüsü, harbin siklet merkezini 
ıimale attı. Norveç toprııklannda neti -
celeri miıhim olacak biıyük bir mücade
le başlamış bulµnınaktadır. Skajerak'ta.
ki deniz ve hava savaşından sonra müt
tefiklerin Norveç sahillerine çıkarmak
ta devam ettikleri kuvetler, norveçliler
Je birleşerek almanlara karşı koymak ve 
nihayet Norveç'i istiladan kurtarmak 
maksadı peşindedirler." 

Norveç'teki alman kıtaatınm deniz yo
lu ile muvasalası kesildiğinden bahsedi
len günleı de lsveı:; 'in bu taarruzun ya. -
kın bir gün mesel :si sayıldıgıru söyli -
yen muharrir diyor ki: 

"Halbuki aradan günler geçtiği halde 
İsveç'e bir taarruz vuku bulmadı. Bila
kis alman Hariciye Nazırı fon Ribben
trop birçok mütalea ve münakaşaları da
vet et.len son nutkunda İ sveç'i bitaraflı
ğıııa itina ettiğinden dolayı, methetti. 
Alman Hariciye Nazırının İsveç'e karşı 
izhar ettigi bu memnuniyet, İsveç'in se
lametine ait kati teminat mahiyetini ha
iz olmR.Sa bile her halde İsveç'e bugün • 
!erde bir taarruz vuku bulmıyacağını ol
sun gösterir." 

Rusların Baltık harekatında lakayrt 
kalmadıkları ve Berlinde İsveç bitaraf
lığma ait bazı teşebbiislerde bulunduk
larını kaydeden muharrir diyor ki: 

"Aaland adalRrının bir buyuk devlet 
tarafından işgali ihtimali yalnız Flnlan
diya'yı rahatsız etmekle kalmıyor, Rus
ya'nın da bu ihtimali ehemiyetl~ gözet
lediği anlaırılıyor. Şu halde Norveç ha -
<liseleri İsveç'in yanı başında bütün bir 
Baltık meselesi ~oğuruyor demektir. 
Buna göre, Norveç'teki müşterek mu -
kavemet muvacehesinde lsveç'e de teş
mil olunmasına pek fazla ihtimal veril
miş olan taarruzun hiç olmazsa şimdi -
lik gecikmesi tabii görülmelidir." 

Yeni Sabah 
iki taraflı bir silah 
HÜSEYİN CAH1T YALÇIN, bu bat

lık altında Norveç harekatı başlarken İs
veç menabiinden sızan yanlı:ş, mübali
ğah ve müttefikler lehine çok nikbin 
havadislerden bahsetmektedir. 

Taarruzu takibeden ilk günlerde Ska
jeral'ta vukuu bildirilen büyük deniz 
harbinin ve ingiliz donanmasının Oslo 
körfezine girerek alman kı.ıvetlerine ul
tim.atom verdiğinin bilahare teeyyüt et
miyen İsveç masallarından olduğunu 
söyliyen muharrir diyor ki: 

Cereyan etmekte olan Norveç harbin
de müttefikler 1 ehine ortaya atılan yan
lış havadis bundan ibaret değildir. Müt
tefik menbaları da bu meselede fazla 
nikbinliğe düşmekten kendilerini rıı~ne

dememişl erdir. Halbuki resmi ve !Jl~~ul 

makıımlardan sııdır olan beyanat ölçülü 
idi. Skajerak boğazına ve Baltık deni
zine mayinler döküldüğü temin edilfüği 
ve bunun neticesi Almanya ile Norveç 

'arasında deniz yolunun kesilmiş olduğu 
anlatılmak istenildiği sırada Mr. Çem -
berleyn Avam Kamarasmdaki beyana -
tında maynlerin nakliyata bir sed teşkil 
edemiyeceklerini, yalnız seyriseferi zor 
bir hale sokacaklarını, nakliye gemile -
rinin gece karanlığında denizaltı geır.i-

( a.a.) Matbuat servisi 

!erinin gözünden kaçmaları kabil olaca
ğını sciyliyerek Oslo fiyorduna a.1-nıanla

rın deniz yoluyla asker yollıyabilmeleri 
imk§.runı ink~r etmedi." 

Resmi ve mesul makamların. olcülii i
zahatına işaret eden muharrir, müttefik
lerin ihraç hareketlerinin şayanı dikkat 
ehemıyeti iızerinde durarak diyor ki: 

"Bu kadar u: bir vakit içinde o müt
kül ihraç ameliyesini nihayetlendirmek 
değil buna başlıyabilmek bile müttefik -
ler için kafi bir iftihar vesilesi ve bir 
kudret nümayişi teşkil ederken me~eıe
yi olduiiundan büyük bir mahiyette tas
vire kalkmak muvafık değildir. Daha 
ziyade, bu yardım hareketinin ne k11dar 
zor olduğunu cihan efkarıumumiyesi 

karşısında izah etmekte fayda vardır.,. 

TAN 
Türkiye petrol memleketi 
oluyor 

M. ZEKERİYA SERTEL, bu başlık 
altında, petroliın dünyada bugun kazan
dığı ehemiyetten bahsederek diyor ki: 

"Harp başhyalidanberi bütün memlc -
ketler petrolün ehemiyetini daha iyi an
ladılar. Almanya'nın en büyük derdi 
petrol t ~min edebilmek. Müttefiklerin 
en büyük gayeleri Almanya'yı petrol -
suz bırakmaktır. 

Petrol bu kadar mühim bir madde ol
duğu, ve modem medeniyetin temeli pet
rol olmağa başladığı için petrol istihsal 
eden yerler dünyanın en zengin memle
keti olmıı.ga namzettir." 

Tiırkiye'nin cografi vasiyeti do\ayısi
le bir petrol memleketi olması !Azım gel
diğini ve Musul petrolleriyle Baku pct -
rolleri arasındaki damarların m:mleke
timizden geçtiğini sciyliyen muharrir di
yor ki: 

"Petrol aramak iııine ilk cüınhuriyet 
hükümeti ehemiyet vermiştir. Sene!er
den beri bu uğurda milyonlarca lira sar
f edilmiş, yapılan sondaj ve tecrüb :Jc.r
den müsbet netice alınmamış olması, ü
mitleri kırmamıl', petrol aramak tecrü
belerine fasılasız bir surette devam ed:ı
miştir. Bugün Siirt'te bulunduğu bildi -
rilen petrol kaynağı, türle cumhuriy:t 
idaresinin millete en krymetli hediyelo
rinden biridir." 

İKDAM 
Almanya Danimarka ve 
Norveç,e neden saldırdı 
ABİDİN DA VER, bu b~lık allında 

diyor ki : 
"Alman hariciye nazırının kimseyi 1-

nandınnıyan gülUnç ve çllrlik iddialan
na ratmen Almanya Danimarka ile Nor
veç! sırt SPVklllceyşl maksatlarla ve keD 
di menfaatleri bakımından i§gal e~
tir. Yarın ihtiyaç hissedince bugün riya
kltrane yliztine gilldUğU İsveç! de istl -
la.da bir an tereddilt etmiyeccktir ... 
Almanların devlet hukukunu hıçe sa -

yan mütecaviz zihniyetlerini tebarüz et
tiren muharrir ~914 de Belçikıı.nın teca
vüze uğramasını intaç eden plıutın da -
ha 1891 de ı::-eneraJ Graf von Şe!fen ta
rafından hazırlandığını izah ediyor ve 
almnı:ıla.rın srvktilccyşl sebeplerle bltıı. -
raflara tecavlizden geri kalmadıkları gi
bi müttefiki olduğumuz zamanlarda Tür
kiyeye ihıınetten çekinmediğini aöylU -
yor ve Danlmarkanın ve Norveçin is -
tlHl.sına hiç bir kulp takamamıştır. Nor
veçln lşı:-nllne teşebbüs için ileri s!lrdıi -
ğil sebebin de hiç bir si)asl ve mantıki 
kıymeti yoktur. Almanya, yalnı~ sev -
kUlcey&ıt menfaati namına bu lld mem -
lekeli i şgal etmıŞur. Almanya. bu iki 
hamleyi kendisine harbi kazandıracağı
nı ümit ettiği için yapmıştır. Fakat ba
kalım umduğunu bulacak mı .. 

.-················································································'-
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Çocukluğun üç devri 
yakın vakte aelinceye kadar ço

cukların yedi yaıına kadar 'Ye ye· 
eli yaşından aonra olmak üzere iki 
boya ayırırlardı. Ta lpokrat heki· 
min yediıer yıllık hayat mevıimleri 
nazariyeıinden kalan bu taınif -
byÜk üstadın hatırı için - aaırlarca 
devam etmekle beraber anneaının 
kucağında aüt emen bir çocuğu IO• 

kakta tabanlarını bildiğiniz yere 
değdirerek koşan çocuğu bir aınıf· 
ta tutmak garip göründüğünden 
çocukları, memede çocuk, küçük 
çocuk, orta çocuk, büyük çocuk ve 
),üluğ yaıında çocuk diye taınif e· 
denler de çıkmııtı. 

Bir çocuğun yalnız doğduktan 
aonraki zamanı düıünülünce bu za· 
manı istenildiği gibi ayırmak mÜm· 
kündür: hatta pabuçlarını kaç gün· 
de parçaladığına göre ... 

Fakat çocuğun hayatı doğduktan 
aonra değil, annesinin karnında ha· 
ad olduğu anda baılar ve çocuk ha· 
:yatının en mühim kısmı annesiyle 
D'lÜşterek olarak ya§Adığı zamandır. 
Onun için ıimdi çocukh,ığu, anne 
karnında, doğduktan sonra büluğ 
yaıma kadar ve büluğ yaıında diye 
üç devre ayırmak kaide olmuıtur. 

Bu türlü tasnif sadece nazari bir 
feY değil, neticesi pek ehemiyetli ve 
gayet pratik bir düıün~tür. Çünkü 
çocuk ancak dünyaya geldikten 
80nra diifünülerek onun aağlığına 
ne kadar ihtimam edilıe çocuğun 
büyÜdüğü Takit aağlam bir insan ol· 
ması temin edilemez. Ailenin saa· 
cleti, memleketin ve bütün beıeriye· 
tin iatikbali olan çocuk daha anne· 
ainin kamındayken ihtimam iıter. 

Gebe bir annenin yorgunluğu 
karnmdaki çocuğun Üzerine tesir e· 
der. Hele mikroplu hastalıklann 
karmdaki çocuğa zararları pek bü· 
yüktür. Yalnız, hastalığın çocuğa 
J,ulaımaıı, çocuğun dütmesine ıe • 
bep olduğundan dolayı değil, anne· 
ai mikroplu bir hutahğa tutulan 
~uk duımediği vakit hayatında 
daha ziyade betbaht olur. Bir za • 
man, dejenere olmak diye edebiyat 
kitaplanna kadar giren me4hur İn· 
hitat hali alametlerinden bir çoğu. 
11un çocuk anneainin kamındayken 
annesinin yorgunluğundan, yahut 
mikroplu bir haıtalığa tutulmaıın· 
dan ileri geldiii _..)qılmııtır. lrai 
denilen yürek ve böbrek haatalıkla· 
rı gibi haıtalıklann da gene çocuk 
doimadan önce annesinin uzuvlan
aa tesir eden mikroplardan ileri 
aeldiii öirenilmiıtir. Anneıinin kar· 
nmclayken bu tesirlerin altmda kal· 
mıt çocuk dofdulrtan IOllra ne ka· 

s p 

dar ihtimam &Örae ve teairlerden 
kurtulamaz. Bünye dediiimiz ve İn· 
sanın bütün hayatında daima ken· 
diıini göateren hal en ziyade çocuk 
annesinin kammdayken teıekkül e
der. 

Annesinin kammdaki çocuk hem 
yaşıyan, hem de durmadan büyü • 
yen bir vücuttur. Onun yaıamaaı ve 
bı.iyümeai için lüzumlu maddeleri 
annesi temin edecektir. Bu madde· 
lerin arasınd• da en mühimleri, ye· 
ni tetekkül eden vücudun yapı taı· 
ları demek olan aminli asitlerdir. 
Gebe bir anne kendisini her gün 
yağla ve balla beıletae bile çocuiu 
cılız doğar. Onları aütte, ette, kara· 
ciğerde bulur. 

Çocukların büyÜmeıi için vita • 
minlerin lüzumlu olduğunu itile İ· 

tile kulaklarmız yorulmuı olmakla 
beraber, çocuk annesinin kamın • 
dayken daha hızlı büyüdüğünden o 
vitaminlere ihtiyacı doğduktan son· 
rakinden daha ziyade olduğunu da 
bilmek lazımdır. Onun için gebe bir 
bayanın yiyeceği vitaminler, kendi • 
siyle çocuğunun doğduktan sonra 
ayrı ayrı ihtiyaçları olacak vitamin· 
lerden fazladır. Gebelikte vitamin 
eksikliği çocuğun dütmeaine ıebep 
olmadığı vakit, çocuğu doğduktan 
aonra cılız, hasta eder. 

Çocuğun anne karnındayken ma
denlere ihtiyacı, ilk zamanlarmdan 
baılıyarak yedinci aydan aonra ihti· 
yaç nisbeti artar. Çocuk anne.sinin 
kanında bulduğu çeliği, fosforu, ki· 
reci, - sümurur denilecek de· 
recede - çeker. Bulamazsa an• 
nesiyle kendiıinin araaındaki ba· 
ğı çözer, çıkar gider ... Bulduğu ma· 
denlerin miktarı çocuğu düıürecek 
kadar az değilıe kalır, fakat hayatı 
- doğduktan sonra - kendisi için 
felaket olur. O kadar çok çocuğun 
sakat paytali olmasına sebep 
meşhur kemik hastalığı çocuk anne· 
sinin kamındeylıı:en D vitamini ile 
kireç ve fosfor madenlerinin eksik· 
liğinden hatlar. Verem hastalığma 
zemin hazırlıyan lıı:anaızhk da çelik 
eksikliğinden ... 

Bütün dünyada o kadar çok İn· 
aanlann tikiyetine ıebep olan mide 
hastalıklarının da, çocuk daha an· 
neainin karnındayken vitamin ya -
hut maden ekıildiii neticesi olarak 
mide, karaciier yahut pankreas bo
zulduklariyle baıladıfı &Ün s~tilıı:· 
çe meydana çıkmaktadır. 

Beıeri:yerm istikbali yalnız betik· 
lerde değil hem de metimelerdedir. 

G. A. 
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.Kırkpınar'da büyük spor tezahürü 

Türkiye serbest güreı birincilikleriyle 
beraber yağlı güreılerde yapllacak 

Programda Halkevlerinin gösterileri de var 
Çocuk Esirıeme Kurumu bu ıene de 

Edime Sarayiçi m~iresinde Kırkpmar pa. 
nayın münasebetiyle buyük yatlı süreıler 
7&Ptırmalrtadır. Panayır ma71pm 10, 11 
ve 12 inci cuma, cumartesi ve pazar rün
Jeri devam edecektir. 

Aynı rünlerde Cürnhuriyet Halk Parti • 
ai Halkevleri teıkilitı tarafından y:tiıtiri
len trakyah ıençler muhtelif apor hare • 
ketleri yapacaklardır. Halkevleri adına bu 
ite nezaret etmlye memur edılen Edim: 
mebu•u B. Fuat Balkan ve Beden Terbi • 
yesı Genel Dırekti>rluıu mutehaas11ların
dan B. A.bbaa Sakarya bu makaatla Tralr-
7&'da hazırlıklarla meıcul olmaktadırlar. 

Diier taraftan, B :den terbiyesi ıenel 
direktorlliiü de Türkiye aerbeat ııireı bi· 
rincilılderııu Kırkpınar panayın eanaun
da Edıme'de yapmıya karar vermiıtir. Gu
rq federasyonu Turkıye ıerbeat ıures bi· 
rinciliklerin: hazırlık olmak uzere 5 ma • 
yıata CTUP bırinciliklerini yaptırmaktadır. 

Ananevi Kırkpınar yailı ıureılerinın 
muntazam ıurette icrası için alikalılarca 

her turlü tedbırler alınmııtır. Güreıle meı
sul olmuı. tecrube aahıbi ııuzide bır ha • 
kem heyeti mliaabakalan idare edecektir. 
Bu ıene ıureılere baıta Tekirdailı Huae
yin ve Kara Ali olduiu halde birçok namlı 
rüreıçilerin iıtirilı: edecekleri anlaırlmak· 
tadır. 

Geçen yıl, Beden Terbiyesi Genel Direk· 
tlSrliliil 15 niaanda vefat eden namlı peh
livan Kurtdereli'nin hatırasını anmıya ve
sile olmak ve l7ftl zamanda pehlivanları • 
mın teıvik etmek sayesiyle bır (Kurtde • 
nli lı:emera) miiklfatı ıhdu !tmitti. Ke • 
mer. buırlanan talimatnameye ıore, Kırk· 
pmar'da baı pehliva.ıılıiı kazanana verile
cekti. On aeae lı:emeri üç defa kazanaıı da 
daimi sahibi olacaktı. Geçen yıl kemeri 
Telrirdailı Hliaeyiıı ılmıttı. Bu aene ba • 

naaip olacaktır?. 
A.llkalılar, ba ıene Kırlrpınar'da yapıla· 

cak olan yıilı rüreslerde yeni pehlivanlar 
ıöreceiimizi ve mtisabıkaların umulma • 
dık neticeler vereceiin.i söylem :ktedirler .. 
Bilhassa deste ve ktiçulı: ortada Trılr)<a 
koylerinin yeni yetiımiı riırbtiz ve ıenç 
çocuklarını çok methetmektedirler. 

Yaıılı ııur~lerle beraber Trakya Hal • 
kevi renc;liııinin yapacakları muhtelif apor 
hareketleri de çok ııüzel olacaktır. Disip -
linli ve metodlu bir ıekilde çalııtırılan 
halkevliler bu vnile ile vucut kabiliyet • 
lerıni ve muntazam çalııma n :ticesinde el
de ettikleri beden terbiyesi ve ıpor terbi
yea 'ni ıosterece.klerdir. 

Turkiye serbest ııüreı birincilikleri, yai'· 
1ı ıureıle meşcul olanlara modem ve tür
kün bunyesıne uyıun ıure, tarzını ameli 
şekilde ıoıtermiye vesıle olacaktır. Bir ta· 
rafta yaglar içinde, agır kisb:ti .taııyarak, 
ne kadar ııureşeceııi belli olmıyan pehli • 
vanlar; diger tarafta usul ve kaidesıne &Ö

re tutuşan ııureşçiler .. Her halde bu man
zaradan hem halk ve hem de p:hlivanlar 
istifade edeceklerdir. 
Kırkpınar'da yapılacak olan serbest gü

re, birincılikleTiae 26 bölge sporcuları iı

tirik etmektedır. Bu ıüreıçileri uçmek 
için 5 mayısta gruplarda müsabakalar ya. 
pılacaktır. 

Ankıra'da da 5 mayıata Çorum ve Çankı
rı bölıelerinden ıelecek sdreeçilerin iıti
rikiyle ırup birinciliii yaprlacaktır. Bolu 
da bu rrupa dahil olduiu halde bazı aebep.. 
lerle ıürqçileri bu sene musabakalara gi
rememektedirler. 

Çanlnn bölıeıini, mmtakalar arası mil
aabakalarda, bu ıene ilk defa ıi:Srecetiz. 

İçlerinde ıeçen aenelerde Kaıtamoııu rü· 
NKileri araımda ıörillen ıenç pehliftn.. 
tar vardır. Bilbaua 72 kiloda Cemil Yıl • 

Mart ayındaki Jıı ticaretimiz RADYO Yugoslavya tehlikeye 
karıı müteyakkız 

( Bası 1 inci ••'rl•d• ) 
mittir. 

YugoJavya'nın gö•tercliği 
teyakku2 

İhracat 16.468.000 lira 
ithalat 7.418e000 lira 

J 
T'URKİY:ll 

--<Radyo DifUzyon Postalan)
.ffiKiYE RadyolU - ANKARA. ~Ollll 
---( Dalga Uzunlll#U )----
J8 m. 
rro m. 
76 m. 

182 Kcı./120 Kw. 
9465 Kca./ 20 Kw. T.A.P. 

15195 Kca./ 20 Kw. T .A.Q. 

Londra ; 30. a.a. - Balkanlar hak -
kında tefairatta bulunan Times gaze· 
tesi, ıu satırları yazıyor : 

" Belgrat, Osto ve Kopenhag der • 
sinden istifade etmesini bilmiştir. 

Son üç ay zarfmda 

seneye nazaran 8.5 

ihracatunız 

milyon lira 

geçen 
fazladır 

CARSAMBA: 1.5.1~ 

.30 Program ve memleket saat ayan. 

.35 Ajans ve meteorolojı haberleri. 
50 Muz ık: muhtelif prlalu (Pl.). 
.30. 14.00 Muzik: lcuc;iık orkeatra (tefa 

Almanlar, müdafaasız iki kıratlığı 
istila ederken Yugoslavya da alman 
turistlerin istilasına uğruyordu. 280 
alınan genci, Hitler gençlik teşkilatı· 
tından olduklarını söylemişlerdir. Bu 
vaziyet karşısında Yugoslav makam -
lan ihtiyat tedbirleri aldılar. 

Yugoslav hükümetinin bu hareketi 
bütün Tuna ve Balkan memleketlerin· 
de mükemmel bir tesir hasıl etmiştir. 
Romanya ve Macaristan bilhassa al • 
man turistlerinin kabulünde teyakkuz· 
larını arttırmışlardır. Bulgaristan, Ma
caristan, Yugoslavya ve Roınanya'nın 
Tuna üzerinde seyrüsefaini tanzim 
hakkındaki kararları Tuna teşriki me
saisi davası için bir muvaffakiyet teş· 
kil etmektedir. 

Times gazetesi, Müttefiklerin, Ro· 
ma • Bertin mihverinin işlemesi etra
fında yapılan gürültülere kulak asma· 
makta beraber Akdeniz'de uyanık bu
lunmaları icap edeceğini bildiriyor. 

Deyli Herald, Almanya'nın Maca • 
ristan ve Romanya'ya yapacağı bir ta· 
arruza muvazi olarak, İtalya'nın da 
Yugoslavya'ya taarruz ihtimalinden 
bahsetmekte fakat bunun, derhal 1 -
talya'nın, müttefiklere karşı hasmane 
bir hareketi olarak te13.kki edileceğini 
ve bundan sakınılmasını İt.alya'ya ih
tar etmektedir. 

Balkanların teclbirleri 
Londra; 30. a.a. - " Royter ,, 
Balkanlardaki vaziyetten bahseden 

Evening Standart gazetesi diyor ki : 
Şantaj ile, ekonomik tazyik ile, yıl· 

dırım harbi tehdidi ile ve birçok Ku
islinglerle, nazi Almanyası, Balkan -
!arı kati surette rametmeyi araştır • 
maktadır. 

1938 eylülündenberi, Hitler, kendi· 
sini, Berlin ve Hamburg'u doyurmak 
için çabalayan 80 milyon esirin impa
ratoru gibi görmektedir. 

Balkan milletleri, kendilerini bek -
Jiyen akıbeti evelden görmüşlerdir. 
Şimdilik, Balkanlılar, mukavemete 
doğru gider gibidir. Yugoslavya, otuz 
bin alman turiatini hudut harici etmiş 
ve hududunun alman tayyareleri tara. 
fından tecavüzünü protesto eylemi§ -
tir. Romanya petrol kuyularını, Kuis· 
linglerden siyanet için ihtiyat tedbir
leri almaktadır. Bulgaristan hariciye 
nazırı, dün Bulgaristan'ın Balkan ai
lesine dürüst bağlılığını teyit eyle • 
mittir. 
Balkanlıların en büyük ümidi, Tür. 

kiye'nin aiyasetindedir. Türkiye, dos
tu bulunduğu bütün Balkan devletle
rinin hürmetini üzerinde toplamı§ bu
lunmaktadır. 

Akıam gazetelerinin 
yaztlılılan 

Londra; 30. a.a. - " Royter " 
Akpm gazeteleri de, bir tecavüz ih· 

timaline kartı Balkan memleketlerinin 
aldıiı kati hattı hareketi üzerinde tef· 
ıirler yürütmekte ve İskandinavya der 
ainin Balkanlarda çok iyi anlaşıldığı
nı ve balkan devlet adamlarının memle 
ketlerinin istiklalini muhafaza için el· 
!erinden geleni yapmakta olduklarını 
tebarüz ettirmektedir. 

New Evening diyor ki : 
" Balkanlılar hazırdır, tetiktirler. 

Balkanlılar, Norveç dıvarına yazılmıı 
olan kaderin hükümlerini okumasını 
bilmişlerdir. Balkanlılar, kendi Kuis
linglerini temizlemekte, hudutlarını 
takviye etmekte ve tehditler ile yıkıl· 
mamaktadır. Balkanlılar da mücadele 
etmek istiyorlar. 

Bu Balkan devletlerinin arkasında 
cesur ve behadır muharipler memle .. 
keti olan Türkiye vardır. 

ıençtir. 

Çorum bölıesi ise iki defa Ankara'da 
yapılan Türkiye birinciliklerine mtistakil
len iıtirlk etmiıtir. Bu bölrenin ıurqçi • 
leri çok enerjik ve mahirdir. Jçleftrıde 
Türkiye ikinciliii kazanmıı Mehmet Ali 
Demirkaya ve İsmail bulunmaktadır. Ge
rek Çankın ve gerekse Çorum bölreleri 
yarı ağır ve agır siklette nkara'ya karıı 
bir üstünlük göstermektedir. Çiınkü maale
sef Ankara'nın bu siklctte rüre:sçileri yok
tur. 

( Başı 1 inci saylıda ) 

Umumi inkİfal: 
Mart ayı nihayetine kadar 38,7 milyon 

lirayı bulan 1940 &ene8i. Uç aylık ihracatı 
geçen senenin aynı devresine nazaran 8,5 
mllyon hra.lık bir tezayUt arzetmektedlr. 
Bu rakam, l931 sencsindcnbert en yUkıek 
ihracat seylycsinl ifade etmektedir. Bir ta· 
raftan ihracatımızın artmış diğer taraftan 
da lthalt'ltınnzın mahdut kalmış bulunma
sı tıcaret muvıızcncmizde Uç ay içinde tak
nbcn 20 milyon liralık bir artlvlte temin 
etmiştir. l!l25 seneslndenberi mart ayı ni
hayetinde en aktif bir ticaret muva.zenesi 
temin edebildiğimiz 1937 seneainde bile 
bu aktlvltenln 15 milyon lirayı geçmediği 
dUşilnUIUncc bu va.zlyetln tediye bllAnço • 
muz bakımından olan ehemlyetl kendi· 
lığindcn tebarüz etmektedir. 

ihracat: 
İhracatımızın memleketlere göre ayr.a • 

lışı tetkik edıl!nce harp vaziyeti dolayı • 
siyle kısmen ka) bt'dllmlı olan alman pi • 
yasası yerine diğer memleketlerin muvaf· 
faklyetle ikame edebilmiş olduğU anlaeal· 
maktadır. 

Memleketler itibariyle 
ilıracatunız 

Yüzde 
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1900 4 3 68 3 6 
1910 6 7 44 5 9 
1930 14 21 21 12 51 

1936 52 4 9 12 2 

1939 37 10 10 14 3 
1940-111 6 27 26 11 10 

Son senelerdeki ihracatımızın yilzde el· 
llsindcn fazlasını gayri tabii bir ııekllde 
kr.ndislne çeken Almanya ile olan milnasl'· 
bctlcrimi7.ln yava.ş yavaş eski normal mil· 
badele hat'mlnc rücu l'tmesl ve bunun ye • 
rine maıdde de olduğu gibi lngillz, fran· 
sız ftalyan ve balkan pazarlarının kaim 
olmıva baslamıuıı dış tkarctlmb:in 11cvk 
ve idaresindeki muvaffakiycte ayn bir de· 
lil teşkil eclPr. Yukarıdl\ki cctveldl'n Al • 
ınanyanın umum fhracatımızçlakl hll!flcsl· 
nln son avlarda yllzde 6 ya dilşmUş olma • 
sına mukabil mllttefikler ve italyadan her 
birinin hlı•sl'ııinin vUzde yirmi altıya ylık· 
S"ldiği görillmektedlr. 
1hracatımıl".dakl tezaytk1iin hangi mah • 

su ileri ınlz tarafmdan temin edildi iti tct • 
kik edilince hilhruısa ylvec>rk maddPlerl • 
nln ön safta VPr llldııtı gl:Srfllmektedlr. Son 
r.amRnlardakl fiyat tereffllleri ihracatımı • 
zın kıymet ltlbl\riyle artmasına sebep ol • 
mnş ise de zeytın.vaıtı. balak, fasulye ve 
yumurta gibi mahsullerimiz ihracatının 
miktar itibariyle ehemlyetıl bir tezayüt 
kaydetmiş olması da bllhuııa şayanı mem· 
nunlycttfr. 

Oç aylık ihracahrmz 
1000 TUrk Llraaı 

1939 

Yiyecelı: ve içecelı:ler 
Tüt Un 
Zeytinyaiı 

Fındık, fııtık vs. 
Uzüm, incir 
Fasulya, nohut va. 
Arpa 
Balıklar 

Yumurta 
Ham maddeler : 

Tiftik, yapatı 
Pamuk 
Madenler 

1-111 

6.645 
270 

3.506 
1.148 

155 
1.088 

342 
231 

3.235 
1.575 
2.159 

Kendir, koza 231 
Deriler 1.137 
Palamut ve huliuıı 726 

Diğer 6.300 

Yeklin 30.155 

1~ 

1-111 

ı.~ 

3.341 
3.543 
2.747 

1.613 
1.472 

925 
Sil 

3.074 
2.643 
2.116 
1.314 
1.015 

754 
6.323 

38.707 
Mart avı zarfında İngiltere ve Fransaya 

yapılan takriben 4 milyon liralık ihracat
tan 2 milyon liralık bir kısmı tiftik, fın • 
dık ve fa.ınılye ve nıUtebaklsi de kendir, af • 
yon, krom vesaire. Almanyaya yapılan iki 
milyon liralık ihracatın kl\tfeıılnln tlltiın, 
1talyava yapılan 4 milyon liralık ihracatın 
takriben 3 milyon lirasını zeytınya.,'tı, arpa 
ve tutiln ve mlitebaklııini ae yumurta, yUn 
balık v.s. te"'kll etmiştir. Amerlkaya l.~ 
milyon liralık tUUln ve Romllnyaya da l 
milvon liralık pamuk satılmıııtır. 

İthalAt : 
Geçen seneye kadar yaptııtımız lthalAtın 

takriben yarısı Almanya.dan tedarik edil • 
mtıken 1940 ııenealnde Almanyanın bl&&eal 
yüzde 24 e lnmlo ve buna mukabil mütte
fikler, İtalya, Amerika B. D. ve balkan • 
Jardan yapılan ithalAt nlıbl olarak artnuı
tır. 

Memleketler itibariyl• 
ithalahmu 
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Ankara'da 56 kiloda İsmail ve 66 kiloda 1900 3 6 47 O 7 
Ihsan bu ıibi bölıeler arası muıabakalara 1910 9 9 29 2 9 
ilk defa iıtirik etmektedirler. Bu sebeple 1930 21 14 22 4 S 
grup birincilikleri bunlar için hakiki bir 1936 48 2 9 10 S 
imtihan olacaktır ve zorlu çarpıımalar ya- 1939 51 9 1 10 4 
pacaklardır. 61 kiloda Ahm:t l~ık iyi bir 1940-111 24 18 13 12 10 
ıreko • romen ııüreşçisidir. Fakat serbest Geçen atınenln ilk Uç ayına nuarıuı it • 
ııüreşte biraz noksanlan vardır. Buna rai- haltıtımızda görUlen 12 milyon liralık te· 
men muvaffakiyet beklenebilir. nakusun takriben 7 milyon llruı lıtlhnl 

vasıtalarında ve beş milyon lirası da muh· 
72 kiloda Celil Atik ve 79 kiloda Vahit telif istihlAk maddelerinde muşahede edil· 

Ceyi,a.kar bu sınıflarda rakipsiz ve Tiır- mlştfr. l\fuhtellf ithalAt kalemlerinin en 
kiye birinciliiine en kuvetli namz :ttirler. mühlmlcrlnde Uç ay zarfında görlllen te

naku lar şunlardır: Demir ve muhtelif ma
Her halde Ankara'da ınıp birincilikle- denlerde 3.6 milyon lira. Kaldnalard& 1,8 

ri ~k hararetli ve ıüzel olacaktır. Ne ya- milyon lira. nakil vaaıtalarında l milyon 
nk lı:l hawlann henüz ıımınamaıı dolayı- lira, çimento ve ateı tutluı aibl tnp&t 

• ....,. 11~ b' --• da ı 1ı: ..ıı 1 malzemealnde 500 b1ıı Ura, pamuklu m•· 
ıı,.ıe .... ~- ır ... on yapı acı .... ret e· 1111catta ~ lira, tpelclllerde 2,, mil)'Oll lira, 
ri 1'irçok amraraJılar l'&Jnndaa takıp imW- JcAtıt, lbtlk, M\lfantba, çuval, T.a. ma4 • 

O~ aylık ihracatımız 

1000 Türk Llruı 
1939 

1-111 

t.ıihaal n•ıtalan: 
Makineler 
Demir ve çelik 
Diier madenler 
Nakil vasıtaları 
Çimento, tuila vs. 

İstihllk maddeleri : 

4.421 
4.526 
1.371 

1.348 
942 

1~ 

1-111 

8.00 
2.599 .8.05 
1.752 18.55 

631 
872 
376 

2.992 
'498 

Necip A&kın). 
1 - Rob. Brecht: bir hUsbe ~ 
c;ulı: parça). 
2 - Becce: Amalli serenadı. 
3 - Spero Kochmann: Ebed!_,.. 
daslar (mars). 
4 - Brahms: ınacar danaı, No. 1.., 
5 - Ccsa.r Cul: cantabile (•iyoıo. 
sel solosu). 
Program, ve memleket aaat a7M"1o 
Muzik: fasıl heyeti. 
Muzık: okuyan • MaluıMlt X..... 
da,. 
l - Rifat bey • hicu tuta: CA• 
ıi ıuzanı firkat). 
2 - H. Arif • hicu .-ta: (.Amıla 
daglar canım dailar). 
3 - Rifat bey • hicaz tanı: CX• 
biılbül figan eyler). 
4 - S. Kaynak • hicu tarla: (.._ 
etin). 

Giyim ihtiyaı;lan 
Mensucat 
İplikler 
Deriler 

Gıda maddeleri 
Kahve, çay, kakao 
Şeker 

3.313 
2.314 

971 40819.10 Memleket ıaat ayan, aJena • _,, 
teoroloji haberleri. 

667 
871 

7 19.30 Konusma (dıs politika hıdiael.._ 13
19.45 Miızik. Çalanlar: Fasıl saz he7eıd. 

Muhtelif ihtiyaçlar : 
1 

I - Okuyan: Muıtafa Çailar. 
1 - Ferahnak peşrevi (Zeki )( .. 
met aga). Tıbbi, kimyevi, mad. 

Dakik lletler 
1.535 
1.238 
1.028 

73 2 - Cevdet Caila • ferahnak ..,. ... 
(Akıam olsun eu perdeler illlin). 

Kiğıt ve emsali 
Cam, ampul vıı. 

Lbtik, mu1ımba 
Çuval, iplik va. 

41 G - Melekset • freahnaiı: .. rı.c 
438 
780 
394 

37 (Titrer yüregim). 
32 4 - Sakir aga • ferahnü •l'blı 

(Genç ömrümde ruzu ıeb). 14 5 - Salcir aga • ferahnak :ririik .., 
ınai: (bir dHbere dil). Mayi mahrukat 

Diier 
1.14-0 
3.190 

1.88 
2.1( 

YeHn 30.557 17.9 

KMıve ve çay lthalfltamız kıymet ıt• 
rlyle ırerllemcdlği gibi miktar itibariye 
gec;:en ıf'nın ııevlyeılnl muhafaza etm'· 
Şf'ker lııtlhsallmlzln memleket fhtlya•· 
nı karşılamalı:ta olması dolayısiyle hır 
lthallt yapılmamıştır. Memleketin H 
mahnıkat ihtiyacını ka.rşılıyaC".ak mn 
la rgeçen ııenelcrden fazlaslyle it)\!• 
dilmlg bulunmaktadır. 

Mensucat lthall\tı geçen sencntn nı 
devreııindckl ııevlyeyl nz çok muh4fıtl· 
mlş ise de iplik lthaltl.tının vasatı ilk 
ayda 600 bin kilo bir gerileme arA'i 
gorUlmektPdlr. Mamacı konjonkUir •C· 
nlndekl istihsal rakamlarına nazar1111-
ll fabrikalarımızın aylık iplik lstılJlln 
vasati olarak 400 bin kilo teza~ ufiği 
ve 1939 senesinde ayda 2,4 mllyonlYU 
bull\D iplik lstlhsallmlzln 1940 11eneıba
tında 2,8 milyon kiloya çıkmış oldıflll· 
laşılmakta ve dolayıslyle ithalAt e. • 
nından mllhlm bir kısmının milli ısaı 
ile karşılanmakta olduğu görf.llmeir. 

Clodius Peşte'fn 
Belgrad'a gid;r 
Budapeşte, 30 a.a. - Kisu ga

zetesi, doktor Clodiuı'un Bu!§te· 
den Belgrad'a hareket ettiğh1Zı -
yor. 

Clodiuı, Macaristan'daki meti 
esnasında kont Teleki ile y:aret 
nezaretinin salahiyettar meıariy
le göril§müttür. 

( BIBLiYO&RAnJ 

M. T. A. n11 

son sayısı çıl 

Made• Tetlıilı n Ara .. Eutitiıiiıl'C ayda 
lıir wırettiii M. T. A. -c-a11ııııJ • ilıiıı· 
ci, 1'I lıeıİ•tİ aHeıiııia 11 • aııt• d&a,. " 
Tirlıi,. -ıle•ciliiiai ,.1ı .. c1a. ili-• isi• 
lıalıerler '" aalilıiJetli eliidlerle dol•lı •ıro• 
l•-ıt•r. 

ltlt yılı T•rki,.. .. den nrıı...Jc•mlar '" 
ırafiklerle lıitirf!ıı lıat yuıdH aoıııraflı lıir 
1uıda J"İ lıarlıe lıuırlıim •• de~ıınya ... 
ıl .. tiliii iiaıriııdelıi trairleri -taleıHlıit edil· 
•İttir. Memleketimiziıı jeolojik luiı ıit aali
lıiyetli •• aarilı etiidlerdH lıir ilıiai ı.. IMiılıa· 
ıla yer alaalıtaılır: Eniyeatelıi yıı aauıahıa, 
ErzİncH mıııtalıaamı• rvı•lıi yatı Erz•n• 
lıanliai•i• jeolojik lıii•Jeleri lHı cı•dir. Mer
lıeı.i Audol• onlarm .. julojılı ıolojik -· 
ıılıadeleri lıalıluadılıi •n• rapor•• Wıaacı -t· 
•İ " Tirlıçe lıiiliaa11 lHı ı.,. .. abir zncin· 
lik lıaı.alıı.du. Adau petrol ao• L .... iJ•· 
ti ıH za .. alardı Siirt cinrı•d~nffılıiyetli 
lı~l•t• ile lıut .. •Tıirlıiyeyi ınindl"tilu petrol 
arııtır .. larıaaa lıir )'Hİ ııflıaııa•lal-lıtı 
dır. S. .. lııleleria lıe-• lııpaİll'lıi dillerdH 
lıiriade lercii-ıi ayrıcı lıoHl- lıa .. retle 
-c-. lıiitaa Ana,. .. ıle11ciltrİ)'ıb ~İ• 
lıir ç•lı aa... oldaı• cilıi .... ı.. •• lı•l•J 
lıir .daz ol .. Jı lıılıiliyeti•i Jıflır. Madn
lerde -ı. raa.1--. n lıarpt.-ıu •tiidleri 
İH diiııy._ lıuıülıii 11rtlırı iP• aıılıtılif 
-.ıılııtlerıle aldıkları yHİ ted telıaru et• 
tir.tlı itı'lıariyle &J1'1 lıir elıemijM&ldadır. 

DiaJ& .. d.. lıalıerleri •• iat fiyat l111m· 
lan n.,.d.lıi .. deııcilik faalt• •mleut. 
lon ıöre &)'Tı &JTI lıalıerler Yeri" liu•1• -· 
demciliii •irıaaııu ıeı iiaiine (ı!&dır. 

il - Okuyan: Safiye Tob~. 
1 - Lemi - muhayyer tara: <-.. 
k1Sııı: hüsnün ırüvenme anm). 
2 - Seliııikli Ahmet • ımııha"9r 
şarkı: (Gorünce ben ıenJ). 
3 - M. Celilettin • lıllaeyııi 1&rkıı 
(Sevdiıı:im cemalin). 
4 - Refik Fersan - hhem .. rbı 
(Bir kac;ı birleterek). 

20.15 Konusma. 
20.30 -:ı:emsil: Per Günt. Yuan: Heln • 

rıch İbııen. Teııc:eme: Seniha Bedrf 
Goknil). 

21.30 M ıizik: ri)'aseticünıhıır bandoaa 
(sef: İhsan Künc;er). 
1 - Frederic Gurzoa: Bravada (pıa. 
so Doble). 
2 - L .. Ganne: zafer (vals). 
3 - Saınt .. samı: öNim dansı 
4'- Moszkowiki: aerenatL ' 
5 -;- Fra.rız Lisrt: lea preludea (...,. 
fonık parça). 

22.ıs ~em!eket saat ayan, ajanı habm .. 
rı; zıraat, esham - tahvilat, kambi
yo • nukut borsası (fiyat) 

22.35 Müzik: cazband (Pi.). ' 
23.25 • 23.30 Yarınki program, •• ır..,._., 

• • • • • • 
-( FRANSIZ RADYOLARI )-

FRANSJZ Radyosunun TÜRKÇE ııefl'f. 
yata bir Zllmandanbert arfinde iki defa ya • 
pılmaktadır. Bunların 1aat ve dalsa uzun • 
luklarını n.şağldn blldlrlyonız : 

1 - TÜRKİYE saatiyle 19.~ te: NİS 
dalga 41.t4 M. 

2 - TÜRKİYE ıaatlyle 20.85 te: Kıa 
- P.T.T. 26314. Radlyo - KEDİTERANJD 
227 M:. 

• • • • • • 
-( tNGİLtz RADYOLARI )-
İNGiLtZ Radyo ilrkeUDia (The BrıU.. 

Broadcutlng Corporauon) in ecaeb! dU • 
!erde haber nefl'fnta progr&rnı : 

Aııka.ra ~ 
S&&Uyle Ummlutwl 
ıs.53 2u2 ıue 
8.15 31.515 215.IJI 

ıı.oo a1.515 M.11 
13.30 19.8' 18.8' 
15.15 19.8• 18.86 
18.00 2&.68 11.82 18.8' 

TURKÇB: 
İNGİLİZCJ: 

" 
• 
• 
" 
" 20.00 25..53 19.8' 

FRANSIZCA 23.~ s1.a1 25.51 
ıuıs ıe.u .. aa.oo • 11.aı ı:s.• 

isveı devlet istikrazı 
muvaff aklyet kazandı 

Stokholm, 30 a.a. - Bet yüz mil· 

yon kronluk yeni devlet iıtikruı, da
ha batlangıçta mühim bir muvaffalci
yet elde etmittir. 

Kırat Gustave ile aileli, 500.000 
kronluk tahvil almı1lardır. 

Fin • Sovyel hudut 
protokolü imzalandı 
Moskova, 30 a.a. - Sovyetler birli

ği ile Finlandiya arasında hududun 

12 mart tarihli muahedeye göre tah

didi hakkındaki protokol B. Molo -

tof'la Finlandiya müme11ili B. Paui· 
kivi aruında Moakova'da imu edil· 
miştir. 

... ıııııııııııııııııııııı••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. - -: Sinema dünyaaııAİma ıaheaerler kazandıran 1'ü:yük Rejiaör 5 
: CECIL B. MILLE'e 25 senelik ıan'at hayatmda ! 
: arattığı en büyÜk eaeri :! 
- -
~ AT'S EKSPRESİ 1 - -- -- -: Franııaca : - -- /Y -: BARBARA ST CK - JOEL MAC GREA - : 
5 f,fM TAMIROFF - ROBERT PRESTON S 
- 1 -• • -<ene·ı L dl -: 1'ınlerce r 

1
• , ~te· erce :yerli ve ıııoü)'Ük or u ar, aa71us : 

: ' ıcari. • : l d tı L Lij-A'- film : 
: ılya'nıt'ıbı : zır a ı ıııou ., ..,... : - . -i ı·:t.:r.~~'- Sinemasında ! = UL-4-. = 
: 11111 llllNllHHUlllHllllllll•Hlllltltllll..; 



ULUS _ 5_, 

'N-o-r-ve,_ç_' t_e_ş_i_d-de_t_l _i h-a-. v-a-ha_r_b_i _/f_B .. ~~-... ~-~~-!,-
Yugos/d)ya 'nın müdafaası 

( Başı 1. incı sayfada ) ı Narvik etrafındaki dağlıklardakl mevzi • ı 
taben aşağıdaki emriyevmiyi ne!jretmiıtir: lerlnl tcrketmlgler ve mUtteJtk kuveUerin 

Norveç harp sahnesi askerleri, ihracına mluıl olmak için makineli tU • 
Önüne geçilmez bir ilerleyişle alman fekleri~ sahile çclUlmlşlc:rdlr. İngiliz fi- ı İtalya'n1n 

SİYASETİ GENE 
Almanya'ya 
yatıyor mu? 

onlan açlıktan ve soğuktan kurtar
mııtı. Her ıeyini yıkıklar altında 
brrakan, evinin barkınm seller ö
nünde sürüklenip gittiğini gören va· 
tandaı; ıstırabın dehıetinden kurtu• 
lunc.a, Kızılay'ın ıefkatli kollan a
rasmda olduğunu hisselmiıtir. Bü • 
tün memleket, zelzele için yaptıfı 
geniı yardımrn felakete uğramıf oa 

orveç hadiseleri . 

N orveÇ'.~en ıelen'°berler Jı&. la ınupheııtdir.Ce.ziyet bel
ki orada kararııı dddir; fakat 
haberıerfka1rarıııd1r. ·ebliğlerin 

az a b' ~ı d kuru ~e ~ . ır ";"' a e etmi-
16 ~ dıtır- gelen tel-

gra!la~an hangi emellerle 
çekıldıte kontrol etm - · 
k • ege ım· 

an ye 

Dün 8 ı· 
fi 

er ın mahreçli tel· 
gra ,., l . I 
h . d -ıse erın a manlar le· 
ın e ld - b' . 

k 
reyan a ıgını ıldır· 

me tııııı • t hı·-· -ıman resmı e ıgı, ve 
sonra · • . • d ın emrıyevmısı, Oslo· 

k
an Y doğru çıkan alman 
uvetl T dh . 'l . . 

t 
.. , ron eırn e ırtıbat 

eaısın. 

h b 
-ııuvaff ak olduklarını 

a erk d' B • .
1 
• .e te ır. u telgraflar 

ıngı 1\r f d h ·· · ed'I a ın an enuz teyıt 
d ~ 111.r, Eğer Berlin tebliği 

og";almanlar Norveç'i bu 
auret, • 
olmu e ayırmaga muvaffak 

Y d
t Bu, geçenlerde de 

az 1 'b' T dh · O l gı ı ron eım'e s· 
0 yo_ t" l" k 1 .. d r b"I ••O or u uvet er gon e· 
F:~ '>akımından mühimdir. 

~er taraf tan Dom bas 
n;ın bda müttefik kuvetler, 
: m' şiddetli hücumlarına 
J &rf~jik bir müdafaada bu· 
un1°'dırlar. İngiliz hava ku-

vet I! k. t • • • k . 
di ?re a a ı,hra etmışler· 

r. !' taraftan yeniden birçok 
mrnt .. f'k k l 'h "ara mutte ı uvet er ı • 
~aç \iştir. Herhalde müttefik· 
d~~ 'etin çok ciddi olduğunu 

1
1 "alarak esaslı tedbirlerini 

a mı "k • kl • gecı mıyece erdır. 

la11'tr meselesi : -Neç meselesinin dünkü saf· 
lik asını bu suretle hulasa et· 
• taonra dün orta Avrupa'da 
İel\ı eden bir hndise üzerinde 
U1in: Belgrnl n Reuter ajan· 
?'~erdiği b'ir tclgrafa göre 

1Uılavya hudutları üzerinde 
• ~ tayyareleri uçmuıtur. Bir 
~ sekiz alman tayyaresi hu
.1 geçmiıtir. Yugoalavlar ala· 
lırlar nezdinde protestoda bu· 
'ukları zaman, almanlar, bu 
&relerin yollannı ıaıırdıkla-
aöylemiılerdir. Almanlann 

arını ıaıırmıı olduklarını iti. 
etmeleri hakikaten samımı· 
Fakat tayyarelerin yollannı 

l'lnıf olmalarına pek itimat e
tnez. Buna karıı yugoslavlar 
~t ciddi tedbirler almıılardır. 
daha alman tayyareleri böyle 
mhk eseri gösterecek olurlar
'ugosla vya hava dafi batarya. 
derhal ateı açacaklardır. Ha
:ıin zahiri fekli budur. Fakat 
ın bir de esası vardır; malum· 
ki birkaç gündenberi Roman· 
a müdafaa tedbirlerini takvi
tmiı, Bükreı hava meydanı· 
ıyyare dafi bataryaları koy· 
ve petrol kuyularının batına 
ri d~vriyeler ikame etmiıti. 
;ı bunlar Balkanlara doğru f ir h~vanı~ esmek iatidadını 
rmesıyle hulasa edilebilir. 

U Balkanlar bugün her za
\inden daha müteyakkızdır. 

~ • Berlin mihveri ve . 

\nıar : • 

ütün bu hadiselerle, Roma • 

Berlin mihverinin en hara
taraf tarlanndan olan mihve

letebilmek iç.in hayli meaai 
~den ltalya'nın Vatikan elçisi 
, Alfieri'nin bugünlerde Ber
üyük elçiliğine tayini araaın
ir münasebet bulmak kabil 
•· Dünkü Avrupa gazeteleri 
ıakalelerinde hep bu noktayı 
-üz ettirmektedirler. Hatta 
, Herald, ltalya'nın Yugoala~
L sarkmak arzusunu ızhar e· 
eceğinden bile fÜphe ettiğini 
miyor. İngiliz gazetesinin bu 
.siyle alman tayyarelerinin 
alavya'daki alman ekalliyet
n rneskun hulunduğu sahalar 
nde yollarmı ıaıırması araaın· 
ika görenler olabilir mi? Bu 
yı Dino Alfieri'nin Berfin 
t elçiliğine tayini ile telif e
r bulunabilir mi? Bütün bun· 
la gelen suallerdir. Fakat bu 
rirı cevabı da vardır. q ce
e yugoslavya'nın her türlü 
nere karşı tedbirlerini al
'lnıası, ve bizzat Baıvekil 
\ovitch'in birkaç gün evel 
fa daha tekru ettiği ıibi 
Fiıklat'm• ve milli hudutla· 

wrlü tecavüze kuıı ıid· 
~: 1ıuvetle müdafaaya az· 

'b.Junınu•dır. 

Tuna -y alnız dün bir alman gazete&i, 

Yugoılavya'nm ıiyaıi ve ik· 
tıaadi bitaraflığını daima muha
faza ettiğini görmek isteriz diye 
bir ıöz sarfetmiıtir. Buradaki ik
tıaadi bitaraflık kelimeleri üze
rinde durmak lazımdır. lktıaadi 
bitaraflıktan maksat Yugoslavya
nın müttefiklerle ticaretini terke· 
derek Tuna'yı baıtan aıağı Al· 
manya'nın emrine mi tahsis etme· 
sidir? Malumdur ki, Tuna Yugos· 
lavya'da 300 kilometreden fazla 
bir saha kateder. Avrupa ticareti· 
nin can damarı olan Tuna, Yugos· 
lavya'nın merkezi vaziyeti ve bir
çok koridorlara açılan hususiyeti 
dolayısiyle burada bir §ahdaman 
halini almaktadır. Yugoslavya, 
bütün Tuna devletleri gibi bu ne
hirdeki seyriseferi gerek kendi 
emniyetini, gerek bütün havzanın 
emniyetini bozmıyacak ıekilde 

tanzim etmek için alman karar
lara iıtirak etmittir. Belgrat'ta 5 
nisandan 17 nisana kadar topla
nan beynelmilel komisyon, Tuna· 
da birdenbire askeri bir mahiyet 
alabilecek gemilerin seferlerini 
men'e ve bütün gemiler mürette
batınm 11kr bir ııurette kontrolü· 
ne karar vermiıtir. 

Alman ekalliyetf erf : 

H albuki, Tuna'dan gelemi· 

yen acayip turistler, bu 
ıefer karadan Yugoslavya'yı zi· 
yarete batfamıılardır. Ne garip· 
tir ki bu turistlerin hepsi de nazi 
teıkilatına dahildir. Ve en çok al· 
man ekalliyetlerinin bulundukla· 
n hudut mevkilerine gelmektedir· 
ler. Fakat Yugoslav hükümeti 
derhal bunlara kartı tedbirlerini 
de almıılır. Şurasına dikkat ede· 
lim ki, Yugoslavya'da Banal mın· 
takasında 400.000, Slovenya'da 
100.000 e ya1<ın alman vardır • 
Bunların bir Jc Deut&ehes Volks· 
blatt isminde gazeteleri çıkar. 
Bu gazete mütemadiyen mütte· 
fikler aleyhinde propaganda yap· 
maktadır. Hatta bundan birkaç. 
gün eve) İngiliz donanmaaınm im
ha edildiğini ilan edecek kadar 
ileri gitmi§tir. Bütün bu almanlar 
hudut mıntakalarında bulunmak
tadırlar. İtte alman tayyareleri 
hep bu mıntakalar üzerinde yol· 
larmı ,aıınnışlardır! Bir nokta 
daha var. Almanlar, Yugoslavya· 
nın Sırp, Hırvat ve Sloven diye 
üç unsurdan ibaret olduğunu dü· 
ıünerek bunlar arasında bir ihti
laf çıkarmak imkanını aramı§lar· 
drr. Fakat Yugoslavlar bugün mü
teveffa büyük kıra Han Aleksan
dr'ın izinde yürümektedirler, ve 
daima yürüyeceklerdir. 

Yugoslavya ordusu : 

y u~.oslavya'nın bugün arzetti-
gı manzara tam bir vahdet· 

tir. Bütün memleket baştan aıa· 
ğı, yugoslav birliğinin muhafaza· 
una azmetmiıtir. Ahalisi mert ve 
kahramandır. Yugoslavyanın han• 
ıi tarafına giderıeniz gidiniz her 
yerde kral Aleksandr'ın bırak· 
tığı büyük eserin daima can· 
la batla müdafaa edildiğini gÖ· 
rürsünüz. Bütün bunlardan maa
da, 15 milyonluk Yugoslavya'nın 
bir harp anında bir milyondan 
çok fazla mükemmelen techiz e
dilmif asker çıkarabileceğini he
saba katmalıdır. Filhakika sulh 
zamanındaki ordusu 120.000 ki
tidir. Fakat geçen senenin sonba· 
harında olduğu gibi icabettiği za
man 500 bin kişiyi birden sefer
ber edebilecek kabiliyettedir. Oç 
tane tayyare dafi topu alayı var· 
dır. Bombardıman ve avcı tayya
relerinin 500 den fazla olduğu 
tahmin edilmektedir. Bütün bun
lara bir de Belgrat civarında mü
kemmel bir motör fabrikasının bu· 
lunduğunu da ilave etmek lazım
dır. Sonra her §eyin fevkinde yu
gos)av milleti cidden harp etme
sini bilen, cengaver ve kahraman 
bir millettir. Onun için yugoslav· 
lar her türlü tehlikeye kartı ko· 
yacağız dedikleri zaman bunun 
bir manası ve ehemiyeti vardır. 

Mümtaz Faik FENiK 

T eleki, alman • macar cemiyeti 
reisini kabul etti 

k . . ' losu, bUtUn büyük çaptaki alman toplan • 
ıtaları, bugun Osto ıle Trondheım arasın- nı susturmuş bulunmaktadır. 

da karadan irtibatı temin etmişl:r ve Nor- Aftcnhladetin Trondhelm ıılmallndeld 
veç'in istilası ile Almanya'ya diz çöktiir • muhabirinin aldığı haberlere ıtöre, Nam • 
mek hususunda garp devletlerinin plinını sos dün 14 saat :ı:ı_ı.rfında yedi defa bom • 

. bardıınan edllmtştır. Bllhnssa, ihraç nok -
akamete uğratmışlardır. Kara, denız ve talarını hedef ltllhaz eden almanlar müt-
hava kuvetleri, nümunc te!jkil eden bir iş- teflklcrin hava dafl bataryalarının n mu
birliği ile, genç alman kuv:tlerlne biiyük har<'be tayyarclrrlnln şiddetli mukaveme • 
bir şeref veren cesaretli bir işi başarmış- ti ile karşılrunıl}lnrdır. 

1 binlerce vatandaıı ölümden kurtar
dığına kağnidir. Gene memleket, 

!ardır. 

Zabitler, küçük zabitler, askerler. Nor
veç harp sahnesinde, düşmanın mukaveme
tine karşı koyarak denizde, karada v: ha
vada bütün engellerle mücadele ettiniz. 
Sizlere ve kuvetinize itimat ederek tevdi 
mecburiy:tinde kaldığım büyük işi başar
dınız. Millet, benim ağzımdan size teşek • 
kürlerini bildiriyor: bu minnettarlığı isbat 
için Norveç ordusu başkumandanı general 
von Falken Horsta demir ıı,alip nışanını ve
riyorum. Kumandanlarınu:ın teklifleri ile, 
aranızdan en cesurlnrınıza da nışantar ve • 
receğim. Fakat şimdiden sizin için en bil • 
yiık mükafat, milletimizin mevcudiyeti için 
yaptığı hayat mücadelesine kati bir yar -
dım yapm15 olmanızdır. İstikbalde de size 
verilecek vazifeleri yapacağm1

1

zı biliyo -
rum. Yaşasın büyük Almanyamız. 

Oılo ile Trondheim arasında 
muvaıal.a temin edildi 

Berlin, 30 a.a. - D.N.B. bildiriyor: 
Oslo Tynset yolu ile şımale dogru iler

liyen alman kıtaları ile Trondheim'den 
cenuba doğru ilerliyen alman kıtalım, bu
gün Stören'in cenubu ıarkiıinde demiryo
lu hattı üzerinde biribirleri ile irtibat t:
min etmişlerdir. Oslo ile Trondheim ara
sında halen karadan muvasala temin olun
muştur. 

Stören almanlarda mı? 
Londra, 3tl a.a. - Royter'e göre, Nor • 

v~'teki vaziyet şöyle hulasa edilebilir: 
Narvik mmtakasmda, müttefik kıtaları 

takviye edilmiştir. Ve şehre doğru ilerle
mektedir. Norvik'ten alınan bir habere gö
re, Made şirketine ait binalar yanmakta
dır. 

Trondheim'in ccnubundaki mmtakada, 
miıttcfikler, mükemmel bir ıekilde muka
vemet etmi!jler, dü5man hücumunu tardey
lemişlerdir ve orta büyükltikte bir ka~ 
tank tahrip etmişlerdir. Miittefikler, bu 
mıntakada şiddetli bir tazyike maruz kal
mış olduklarını gizlememektedir. Teeyyüt 
etmiycn haberlere göre, almanlar, Röros'u 
ve Störn'ü almışlardır. Gene söylendiğine 
göre, müttefikler Hjerkinn'i iHal eyle • 
mislerdir. 

Almanların., cenup sahillerinde, Gud -
vangcn'e de vardıkları söylenmektedir. 

Namso& mıntakasında, miittelik kuvet -
!er, mevzilerini muhafaza etmektedir. Bu 
mıntakada, ancak kcıif kolları faaliyeti 
kaydedilmektedir. 

Londra askeri mahfilleri, almanlarm 
Stom'i işgal ettikleri hakkınd:ıki haber ile 
alakadar olarak bunun, İsveç menbaların
dan gelen ve teeyyüt etmemiş.bir 15ayia ol
duğunu tebarüz ettirmektedir. 

Müttefiklerin ihracı devam 
ediyor 

Stokholm, 30 a.a. - Stokholın'de öğle -
den sonra neşredJ.len haberler.e iÖre, mıit
tefik kıtaları, evclce işgal edilmiş noktala
ra ve aynı zamanda Norveç'in garp aahil· 
!eri boyunca yeni noktalara durmadan ih· 
raç olunmaktadır. 

Namsos'tan bildirildiğine göre, buraya 
halen çıkarılmakta olan müttefik kıtaları 

arasında polonyalı ve çek lejyonerleri de 
vardır. 

Diğer taraftan, alman kıtaları da Nor -
vc;'e gelmekte berdevamdır. Fakat, bu ie
liş, sanıldığına göre, miittefiklerin ihraca
tı ile aynı mikyastıı değildir. Zira alman 
kıtalarının ekserisi, tayyarelerle gelmekte
dir. Her tayyarede 30 ili. 40 kişi bulun -
maktadır. Denizden asker nakliyatı ic;ln 
kullandıkları küçiık vapurlar da 50 ili 100 
kiııiden fazla insan almamaktadır. 

Aynı menbadan öğrenildiğine göre, 
Norveç'teki askeri vaziyet, btiyük değifiik
likler kaydetmemifitfr. 

Oılo hacJa meydanı 
bombardıman edildi 

Londra, 30 a.a. - Evelki gece kıraliyet 
hava kuvetlerine mensup tayyarelerin du&
manın Fornebu haya UssUnü muvaffaklyet
le bombardıman ettikleri hava nezaretince 
bildirilmektedir. 

Almanların deniz .muvaıalaıı 
keıilmiı 

Londra, 30 a.a. - İskandinavya suların
daki harekatta ehemiyetli bir rol almıı o
lan bükyük deniz tayyarelerinden müt:şek
kll sahil devriye filolarından birinin &efi 
&u beyanatta bulunmuştur: 

Norveç sahillerinde bizim harp gemile • 
rimiz müstesna olmak Uzere bilamel seyri· 
sefain yok demektir. Şimdi eskisi gibi çok 
alman denizaltısı görülmemektedir ve !iİm
diye kadar tayyarelerle himaye edilen hiç 
bir kafileye isabet vaki olmamıştır. Sun -
derland deniz tayyarel ~ri haliçlerin sahille
rine küçtik gruplar halinde harekat yolunu 
hazırhyan mütehassıslar çıkarmıtj)ardır. 

lngiliz.lerin deniz. :zayiatı 
Londra, 30 a.ıı. - Amiralhk dairesi, üs

lerine dönmekte pek çok gecikmiı olan 
"Tarpon" ve "Sterlet" ingiliz denizaltı ge
milerinin batmıı t:likki edilmeler! lbım· 
geldiğini bildirmektedir. 

Bradman ve Cape Siretoko balıkçı ge • 
mileri, bombalardan aldıkları hasar netice
sinde batmıı;tır. Bu gemilerde hiç bir in -
san zayiatı yoktur. 

Havalarda çarpı§malm 
Londra, 30 a.a. - Son yirmi dört ııaat 

zarfında ingillz hava kuvC'tlcrlne mensup 
tayyareler, Norveç snhill<'rl boyunca uc;u11-
lar yapmışlar ve alman bombardıman tay
ynrelC'rinl hırpalamıııtnrdır. Andalsnes 
üzerinde uçan ufak bir Blcnhelm filo 
su, Yunkcrs Jı8 1 kovalamış ve bu alman 
tayyaresi sUratlnl arttırarak bulutlar ara· 
sında kaybolmustur. Aynı tayyareler, bllA· 
hnre iki Hcnkel ıoı e hlıcum etmiş ve bu 
tn 'Ynrckr de kaçmıştır. Blenhelm filosu, 
bundan sonra Mcssergersehmldtın kendi -
krlne hücuma hnzırlıındı$l'ını gormUşler • 
dtr. Almıın muharebe tayyaresi büyük bir 
hasara uğramış ve f"nn vaziyette yere ln
ınlştlr. Başka l>lr lnglllz W.yyarcsi de mü· 
esııır bır surette bir Junkers &S e hlıcum 
etmiştir. Junkcrs tnyyarcslndC'n duman 
çıkmıya ba.-;laınış ve tayyare büyük bir su
ratle yere inmiştir. 

Dino Alfieri'nin Bertin 
sefaretine tayini İtalyan 

siyasetine işaret görülüyor 
Paris, 30 a.a. - (Hıvaa) Matbuat hull

saları: 

ı yer yer sellerin tahrip ettiği köy ve 
kasabalar halkının Kı7.ılay eliyle 
perişanlıktan korunduğuna emia 
bulunmaktadrr. Umumi heyet aza• 
da dün bu kanaat ve emniyeti teyit 
etmit oldu. Ancak bu teyide gene 
ayrı bir vazife olan ıükran hissi ~ 
katılmı,tır. Filhakika Kızılay tet
kilatmı, felaketli zamanlarda yurda 
çok faydalı olacak kabiliyette yetif
tirenlere tefekkür etmeği meml .. 
ket asil bir vazife olarak duymak• 
tadır. 

İngiliz ve alman tuyyarclcrl arasında 
dnhn bir çok çarpışmalar olmuştur. 

Fransızlara göre vaziyet 

Dino Atfieri'nin Attolico'nun yerine İ
talyanın Berlin sefirligin: tayini iizerine 
Paris matbuatı $U suali soruyor: "İtalya 
nereye doğru gidiyor?" 

Le Journal gazetesinde Saint Brice di -
yor ki: 

Parla. ::o a.a. - Havas Ajaruıınn göre, İtalyan matbuatının haftalardan beri ta-
Norvcçtckt vaziyet ıudur : kındı&ı vaziyet Dino Alfieri'nin Berlin'e 

Rcsml tebliğler tam bir sUkftn muhafa • 
za etmekle beraber, milttcfık donanma fa· tayini üzerine derpi$ edilemiy:cek manza-
allyetine d vıım ve bir çok c.skcr ve mü • rayı daha az bulandırıcı &ekle sokacak ma
hlmmııt nakleden vnpurın;ın Norveçe geç- ı hiyette değildir. Bununla beraber, gözden 
mcsinl temin eylemclücdır. Donanma ay- uzak tutulmaması icabeden bir mülahaza 
nı zamanda, Norveçın CC'nup ımhilltrlndo . . 
ablukayı milmktın olduğu kadar mUcssir vardır kı, o da, bazı hareketlerın bazen 
bir hale sokmakta \'e Şimal denizini de tehlik!li müracaatları atlatmak için bir ça
almanların deniz Ustü ve bllhns:m denlzal- re oldugu keyfiyetidir. 
tı ı:;"Cmllerındcn tathlr etmektedir. Exelsior gazetesinde Marcel Pa~ hal-

Son günler ~arfında nlmnn denlzaltıla - an ü t f'kl d · • '. b" rına karşı müteaddit hücumlar ~apılmış - Y ın m t e 1 er en korkması ıçın hıı; ır 
tır. nu hllcumlnrın n ticeleri henUz Ulln e- sebep olmadığını, buna mukabil, gerek ba
dilm<'mlştlr. rışta, gerek harpte eimdiyc kadar k :ndisi-
Diğer taraftan, Norvcçin cenup sahille· ne kanlı ziyafetlerinden bir kırıntı mevcut 

rlnin ablukası da scmertlslnl vermtye de • oldugu-ndan tecah .. 1 t d'"" · k d tt'k-
vam eylemektedir. AJmanya, Danimarka ye . .u e me ıg1nı ay e 1 

Norveç arn.sındn mUnaknllıt tamamlylo tt11 sonra dıyor kı: 
durdurulmamış ise de her halde çok mU- İtalya kendisini Hitler Almanyı'sının 
him engelhre uğratılınıotır. İngiliz bah • olçüsüz ihtiraslanna feda d cek ? N. 
rlyesl, yeni üç asker nakliye gemisini ba· , e e mı -
tırmıştır. kıral Vıktor Enıanuel, ne de Benitto Mu-

son iki giln zarfında haltıkl ha\'a mu • solini cebr~n süriıklcnmelerine musaade 
harebelerinc de şahit olunınuo ve bu çar - edecek insan değillerdır. 
pışmalarda iki taraf da malısus kayıplara 
uğramıştır . .MUtteflklcrln havada muka -
bil hareketleri, gittikçe daha 11iddetll bir 
hııl almıılttadır. 
Dombaasın cenubunda almanlar, Gud -

bransdal vadisini,. sağlam surette kesmlı 
olan mUttefılt mevzileri önünde durmuş • 
lardLr. 
Dombaasın şimalinde ve glmall garbisin· 

de - ki burada cok mühim demir yolu var· 
dır - yaziyet şu suretle hUIO.sa edllebllir : 

AJmanlar, motörlU kıtalarını 'frondhelm 
istikametinde llerletebllmek için Glom • 
men Uzerlndekl köprUyU yC'nlden kurmıya 
çalııımaktadır. !<"jeli yolları üzerinde ise, 
Dombans demiryolunn doğru llerllyen al -
manlar, müttefik mUfrczelcri ile temasa 
gelmişlerdir. Buralarda karlı bir arazide 
~lddelll dıı.ğ muharebeleri olmaktadır. Ste· 
lnkjcr ınıntaltll1!ında, yalnız kc11\f kollan 
çarpışmaları olmuştur. 

Narvlk mıntakasındıı yeni bir hAdlse 
yoktur. Alman mUfrezelcrl gittikçe daha 
ziyade sılugtırılmuktadır. Burnd:ı. 11lddelll 
kar fırtınaları htiküm sUrmektedlr. 

Evelki günkü alman tebliği 
Bcrlln, 30 a.a - Resmi tebliğ : 
Pazartesi gü~ de Trondhelm ve Dom • 

baasa dogTu biltUn yollarda ilerliyen alman 
kttııları, her yerde dllşmanı mağlO.p etmi -
ye muvaffak olmuş ve geri çekllmlye mec· 
bur eylemiştir. Dombaaaa doğru takip de· 
yam etmektedir. Bcrgen letlkaınetlnde 1 • 
lcrlcylg ve çarpışmalar da terakki eyle -
mektedir. 

Ceplıenln çok gerisinde, cvclce dağlara 
iltica etmiş olan dordılucü Norveç piyade 
alayı Llllclmınmerin şimali garbisindc, sl
ltıhlarını bırakmış ve lmmandan ne bera • 
bcr 2500 asker teslim olmuştur. Dergenln 
şarkında. dilşmanı takip etmekte olan al -
ınan kıt.nıan 260 esir almış ve :'i top lgU -
nam eylemiştir. 

Alman hava kuvetlcrl Nn.msos ve An • 
dalsncs mıntnknlarındıı, dilşman ihraç ha
reM.tına ve tahaşgütlerlne büyük kayıplar 
verdirmiştir. Baraj kamplarında, hangar • 
larda, kııılalard:ı \'o petrol depolarında 
yangınlar çıkarılmıştır. Altı vapur batı • 
rılmış ve diğer bir çok vapur da ciddi 
haı;ara uğratılmıştır. 

Pazar gllnU, Chriettansandın şimali gar· 
blslnde bir lnglllz tnyyaresl dU§UrUlmüı -
tür . 

Alman denizaltı arayıcı gemileri Skager 
rak ve Kattegntdn iki veya Uç düşman de· 
nlzaltı gemisini batırmıştır. 

Bir alman denizaltııı batırıldı 
Londra, 30 a.a. - Resmi kaynaktan teyit 

edildiı:lne göre, Sunderland tipinden bir in· 
gitiz tayyaresi bir Norveç halicinde bir al
man denizaltısı batırmı$tır. 

Hastane gemiıi bombalandı 
Londra, 30 a.a. Norveç Telgraf ajanaı 

bildiriyor: 
Norveç'in Brnnd 4 hastane gemisi dün 

Bergen'in 25 kilometre aimalinde Aılesund 
açıklarında alman tayyar el eri tarafından 

ıiddetle bombardıman edilmi:rıtir. Biri dok· 
tor olmak üzere be& kl&i ölmüş ve birçok 
kimseler yaralanmıştır. 

Bir hava üssü bombalandı 
Londra, 30 a.a. - Hava Nezaretinden 

bildirilmiştir: 

Dün gece ingiliz tayyareleri dü$manın 
Oslo civarındaki Fomebn hava üssünii mu
vaffakiyetle bombardıman :tmişlerdir. 
Aynı üı 22 ve 23 nısnnda da bombalan

mıştı. 

Almanlara yardıma mecbur 
edilen lıveç gemilerinin 

mahiyeti 
Stokholm, 30 a.a. - Royter bildiriyor: 

Ordre gazetesinde Pertinax diYor ki: 
Faşist siyasetinin seyri dikkati çeki • 

yor. Bu istıhaleyi bazı vakıalar tebariız et
tirmektedir. Bu vakıalardan ikisi ıunlar • 
dır: Ansaldo pazar günü İtalyan ordusuna 
yaptığı hitabede mutat dı,ında ,iddetli bir 
lisan kul.,,mıştır. Çelik paktın müteassıp 
taraftarı olan Dino Alfieri, tedbirli bir 
diplomat olan Attolico'nun yerine Bcrlin 
sefıri teyin edilmi$tir. Musolini bundan 
böyle Führer'in nezdinde bariz temayiılltı 
l talya'yı harbe sokmak olaıt bir ıdam ta· 
rafından temsil edilecektir. 

Partinax, ltalyan tehdidinin İngiltere ile 
Fransayı Norveçe yaptıkları sevkiyata ha
raretle devamdan alıkoyamıyacagtnı ehe • 
mlyetle kaydettikten sonra makalesine ıöy
le devam ediyor : 
Müttefıklerln deniz kudreti, aynı zaman

da 11imalde de cenupta da teıılrll faallyette 
bulunacak derecededir. İtalyanın hatu ha
reketini btiyük bir kıamı itibariyle kutup 
dairesi yakınlarında cereyan eden hadise
ler dikte etmelidir. 

lngiltere'de ne diyorlar? 
Londra, 30 a.a. - İngiliz e.fkA.n umumi

yeei askerl haberler beklemekle beraber 
aynı :ıı:amanda Ruııya ve bllhaııııa İtalya ci
hetinden diplomatik haberler de beklemek
tedir. Dlno Alflerlnln Berllne tayiiıi, ltal· 
yan siyaseti hakkında ciddi bir iDaret ola
rak telAkld ediliyor. 

Garp cephesinde 
Pariı; 30. a.a. - 30 nisan sabah teb

liği : 
Gece kayda değer bir hadise olma.. 

mıştır. 

Akıam tebliği 

Paris: 30, a.a. - Aktam teblifi 
Şimal unsurları arasında mutat fa -

aliyet kaydedilmiştir. Keşif kolları • 
mız, birkaç esir almıştır. DUıman müf
rezelerinin iki mahalli hücumu tardo
lunmuştur. 

Bir Meııer.clımidt düıürüldü 

Londra; 30. a.a. - En iyi tipte bir 
" ~esserschmidt 110 ,. tayyaruinin 
sahil muhafaza teıkilltına mensup bir 
Sunderland tayyaresi tarafından dil -
şürüldüğünü hava nezareti tasrih et -
mektedir. 
Diğer bir Sunderland tayyaresinin 

bir alman denizaltısını batırdığı da te
yit edilmektedir. 

Tas ajamrnın Çin iılerine dair 
bir tekzibi 

Moskova; 30. a.a. - Tass ajansı bil
diriyor : 

Kızılay'ın önümüzdeki heıap yılıı 
içinde baıaracağı iıler dünkülerdeD 
az kıymette değildir. Zelzeleye, ... 
le uğramıı kasabaları köyleri yeni• 
den yaparken, buralara yerleıecek 
halkı müstahsil hale koyarken gene 
Kızılay, devletin yanında ve emri .. 
de büyük işler baıaracaktır. Buna 
ait hazırlıklardan baıka KrzılaY'm 
kıymetli tecrübeleri de vardır. C.. 
miyet yer yer köyler yaptı, bazı yer
lerde de köylülere kendi evlerini 
para ve eşya yardımiyle yaptırdı. 
Her iki tarzdaki çalıımalarmın han
gisinin hangi muhitlerde daha fay. 
dalı ve neticeye çabuk ulaıtıncı ol
duğunu gene o, takdir ve tatbik .. 
debilecektir. 

Kızılay, icabedince memleket mÜ• 
dafaasında alacağı vazife için ele 
hazırlığına devam etmektedir. Ha .. 
tabakıcılar yeHştiriyor, harp zam&• 
nında kuracağı hutanelerin malze
mesini depo ediyor, yurtta gazdaıa 
korunma tedbirleri alıyor. Gençliii 
yetiıtirici ve halkm srhatini konıyu• 
cu kültürel çalıımalanna iae kıaaca 
temas kafi olacaktır. 

Milletlerin ilerilik ıeviye~ini tet
kilat kuvetleriyle ölçmekte ittifak .. 
dildiğine göre, Kızılay, modern türle 
camiasının yüksekliğini ifade eden 
bir eaerdir. Onun ve onun gibi ç.a
lııan diğer müesseselerimizin mu
vaffakiyet kaynakları, türkün asit 
ruhundadır. llim ve tecrübe, bu mu
vaftakiyeti arttıracak batlıca un• 
surdur. Milli müeaaeselerimizin ba· 
tında bulunanlar, ilim ve tecrübe
lerini türk ruhunun fazilet hiuiy. 
le ahenkleıtirmeği bilmiılerdir. On
ları tebrik ederken kendileriyle if• 
tiha.r eylediğimizi de söylemeliyiz. 

Kemal ONAL 

Danimarka' da 

Hububat ve hayvan 

yemi müsadere edilece~ 
Stokholm, 30 a.a. - Danimarka'da 

40.000 ton hububat ve hayvan yemi 
müsadere edilecektir. Her çiftlikte 
mevcut olan hububat stokları tesbit 
edilecektir. Çiftlikler, kendi ihtiY39' 
larından fazla olan miktarı Danimel'
ka devletine terkedeceklerdir. Devlet 

piyasa fiyatından bedellerini tes~ 
edecektir. 

Ribbentrop'un iddialar1nı 
cemeden bir hidise 

Nevyork, 30 a.a. - Normac Sca .. 
dındaki amerikan kargosunun 7 ni • 
sanda Trondheim körfezinde bulunan 
ve o tarihten sonra Amerika'ya dön· 
mü~ olan kaptan B. Mckale, Nevyorlı: 
Telegram gazetesine nazaran, Seattle 
adındaki alman muavin gemisinin gü• 
ya bir takım emirler bekliyormuı gi~ 
bi acele 'etmeksizin Bergen istikame· 
tinde gitmekte olduğunu gördüğünll 
beyan etmiştir. 

Seattle ~emisi hamule nakletmiyor· 
du. Çünkü suya fazla gömülmemiı l· 
di ve Almanya'ya gitmemekte oldu
ğu aşikardı. 

B. Mckale, Seattle'nin asker nak • 
letmekte olduğuna kani olarak bu m\1· 
taleasını ikinci kaptana da söylemit 
olduğunu beyan etmiştir. 

Nevyork Telcgram, netice olarak 
diyor ki: 

Bu beyanat, B. von Ribbentrop'un 
alman kıtaatına Norvcç'i istila etmek 
emrinin 8 nisanda verilmiş olduğu su
retindeki iddiasını cerhetmektedir. 

Sovyet radyolarında 

Mayıs nutukları 1 

Budape~te, 30 a.a. - Başvekil kont 
Teleki dün, alman • macar cemiyeti
nin reisi general Gleise Honstenau'u 
kabul etmiıtir. 

Narvik'te vaziyet müttefiklerin 
lehinde 

Stokholm, 30 a.a. - Royter: Aftonbla -
det gazeteıılnin bildirdiğine göre, Miltte -
flkler Narvik mıntakaaında almanları çen
ber içine almayı latlhdat eden plA.nlarını 
tekmlllemiılerdlr. 

Narvik limanında bulunan ve demir ma
denleri 15irketine ait olan beı İsveç ıemi· 
sinin kaybı hakkında yapılan tahkikat es
nasında, İsveç gemicileri, Norv~e yapılın 
ilk hücumda, protestolara rağmen, İsveç 
remilerinin limanlara kadar alınan harp 
ıcmilerine erzak ve mühimmat nakli iıin
de kullanıldığını bildirmi&lerdir. Kullanı

lan İaveç vapurlarından üçü muhakkak, di
ğer ikiıi de pek muhtemel olarak batmıı· 
tıır. 

Japon ajanın tarafından 28 nisanda 
verilen bir haberde, Sovyetler Birliği· 
nin Çin'deki sefirinin Çan-Kay-Şek'e 
şiddetli bir ihtarda bulunarak, komü
nistlerle Komintang arasındaki müna· 
sebetler bahsinde alınan tedbirlerin 
muhtemel neticeleri üzerine Çunk -
King hükümetinin dikkatini çekmit ve 
kendisine Moskova'daki yeni Çin se • 
firi için Çin hükümeti tarafından ne 
kadar ve hangi katip ve memurların 
verilmesi icap edeceği hakkında tav
siyelerde bulunmuı olduğu bildiril -
mektedir. 

Tass ajansı içinde hakikat olarak 
bir kelime dahi mevcut olmıyan bu ha
berin Domei ajanaının tahrildmiz bir 
uydurması olduğunu bildirmelc mc • 
nndal. 

Moskova, 30 a.L Sovyet radyoları, 
1 Mayıs münasebetiyle Marepl Vo
roşilof'un bir emirnamesini neıret • 
mektedir. Marepl Voroıilof "Fin • 
landiyada elde edilen muvaffakiyet.
ler,, i övmüı ve "uyanık kalmakta o
lan Kızılordunun., takviyesini de ı.
barlls ettirmiftir. 

General bir kaç gündenberl Buda
peıte'de bulunmaktadıı. 

Bu gazetenin s6züne inanılır menbalar
d&D aldığı haberlere göre ~mu kuveUeı"t. 
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Basın Birliği sua

resinde çalım§ 

Marco Babcn caz 

orkestrası lstnn· 

bul'da Parkotcl

de çalı§mnk Ü· 

zere Ankara'dan 

ayrılmıştır. 4 ey

lülden itibaren 
Parkotel'de ça

lışmağa ba~hya

caktır. • 

_, .................... ··················-.. 
• • • • . Yurddaşl 

: Bir meraklı hesap etmiş: 

E Türkiye'de sarfolunan elektrik-
: ten yüzde on tasarruf edilse, bir 
• yılda 675 bin liralık kömür artar

mış. 

................................................ ~ 
Eczanelerin nöbet 

cetveli 

1 
f : : 

1-S-940 gününden 31-5-940 akşamına f 
İ kadar eczantlerin gece nobet cetveli : 

Onun için, aklın daima elektrik 
düğmesinde olsun 1 I

J 1 - Sakarya ve llnlk •:i:• 

• Ecznncleri 1 8 15 22 29 

.. = i 2- Merkez eczıı.ııesi 2 9 16 23 30 :: 
Kurumu ı 3 - Ankara ve Çan-

Ulusal ekonomi ve Arttırma 

• : kaya eczaneleri 3 10 17 24 31 _i:: 

"'• •• 111111 11• 11 11111ı 11 11ıu1111111111 ı t' 4-Ege ve Yenışehir 
Eczaneleri 4 11 ıs 25 

.,, . ........... ........................ .. \. 
• . 
• . . 
• . . 
• . . . . • • • . . . . . 
• 

• • • • . . . . . . . . 
• . 
• • 

• • • 

Büyük Aık Romam 

YENi ÇIKTI 
Müracaat yeri : Akba 

Kitapevi 

• Fiyatı 100 kuru§ • 
Ulus'da tefrika edil 
diği sırada büyük bir 
alaka ile takip edilen 
ve çok düzgün ve kıv· 
rak bir Uslüpla tlirk· 
çeye çevrilen bu gü
zel romanı knrileri· 
mizc tavsiye ederiz. . . . . . . . . 

._••••• •••• •••••••••••••••••••••••••••••r 

ZAYILER 

Zayi - Gümruk ve İnhisarlar Vekaleti 
kaloriferlerinin ihtiyacına karşılık, verme
yi teahhüt ettiiım 200 ton kok kömuni 
kati teminatına ait vekalet veznesine yatır· 
dıgım 76() liralık teminat mektubu mukn
bilinde aldıfım 2-42 sayı ve 2-4-1M139 gün
lü emaneti ayniye makbuzunu zayi eyle • 
dım. 

Ait olduğu mercie mliracaat edeceğim • 
den her kimin elinde oluna olsun hükmü 
olmadığını ilin ederim. 

Mliteahhit H. Orak 
1697 

Zayi - Sahibi bulunduğum 3583 No. lu 
Ankara Memurlar Kooperatif muvakkat 
hine cuzdanrmı evelcc zayi ettim. Yeni si· 
ni alacağımdan eskisinin hilkmü yoktur. 

Adliye Vekaleti Levazım ve daire mü-
durü Ziya Çellkoğlu. · 1698 

Zayi - 1930 senesinde Zonguldak Yük • 
sek Maden Mühendis mektebinden almııı 

oldugum dıplomayı zayi ettim. Yenisıni a
lacağımdan eskisinin hı.ikmü yoktur. 

Yenlıehlr Gelir sokak No. 5 Reıı~t 
Silim en. 1700 

Zayi - 11 ı;ubat 1931 tarihinde Nevıe • 
bir idadi okulunun ilk kısmından aldıgrm 
t asdiknamemi kaybettim. Yeniıini alaca -
tımdan eskisinin hiıkmü olmadıgı ilıin o -
lunur. 

. 
S- Sebat Eczanesi 5 12 19 26 f 
6 - İstanbul ve Cc- ! 

beci Eczaneleri 6 13 20 27 i 
7-Yeni Eczane 7 14 21 28 ı 

Paztır geceleri nöbet alan eczane - İ 
!er pazar gunu de nobctçi olarak a- i 

1 
çık bulunmak mecb:ıriyetindedir. Di- İ 
ger ccza11clcrln pazar giınlcri ihtiyarij 
olarak tatil yapmaları kabul edil • 

i miı;tır . 

'-.., ............................................ .. 
Doktor Operatör 111!!1!!1'2~ 

M. ŞERİF KORKUT 
NUmune Hnstaııcsl Şef Opl'rntörU 

Hastalarını saat 15 ten sonra 
Kooperatif arkası Ali Nazmi A
partmanında kabul eder. 1596 

• 
f< i rol ık : 

Kiralık 5.odalı daire - Polis Ens
titüsü civarında vcknlctlere beş da
kika mesafede N AZLi npartmanm
dn bütün konforu haiz bt', odalı bir 
daire kiralıktır. G081 numaraya tc· 
lcfonla müracant. 16 18 

Bey• lu da yaz icın kiralık tıpartımıtn 
M uk m 1 konCnr , möble ve tel fon . 

Avıuıpaııe Harlı o.partımıın No. 6. Tel . 
49490 1552 

-
Küçi.ik ilôn şartlan 

Dôrt ıdırlık luiçük il.inlardn : 
Rir Jda İçin lO Karaı 
ll:ı J,fa i;in 50 Kuraı 
Uç dele için 70 Karııı 
D.rı ılcla irin 60 Karaı 

Denaı1ı kuçulı ilinlarıbn h.r dcfuı için 
10 ı.~rııı alınır. Mudl 10 de[a nrındıle· 
ccl. bir il.\n İçin 140 kurut alınauktır . Bir 
kobJlık ol:nık uırre her aatır, kd'm •· 
ralarmcfaki boılulıler miistesn1 30 lınf iti· 
bar 'd lnıiıtir, Bır kuçiik ilin lZO lıarfdrn 
iba r~ı nlıııa lıclır. 

f E MEMURU ARAHlYOR 
Eti Bankta n : 

Kıra/ık - Yenlşf'hlrde tren köprllsü 
• v ıund:ı Elektrik şirketine giderken Al· 

l:t.ç npartımanınııı fı No. dairesi 3 oda l 
ol gUzcl mtmzar•ılı ehven fiyatla kiralık 

Dort satırda n faılı her aatır için beher se
[erine ı vrıca on !.uru; clıım. 
Kıi(ıılı ilanların 120 h rfi r,eçı:ı•=ıi IJ. 
zmıdır. Bu milıtuı ceçen ilıinlar •>rıca pul 
tarifuba tibidir. 

Bankamızca Eliizığ vilayeti da
hilindeki Şark Kromları Mües • 

· sesesi emrinde çalıştırılmak üze
re icabında Madcn'e ait Topog -
rafik hnritaları da yapabilecek 
tecrübeli bir İnşnat Fen Memuru 
alınacaktır. 

Bu işe talip olanların evrakı 

mUsibiteleri ve tercümeihal veri. 
kalan ile birlikte bizzat veya tah
riren Eti Bıınk Müesseseler ve 
İştirakler §ubesi MUdürlUğünc 
müracaat etmeleri. 1696 

~l l l lll 11111111111 1111111 11111 111111111 ~ 
:; Resmi daire ve· mÜeaacselerc : 
: elvcri~li : - -- -

tır. 1553 

Kıra/ık daire - 3 odalı 1 hol balkon. rı 
\' eniı;ehır tren kopriısü yanı ıclgaza giden Kiralık - A le veya 2, 3 arkada~ için el-
1 ll<iz sokak No. 20 Mahir F.sen Ap. na verişli 3 oıla, 1 hol, kalorifer, rııcak su, tam 
mlıracant. 1561 konfor. lll\kl\nlıklnr kar~ısı, Belçika scfa-

I Kıralık ı:partıman dairesı - 4 oda, bil· reti arka bahçesine bitişik Fırat ap. Tel: 
I y..ık hol, Yenişehir Garaj karoısı İskitler 3592 veya kapıcı. 1653 
1 Cad. Birlik apart. No. 4 (No. S e müraca-

at) 
1572 

Yaz için kiralık apartıman - Banyo, sı-
cak ve soğuk su konfodu. Bofaziçine nazır 
Cıhangir'dc 5 odalı mükemmel mobilyalı 
bir apartıman. Anafartalar Ca.d. Ali Nazmi 
Ap. D. Pııker'e müracaat. Tel: 1420 1665 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evleri 
No. 31 de iki oda bir hol ve balkon müı • 
takil bir kat kiralıktır. lçindckil:re mura-
cıınt. 1575 

Kiralık ddscli oda - Özen pastahanesi 
yanında tam konforlu doşeli bir oda. Ata· 
türk bulvarı Toygar apartımanı. Kat 2 
S numarııyıı. müracaat. 1576 

Kiralık - Yenişehir Yüksel cad. No. 7 
müstakil hane nıöblesiyle 6 aylık klralıl<
tır. Her tiırlı.i konforu ve bahçesi vardır. 
Tnllplerln mezkür eve ınüracoatları. 1577 

Kiralık odu - Adliye s:u-ıı.yı karşısın-
da Ortaı:: apıırtımnnı No. 4 1668 

Klralıl< moblly il od!' - İtfaiye mey
danı Kurtuluş apıırlınıanı No. 5 aile ya-
nında. 1G70 

Klrıılık oda - A1lc yanında kalorifer
li, banyolu, havaı;azıh bir oda saat 6 dıın 
sonra Ycnlşclılrdt' Kutlu ıırknsı :Mcncltııc 
ApL No. 6 ya mliracaat. 1672 

Kirahk büyük apartman -- -
: Kiralık ucuı: apartıman - Isıklar cadde
- si Orhun sokıı.gı 23 No. lu ııpartımlU'rn üç 

oda, mutbak, banyo, su parnsı dahil 40 li· : Adliye Sarayı karşısında 40 -

Konforlu kiralık daire - 4 oda, banyo, 
mutbak, su havagazr, elektrikli, muıan:ıba 
ddı;eli, bahçe ortasında. Hacıbayram arka
sında. Bcnddercsinc nazır kuleli sarı ev -

: "dalı kaloriferli Sakarya apartı· : 
: manı 1 Haziran 1940 tarihinden :; 
: itibaren toptan kiralıktır. Kapıcı : 
: Ahmet'e müracaat. Tel : 5589. : 

- 1686 = 
':i ı ı ıı ı ıııı ı ııııı ı ı ııı ıııı ı ı ııı ı ıı ııııııi=' 

MÜZE YEtl ABLA' nın 

1 
Piyango G İ Ş E S İ açıldı . 
Şansınızı gişcmdcn deneyiniz 
Bankalar c:ıddt:sİ No: 64 otobüa 

rnya. İçt'risindekilcre müracaat. 157!1 dir. Tel: (2253} 1677 

Kiralık - Bahçl'll evlerde beş od:ılı Kiralık daire - Ordu evi karsısı Mühen-
konforltı 117 n~mvah hlll.le kiralıktır. Te· disler Birliği yanı Muhlis B. Ap. No. 2 de 
1 fon: G017 ye ınUracaat. 15Sl 3 oda elektrik, banyo, hol. İçindekilere mU-

Kiralık mobilyalı oda - Dir bay veya racaa.t edilmesi. 1684 

bayan ve yahut karı koca için mobilyalı v: Kiralık - Yeni&ehir Yuksel caddesi ö
banyolu, balkonlu bir veya iki odn kiralık· zenli soka.k köşe baiı Kard:uler Ap. 3 oda 
tır. Yeni ehir Aydın apnrtımanı 7 numara- ı hol , koridor, banyo, balkon ve müstemi
ya müracaat. 1585 !at gayet kullanışlı nezaretli çatı katı 1'el: 

Kiralık oda - Bir bay için sakin ıno • 6935 1688 
d"rn konfor. 35 Ura. Mühcndiııler Birliği 

vanında Mengü apartıman üçüncü kat No. 
11 1592 

Kiralık - Memurlar Kooperatifi arka

Kiralık - Maltepe Son ılurak yeni ya • 
pılmakta olan apartımanın arkasın<3aki 
apartımanda. Konforlu Uç oda bir hol için-
dekilere mliracaat. 1699 

sında Guzeller ııokak 5 No. lu apartımanın Kiralık balkonlu 2 büyük oda 35 lira _ 
2 ci dairede aile yanında bir oda kiralık • Sıhlye civarında mutfak, b:ı.nyo, müıterek, 
Ur. l6l4 ııu kiraya dahil, 1 mayıstan itibaren. Tel: 

3437 den 12 ye, 1701 

' 

o gar yaphrı lacak 
Devlet Zir at iıletmeleri kurumu U. müdürlüğünden : 

Ankara Orman Çiftliği dahilinde Kurumumuz tarafından irae 

edilecek mahalde keşif bedeli, 

T . L. 72.106.- ( Yctmi§ iki yüz altı 94100) Ura 
dan ibaret bulunan pç hangar inşa ettirilecektir. Bu baptaki şartna

me ile projeler Dahiliye Vekaleti karşısında kain Kurumumuz Mu· 

hasebesinde bulunmaktadır . 

Bu bapta ynpılacak tekliflerin keşif bedelinin% 7,5 ğu nisbetin

deki muvakkat teminat ile birlikte nihayet 7. Mayıs. 1940. tarihine 

kadar Kurumumuz Umum Müdürlüğilne gönderilmesi ilan olunur • 

Umum Müdürlük en muvafık bulduğu teklifi tercih ve kabul et· 

mekte serbesttir. 1711 

Satılık - Yenişehir Tuna caddesinde 
Yigit Koşun ııokn ında No. S iki daireli 
her daire~i 4 büyük oda bir hol, banyo, 
mutfak ve kı;imı.irlükleri ve ayrıca çanıa -
şırlıı';ı mevcut bir apartıman s:ıtılıktır. Tu
na cndJcsi 40 numaraya müracaat. 1643 

Satılık motosiklet - Az kullanılmıı D. 
K. W. marka. Kooperatif arkasında Ali 
Nazmi apartımanı altında No. 5 Tel: 1420 

1648 

Satılık apartıman - Jandarma Mektebi 
yanında 4 daireli, 190 lira iradlr bankaya 
bQrçlu apartıınan satılıktır. 1538. 1675 

Satılık apartıman - Y:nişchirde S, 7, 9, 
6, 3. daireli yilzde 40 borçlu bol iratlı apar-
tıman. Tel: 1538. 1676 

Satılık buz dolabı - 6 ayaklı. Müdafaııi 
Hukuk caddesi No. 43 Ti: 1217 1681 

Satılık - Yenişehir Bakanlıklar karşı • 
sında (8) daireli tam konforlu % 45 borç-
lu apartıman Tel: 1255 1689 

Satılık - Yenischir Sıhiye Vekileti kar
ııııırnda (2) daireli yedi yüz metre arsa % 
50 borçlu acele satılık. T:I: 1255. 1690 

Satılış - Yeniı;ehir'in istenilen mev'ki -
iıı.de arsalar. Tel: 1255 .. 1691 

Satılık - Yenleehirirı istenilen mevki • 
inde % 40 borçlu apartınıan. Tel: 1255 

16!12 

S:ıtıhk - Yenişehir Sıhiye Veklil:ti kar
şısındıı (6) daireli rl.ı 40 borçlu taın kon -
forlu apartıman acele satılık. Tel: 1255 

lıı arıyor - Alman üniversltesindtıı ~ 
zun riyaziye doktoru riyaziye, fizik ~ , • 
ınanca dersleri vermektedir. Önc:becl l'l., 
gaturlar ııokak Özii Tuna Ap. mlirao1ıı.t. 

ı6'4 

Bir mubruıip - Mutedil Ucretıe 8;i 
Jfi ten sonro ve gece iş arıyor. çıllt'k , 
matbaasında F. O. ya mUracruı.L l6'l 

Muha8lp - Ticaret, eanayl ve bs?lkİz· 
sulll muhcuıebcelne vQkıf tccrUbcll bir ı• 
hasip daimi veya her gün için mutıa~ıı 
bir saatte çalııacak bir yer arıyor. trıı.. 
A rumuzuna mektupla müracaat edlll')ı. 

1669 

iş verenler : 

Aranıyor - Birinci sınıf bir aşÇl
0

l• 
nıyor, •eraitl öğrenmek istiyenler 1{~. 
Yozgat nıevi, adresine mektupla mlir t. 

1451 
Fotogralçı aranıyor - IUltuş vıı,b 

ıoıcrlnden anınr ehliyetli bir ıoclye lın 
vardır. Şerait mektupla konutuiur. '8• 
bük Foto. K nıale mtiracaaL l 

Aranıyor - Fevkalade kirlı bir i ill 
hafif bir işte alabilecek üç dört bin • 
hl. sermayeli ortak aranmaktadır. P. 

kutusu 188 Galip. 1645 

Terzi işçi aranıyor - DlklO bilC.'ı 
yıııılnra ihtiyaç vardır. Yenlşchlrde t:a 
apartımıınındıı (D6rt el) teni evine 
racruıt. ıssı 

İki ressam aranıyor - Dil ttırlb fLI< 
tcsl karşısında inhisarlar deposu frış&ıt 
da mUhcndls CelMo mUracaatıa.rı. " 
fon: 25G6 167~ 

Satılık - Sıhiye Veklleti yanında ~ 45 
taksitli es> daireli tam konrorıu aceıe sa- Aran 1 yor : 
tılık npartıman Tel: 1255 1694 

Satılık sayfiye - İstanbul Erenköy 24 
dönüm 2 koı;klu bag, meyva, çam at;nçlarr 
mukabili Ankara'da emllkle mübadele e • 
dlllr. Sanayi Cad. No. 82 Ti: 1953 1703 

Oda aranıyor - ?ıIUstaldl veya ınUıı ' 
kllc yakın olanlar tercih olunur. fıYat' 
adreıı tafeilkrlyle posta kutusu 483 e ~ 
tupla müracaat. ...ı,ı 

Nevvehir: Şahin oğullarından Ahmet durağı. TL: 2151 1654 
çavuı oglu M :hmet Şahin 1708 

Kiralık - Sıhlyc VckileUnl' 5 dııklknda 
h• ledıve fidanlığı karşısında bUyllk hava
d~ mlistaldl bir od::ı . İmrahur caddesi ma
' renkli koyunlu Ap. No: 1 1616 

I<lrahk daire - Demlrtcpe Akbay sokak Acele ııatıhk bağ _ Küçük Ayrancıda 13 
No. 17 alt kat. Üç oda, hol, tefernıat. Ucuz dönüm bağ müsait fiatla Ankara Sanayi 

Aranıyor - Mayıs ortasından jtlbal'\ 
kiralanmak iizere tercihan Yenlıeıılr v 
civarında mıistakll 3, 4 odalı bahçeli ~ 
ranmaktadır. Uluı'ta Anbar memurU M 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll llllllllll lllllllll lllllllllllllll!:. - -- -
§ Bir muhasebec · aranıyor ~ -------------------

---
Eti bank Umum Müdü rl üğünden : -----
Çatalağzı elek trik santralı şantiyeai için , smai §ııntiye muha· = 

sebesinde çalı§mı§ tecrübeli b ir m uhasebeci aranmaktadır. T a- := 
tiplerin tercümei halleri ile birlikte "Eti B ank Ankara" adresine =: 
müracaat etmeleri iliın olunur. 1656 = 

~ 111111111 1 1111111111 1 1111111111 11 11111111111111111ı1111111111111 1 11111111111 ffr 
.1ıııııııııııııııııııııııııı11111111111111ıııı ıı ıııııııııııııııııııııı ı ıııııııııııa.. 

DAKTİLO KURSU § ----- ----- 70 lNCl DEVRESİNİ DE o/o SO TENZİLATLA AÇTI -----: H aziran teşkilatına mahsus olan b u fevkalade kur, geniş bir : 

: programı ihtiva etmektedir . Kayıtlara şimdiden başlanılmıştır. BİR : 

: ayda diploma verilir. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. E 
: Belediye sırası, Han ef Apartımarı No: 4. T elefon : 3714 : 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır-

flatla. Telefon: 6982 1702 ad. No. 82 Ti·. 1953 1704 
Kiralık - Kavakhdcr:'dc Güven evleri c 

yanında elektrik ve ıııyu havi güzel man- Kiralık daire - Cebeci Musiki llunlllm 
zaralı bahçeli yol ilıtünde müstnkil ev. mektebi knrııısı, polis karakolu yanı Da -
Tel: 578S 

1632 
malı Ap. 2 oda 1 hol havagazı su, elektrik 
Kapıcıya mUracruıt. 1716 

Kiralık oda - Aile yanında gilzel bir o
ci kiralıktır. Elektrik ve su vardır. Işık

lar caddesi Kardeşler sokak Doğumevi ar· 
kası No. 5 A 1 inci kat. 1644 

Kiralık - Kavaklıdere'de Şarapane kar
şısında 11 No. lu hane iki oda bir sa.ton. 
mutbak, elektrik ve su tesisatları mevcut 

Kiralık oda - Ycnııchlr AtatUrk Bul • 
varı fyi bir aile yanında cadde Uzcrlndc 
möbleli bir oda kiralıktır. MUracıınt P. K 
1013 Yenlrıehlr. 1718 

Satılık : 

Satılık nrııa - İstimlfi.kten hariç Anıta 
knrıı köıe başı jandarma okulu ön kısmın
da Sanayi cad. No. 82 Ti: 1953 

Satılık arsa - Irak sefareti yanında 7 
dönilm arsa müsait Hatla. Sıınayi Cad. No. 
82 Ti: 1953. 1706 

Satılılc apartımnn - 7 daireli 300 lira 
iratlı % 40 borçlu köse ba5ı. Müracaat Sa-
nayi Cad. No. S2 Ti: 1953 1707 

içindekilere müracaat. 1645 

Kiralık daire - İki oda, bir salon ve 
müştemlllt 33 lira Sıhiye V ektileti karııı • 
sındn Arman sokak Ümit npartımanı üst 

----- Satılık otomobil - 931 model çok iyi 
Satılık otomobil - 37 model Hudson, vaziyette. Buik. Mutedil fiyatla. Telefon : 

çok iyi kullanılmııı ehven fiyat. Yenişehir 1067 
Hudson Accntası. Tel: 5790 1567 

kata müracaat • 1647 Sııtılık kamyon - 1938 model enternas .• ı· 1 
yona! marka iyi kullanılmıı kamyon satı • ş arayan ar : 

Kiralrk dUkkln - Müdıı.faai Hukuk cad- lıktır. Tenezzüh otomobili ile değiıilebi • 
desinde Erek apartımanı altında No. 53 lir. Telefon: 1961 1580 
katip Ahmede müracaatları. 1649 • İş nrıyor - Türkçe, almanca ve fran • 

Satılık otomobil - 200 liraya beş kiti· sıı:ca bilen tecrllbell bir genç yazıhane ve
Devren kiralık - Yenişehir Atatürk Jlk açık bir otomobil satılıktır. Polis ene- ya sefaretlerde bir it arıyor. Yeni sinema 

bulvarı Yenice apartımanı altında dördtin- tltUaU yanı, Saltık apartmanı. 1609 UstU No. 65 Tel: 2181 re müracaat 1593 
cii dukk5n devren kiralıktır. 1651 

Satılık - Yeniıchir'de asfalt üstünde 
Kiralık oda - Aile n ezdinde möblesiz bedelinin yüzde 40 t nksitli aatılık ev, apar

bir oda kiralıktır. Cıknkçdar yokueu No. tıman, ve ufak cbadda u cuz arsalar. Tel: 
39 llyaı zade Ap. kat 2 ye müracaat. 1652 3071. 1630 

lı arıyor - Bir alman tarafından çok 
kısa bir zamanda hususi metodlarla alman· 
ca öğretilir. Yeniıchir Karadeniz Ap. Pul 
Evine müracaat. 1628 

sin Geylıın'a müracaat. 1637 

Aranıyor - Uç, dôrt odalı kaloriferli 
pıırtıman aranıyor. Tel: 2.161 numart 
müracaat. 16SO 

Atanıyor - İki kişi için dört "eya b 
odalı bir apartıman katı aranıyot· ta 
konforlu olması şarttır. Fiat ve adr.ıi 
Kovenko: Kazım Özalp caddeıi J'l'o. 30 
bildirilmesi. 1719 

Aranıyor - U:ırk liraya kadar bir lpa 
tıman katı aranıyor. Fiat ve dalrertın iti 
ettiği metre murabbaınrn, Kovcnlı:o:ıcı 
zım Özalp caddesi No. 30 a blldirİl'les 
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.. Cebeci Hastan es 
Cilt, Saç ve Zührevtye müteh~sısı 

Dr. Kemal ArıcQı 

Berl in Kıliniğinden melın. 

Çocuk Sarayı karşısındu f'lııcı 
- İbrahim Ap. Tel: sıoı 



I 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. = Liselere = 
lerln her ıGn enc&men blemlne w 
isteJdilerln de 14.5.940 alı gftnfl uat 

-~uwa.-,., .... 
(H05) 11• ta i/~ 

öniim 590 * Ilı allıırt ~!ı;":.
0 

~ 
Allkara BeJ..&1..aadeaı mUJllll Uııt ince = ~be 1 - Mecra lnpaunda kullu.atmak 1ır. Postada- ola 

2- talebelerin Is TUrk ırlaadaa ve a..r -l&teHf eb&clda. 590 .set bls a- oım..u (1491 2009) 
l\lı ' :ı. »ti MI w tmn'et aahibl 0111•=1.. .... ta• '# iti ıs ,an ........ •k • 

- fam çıkması ve yapılacak ıeçme aınavında da lruaiıinaaı tarttır. - ailtmeye konulmuıtur. 
MAHKEMELER § 3- Bir ıene tahsili terkedenler, yatını bUyUltmUt ve kilçUltmUı § 2 - Muhammen bedeli 1455 liradır. = olanlar, kendi okullarının ıınıf geçme sınavında ipka veya bUtilnle- = 3 - Teminat 109,U liradır. ~ara Aaliye 4 üncü Hukuk = meğe kalanlar, yaşları, boylan ve ağırlıkları talimattaki hadlere uy-=: 4 - Şartnamesini gBrmek iatiyen- Mahkemeainden: := gun olmayanlar ukert okullara alınmazlar. =: terin her gün encümen kalemine vo 

2 4- İsteklilerin timdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsil- S: isteklilerin de 14.5.948 sah glnil .ut 
Ankara Lv. Amirliii Sa. Al. 2 terine devam etmekle beraber 10 Nisandan itibaren bulunduktan =: M>.3o da belediye encümenine müraca-

ı - - atları. (1908) 11931 
Beher 111•tr i Ko. na ıladerilen hariç askeri EE yerlerdeki askerlik ıubelerinden difr kaydükabul prtlariyle milra- S: :::============= 
~~~ ~e ~~!ı::i=~\:tıb!! kıtaat ilinlan := caat yollarını öğrenmeleri ve buna gCSre de kaydükabul klğıtlarını =: 

tk~~ ~i v~r:.e::.ı ~ ~J.1Ja d:a!~: S d .,. f . k = en geç 30 Mayıa 940 a kadar tamamJamıı olmalan lbımdu. : 
liraııır katt .;:_atından isteklilerin 630 O e ya~I O lftOCO E: 5- İsteklilerin aanıf geçme vesikaları Haziranda balunduJdarı 5 
ilk lihı ·~datlan ile birlikte pazar- Di•arbakll' Kor Satm AJma IC"8' =- okullardan askeri llselerce celbedllecek ft bUtllnlemi- kalmıdaiı ;: U•r · ·:-c- KO. da bulunmalan. ' f ~ ... 

ViLAYETLER 

1 nşaat münakasa51 
- 11978 ıniayonundanı = ıını geçenler 1eçme sınavına çafnlacaktır. e 
-~:"'"'.::":"~---.:===== ı - Kolordu satın a1ma komla70nunca S Askeri Llae II. ve III. unıflara girmep muvaffak olanlann 940 = lıtanbul Defterdarlıfmdan: 

M M alınacak olan (20.000) kilo 1adeyaii:ı kapa- 2 yılı kampları ileride askeri okullarda -pılacaktır. E Osküdaı:da Valide bağındaki Pre • 
- • . V. Hava Müste,arhğı b zarfla :kııiltmeye konulmuttur. = Aak ı- . aE vantoryom Talebe ve Öğretmen Sana-

s F 
nıl .-;;t Eı;ııi~t;ıı;;~ ~~kı;'3." k!:o .:~:' .. 1~ 5 6- ert orta okullarla muaakf, sanat ve kara gedıkH erblı ha- - toryomunun f!0698,54 altmış bin altı 

ranaızca tercümam komisyonunda yapılacaktır. = zır.lama orta okullanmn kaydilkbul tartlan " zamanlan .,na itin 1 yüz doksan ıekia lira 54 kuruş keşifli 
ıu: ;u!:~!~':eı::i::e1ı 7g3i~J1~.ira o- E edılecektlr. (1549) 11490 = ikmal in,aatı kapalı zarf uıulU ile ek-

,. alınacak ko~iıyo~dı:n;ır;ü~~b~lfr. dn 
1
' zamanında ':i'lllllllllllHlllllllllllllllllllllllllHHlllllllllllHllHlllllU91HlrF ail~:fı~e:n~~~~':;~~ 940 pazartesi 

a_~ ~ VeklJeti Haya M!!.·te--rlı- 5 - Taliplerin teklif~ eksilt- gu .. nO uat lS de İltanbut defterdar -
......... ... r- me saatinden bir salt ev111De bdar kabul 

Eıkitehlr ba edilir. c1111> ıı• A. LEVAZIM AMIRLl"'"I O O lığı Milll Eıntik MUdürJüiflnde top -
terclbnanı q okaluııa bet franıızca s "" t• ı k u G MR K VE iNHiSARLAR V. )anacak olan komisyonda açılacaktır. 
frllllıaq llabnaealttır. Bu tercümanların 1Q1 r e 1 Q 1 naca Mukavele, eksiltme, bayındırlık i,-
11 .-rt o ..... ~ hakkı,ıe .. 1cıf 01ma1•- Tavuk t" alın cak telaiiıt ~ Iİ~i imtihan neticesinde Bola Piyade Alayı Saba At.& JCo. e 1 a Bira aancldı ve leri umumi, hususi ve fenni şartname-
tlr. bitenler tercih edihcek- misyonundan: Ankan Levazım Amirliii Saba leri, proje, keşif hülisaaile bu -

llUddealeyh ~ Anbra'da Atpua
nnda Çukur handa terzilik yapan 'Ve 

halen n"ede olduju bilinmiyen Ak .. 
saraylı Memiı oflu İamail'e : 

Dosya : 940 423. 
Ankara defterdarlıl• nkili avukat 

Fuat Ömer tarafından aleyhinize açı
lan ihale farkından 580 lira 30 kuruı 
alacak dlvasının ar.w.ali hüliaaıiyle 
26. 4. 940 cuma gilnü saat 10 da mah .. 
kemeye gelmeniz hakkındaki davetiye 
Uluı gazetesinin 14. 4. 940 tarihli mı .. 
hasında ilin fdildiği halde gelmedili· 
niz ve bir vekil dahi göndermediğiniz· 
den duru,maya gıyabınızda devamla 
yine ilanen gıyap kararı tebliğine ka
rar verilerek mahkeme 27. 5. 940 pa .. 
zarteıi günü saat 9 a talik edilmiftir. 
O gün ve saatte de gelmediğiniz ve bir 
vekil göndermediğiniz takdirde bir da
ha mahkemeye ahnmıyacağınız ve itin 
gıyabınızda bitirileceği tebliğ maka .. 
mına kaim olmak üzere ilin olunur. 

(1999) 11985 ı::::::a J~tihanda ökaterecekleri li- 1 - Bolu'daki pi)'ade alayınm Dtt11M1 Alma "-ia,....dan 1 k b k na mü tef erri evrak 350 kuruş muka-
1& kada • ...-e asamı 170 (7üa yetmit) olan 67500 kilo •ıtır eti kapalı sarf U111. ı - ltOOO kilo tank etiain kapalı aari- asaıı a naca bilinde İstanbul MilJt Emtik Müdür-

iirk ol11ıaı~ ilcret verilecektir. Bunların tiyle aatm alınacaktır. la ebl1tmlel ll-5-940 eaat u de Ankara inhisarlar Ummı Mldürlü .... lüğünden alınabilir. Munkkat teminat ______ , _______ _ 
&nıa11, ııht ;:nebi kadınla evli bulun • 2 - Sığır etinin tahmin bedeli 1M75 li- L• . .a-•rJi"'I ..- alma L-•-----'· ...... den•. 4284,93 dörtbin lkı' ..nz ıekıen dört li- iCRA VE iFLAS 
il1tıfi ahlak urumunun müııait olması - • - -·-- ,,~ ,.. --------------
ri llaıındır lahlbl olduiunu tevsik :tme- ra olup muvakkat temilllıll 1211 lira 62 pılacakm. 1 1 - 26. 4. 940 tarihitıde pazarlıkla ra doksan üç kunqtur. 
nlar ınekt . Taliplerin Ankarada bulu - kuruı 50 aantil\ldir. 2 - •üammea bedeH HOO HN 1• te- lhale otunacatı ilin edilmiş t>lan isteklilerin, teklif mektuplarını ve Ankara icra Daireai Gayrim ... 
dar ~ıı,-efj '8haletnamelerl ile ıimdiye 3 - Sığır etimn ...,enameıi ve evsafı be- -'oado - n-.a- ' i L • k 1 s t M 1 ,ı;... d 

t ... ı, oldu.&... l ri .. . bo _ .. ,_ ....... r. artnam•. aOmll7Clft• 10000 adet bı·ra •••dığı ile 11000 adet ba ·-benzer en az 50.000 em bin lira- u a lf emur u ... n an: 
ı eri ile A ıuı yer e ıroıterır n- delııiz olaralt W ıün Bolu'da P. •la11 da -ar11 t .... s-

a milat._ nlraradıı Milli Müdafaa ha- t •v lr. çınde kanuni •eatkaJar da bu- bira kana 1 ıw .. ··ı lü lık it yaptıfına dair idarelerinden al- baleyi tUyUden dolayı aatılmuuıa 8.H. 
nlerde L.....r11ıtı zat let'f ıubeaine diğer Al. K& c1a ıtanbul ve Ankara Lv. lıplr- •e kamına u cun t krf mektuplan ının pazar ı.. goru en - t Mahkemealnd karar verilen Ankanuıın De 
lı:alaaı ll""e :nalı:nların doğruca ve bu ve- liği Sa. Al. Ko. ile Kocaeli tüm. Sa. Al. Ko. .. t 14 de '--d ._ .,bal ed'el. 

1 
(lg30) 11- .. mm Üzerine 2. 5. 940 tarihine tehir e- mış olduğu vesikalara istinaden atan- mlrlibahç de 964. ada 13. parsel No.lu Bil 

nhtın. 5 s""' iıehir'de bava okul komu- larmda &örülür ve alınır. ... ar aa 1 ır. -v dilmittir. bul vilayetine müracaatla eksiltme ta· metre murabbaı miktanndald ev ile a:rnı 
eleri lbı!:°d alreamına kadar müracaat 4 _ Sıtır etinin kapalı sarfla ihalesi Elekfn•L -..t....asl llı•wak 2 _ Pazarlığı -raiti sabıka daire- rihinden 8 g.ün e. vel alınmı' ehli.yet ve mevkide Eg men eokagında 6~0. metre mu-
a'da ve ır. fmtıhan günü serelı: An- il H•&t1111V '"" r 0 1 d k rabbaı m ktarında 964 ada 17 panel No.111 

ırıa,... 940rr.eretı: Eskiıeblr ha•a okulunda 21-5-940 uJı ıünü saat 15 de Bolu P. alayı sinde saat 16,30 ela btanbulda Jaba- 94 yı ına aıt tıcaret 0 ası veaı asını ana qağıda yazılı tartlar dahilinde ve • 
Dılacaktır '72 '"esi ıünfl saat onda (10) Sa. AJ. Ko. da 7apılacaktır. AnkM'i L.YUllll Amirliii Satm taıta Jenzım ft mübayaat şumelfnde havi k.ap~lı .~arflann 1.~· Mayıı 940 pa· çık arttırma ile ayn ayrı aatıp çıkarıl • 
Mah · !'15) 11932 5 - lıtır etinin ekailtntni kapalı sarf - Aı.a ~andan: alım aatım komisyonunda yapılacağı zartesı gunu ıaat on dorde kadar btan rnıı~r.EVSAF VE MtlŞTEMtLA.TI >-

rufa çadır ah nacak la )'apılaeaitnd- 2490 sayılı kanuıuaa '° 1 -12 atem elektrik malzemesi Dazar- il"n olunur. (3386/1942) 11933 bul defterdarlığı Mim Emlak Müdür- Ev: Özgörenler aokağındakl kapıdan -'. 
M M maddesi macibince teklif mektaplaro W11·&5.MO saat 15 de Ankara Lv. lmirliii lüğü odasında toplanan komisyon re- rlnce bahçe içinde binadan ayn odunluk 

•• • Veklleti HaYa Satm Alma 21-5-940 tarih salı pnü saat l4 de kadar iilertre. aatın alma komisyonunda :yapıla- iıliğine aıra numaralı makbuz muka _ kömürlük ve ıol tarafta bulUD&D blııqa 
1 laJOllaadaaa makbuz müabllinde Ko. na veru.esl. ca;ur. Keşif bedeli 1189 lira 70 kuruıtur. DIV ANI MUHASEBAT bilinde vermeleri lizımdır. Teklif mek f!r:0~~ :ı&k~:~~~d!:!., °!:ı:!r y= 

il .Jı~ lb&hrutl ~r pazarlıkla Teklif mektuplarmm adı seçen lımianwa Kati teminatı 178 lira 46 kuru•tur. Keşif tubupları : eksiltmenin açılma aaatın- od881 ve banyo mevcuttur. Biııaııın arkUı· 
olup kaU ut'· llUJıammen bedeli 8.750 32 maddesi maclbince tanısbD ednm .. f ve komisyonda rörülür. (1976) 11980 8' " h 1 k dan bir saat evetine kadar yetitmek na teaadUf eden bahçe tarafında 2•. B. le&-
~~ .... tJ4.~lktanl 1.313 11- hariçte talip olacaldana 14 mıddesi muci- " mumey a IDl<I U- iad I' ---1...1.."tlU mekhaa --ı.ım pıdao glrildlkte •atda mutfak ve aolda 

....... ~,unu 1Uıt Wacı teklif aıektuplanm ._..... ...._ -n • ı ~-u ·-r r- - l81dS a,ak ~ oslDDca bir Oda bir 
----- "diri~.,_, n·•mıta. ya. teelıhtltlil olarak &Bnd•rilmlll tuttll'· ._, UMUMi MOFE1TIŞLIK Dlftlu .... u.lt&t 8"11h'enı de ı&ıderilebilinlr. Bu takdirde dıt MI& n hail entbldeD teJav on Jld 
11-ala rUlilbillr. ıı.n.u· tada 1nıa -' elr teblfdta llomf.,.. _. Divuıı Muhuebat kadrolu-.a- 35 ll nrfın mtlhUr mumu ile iyice kapatıl· "* merdivenle pkılcbkta çatı a-
~· ... )t11 tte ıı:au te- . -.o ... ee • IKlll • • • ruiDda l1d balkcı9 1* od& " 
ft ._.. luımlaYonda hyet kabul etmez. T f fo d• . f k ra ulı mMfh bir mümeyyizlik müa - 11Uf olması ve tallbın ıamıle açık adfe. bu oda karııamda ldler o1an1ı kallam -

WIMiıllln. (119) 119'7 ,ad'~!tekUleriıı ticaret odaamdan teedl e e n 1reğı a ınaca haldir. mun ve teklif mektubunun hangi ite lan eatı at'Ul mevcuttur. Bu 1Dmnlll eoltm-
İ.:I(; ı ve -as.. lbrua..lbr-+-. -"Jill) B 'f • • - Ma 1\.,1" 't ld .. ~ ... 11-·- , .. _ _...ır Pos- da 2' C. kapı No.aım tlıfı7D diter bölp-'°" ·~ ,_. ' .. ~ Birtul u-ı M~ u vuı e ıçın - !)'18 ~~ aı o ,..unun Y- ..--- . ,. ~ o.w 1rapa1a ll8ICllr 1* J'erdeıl 

ılıııliıııliliM-ıW1 ıı• be gtlntl « , ıO · s • • ı ler e4i1mı9L • .,u ....,.. .... oıJnlclıkt& ...ı blDa da -

K
A.ARIF VEKALETi ~ Arpa ve yulaf ı-•·· dal bftlt veya bü~e b- tır. (3216/186 ayak merdtveııle bu kısmın hon~:1~1c1~ 
t ~ 

vağı olmak üzere (5800) adet telefon 1- Kabul ıeraiti : 1- Askerliğini Ekmek alınacak Bu holln karşılıklı her iki tarafında biri 
1 ap yaz - alınacak· direği tartnaıneıinde tadillt yapılarak ifa etmif, 2- 30 lirı maatla bir metnu• bUytlk biri kUçtlk Udler oda lle llOI tant~ 

kapalı zarna yeniden eksiltmeye ko - riyette bir terfi müddetini bitirmit. :ı;::~va~ ı:"n:::::!· ç~~ ~1:::.U.. 
müsaiw.LA~ Edime -kci Satın Alma Komi .. ntıltntlfttlr. S· UabJ lln tllhtlli gtirmüf olmak, Tokat C. Müddeiumumiliiinden: d& ll&sık kUçUk bir Odadan önUDdekl aofa 

~~%dftf --""--·. 2- Direklerin ytkde be,i (7-8) ge- 4- Vazifnini deYamlı bir surette ifaya ı _ Tobt merkeı cesa e'riam 1.6. ••.,fada kUçUk bir bahc;eı'e"..-- Qçp-
M••...!a VeLlı. t-..!~ 1

-- ri • il:.) i l l . ha 1 .._ ~.1 d I ı. • . • • . kad he cihetinde buluııaıı dar bir aralıktan 1IL - ·.......- 330- ton lrPI ve,. )'111*1 ~. ... ıı ,v metre, mettn n tepe mub t IS manı Ma ı.,. uu uruna ı ı atyetı 11- 940 tarıhınden 31.5.941 tarıhıne ar A. kapı No.aım tqıyan kısınma gtrtnce • 
1- 2259 sayıt!:)::...- sarlılt S-5-940 cuma ıünll saat 16 da Edlt· dipten iki metresi 45, dağ kavağı tepe hiye raporile sabit bulunmak, 5- Yapı- ~ senelik ihtiyacı olan en u 100.000 tU çinko örtUIU dar bir koridor karlıaın6 
'r ~ ._11__ anunun tatbikine ne'de etlrl lffliri7et dairesinde satm 8' • (35-40) diler muhiti (45-55) bahçe ka· lacalı müeabakı imtihanında muvaffak bin kilo en çok 120.000 biD kilo ekme- kömUrlUk ve bitllitiDde mutfak ve bura'" 

L ... ,,... 'lk k 1 '- 1 d k T ğ 40 d' w h' ' (5" "'") 1 k k dt.1- k dllll aha ayak merdlftale kömUrlUk tıa~ nn 111lÜ ~uameye göre ı o u - ma aom ayonun a 7aprlaca tır. uU(rı va ı tepe ıger mu ıtı v-uv Mil- o ma , ğl;ı 2490 sayılı anun mu vuace a- .tea&dUf ...,0 bir oda .,. lcGddor .ol~ 
iltteu ~tq- · inci ıatıf1an Jtin lld 26400 " ttmiaatı IMO llnclar. Enaf Y• tlmetre olacalttır. 2- Müsabaka imtihanı : 1- Verile- .,.ıı zarf uıuliyle eksiltmeye konul • Ja&IA ve 10 ayak merdlt..ıa caJtuıca blrfi. 
'taba kil bir Tabiat Bilgisi prtııameai her cin komlı:ronda ırörüliir. 3- Baykana (950), Mutklye (2350), cek bir dosyayı tetkik ve muktezasını rQllştur. dea =-~~mr l~ ~~ S::,. ':. 

tur. m8•1'üa11 konul • (l99I) 11991 Xozlufa (1500) ve Sasona (1000) direk tayin ederek lhımgelen teıkereyi ka- 2 - Ekmelin beher kilosu 9 kunıf :-dakl e.an f&l'k rh:du~ ne .._ hudut1-. 
Z- Ye~ı·ı hasıl alınaca kaza huduttan dahllinde ~terilecek leme almak, 2· Divanı MubMebat ye 50 santim bedel tahmin edilmittir. Beher metre murabbaına 1lll'W Uradm 

1191-.pa1ıra mllddeli 1. Vl. 1940 ~ yerlerde teallm edilecektir. ınuhuebl umumiye bnunlan Ue Di- 3 - Azami ihtiyacın tutar bedeli o- at Lira kıymet takdir ed~. 
ft 11. 1. SMt cuma gtl- ltoll7a San Alma JiComuyonuıt 4- Direklerin birinci klnun ayı ile vanı alakadar eden buı bıumlarduı la 11400 linmn % 7 buçuk muvü-

1 
< SATIŞ 8AR~ ~1a-.._---

itmek ibere sekiz aydır. dan: mayıı aya ıs ti arasında keıilniit ol - verilecek maddeleri prh ve izah eyle- kat teminatİ 155 liranın emanet ıuı. '1lıılllC! =~• ,~~948 UrlJllM mU.. 
-.lbalmya ı,ttrnı karar ve • ı - ıcoa,.'dldll kıtaat ba~ '- duklan vesaikle iıbat edilecektir. mek, 3- Seri ve giizel yazı mevzula - tlJle maliyeye veya ziraat bankuma .., ah sUDll IMl ıo ._ U ,. ır.dar ıca 

X. 1940 peqembe gün& ak· ti7ae1 oı.. (IHSOOO) kilo 1ettı basil pll- S.... Direklerin tahmin olunan bedeli nndan icra edilecektir. talim eillerek mukabilincle alllllak ~..,.:' - 8atll -'utu* 
bir iıtlda ile Maarif Ve- h zari uıııli7le ebil\nıe7e konmuştur. (21350) >.;ra olup, muvakkat teminat fıteklilerln nUfuı teıkeresl, ta1riıP. ıakbuZ11D teklif mektutnlna bailaa • 7i' - ~'*lir....., et8ll,.... 

Uracaat ederek bu milaaba- 2..., Şartnamesi Ankara, tatanbul. Kdi- (1601.25> llradır. •eaikaaı, ulrerlik vesikası, memuriytıt ıaaı. ncla1d m•• aıqı IQ!netln ytlsde 7,5 .. 
nler dıfterint adlanm yu- ya levUllll lnıirJikleri utınalma komi•Y•· 6- Mukavele projeaile prtnameai ıicil cüzdanı, ikiter adet ~•ilra foto... 4 - Dair ...... www;oat f9rtnmDe ve IJlabetblde .. üı:uı v,eya mllll bir .. 

-•-~-1..1arcıı lanndadır. İateklller 11rtname7i bu tr6'- Diyarbakır'da aafia milf&Virliğinden rafı ile 21. Mayıs 940 akşamına kad• mukavele formulilnU talipler her eGn ~nol~bulmekedlltubuenll~~~~tah~ .. • 
"T-. _ _. •• , nu..ra ..._. r. misyonlarda oku-bilirler bf - -- - .._.... yıu 

il t-L-da bi . mx.· k ,. · paraa• alınabilir. Divanı Muhasebat RiyeHtinı r ._., mesai saatleri içinde milraaatla göııe- ~. 18
UllAll rınc ,.ı azanan 3 - 1tba 0023000) kilo 7eıil bası 7- ~bale 6. Mayıı 940 pazartesi gl- auhalle blzsat mtlraçut etmeleri lüz• bilirler. ı - 8atıt sttııU arttırma bedeli takclr 

tav ıeriıi ilç yıl ıUre ile okultarda muhammen tutarı (17391) liradır. uktaa 
t\llacak Yt mn-Wfuı' • her y&l için 4 _ Şartnameaindek'ı ..:ızde 25 n'-... etı nü saat onda nafia mUtavirliği odasın- mu llln olunur. (1903) 11910 5- Eksiltme 31. 5. 1940 tm1MM mtL edil• kıymetin yüzde 75 ini buld __ ._!! 

l&Ç ,.. ._ d n k'-'J k · 1 cak -~·r .. .. 15 ..._ _ ..... _. .. 4eta Dida ettlrlldikten aonra m--
ner Hra telit lulk'ln wrlfecektir. ikin dekİ nılkdar fızluı da dahil oldiıtu ha a mut• at omııyonca yapı a • ~ı cuma gunu saat - lllllUU9•• sbOıa 12 inci saatinde en çok arttıran td-
çıkan kitap serisini yazana bir de _ ilk teminatı (1630) lira (•l) kuruıtur. tır. mumilik dairesinde tetekldll e4lecek lılM ihale olunacaktır. 
ya Bllhwe olmak Usere birlnclnln 5 - Bkıiltme 16 _ ._,.,. 940 ferte _ 8- İstekliler 2490 sayılı kanuna uy- ANKARA V ALILICJ komisyon marifetiyle Y•Plllaktar• ' - İtbu tarihteki .ttırmada =; 

Pllllılft•- ftdkeia bir ,.u.p, içUn- be siiDli .,._t 11 de X0tı7a Wordıt b• ıun otarall: huırtayacaktan teklif mek 6- Talipler teklif maktuplanm en :':1!:1;:ğ'tm~:S: 1940 çar-

dardllncG ve beflnd çıkanlara ela içindeki utm alma koml•7Cllluda :raPlta- tuplarını, teminat mektup veya mak- y Ol in~QSI g~o gün aaat 14 bupıla laıdar ko • .....,_ aaat ıt c1aıı 12,. laıdar ~lacü 
rw telaya mifıl1it lma1r lftl'e d8r· cakta'· bulU ~ dcant oda• veıikaıile blrlik- ~ m~ ftfllllt lııahınnwlm lllll o- :ı ı=:a en çok arttına tallbiDıt 

er 1ila U ilkifa: .1 kt' 6 - !etekliler H • ma:yıa - !MO per'~ e saat dokuza kadar komisyon riya· Ankara Valililiaclen 1 luaar. 11111 a _.: mrtnd .. • OdDCI arttırmalnla llaal• 
s.... Jln..~~~- .,.=,~le ır. ,U.il ... , ona kadar teklif mektupların-.'ta- setine verileceklerdir. Postada olan se A-L X. H _, 58+ Hastane IMıcleU bedeli tb&leJI mtlteütp "'11mtllll 

.. _,. ... 5 ___ n eter· tın alma komia:ronana •ereceklerdir E 1 'km 1 k b 1 d'l i kt' uaara • amam ,-unu. İlleftGh talıdlrde UzerlDe ihale edlleıWı talelıl OS. 
rbri Oçer nilaba olmak 6.zere makine saatten aoıva verilt11..,. ..... rııea' k-reı e er a u e ı m yece ır. 700 - 86 + llO el kllometrelert a~ -r- TiM lllale tarthlndeD lUbaren keDd191De ... 
e 9' kllttlann yalnıı birer. yUzUne tDPlar katm edilmip111"9r. (llM) 1 (t1

32
) 

11832 aında ~pılacak .<10347) lira (2.2) S. Eluıt Nafıa MM ...... eaı = :' m':W~;.~::ıc:c.e= :CS ': 
t olarak Maarif Vekillıtl Net- l'Uf ke,ıf bedeli& varyant yol ınpata 1- lletqleket butahaaetl ikinci b det SU'llıada ıbale bedeli yapılmadıfı tıak-

ftt tltldtlrlllğtlne makbuı mukaW • u k 2. 5. l 940 perft111'9 lilftl 111t 15.S ti ıım inpatı 27. 4. 940 dia itibaren 20 dlrde lllale boZulacalc Ye bu tallpteD evel • 

... -..ı.r1 nya g8ndenneleri ıı- n 1 naca •iliyet daimi eaeUmeainde iha.ıetıt gln müddetle kapalı zuf uıulile ek • ~kn!",!1~!! 1:::1~~: == 
l\llloUlllll' 1Qtabe konulacak resim, tekil yapılmak üzere kapalı sarf uaulıylt ıUtmeye çıkarılmııtır. 90nra t klJfl vec:hlle abm7a ruı ille ıııaı. 

fiıtıeı- ve ıairenin asıllarının yal - Menl• Askeri Saba Alma Kotii ... :ronundan 1 -, eksiltmeye konulrnuıtur. 2- Bu lte ait evrek ı&nıardır • flrJu btrtıaci taıtptf'D tabatı edilmek tısert 
bu nllıhalardan birinde ve yerle • ~ Muvakkat teminatı 776 lira 0.5 k.. İstekliler bu evrakı Ellzığ Nafia :1m~~~~~m~~ ~e~~ı V:!ı°! 
~ı..... ... olaraL bulumnaaı klfl- CIDli Miktarı Muhammen bedeli ~le teminatı !HAL'i ruıtur. ni&idürllltlnden 188 kurut bedel mu- den 15 gtlnllk ikinci arttırmaya çıkarıl&· 
.. ·--., • Kı. L. Kr. L. Kr. Olln Saat Sekli lhal ed1 

• llabakaya buılımt bir kitapla UN 240.000 29914 00 ao ı Ma•ıı MO Cuma 11 Kapah ıuf lstek111ertn. ftMtf -'t11PIMmt, kabilindt alabillrler c&k en yUkaek arttıran taıtb&M e .. .:. " • k kb ı · ı ' lecektlr. Bu ikinci ihale bedeli btrtDCI.._ 
de kitabın iç nU.baıını wre- 1 - Mersin ranılaonundakl 1rttaatı*lhtineı olan :rukarıda cim, miktar, mubam- t~mınat me tup .veya ~ uz ~rı!. e A- Hüllaai keşif, den noksan ohırsa farkı ilk mUfterideD ~ 
:&,Ondereceklerdlr. men bedeli, ilk teminatiyle ekıiltme_p •e uati 7Uılı wı kapalı sarf unliy1e ek- tıcaret odası veııkaları, ıhale günun- B- Tafıilit keıfi ve tarzı, an edilecektir. 

llbakaya girenlerin eser mtıa atl~=~Meninde askerlik 111bes1 binaıınm iat katında •kerl satın alma ko- den en. az 8 ıtın evet vfllyet maka- C- Vahit fiyat cetveli, taı~biueH~~!' ~~~= ~ :1: 
le blrUkte, eserleri kabul e- mia70nunda 7apılaeakur. ~ına ııtitla ile mllrac:aat ~derek bu D- Husual ve fenat prtnamt, rt:re " u.ıe tartblne Jıa4ar oıaıa mutera-

d'll takdirde ilin edilen telif bak- 3 - Zarnar a7nı ıiinde acılı, aaatlnc!en bir aaat eYellne kadar kabul edlHr. ıt için alacakları fenni ehlıyet vesi - E- Bayındırlık işleri genel ve yap ldı.ı nrst n delWtye remnı ı. borçlUJ'& 

~bilinde ve her tUrlil taaamıf oa! ;.!:~~~l:'r :::e~~_t~~eklller Mer•:r1::;m alma komiayonut,1 mn· kalariyle birlikte ı5st1 11çen. gl~de ifleti 940 fenni f&rtnaaleai, • at;t1r_:_ B~lu Ye 81acald•larta dtter al& 
wzteçtrek Maarif Vekil· saat 14,3~ kadar encW.. _reıallğıne G- Mukavelename projeai, kadarlann bu .:a.vrl menkul tıurtııdekl Mil 

Uç yıllık bir devre için terket- Sığ 1 r e·t• 1 k nnnelen. J· Eksiltme ıartnameıi lanm h1J11U11iyl• fala" ....ata dair: 
.....__-~kitabın o devre içindeki 1 a 1 naca Bu ite ak btif ve tlft"IP!yi ~ır 9- Eksiltme 16. 5. 940 i>ertembe gtl- ~:~'fre:::Ubi:.':\~~~ . .Ali-

l ~lı11nın ton talltihlerinin ken- cUn ~faa mUdftrlUpnde ıörebıle- nl qat 15 de Eıtzıt Nafia deireainde .ı takdirde haklan tapu .acıu tıe aüit olio 

4:~ kendi meauliyetled al - Vlıı:e Aakeri Satm Alma Komiayonundaat ceklerı. (1726) ıı 121 yapılacaktır. :::S::t::u=::U. Plll>'•~a 
--,aa fdeotkıetl cllltr bir aat 4- Eksiltmeye &irebilmek için is • s Artbrmqa ltUrak ~er 

tll~ yapılacatım göaterir Nr. L'fr~taKr.111~!!' lfr:'na~~.M. cinai E~~ :~~:O=i~ ANKARA BELEDiYESi t~iler 282Ş ~a lbkurduı mubavkaakkat ~- ::..ti =-=='::o. ile • 
taadJkli bir taahhilt sene 49500 00 150 S71S 00 srltr eti K. nrf 30.5.940 la. 10 puarteii mınat vermeaı ve un an ı ••·· ıu f&rtnamemlsl o~llrjer. 1621 

,, de ıaıımdır 49500 oo 150 1111 eo ~ = 20.s.940 s.. 11 puartesi Yll llsllye clluı llılll<lk Jlııld ftl1llataft ..._ etmeet lbnlldls. -
1arda bq~ı Jbımge • = : ~= ;;~: : = : :t:: t: ~~ ==~= A· lWedea mu 8 a\in oftl Yill • ..allllllllllllll?ZllSIZl77777711111177 .. 

....... ..,.._.~Ur .. telmik vasıflan ga.-ı 49500 oo 150 1711 oo = = 21.~ Sa. 10 ula Ankara Bel...,....._ı tıete müracaatta eksiltmeye glrebllmelt E K• Irk 1 
ile Noterftl• tasdik et- 49500 oo 1541 1711 00 = = 21.5.940 Sa. 11 ula 1 - Su lflerl terfi dairem için a- için alınmıt ehliyet naibsı. ! f rG 1 

'-hııtlt lelledinin formillil 1 - Ttlmen blrlllderinin MO malt :yıh lluiran iptlct.undaa mA7IS 141 1C1111111& Jııa- hna.cak yal tufiye cibul U aGa mUd- B- 939 yılına ait ticaret odall veai· ! Kurtlal ınevldlDc1t ldDde ' octlıll evi 

dn..us.. dar latlna oı.. alır ederi b1lalı wfla ~ laıam ... tur. det"· L '-''- ...._.___.. ...... ! fll 1'epiyat Mtl unv • 2 - Bbiltıne79 konan miktar, tatar ebiltme dil ve saati )'dbnda :panlmıttu. ... apa •--r• _ __,..... ...., ile muteaem ...,._ etacıan ~ llU• 

~lllllir.. llektıapla iatiyen.da~ ~ - Yertll"8 taHp otntann '8rtllnle .._ .,,..,1 hw da •-' .. tı.rmda va- d 2 - Mubmmea bedeli 1100 lira- lomalC-tnbi~tM~~hddetd!nce it bqM_ında dbuip. 5 :.= ~:2::ı.:~ .! 
lak bir poeta putuııu aecle askeri satın alma komisyonunda sörebilecek~rdir. ır. ı r "' en ıı ~ ımar - : lçlD de ç B Kurumu Jmdsw11eelne : 

.. ri .... ıı •ert..7ek~~~=ı7Vr:":.&iı1:_=1~t=~~·1.::Sid:i: 1-Tepıinatı 82,5 liradır. laadu~ıa-ı••aır~ame. : m....-. · ırt• = 
~) 11917 dir. cıın>. Ü~ 4 - .. , ... ılii ~ ta~ ~ ~if -8mı,1'ra JUlllrıcla 1- ';17 777 2177itttPMIP 77217Udıai' 
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Tane Kunıı Tane Kunıı 

Sipahi 25 (Madeni kulu) 50 Samsun 25 (Madeni kutu) 45 

Sipahi 20 35 Samsun 20 30 
• 

Yaka 20 30 Salon 20 35 

Çeşit 50 12,5 Çeşit 100 145 

• 

~=================================================================~============t1i 

Saf ve Normal gıda 

l ~~ 

· ~ı p 

PİRiNÇ UNU - MERCiMEK • BEZELYA - YULAF 
ve sair HUBUBAT UNLARI Kuvvet kaynağıdır. 

Mercimek, Bezelye, Buğday ve sair çorbalık komprimeleri
mizi her yerde bulabilirsiniz. 

ÇAPAMARKA MÜSTAHZARATI 
M. Nuri ÇAPA Kuruluf tarihi 1915 

• 
..ı ı 111 ı 111111111111111111111111111111111 a. 1 - -· § Dans zaferi §1 - -- -- -: Fred Astaire ve Joan Fontain.t : 

Acele sahhk veya kiralİk 
istanbuldn Pendik deniz kenarında 
garaj, bn~. bahçe, meyva ağaçlarını 
ha\1 kö~k. Müracaat : Telefon: 44036 

;111111111111111111111111111111111111ııF ''-•---------" 

_:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:, 

§ Müzayede ile Çelik ve Pik satışı § 
- -- = E Dört ton kadar tahmin edilen iyi cinsten çelik ve pik hur. : 
E dası satılıktır. Görmek istiyenler 9 mayıs cuma günü saat E - -: ona kadar ULUS müessesesi arkasındaki hurdalıkta malı : - -E görebilirleT. Müzayede 9 mayıs perşembe günü saat onda E 
E yapılacaktır. Talip olanlarm pey sürmek için, o gün aaat E 
E ona kadar ULUS müessesesine elli lira pey yatnmaları E 
: lazımdır. : - -'=tııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Meşhur 

O mega 

saatlerinin 

her cina 940 

model 

özlüklerin yegane sahJ yeri 
SELAMI GÖRDÜREN 

fenni gözlükçü ve aaatçi. Ana• 
fartalar hükümet caddeai No: 
7, Ti: 3986 

..1111111111111111111111111111111111111111.. - -- Ankara Palas -- -- -- -- -- -- -- -- Paviyon -- -- -- -------Bu akşamdan itibaren --- -fevkalade yeni program -- -- -- -- Meıhur Jazz farkrcıaı -- -- -- -- -- -- LILO ALEXANDRE § ---- -- -- lıtirakiyle -- -- -- -- -- Masanızı tutunuz -- -- -- Telef on 3400. -- -- -- 1712 -- -- -
':11111111111111111111111111111111111111 ıi=' 

Daireye elveriıli 

Kiralık bina 
Çankaya caddesi, Rus sefareti kafşısm

da (E.l.E.) i daresinin oturduğu (44) odalı 
v~ kaloriferli bina toptan kiraya verile -
cektir. Tel: (2253) e müracaat. 1687 

Santonini havi olan bu iküvit 
Herkes bilhassa çocuklar tarafından alrnmau ~kolay 

müessir bir müstahzardır. 

karşı gayet tesirlidir. Barsak solucanlarınm büyülte kü
çüklerde sebep olacağı tehlikeler göz önüne ahrk 

Solucan hastalıklarında bunu kullanma lan f ayı'drr. . 
Hekimlerimize ve halkımıza tavsiye edilen bu mıhzar 

her eczanede bulunur. Kutusu 20 kuruıtur. 

Sıhat Vekaletinin müsaadesini haizdir. Reçete ile satılır. 

Toptan satış deposu: CAN LABORATUVARI 
İstanbul Bahçekapı Rehvaacılar sokak No. 5 Tel: 21939 

SAYIN AN KARALI LARA 
Piyangocunuz HAF! ARAÇ'ın Bankalar cad• 

desinde 28 numaralı TAN TERZİ EVİ yanıır 
da ( TAN PİYANGO GİŞESİ ) ni açtığıııl 
unutmayın. Zengin olmak istiyorsanız Milli 
Piyango'nun 2. inci tertip biletine Hafi Ara 
ın elinden başlayınu. .•• 

Bankalar caddesi, No: 28 TAN TERZİ E 
yanında (TAN PİYANGO GİŞESİ) sah 
bi HAFl ARAÇ. Tel : 1626. 171 

«========================================================~ 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6731 

lmtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri MüdürU 

Mümtaz Faik FENiK J 
Müessese Müdürü: Nasit ULUO 

ULUS Basımevi AN KARA 

YENİ Si NEMA 
Bugün Bugece 

Beyaz hemşire 
Bq rolde: ALAN MARSHAL 

S:v&i - Zarafet - İhtipm filmi 

Bayram münasebetiyle Seans aaatleri 

Saat: 10 - 12 • 14.~ - 16.30 - 18.30 
Gece saat tam 21 de 

HALK SiNEMASI 
9BugUn eııat 14.30 dan itibaren 

FiRAVUNUN KIZI 
Yaratan: HAROLD LLOYD 

Kahkahalar kıralının scnelerdcnberi 
beklenen şaheseri 

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

Saat 10 - 12 de iki film birden 
l - KARTAL PENÇESİ 
2 - KOVBOYLAR YILDIZI 

SUS SINEMASI 
Bugürr bu gece 

Umumt arzu üzerine 

Cebelüttarsk casusll 
YENİ ve ESAS KOPYA 

yaratanlar 

Viviııne. Romance ve E. Von Ştroh 
Bayram munasebetile seanslar 

Saat: 10 - 12 - 14 - 16 - 18 
Gece saat tam 20.30 da 

= :J. 

LOEWE RADYOLARI N 1 Bir kerre dinledikten oonraradyo almıya karar vermeniz M. Ye A. HAN E F KA RD EŞj 
- - menfaatiniz icabıdır. TAKSiTLE SATIŞ J.&P.Jlmaktadır. p~ ce.cldeti, hal kaıtıaı Telef• : 31 


