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ANTALYA U. NAKLiYAT 
T. A. Ş. ne müNcaat edinis 
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l·man kuvetlerinin gittikçe fazlalaşması dolayısiyle 
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lngilizler Andalsnes'i tahliye ettiler 
-

Norveçliler Röros şehrini zaptettiler 
"'Mf' d ı ' n )' , , 

Almanların Osterdal vadisi tarikiyle 
<enupla olan muvasalaları kesildi 

Dombaas'ta da çetin harpler oluyor rnerika ve· 
u harbin sulhu 

Falih Rılln ATAY 
Birl9fik Amerika cümhurreiai 

~nelt reçenlerde demokratlara 
J'le hitap •tmitti: "Biz Avrupa 
Y_• ~•J'a'da cereyan eden harple
,•ftirllc etmiyoruz. Fakat Ameri· 

• ~ ~ amerikan milletinin, daha 
l.ır nıaam kurulmak için hiç bir 

J' !aPllıamaaı lazım reldiğini size 
.lı~en bazı cümhurreiai namzet· 

et'inuı bu lhÜtaleaama ittirik etmİ• 
" . 

Dün razetenıizde netrolunan tel· 
.,f.P, .. A~erika'nm müttefiklere 
~ ~ueuır 7ardımda bulunması 
ıoq.._ııadea babaecli~u ı ilk J'a· 

lbna relen ,..,., hüldbne-
Johnaon ve bitaraflık kanununun 
a~lerinden kurtarıp, amerikan 

:" aanaPaüa .. ....._ mu. 
•!ittefl1deN .,......... ..... 

rmı ........... 
Noı..ç•te r~en hldiaeler Bir· 

Amerika'da huzunuz1uk a
ı::91db-.. ır. Gerek ciimhurreiainia 

hadan, rerek amerikan I'•· 
leriııia •etriyatmdan öyle aala

lci amerikablar, daha bi l»lr 
J'a lliaammm ancak müttefilcle
aaferi ile kurulabilecefine kat
•· Bu kanaat, amerikan de-

İai ile &'arp demokrasileri &• 

• hem fikir, hem de menfaat 
ea ileri &'eliyor • .Amerika'· 

..-Upa lutaamdan çok uzak ol· 
"h aö,.leaebilir. Fakat Avnıpa'da 

an eden harp, hüriyet ve sulh 

J.p,_.. BllffM/ıili ÇemlMrl .. 

J.:cmdra, 2 a.a. - lngiliz Hubiye Nezaretinin teblifi: 
Bitbç gündenberi Trondheim'in cenuhunda harekatta bulu

nan müttefik lanetleri, bnoçok cfütman hücumlanm pri pü.tdirt: 
tükten sonra, düıman kuvetlerinin gittikçe daha fazlalqan adedı 
sebebiyle geri çekilmitlerdir. 

Müttefik kıtalan, Andalanes'te ve Andalsnes civarmdaki diler 
limanlarda tekrar ıemilere iıkip edilmitlerdir. 

Nanik mmtakurnda harekat deftDl etmektedir. Müfrezeleri· 
miz dütmanla temua gelmiıtir. 

Nannk oe N.,..,Wta 
I:ondra, 2 LL - Naaıao. &ölıminde vaziyet defitmemit ola

rak kalmaktadır. Burada son 48 aut iç.indeki banikit, ketif kol
lan faaliyetine inhisar etmiıtir. 

Diler taraftan haber verildifiıne göre, Nanik mmtalrumda ta· 
hattüt eıtmiı olan Norveç kıtalarma ıeneral Flei8cb. kumanda 
etmektedir. Çok iyi techiz edilmit olan bu kıtalar, bİTbç aydan. 
beri bu mmtakada bulunmaktadll'. Bu kıtalar, Sovyet- Fin anlq. 
mulığmdanberi terhiı edilmemişti. ( Sona 5 inci saytada } 

B. Çemberleyn Avam kamarasında Norveç 
askeri harekOtının bir bilôncosunu yaptı 

Simal denizindeki askeri hareklttan ıonra deniz kuvetlerinin 
Akdeniz'e de normal bir ıurette tevziini temin etmek üzere 

Bir lngiliz- Fransız hava ve deniz 
filosU İskenderiye'ye hareket etti 

~il ebnilel el ve emekbirliii da· Londra, 2 LL - Royter bildiriyor: 
e Bueün aa&t 15,47 de bqvelı:il B. Çem- ,.,L 

..1 •_ •or, tahakküm ve hegemon• .,.,. 
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aa - berleyn, avam lı:amarasmda beyanatına 
;::" araamdaki kati bir çat• baılamııur. 

: : Mücadele Uzak Dofu'da B. ÇemberlQ'll demlıtlr ki: 
~thı, AYrUpa'da totaliter re- .. _ Avam lı:amara11 bumdan aabırh ,:an Milletler Cemi7eti nizamı· olmalarını rtca ederim. zın. henü bit· 

.:::,.k, hür milletlerin vatanla• memiı olan Pllnlar " barelı:lt halı:lı:mda-
-.1 birer iıtili etmeleri ile ki taflil1u ifta etmek lmlı:lnsrsdır. Ba· 
..::::· Lnkanaız bir teY olmak· sün. anc&lı: ima be,.natta buhıaabilec• 

• alf ' tlJ'et ıarp demokrasile- fim. Bu beyanau, daha etr&fb beyanat ta,.. 

)' 
• UinJ'acak olurlarsa, Avrupa, kip edecektir. Fakat ümit ederim ki, ya 

& •e Af "k B. Çörçil ve yahut bizzat ben, önümüzde-
._. le rı a kıtalarmm ne ka• ki hafta bidayetinde, avam kamaraaınm 
• &ranlılc bir cebir ve anarti de•• · al hab 1 · e aiirükl bütiın meseleyı man er ere ııtinaden 

eneceği tahmin olunabi· münakap etmelı: lıtediti zaman, daha a • 
eiu4;'-rika ayn bir küre üstünde zım isabat verebilecek vulyette balana
~: Atlaı denizi ile Okyanus •· caiıı. 
i~ dır. Şikqo bu umm•nlardan Almanya, No"eçln cenabuna tunu 

aıad ~ft'J'~rk ~ilerine bakıyor. ettiii takdirde; tsveçin prp sahili lhna. 
h•.a~ lllJl •taala meselesi, Usak • ıarnu iııal için, mahdut mikdarda kztu... 

... he1nea Caya münakata•mı tm 1ıuır bulanma11, bundan bir ~ nel b 
11ftur. iki kıta fütuhatçıla• rarlqUnlmııtı. İqiltırenin herhanci bir 

ı..•Up Anıerikuı hakkında na• harekete seçmesi, Almanyanm N °"9' bi-
• J'aller beslemekte oldufunu A· tarafhitnı ihlll etmesin• batlı ldL 

"&-L !»-kiyi biliyor. Rauachninc'in Alman tatı1'11UU naal hazırlandı? 
~QI f\I h Alma.nya'nm biıe naııl telı:addüm et
• ecl"J ~ ~•İz inrilizceye de terce- ti"'i suali irat ediliyor. Ba, a.1un müddet-
"'--

1 ~ıtır. • 

AW..Welti miihim limanlardan Portsait'in .Wnüri 

Roma ve Vaıington'dan bildirildi§ine 

göre 1 talya Amerika elçisine teminat vermiı : 
• arJtai tenberi i\ina ile huırlanan ve biç bir •~ 

• IU kadar sene evel Mant'ı den ıüphe etmediii için hemen hemen si- 1 ı 1 • h • 
'- • bile dünyayı hayrete diifü- Jihıı.1 bir millet aleyhine yapılan bir iha- - ta ya gayrı mu a rı p 

e .A.~!°9• timdi bir kanat YUl'UfU net sayesinde mümkün olabilmiıtir. Ay-
• -~ aahillerine ulaflYOI'. lardanberi biliyorduk iri, alınanlar, Baltık 

~!.:;:,=~:.:.:~~= u-n;-•• :':'.'::.:;:::.ı·· -.. vaziyetini değiştirmiyor 
Ciı. •• 

B,,,.,.Jıilimis llıtuat Velıiliyle birlikte Erıani mafclenintle 
tetltiltler yapıyor 

Malatyaya ufraclıktan aonra 

Baıvekil ve İkbıat Vekili 
Erzincan'a hareket ettiler 

Malatya, 2 a.a. - Bqvekil Dr. Refik riyle aörilemiit ve llUO da Erıincan'a 
Saydam beraberlerinde lktıaat Vekili ile müteveccih• hareket ba)'\lrmuılardır. 
matden araıtırma emtitilıll müdürü ve ma.. tktıaat Vekili Hiimti Çakır ile matd• 
i7eti erlı:lnı oldup halde busil,n aaat tetkik •e arama eaatitfiati miidtirii tela~ 
10,15 te bura,.. selmiı Ye iıtaıyonda Ya· mi•de lralm11lardır. 
li, belediye, Parti ve Halkevi baıltanlariy- Çetinlıayt/Ja 
le Yillyet erklnı ve halk tarafından karıı- Çetinlı:a1a, 2 a.a. - Baıveltil Dr. Relik 
lanmııtır. Baıvekilimi.1 trenin tevalı:kufa ı Saydam b11Ciin saat 15.40 ta ÇetinJca;pa t. 
müddetince Yali, belediye Ye Parti reisle- taSYOlllUldan Erzincan'• ıeçmiıtir. 
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BOJfflMil oe lkhMlt V Mili Pertelc lıiprlldncle 

lran'a gidecek demiryolu 

Bazı sebeplerden hathn 
istikameti değiştirildi 
HQkOmet Mecliaten Irak ve lran hatlan .. milyon liralık tabaisat istiyor 

HWdlmet. Dlyarbalar'dan bqlıyarak Irak hududuna ve Elbıf latuyO
nundn kl1mta lran hududuna 'kadar demir yollannm uaatalmuı ve Eli
ni • !na hudut hattının bir noktMından bltJ.ıyarak Bitliı'te nihayet bul
mak tlaere bir tube hattı lnpaı için Mecliı'ten 5e milyon Türk liruınıa 
-.rfına muunlyet ietiyen bir kulun llyibuı hutrlamıttır. 

Lbiha. •'tlrtc!v nkiDerln JnmıriyJ9 r--------------
nafıa •e btl~ •ctlraenlerinde tetkik 
ve mb&kere olandulı:tan aonra umumi he
yete H\'kedilmlıtlr. İstenen ba tahliut
la 10dıimu• yerler aramdaki demif701. 
lanndan baıka, hattm Vaa aölil sahilin
de nihayet balduia nokta ile Van arala
rında, lüzum sörülecelı: yerlerde .JID&fllla 
iskeleleri de vücuda setirilecek Ye fribot 
yapıtırlacalı:tır. Tahıiaat Nafıa VekUetin-

(Soau 4. üacü u7l•U.) 

C. H. P. Ummnt 
• ,..~~İ~ia~~=t~':-!ı~Ö.: Eleı Krıh ı~n lstınbal'dı 2 - Yugoslavya'ya karşı her 

.......... m teminah a11m. •· yapılm• istenen -'n hangi bir teşebbüste bulunmıyacak Ciimhuriyet Halk Partisi u-•uıc.., aldece lmYet •e kan111l• •ı• mumi İdare Heyeti; di1n mutat 
liaı..J hlkün oluna, amerikan id.. 1 lula bl 1-..ı.. !ıaftalık toplantıamı yapımı, Par. 

idare heyetinde le.rol IC.ıırol Prena Pol 

Yugoslav Naibi ve 

~&:::i::!::n~~hl! dolayı., ... ' - Mamafih İtalya politikasının her an ti'yiaıaı.aı1aredenmevzuıar11ze- Romanya krah 
yakında görüıecekler •eti kalınadıtı içindir ki mütte- tataııbuld& yunan kıralmıD dotum ~ d • b•J • d • J rinde müzakerelerde bulunmuı • 

.. 1ardnn etmek, orada bizzat ~-ı:=~t~~u:ı~ım:ıvı::e.:: .~ e~ıe 1 eceğı e ıla ve o unuyor tur. 
1.,. __ - davaanu muzaffer kılmak ;.-; ... D.N.B. tarafından mütemadiyen a• Roma; 2. LL - İyi malGmat almaJD. 
·~ reli)'W. Amerikalılar, t.ııamar edilen. bir mevzu haUae seurtı - V · .,,. 2 p·ı· •. ... 1 .,_ Am "k 1 • • !tat , . A t K b" S h ta olan mabafll, Romanya kıralı Karol 

.... h" Wr da feci klr- mittir Bu nqriy&t& kartı v&ki olan mu - qın •• on, LL - ı ıpı ın, m.U• fla; erı a e ç111ne yanın ııın • nı • a 1 r a ası ll• Yuıoatavya naibi hükilmeti Pre 
~--·- la •ç.__,_~~ • racaabmı.a Hartctye ••ldllmia: .. _ Yaaaa aolini'yi siyareti elllUlnda ttalya'nınldilik pynmuharipllk vuiyetini de· Bbedt •• Atattlrlr i~ • • Paul'ua ortedob .... ,..,,_, da ı: r-ıllıılı~ •cet _...., sor " ... tiirt milldlllri lıtt ....,., ... ı.ıu.n •· ftd,eti haldandaJd lmberler etrafın- iittinnek niyetinde bulumnadıpna uattepniı:ı • .---,.-arın 

njim1eriae i)'i hir den i ralanada ,qı.,,.,~. tarar .-ermiflnir. 4a ...a •• n.mdn.ıwı • .x..lemnektıedi Ha dai temi t verml~ 1llPtm1acak Amt-bbir -a.ıa-m ...W memleket hududu tberinde bulunaa 
Ve bııaa lı• .-..ııe il• türar «meite lq- ..... ,... ... ._. .. _,. r. • r na ,~r. 18Nli71• "'1Jda ,...._ plim ten ,,._ 1U müalde iNi~ bildlrmelr 

,.._ ı. laol •q/Ma) da raduw oenı.m ,........... ,(a.a.) ber ftrilclilfne P, Jluollni Birı.. ( .toa. ı. lacl sqt• J lııilleri Btfulkce lıllbal edilaittlr. tldir. 



Günün meselelerinden: 
.. lo 

PETROL!.. 
Yazcın SaıtlreJdin ENVER 

Jı Bankasının kumbara 
ikramiye keıldesl 

C. H. P. nin güzel 

bir teşebbüsü 

Halkevferlnde~I 
Eamer san ve ai,,.ııımırw ~~ı • ftn..ıdir; ihma. da bil cephede hu

raııDda miitehaml bir ren' s ile dn _.elekeunt •ttıftaaktadır. Jtte•e
tal> atla karşılapn bu akıcı, ylkıcı niyet bu akıcı, uçucu maddeye dainıa 
maddeyı inunlar çok eaki ...,nı.,._ dUa fuı.tyle Ahip olmak umind ... 

ı. BukBP!Dlp kımıbu'a tkraod7• luıll • 
deat dUn noter huzurunda yapılmııtır . .Ma
yıa keıldeatnde en büyük ikramiye olan 
1000 lira İzmlrde 6881 numaralı hesap u. • 
hlbl Yavua, 500 lira İataabulda 84578 nu
marala laeap eab.I bA otuu. 250 liralık ut 
llcrunlye htanbulda 35005 numaralı heııap 
sahlbl Kostaattaoya, Ankarada 21818 DU • 
maralı hesap sahibi Abdullah, Kayserlde 
1421 No.lu heaap aahlbl Hayrtbmf8ay8, on 
tane 100 liralık İkramiyeler Ankarad 6481 
Neclllya, 11133 Hallpıeye, Aotakyada 7~ 
Hıuıan Saffete, Esldfeblrde 403 Nazlıya. 
Kanıta 1118 Abbıuıa, Konyada 3377 Sabit 
Gölaae-, Bonguldakta 3181 Ulvi78". i• 
tallbu1da 11281 Ahnıede, BeyCJllUDda 2445' 
.A.bdQUıadlre, İzmJrde 221'4 Huriyeye flk• 
~. 

musiki ~ltımalarına 
yeni bir hız verilecek da tanımıılardı. dir. 

"Nu ,, babamız FJldsine tahta ardı MUtehaaaıslara göre petrolln menpl 
kalan delik ve detikleri Lut deni- hayvan ve nebatların tqa,,Ur ve • 
sindea cıkardıiı uf De kaWada- laallülled ile hual o1muttur. Yaai u
mıı, tafanın korkuac ,Unleriqde ~dir. Bilııa.a J>ttrollerln talıJUia -
her yeri istllt eden ~ nlatltt de azot ve iyodun bulanması hayvani 
hilcumundan himayesine ~dığı be- aslına. parafimlerde nebat ve yosun • 
ıer ırkım onunla korumuftu. Babi - lann bulunduğuna delil addedilmek -
lonlar ıoklere bat veren mefhur "Ba· tedir. Rusubt aedimanter aruide bu
bil.. kulesinin tuilalannı kireç, çl· lunması bu nuarlyeyl kuvetlendir • 
mento yerine ufaltla barçlamıtlardı. mektedir. 

Kwımuulimn bir llrrl olarak bUl Petrole buine vuifeainl ıörea • 
urums medeniyetinin bayret " ba7· rui kerpiçleten kumlar. ıre, beton • 
nnlıpnı çeken mumyalana iptida! lqan çakıllar, Konılomeralar buan 
madd..t lluaa knml tarafından Ilı· da kalkerler, dolamllerdlr. Ars ~ 
aırhlua •Uluı Lut denlsl ufalta i- ketleri " bu hareketten huıl oJan -. 
llUf. raret eop7aa ars Jıtabulmaun içbacle 

Uak prktaki IU'I ırklılar da onu çatlaklardan yol bulan petrol, tek -
!1UUD dopmundan iki bin yıl Bnce- tonik 1ebeplerle uıl olan d&spltl -
d• blllrlerdL '"Burma,, kırallan dost- pntı kaybeden tababt uuaada huıl 
1arlna petrol lmtiyuı nrlr, 7erlller oluı dom tlblr ettikleri kubbelerde 

petrol usan yerleri kuar, çıkar· toplanır. Bu topluıb 1Gklulu n..,U... 
luuci matabı da ialne balam· ilk ifade eder. 

yarak ıpk olualr yakarlanm• Bot buklup Jarllrlarda Bmlfu bu-
l'anlılar - Rualann itplinden • 1uaJr daplaa, ft1& hicret eanamda 

nl - Bakft petroll~rlnden bl~na fazla hararete raathyarak kuruyan, 
dit butalıkJarında il&ç olarak Jatifa- yeyüut yeıalundaJıri 8U cereyanları -
de ederlermiJ. na kapılarak giden petroller jeoloji 

Tabi! zorluklar ile cedelleıe, cedel- ilmine müıkül demler yaıatır. 
Jete yapmaia mecbur o1uı i.a8n k...- PetroJOn ea müaalt toplanacağı ara
dinl korumak isin daima kendinden zi meumatlı ve sert olmıyan ta.baka
bvisini aradığı .zamanlarda bu ya - ların mayi ve gazların nüfuz ve bil -
nan ve yakan ma4dede kilnhUne va. unı etnaiyeqıeii tq1ar ve killer ile 
kıf olaa.dığı batift bir hvet rtWİ 1"ılusnahdır. llemlelretimiz -
onu dmit menfisten de, alnında be- de de böyle bir çok mıntakalar bulun
)'Q müselles tafıyan aiyah öltiizden matını candan ve ıcsnllden dileye • 
de daha tapılma a llyık bubaaf, a+ ı-. 
but yapmııtı. Hazer denizi kıyıları 

• Miltttan altıyilz ıene Bnce - at~ 
pereatlerin ziyaretılhı, ki.besi idL 
Ba1cir topraklard& petroHln içinden 
lnhiW eden yüzlerce atmoeferi bulan 
tiddetli tazyik ile yeryüzüne f ııkı • 
ran tutuımuı pzlar ealtlrin '"ebedt 
ateı1eri" dir. 

Nihayet kurunu watayı uhraya 
balhyan ,unlerde ı.tanbul'm fatihi 
11i atı lle denin Aldırtan Kıs~ 
11lnclelrl Osmanlı dona_,m Jak
mala yeltenen Kostandnlye ..,,,._. 
Jannın diSrt ldlçtılr b!yonunua •i · 
tılı mayi aln petroldu .. 

••• 
Pabt petrollD-- ...... 

mım~ma -zctr MIR1 
nlmms Ut "18ft ·--~ .. 
tiMlk cetvelleri 
ln .a Ue 27 ağu .... 
-ntmrille,, tehrlnde 1-lıııllili 
b .... •ldne ve me niyet un • 
na en mWılm meanet oJımatta. Daha 
ilk 1enealnde Romanya kadar, 
•500,, ton iatiha&l yapan Amerib'nur 
ıaeo deki istihalli (71.000) tonu bul
du. 1862 de Kanada 1.700, 1863 de 5.800 
Ruaya perolleri istiha&l aahaaına geç· 
ti. Artık akıllara hayret verlcl bir 
hu ile dünya petrol latih.aıltı artar
ken aynı nlabt tilratle de latihlllr .. 
buı da genlıtedl. Bu genltleyft ekG-
11oml unnı yaı:atali kapitalima tari
ld9 tül mlbaduna taptlf4ı. 

itte dünya petrol istlhaalitının ar

tap' 
Ton (AdediW it 

eıfır iıt•iyle G
Jrunacaktır. 

o,ı 

72,2 
127 

lst.w'ı lonlllyl'd• 
,_.,., tıl111 gelecek 

lmnbal'da deri 
fiyab ,akaeldi 

tatanbul, J (Telefonla) - UZUD samua
daDberl -.rlcta ınemleketbnlze deri sel • 
memektedlr. Bu )'llsden bir buhran batla • 
11111 n tt79tı• oolı ::rWmehnlftlr. tlıtl.at 
vekllett Tuiyetle m4:1gul olarak, allkalı -
lardua ıilalem.t s.-rıtftb', Bu mtınuebetle 
-.oa. DdlJI MD&7l blrlltlDll• •ır toplıuıtı 
ppılarak TUb"et mtısüere edilıntlttr. Bu 
=:.ewete llOratle bir rapor söDde-

Ça§rJ 
• 11aı1n ..... ..- ,,..._ .... o.sa top. 

laacütır. 

• Haricl7e encflmenl bqiin h97eti11111G
..-17t l~••m4ul .... topl-callhr. 

• Zlraet mcflmeal buda anmıl be7et 
fstııl-mdlD ICllll'& toplwcektu. 

X AdH'9 llnetbfteıd 1-V ·11NO euma sil· 
mı 14 de topl&IUIC&ktır. 

Kaymakamlar arasında 
yapılan değişiklikler 
Dallilb•• Veklletl kaymakamlar ara-

11nda ıeniı mikyasta değiıiklikler yap
mııtır. Bunları yazıyoruz: 

Sürmene kaymakamı Seyfettin Kutun 
İlpir kaymakamhlıua, Kanaat kaymaka.
mı HulQıi Oallçi ~ ka7111alramlr1Jna, 
İnceau kaymakamı JPefk Ödçıkm Yetllo
vaya, Kemaliye kaymakatnı Cemal Yatar 
Erıanlye, Tercandan Mehmet C:mil Ay
demir Malazklrde, Akaekldea Mazhar O
nu Nuııaybine, Çarıambadan Klmll tn
kaya İnceıuya, Çeaıiık•e!Jten Fahri Tok
makçıoğlu Çarpmbaya. Gö111ükten Al8f 
Yalçınkaya Meeudlyqe, Kemalltaa Astni 
Özer Ovacığa, :Xalaüdan lım Yıl.mu Ke
bana, Midenden Hamdı Onat Silrflçe, Re
fahiyeden Salih ÇaJJıan G<iJ'llüie, Bul
dandan Reşat Ath Klhta,a, Erbaadan 
Nedim Aker Milaaa, Bartından Mustafa 
Klzım Dinçer Silrmeneye, Gundogmuı' -
tan Hllcmet Ece D rlk'e, Bulanık'tan Tev
fik Nayan Hen.dek'e, Hendek'ten Şakir 
Şükrü Ya1ç n Erbaa'ya, Eımeden Kemal 
Özalp Gel"boluya, inhisarlar umum mtl
aUrlllcü hukuk mUpvir mu .. lnl Avni Bil· 
ıe Etmeye, llesadiyeden Dündar S.ell 
Orhaneliye, Çal'dan Rilttii Olıen Tıre'ye, 
Erganiden Şefik Yaıar Aksekı'ye, Seyhan 
hukuk itleri müdürü Ali Rıza Uluıman 

Midene, Uçflncil umumi mflfettlşllk evrak 
müdıirU Muzaffer Kutakçı Bartma, Mllla
tlA Raaim Ada Çala, Bmirdaimdan İzzet 
tin Aykut Kanpl"a, Orhanetiden Kadri 
Öıkazancı Kadirliye, Saraydan Haydar 
Ekinci Refahiyeye, eski kaymakamlardan 
Hakkı Oney Saraya, eaki kaymakamlar • 
dan Hayri Diılloilu Nilrura, UrgUpten 
Kemal taıkrran Pmarba1171, Pmarbatıdan 
İhsan Ecemiı Orıüp'e, Tireden Cemalet
tin Dinç Lice'ye, BW"sa maiyyet pıemuru 
Baha~din Karıı Buldana, Malitya mai· 
yet memuru Kadri Özer Kemaha, Sıvat 
maiyet memuru Cemal Öktem Yrldrzelfye, 
Marq maiyet memuna lıfllhW• Babaoila 
GUndolmat'a. Trabaoa maiyet meamn 
M'usufa Bağnaçrk Jlurç1ra7a, Bolu mat-
yet memuru Ahmet Karay Tercana, t .. 
tanbul maf7et mt11111ra Hulki Meıte Kara.
buruna, Kon:ra maiyet memura Aınn O· 
im Kemaliye,-e, Kuabunm b7111akamr 
Ekrem Gtlveaı; le1'an hubk lılerl mi· 
dilrlilltln• tıayln edllmlılerdlr. 

1940 Bütçe projesi 
üzerindeki tetkikler 
TUrM1'e !JQwQk KWet Keollal BUt;e 

ıı:nc0meu1 1940 lılltoe Jl"Ojeat murat ıaı • 
mımn mtızakere8fne dnun etmektedir. 
Ancak, dUn de Ziraat VeklleU bUtçe pro
jemıt tetldk ••müzakere etmlıtlr. 

Ticaret V eklletl d1t ticaret 
daireai reisinin latanbul' daki 

temulan 
btanbul. 1 (Telefonla) - bd s1lnden

berl bunda bulunan Ticaret nklletl dıı 
Ucmet dalı-1 rel8l !1-.:r SerTet BerslD. 
bUlb de tGccuiar " ~ allkalılarla 
)"epblı temuıanu dnun etmfltlr. 

Ordu'da ymi belediye rehi 
..pldi 

Cümhuriyet Halk Partisi, Halkevleri
Din mu.iki çalışmalanna ~ bir hu ver
mete karar ••mittir. İlle olarak elt koro 
çaJqmalan almacaktır. Koco ,,., •• faaJi.. 
yetine enılr bir tekflde bıattımıak fçth bir 
(ses ve koro repertuvarı) meydana ıetir
mek !Azım oldu111na ıore Cümhuri7et 
Halk Partisi, kompozıtörlerin bu nevi.den 
eserlerini, teıkil etmlı olduğu jüride tet
kilr ettirerek manfık ot1Dlan, telff hakkı
m nr•ek alacaktır. Telif hakkma muka
bil e1erlerin Parti ve Halkevl pyeleri i
çin bastırma, plAICatara ve filme alma 
hakkı Partiye ait olacaktır. 

htenUen e1erler ıunlardır: 
1 - Halk tflrldllerinln umonizasJ!Oala

n. 
Türkiller llıi 701clan armoalze edileblll

llr: 
A - Sade annonins7on 
B - Tevtıili armonh:asyon 

Sade annonizasycıada turlı:ü bir defa 
armonilenmelde iktifa olunu-, Tiir1dinilıı 

maht.Uf aüf teleri bep &7Dl .. kilde li57le
nir. 

Tevım armonlzasyonda melodinin her 
tekrarı yeni bir armonıleme ıekli arze
der. Bundan baıka, bilfarz tilrküye bir 
baılangıç, bir enterlüt ve b r final ilave o
lunur veya melodi bir tem olarak alınır 
ve \unun üıtUnde .arlyasyonlar yapılx. 

İstenilen 1ekiller şunlardır: 
İk:i ıesli tür.kuler sade veya tevsili 
Uç .esti tUrkUler tade veya tenili 
D8rt Hali tilrlriiler 1&de ve,a tevılli 
in •e piyano ı,1n armonizuyoıılar 

l&de veya tevsili, 
Koro vo piyano ls;ln armonizasyonlar 

aade ven tevsili, 
Ses ve oda muıiklıl için armonizasyon

la.r ude n7a tevsili 
Koro ve oda m~ikisi is;in armoniza .. 

yonlar aade veya tevsili 
Ses n orkestra için armonizasyonlar 

NıCle Yıya tevsili 
II - Şarkılar ve martlar : 
Bu prkılar ve martlar piyano refaka

tiyle ve,a yalnıı koro için olabilir. Piya
nolu olduktan takdirde koro ls;in de tan
•im edilmeleri lbımdır. 

Bunlann dııında kompozitorlerin Lied 
cibl ıea için veya koro için orijinal kom
p0zlı1onları da istenmektedir. 

Kaeder bir m91mıpta birlik'* Anbra
da ~Halk PaftW G..ıM
reterllllne l'~ndcrllecektlr. 

Mersin'de bahar 
bayramı 

Jfenm. 1 LL - Bir~ bayramı, din 
halkevltlerln, maarif meuuplanmn Te köy 
lWerln lıtlrakJyle Elvanlı nahlyut .mer -
keıdml• yapalınıttır. lltrattald fi Jiöy4eıı 
gelen bini mütecaviz halk bahar bayramı • 
na tıttrak için burada toplamnıılar& Bay 
run tok etıenoeli olnaUI •• ballcevi pnç
ltrl tal'lltuıdan (Himmetin otla> Pb'elll 
temsfl edtlmtıtlr. Bu toplantıdan blllatt • 
fade köylWerln ınht dunımlan gözden ge • 
ctrUınlı ve kendileriyle latlfadell bUblhal
ltır p.pılm11tır. İçlm'lnde lllr B8"D Dr. ba· 
lun&D halkevlııe JDe11811J> lta:Y&Dl• köy eY· 
lerlnl birer birer dolqarak evlerin aahlp
lerlyle ook eamlml konutmalar yapmıı -
lu'dır. 

Ege ressamlarının 

yllhk resim sergisi 

Ordu; 2. a.a. - lthlr mecllai latlfa tonunda merulmle asılmııtır. Mera • 
eden beledl,e reial tbrahlaı Namık alme nli B. Ethem Aykut riyaset et
Östuno'un yerine ittlfalda elektrik mit ve renamlar tqebbUslerinde mu
mlbendlli Arif Onat'ı aeçmiı ve 940 ftf falıalyet temenni eden bir söylev 
bDtçellnl tanip ederek niauı içtimaı· nrmlı ve aerglyl açmtfbr. Bu aene 
nı bltlrmlftlr. 1erpde 175 eeer tefhlr edilmektedk. 

Yüzde beı fılıll 

1938 lahvlllerlnln 
dördüncü keıldesJ 
Maliye Vekaleti ve Türkiye Cilm

hurlyet Merket Barikaundan ı 
Ytızde 5 faiı'li '\re ikramiyeli !938 

tahvillerinin dün Merkes Bankuı 
binasında Maliye Vekaleti, Merkez 
Banltuı ve diğer bankalar mümessil
leriyle Noter huzurunda yapılan dör
düacU ikramiye lkiaıel unorti lre
fid"ln•: 

Numaraya 

61.079 
17t>.178 
158.941 
288.342 

15.808 
18.084 
70.887 

112.873 
213.272 
314.414 
411.075 

9.073 
73.890 

134.642 
195.606 
202.218 
207.794 

10.000 
10.000 

5.000 
5.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
li.000 
ü>OO 
1.000 

303 
S03 
303 
303 

:: 
259.587 103 
282.332 303 
284.562 303 
335.452 303 
351.359 303 
353.031 803 
412.6154 303 

"aynca 596 adet ınımaraya 40 ar li
ra ikrmıiye ve 9570 adet numaraya da 
amorti laabet etmiıtlr. (LL) 

Belediye mecllslnln 
dünkü toplant111 

Allkara beledi1'9 mecllat dtlıı J'enl KO· 
ttllıotınOD reialftbtd• toplanmıs " ru • 
umedekl tılert görtlfmutttır. 

1940 murat bütçe projem de dOa lsa
lara teni edllmfıtlr. Kec:Uı GnUmOsdeld 
puarteel günkü toplanbııllda bUtfe mtl • 
salcere8bıe devam edecektir. 

lehlr, meydan, bulvar, cadde.,. ,.ıl8ılwı 
iatmlerl hakkında muhtelit wllwal• lla
llU'lamalda oldutu meıbat• ft töUt de 
QDI • IDtOÜ8 umumi ..,... YWllmll 
olacaktır. 

Çocük Esirgeme 

kurumunun yardımlan 
Coeuk Jllıılrgeme Ôurmmı 7ardlmlan : 
1940 yılı dördOncO ayında Çocuk Ealr

geme Kurumu Genel K•kezl polildnlltln
de ıntıracaatta lnl1uuD • lluta çocuk 
muayene ve tedavi edllmlf n 4121 çocutun 
dlı bakım mnde di .. ert ıauqqe .... te • 
dari edlhnlltlr. 

8Ut damluından her gOn l TO 7avruya 
2356 kilo çocuk ırUUl vertımtı, 1 ıocuta 11 
111'& fara yanlıan ft 13 fOGUta elblH, &-

7Ü)t&ba, çıunqir verllmJ,. 1271 eocuk " 
anUI kurumun mcak banyolanndan banyo 
alm11 .. 10,056 çocuk da coculı bahçealn
d•D UU!Mle etIDltlerdlr. 

KurmnUD Kett!Jr•dtkl eoauJl yuvuında 
223 yavru da daimi bakım altında bulu • 
narak bu ıruretıe Çocuk Ealrgeme Kurumu 
Genel Merkezinin bir ayda koru4utu çocuk 
~ 17,878 11 bulmuttur. (LL) 

Talebelere verilen cezalar 
Huauıl mekteplerde mulllmlerden ba

ınlarmm tateheterlne, talimatnamelere 
1l7ftll7&D ve mflrebbtutr vufma ııtmı,.... 

cak ıekl1de cen tatbikine btkııtıtılan 
at'rlMmUıtUr. Huıual mekteplerde mual
limler, reamt mektep muallimleri lfbi tl
Umatnamelerle mealeld icap ve saruret -
lerle mukayyet otduldanm, bu b71'1ara 
riayet etmi1enler halrkmcla icap eden ma
ameh :rapılacatnu Maarif Velrlleti aJl. 
ilahlara blldlrmlttir. 

Peıin para ile v 

Yüksek 

müslahslllerln 
elindeki af yonl 
salın ahnacak 

Ticaret Vekaletinden teblil 
muttur: 
llutav-ıtlar elinde bulunan 

aeneler mahıuUl af yontar ıe 
Toprak MahsuJteri ofisi tar 
verilen fiyattan daha pahalıya 
muı bulunmasından, mutavaaaı 
elinde bulunan malların kltnil 
lanamadığı anlaplmııtır. 

Bunun üerine Ticaret Vek 
ce, Toprak Mahsulleri ofiıi hal 
tavaısıtlar elinde bulunan 1939 
ha evelki seneler malaaultl ~yo 
pep para ile ve daha ytlksek f 
Jarla mDbayuaına memur edilmi 

Toprak llahaulleri oflatain 
yaa ,arttan agağıda gösterilmit 

1 - Afyonlar 1940 1eneel ma 
hayetine kadar İstanbul dep 
tim edilmit bulunacaktır. 

Z. - Bu müddet nrfında ge 
afyon depoya slrit 1tr8lyle m 
neye tabi tatulacalr, tace " 
tefrik edildikten eonra uaull 
alnde ntlmuneel alınarak tahlili 
nu nıiltealdp tartıaı n Jrad 
yapılarak bedelleri ödenecektir. 

3 - Hi.kemt muaye ... •ı~ .... ~ .. 
mağıuı bulunan afyonlar mnba 
dilnılyJcektir. 

4 - Bu afyonlar için takdir 
kıymet ince toplanmıt olanlann 
her morfin derecemi (40) kırk 
ve kaba tıoplanınıt olanların beh 
Rn dereceel (30) kunıftur. 

5 - İ•tanbul haricinde bulunan 
tavusıt ve zUna elinde bulunaıı 
yonlarını bizzat latanbul'a ge 
dikleri takdirde af yonlannın l 
ve katt tealim ve tesetlüm muam6 
bedellerinin tahsili için noterdea 
aaddak bir vekaletname ile la 
da milnHtp görecekleri bir mil 
vekil tayin edebilirler. (LL) 

Kirayı arttıran 

malsahibi İatanbul' 

latanbul, 2 (Telefonla) - • 
sını artırmak auretlyle. k:ooınllı•ıl" 
yoa heyetinin kararına n Kllll 
runma kanunlarına •uballf bat!19111aı 
etmekten euçlu, bulpr 
Komendarea halrkındald ımııh&lmı .. ,.. 
tUn dördtındl •liye eeada net1ı...-radl 
eli. Komandaree Tütakalede bir 
kanın ..ınbldlr. Bu dUklrl111 al 
nedenberi Dmt llisnıbl adında 
fırç.cı, 20 lira aylık kira ite b 
maktadır. DUlı:kln aahlbl bu -~Q, 
racın Ue yeni kontrat yaparken. 
bedelini SO liraya çıkartmü 
tir. Ve neticede 27 lira Userind 
lapnıılardır. Fakat Mllıt Koru 
nunu, geçen aenekl kira bedel 
sam yapılmaaını tiddetle men 
den bulpr mal aahibl töyle bir 
naya bqvurmuıtur.: Ko-1trat 
20 lira flzerlnden yapılmıt. fakat 
ftdi borçu göstererek ayrıca ken 
den her ay 7 lira ademeai için 
almııtır • 

Bu enteresan dAva buflln neti 
dl, suçlu bulgar dükklnının bir 
ilk kira bedeli olan 240 lira ağır 
ceıaaı &temele teclll kabil o 
Uzere mahkQm oldu. 

1857 
1860 
1870 
1880 
1890 
1900 
1913 
1919 
1929 
1935 
1936 
1937 
1938 
1939 

4.288 
U.044 
21.500 
53.500 
76.!GO 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiiıııııııııııııııııı ..,-ardımse~«!nl«!r C:«!m· 

210.000 
226.000 
247.000 
281000 
211.000 
281.000 

-,ıtca p.,.ı _.tahsili :ea.ıer 
.-..ıı ve merlıılll Amerika, medlul 
A.....,.. Hueı •ealsl, lran, .Irak. 
Bünyn, v .... 1ac1ır DUaJa wıı
•lltl•a eo ına ,..._ '"-' Bir· 
leflk Amerika tmıin " ba t.tlball et· 
tili milrtann (CJ,89) un endi dahi· 
liiMle iatilılik etmektedir. Dünya ,,ı.· 
rot "İanayiıne mevzu eermayenln ftil. 
him bir kısmı,. 3 4 Birleıik Amerjlta
ya alt olup ancak 1 5 i tngit{z ve fran
ıız 1ermayeai ar•ında taktim olun • 
maktadır. 

Yapılan tahmin ve heMplara nua
ran dünya petrol istihlikini karııta • 
yaca.k kadar yeraltı stokuna ancak 22 
aeneltk bir 8mtlr tayin edilmektedir. 
l'akat bu miktar yeni yapılan aondaj
Jar, ve aramalar i e artacatında ıüp
be edilemez. H J sermaye denen 
avhum kıymet petrolün tırmal•yıcı 
kolruamıu en büyük hıtala dupakta. 

lıamafmü için biç bir fedakirlık
çelrimnemektedlr. BurUn batla 

' Ueae-

Bahar bayramı 
[ v•lki 6'JDIJ dn1JGll bit bn• 

içinde 6eçirdilı. Yeai yepren 
ağaçlardaki yarı lili11I, yarı yefll yap
raklar bira mat. parm.Jılıkların a. 
urinden urlıan ullılllJların mor 
rengi biru donuktu. Faht tabiatın 
eliyle basırlanan batın bu delror u
ba111dan yine tabiat aal14rlııla H

nnl duyabiliyorduau• : 
- Babardayıs I 
Binaların ve nakil vasıtalarının 

azerlnde dalgalanan bayraklarla ya
kalarında birer ro1111t, genif cadde vtt 
meydaalud• dolapıı pbiı bılkı da 
tabiatın kulağına pnu lısıldıyor gi
bi idiltt t 

- Bahar bayramındayıs I 
. l Mayıs'ı dlJnymya ıençlllt, siade

lllt ve nep getiren 1Jaba11 ltadaınalt 
için rnmeıı Nbu hyramı olaralt 
WaJ ed•a -birieilı ıneml•bc Tir • 
lıiy•'du. Ve tabiata rea.t. bayata /us, 
çiçeklere koku, Jruılara nağme, pir
lere ilham getiren bu gazel mevsi
min bu hakkını yalnıs TDrkiye CDm
huriyetfnjn kanunları tanımıftır. 

SulblJıı klbilı umbolil uytia dalı 
di,e tuıladuraaa. bit dest• ıı»aM
ı-ııl•. bit itme aalkımın, bir disi pa. 
patyunı tfa ona 118tulataoalını la
Mr -*lllllh ..... , 

Evellci glfn, ,ıçekleri, çimenleri, 
lcufları ve batan bir tabiatın neıesi 
ile birlikte Tilrkiye, resmi bahar 
bayra11JJnı barıı içinde kutladı. 

Darısı gelecek yılların baıına I 
• 

nmı 6ir rnecrrraa/ 

Bizim lcQ~Qlc ilin/arda okunmu1-
tur: 

"ilmi bir mecmrıatf a Dflfrİyat ma
darıaıa yapmak istiyenlerin mu
vazı:ah lldresleriyle lalan posta ku
tusuna mektup yazmaları ....• • 

- Çıhrılınü imnil•• ıql 
- ilmi bir mecmua! 
- Ôyle oldulu halde milteıe1J-

bWeri aramda biı tek diplomalı 
yol demek/ 

• 
"Terll' I 

Arapçadan aldıfımıs bir takım .ie
llıı»ler vardır ld klip ballade dile 
yerleıınlftir. llenll " terli ., keli -
mni baıılanlan 61ridir. Hal kın al· 
.,,,. irn h 911-..J," tefmen -

lilcten Oııtteğmenllğ• terli •, " ba
remin sekizinci derecesinden yedin
ci derecesine terli ,, gibi, zaman za
man kullanırız . 

Fakat fU terkibe ne buyururau -
aıu l " Köprlniln terlii ,, Karak4y 
i4prilsliııiln ~beltileceğini haber 
vermek iııtiyen bir gazete böyle di
yordu dı ••• 

• 
.Mütlıif bir rakam/ 

Harp dolayı•iyle lngiltttre'nln bir 
1enelllı bOtçesi Z,()00,,DO<JIJ!JO inı/liz 
lirasına yillaelınlftir. lld milyar 
sterling I Astronomik bir rakam I 

Bu adedin ne kadar bilyDlc olda
funu gözana.ün önilnde eınlamlı
rabilmek için, ıelln, siziale bir he
up yapalım: lslnın doğumundan 
bugQne kadar yalnız 1,492,104,000 da 
ldh ı~miftir. De~k ki buistiyan 
peyıamkriaia doğduğu dalcikadaa 
itlbann b•t dakika baııadı bir ia
ılli• llruı barunaaydı, bu paranın 
1111emurı yine 7enl inıilis baıçe.ıa,_ • .,.cı .. 4 

Yalan/ 

Edip ve mulıurit Bıırbaıı Cabit, 
., yalan, ,Opb• yok ki, se.tjma il
renç mahsOllerinden biridir. ,, di -
yor. 

Halbuki edip ve muharrir Oscar 
Wilde, yalanı naatın, filrin nede
biyatın kaynalı olarık t.vsil eder 
ve imanlarda yalın siJylemek lrud
reti azaldıkça sanat seviyesi de dtJ
pr, kanaatindedir. 

Bu velile ile Fuzull'nin beytini de 
telırarlıyalım : 

Ger dene l'usull ld stı-ellerde nta 
var 

Aldamna ld pir IGd elbette 
yalandır. 

Bler WUdtle lmnırm b.,;ml -
zin az çok yalancı sayılmamı• lf -
zım. Burhaa Ctabit'e lmnırm. onun 
romanları da dahli, bOtiln l(felJI eser
leri birer tarih ıaylaaı ıibl hakiki 
saymalıyıs I 

• 
Balık bayramı! 

Bir IMlık bayramı yapıl,,,..ııu ia
raret ve israrla tavsiye etleo biı ı .. 
ıınbul gazetesi, binlerce balıfın tle. 
ni• d41dJldltğOo0 de yuıyordıı. 

fu halde htttf ilifinden bit " ba
lık lcurbaıı bayramı • ollllllf 1 

T. 1 

menfaatine konser 
10 ma719 IMO cuma lfiatl uat 

&lkm tl~n •lomanda. profetar 
Fenmm •• Vinlder tarafından Dr. 
tof7QMID idareeiad:ki riyaseıtic 
lirmonik oclrestr&alDlll refakatlJI• 
yuıo n keman konseri Ttrilecektir. 

HAVA 

Bahar yağmurlan 
ııcaklar devam ecli 

Dün phrlmfzde hava umumiyetle 
bulutlu seçmıı, rtısgtr fimall prbt 
Diyede Uç metre kadar hıalafesmittlll 
ntlıı en yüluıek mcaklıtı 18 d r ce 
dllnrlftfr. Yurtta dotu bölgel rle 
eabUlerlDde UT& ac;ık Tl'u,,.da 
diler yerlerde çok bulutlu geçmlft!r 
mf dört saat içindeki Yatıılanrı 
ınurabbalanna bıralrtıklan au mi 
orta Anadolu bölpllnde 1-8 cenubi& 
1d Audoluda 2-8, dotu Anadoluda 
Karadelli:s luyılanllda 2-21 ldlogrUll 
llndadır. 

IUlq&rlU' Qanakblede poyrudd 
D& fekllade, dlter yeri rde umıumU.(11 
mal fetlkametınden eantyede en ook t 
n UdU' bı•la umtıttr. 

BD yQluıek .. ...,,,.,.,. avuta » 
" OlnMmda 11, ('!aneJr1ralede 18 
ıt, tmultde U. Urhda il, hkındl ... 
a. Adu"Cla 14 diren-
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(ı.a.) Matbuat servısi 
ugün ltalya, tam yirmi bet ıene 
iki günlerin heyecanlı atmoaferi 
de bulunmaktadır. 1914 harbi 
ığı .z~":'a:", halya Almanya'nın 
le.fıkı ıdı. Fakat İtalya, bir ba

.e ıle harbe i~tirak etmedi. Ve as· 

1 Mayıs bayramında 
350.000 kişi önünde 

İtalya gayrimuharip 
vaziyetini değiştirmiyor Cümhuriyel İKDAM 

hareknt teınuzun aonlarına doğ 
atladıktan aonra, Berlin vaaıta
~ Avusturya'dan Trentino'yu İa· 
· Avusturya, henüz, ltalya'ya 

8. Metaksas 
bir nutuk verdi 

Hitler bunun, müttefiklerin Akdeniz. 
de deniz hakimiyetini takviye için şi
mal denizindeki deniz tazyiklerini a
zaltmalarına kafi geleceğini ümit et· 
miştir. Almanyanın İtalyayı harbe 
sokma teşebbüslerinin sebebi budur. 
Nazi entrikaları, İngiltereyi Akde -
nizde ticari seyrisefaini azaltınağa 
mecbur bırakmıııtır. Bu azaltmalar, İ
talyan matbuatının hücumlarının bir 
hududu olması icabettiğini tasrih ey· 
lemiştir. 

ltalya'nın yeni Berlin sefiri Norveç harbi ve lt.alya 
Abidı11 Dcıon, bu baılılı altında, Derli Telcnf 

ıuelHıaitı yaıdıfı lıır -bladea lıalıset-ktedır. 
( Bııı 1 inci sayfada ) 

Mamafih, askeri ve siyasi mahafil, 
italyan siyaseti hakkında tahmin yü
rlitlilemiyeceğini ve bu siyasetin ani 
surette değişebileceğini söylemekte -
dirler. 

Nadır Nadi, lıu bıılık altında Dıao Alfieriaia 
Berlin lniyuk elçiliciM tayini ueri• lerlia, Ro
ma n Par11 -tltııalınıa tefairleriai uldederek di
yor kı : 

la .. ımt .. ye uuraa Almanlarm Norveç! ki 
JJldırım lıarhi munffalı ols:ıydı, ııra Macamba 
n Roııuıayaya ıelecek Ye ltalya da Dalmaçrıya 
uldıracaktı. rak venneğe razı olacak kadar 

anmamııtı. Ve hariciye nazırı 

chtold, halya'nın teklifini red
ti. Birinciteırinin (1914) on altı· 
a ölen San Giuliano'nun yerine 
İciye nazırlığına geçen Sonnino, 
enberi, müselles ittifakın taraf· 
olmakla beraber, Baıvekil Sa· 
ra tarafından İtalyan harici po· 
aaının hedef ve istikameti hak· 

da va2edilen ıu methur düstur 
amil olmıya karar verdi: 

İtalya bütün hialerden tecer· 
ederek yalnız "mukaddea hod· 
lık" ile amil olacaktır. 
eni hariciye nazırı enerjikti. Fa
Trablusgarp muharebesinde l
an ordusu yıprandığından bir
aylık bir hazırlık devresinin ge· 

lmeaine lüzum gördü ve pa· 
lıiı yavat yava~ yapmıya karar 
di, Sonnino, Trenlino hakkında 

Atin&, 2 a.a. - Atlna ajansı bildiriyor: 
Bqvekil Metalc:aaı'ın, 1 mayıs ıcıinü, 

Pin:'de, ıso bin iıçi ve buyuk halk kala
balığının teııkil ettiii 3SO bin kişi karıı
sında ıöylediii nutkun resmi metninde, 
harbin akislerine dair aıağıdaki ıôzleri 
vardır: 

Basvekil, nutkunun başlangıcında de-
mi5tir ki: 

Sumner Welles'in beyanatı 
Vaşington, 2 a.a. - Sumner Wel

les, birleşik Amerika'nın Roma elçi
si Phillips'den Musolini ile yaptığı 
son mülakat hakkında henüz hiç bir 
rapor almadığını bugün gazetecilere 
beyan etmiştir. Mamafih, vaziyet icap 
ettirirse, elçinin duçedcn mülakat is
temesi için kendisine talimat verildi
ğini ilave eylemiştir. 

İtalya elçisi prens Colonna, Sumner 
Welles ile görüşmüştür. Elçi, bu mü
Hikattan sonra, Rozvelt ile görüşmek 
iizere Welles ile birlikte beyaz saraya 
gitmiştir. 

Roma temaslarının uyandırdığı 
alaka 

Nevyork; 2, a.a. - D. N. B. ajansı 
bildiriyor : 

Manchester Guardian gazetesi di -
yor ki : 

İngilterenin aldığı tedbirler, İngil
terenin İtalyanın niyetlerinden kork
tuğu manasına alınmamalıdır. Bu. İn· 
gilterenin kati hattı hareketini ?i~ -
dirmektedir. İtalya, bu suretle, hızım 
bütün ihtimallere karşı hazır oldu -
ğumuz bürhanını görmüc; olacaktır. 
Mmr'rn aldığı tedafüi tedbirler 

"Gonıluyor lıi, Alfieriııin Berliae sefir ol-11, 
dtmokrasi aıemlelıetlcrinde, lıılyaya karıı lıir 
turlu zail olmıyan tenddutleri koruklemit. lıı aıil
letın, ı:uaiın lıiriade Almanya ile lıeraber lıarlıe 
ıirrııeıi ıuplıelrrıni tızeltmiı bulW111yor. 

Bize lıalırııa, lıalr•ya kartı brslmen ıaplıeler 

rtk lıaklı deııldır, Hele franaıa -karrirlerinia, 
talyan milletine lııtıp eduek, ona meaf .. tleriai 
ıostermege kalkmaaı bulun bulun luzuıuııılAar. 1-
tıha, halııki ıaenfntlerıaia nerede oldagua ıup
lıeıiz lıerkeıten İyi lıılir. Nitekıaı, lıur•n Roma lıa
ku=ti luafından takip edilen polıtıka bunun •çık 
bir delılıdir. Romı, mutemadiyen tekrarladıiı lıa
rekeıler n jutlerle ıuna diyor : 

- Ben, Taziyet lavauulı edınciye kadar ur ilıi 
taralı dı oyalı .. lı utıyorlllll. Bu .... dılet aufın
da lıaıırlıklı ve lıntllı olorak belıliyeceıim. Na 
uman ıalıbiyet ıanılarının bir cephede tebellur al· 
ll(IDI ıorurHm encalı O zaman lıınlıete (tçeca • 
iım." 

lllulıarrir ltılyanın buıııalni İntizu nıiyetİıı • 
den beklcdııi nıenfaatlcrı tebarııı etıırerek diyor 
ki : 

Faıilt hııkıınıeti, zafer ıüneıiai Berlin taralıa • 
da ıorm dıl<çe lıarbe ıırnıeı. Bununla berab.r •
autaıamllı}ıı in, taret ıııaun birınde ihılyan orda
H alman ordusu ıle hırlılıte bilfıil lıarbe ı:irerııe, 
bundan, zafrr ııınrıinin matla.ka Sieılrid lıatll 
iııerıııde dogaregı mi.nası da çıkarılamaz. 

hıılyan ıoruıunun doiru olap olmadıiı dı arrı 
lıir loalııs leıkıl eder," 

Malıarrir diyor lıj : 
"De-k lıi Noneçtelıi lıarp alman uferi ile 

ııetict!tnine halyanm da luırbe gırmesi Te at<.ıia 
Balkanları tatıııtımnaaı ihtiııuli nrdır. Fılv:lr.i 
Non~ia maluıvemetı •• mlittdilderın mııdalı.11 ıi 
ı.. ilıtiluli, blisbutiin ortada• bldırmaıası. ıım -
dililı uıklııtırmıı "' tecil elmııtır. Soz.ın lııs 11 

Taıtyel, NwTeçta cenyan eden aıulıar0obelerııı M• 

ticnine lıailauııı olayar. Ba mlıartbel r Alman
ların ıllebeıiyle neticelenir de muttefılıler Nar -
nçten atılır1& ltalyanlar ılı barbe ıırecekıer n 
Balkanlar da mucad le nluıeıı olacalıtır. NorTtÇ• 
le ınıtefikler -ıaffer olarlarn, ıtalra, -cer J11 
atıl-klan nııeçecek " lıarp &Tnıpaıwı cenalı• 
tarkisine celmiyecektir_ 

lıelyan matbHlının dahı bidıFdlen beri bır za
fer teklinde ıoater•İY• çalııtıkları Noneç lıare • 
lıı.itıaıa Al-ayaya nrdiıı zayiatı -TZ1111balıı •· 
dea mulıa.rrir ılı:ror ıy : 

"Nontç lıarekltı nıiittefıklerin ılounmannı •• 
ıim uyiata •ırat-dıfı ıibi lı11 daMıııııanın deni& 
lıalıimiyelıııİ izale eıt.-nıiıtir. Donanma barı za
yiıtıı acramıtsa da bu, Almınlarınkıne nısbell çolı 
elırmiyebizdir. Ve lnciltere ile Fransa ııma.I de
ıüıinde oldaia ıilıi Alııleııi.ıde de lıalWıı nıiyet
teılırler.,. 

Yeni Sabah 
fi tarafından ileri sürülen tekli

tekrar elli. Avuaturya gene razı 
adı. İtalyan hariciye nazırı, Av· 

"- Bugün bizim için tam bir nikbinlik 
vana da, bütün başka hanlar, harp du
manlariyle, endiwe ile, bütiın beşeriyetin 
itisi hakkındaki muzto.rip düşünceleriyle 
doludur. Zira, bu harp, beşeriyet tarihinin 
ıcordugıi öteki harplerin hepsine faiktir. 
Bu harp, filan veya falinın, az çok büyük 
bir toprak kazanmasını intaç edecek de -
Gil, bütün beıeriyetin, bilhassa asırlarca 
zamana ı;amil akıbeti üzerinde mÜe!!Sir O· 

la.caktır. Demek oluyor ki biltün insanla
rın kalblerinde ve ruhlarında hıikum sü
ren endi~e haklıdır. Biz de bu endişeleri 
duymakla beraber, bir nevi tesliyetiıniz 
var ki, o da, Yunanistanın bu buhran or
tasında eskisi gibi, büyük harpte olduğu 
gibi, tefrika ve zaaf içinde bulunmaması, 
tarihinde hakikaten nAdir bulunur bir ku
vete ve itimada sahip devlet halinde ol-

Bütün matbuat, dün Birleşik Ame
rika'nın Roma elçisi Philipp ile Mus
solini arasında vukubulan mülakata 
bilhassa ehemiyet atfetmektedir. Si • 
yasi ve diplomatik mahafil, bu hadise 
ile çok alakadar olmaktadır. 

Kahire, 2 a.a. - Ilukümetin, milli 
müdafaava müteallik olarak ittihaz 
etmiş olduğu kararlar, bilhassa İsken 
deriye ve Portsaidin ticaret ve müna
kalatının kontrolü hakkındadır. 
Mısırda ittihaz edilmiş olan ihtiyat 

tedbirleri hakkında beyanatta bulu -
nan milli müdafaa nazırı, bu tedbir -
)erin tamamiyle tedafüi mahiyette ol
duğunu söylemiştir. Bu tedbirlerin 
şimdiki beynelmilel vaziyet dolayı -
siyle ittihaz edilmiş olup memleke -
tin her hangi bir siirpriz karşısında 
kalmamasını temine matuf bulunmak
tadır. 

VAKİT ltalya'ann bugünkü vaziyeti 
ff•N7İ11 Cdif f alrın, btı lıatlık ıltınde diyor 

lıi: a'nın harp dışında kalmıt yega· nıasıdır. 
büyük devleti aıfatiyle, halya• Metaksas, nutkunun sonuna doğru şöy-
pazarlıktaki kuvetini takdir edi- le demiştir: 
du. Binaenaleyh kanunuevel ayı .. _ Harp, bizi, proıramımızın tatbi
de ağır baamıya ba,ladı. Bcrlin kinden alıkoymıyacaktır. Fakat Yunanis
Viyana'yı tazyık etti. Fakat tan, tamamiyeti n istiklati tehdit edil.di

rchtold hala İnat ediyordu. Niha· ği takdirde harbe girmek mecburiyetinde 
Avuaturya hariciye nazırlarının kalırsa. - ki hakiki yunanlılar gibi karşı 
kab'I• - 1 • l koyacak olduğumuz bu imtihanın tahak-

1 ıyetaız erinden birı o an 
r ht ld kuk etmiyeceğinl ümit ve temenn.i ede-
c 0 

, 13 ikincikanun 1915 te k ·ı 1 d'ld' rim - evet, eğer Yunanistan, bi.ıyıi mı -
e 1 1• Ve yerine Burian geçti. · · ~k d 4 ~ Al li gayelerle harbe ıştır.. e erse, agus-
, manya halya'nın vaziyetinden tos 193ı; da çizilen programı, bu ıebeple 
•te etmeğe batladığından ital· katiyen elden bırakmıyacağız. Harp orta

n dostluğiyle maruf eski başvekil sındı bile onun tatbikine devam edece-
tov İnziva d v h • . aın an çagrılarak u· ğlı.,, 
ı vazıfe ile Roma'y .. d •td' ----------------a gon en ı. 

• 
1 zamanda merkez partisi lider• 

ınden Erzberger de Roma'ya git
~ualar Galiçya'da ilerliyorlar ve 
ılerleyi• de Ro ı • .. .. manya nın vazıye-

Uzerine tesir yapacak gibi görü-
yordu. Bundan endite eden Buri-

9 ~artta ltalya ile müzakereye 
;;ege hazır olduğunu bildirdi. 

at bu arada ltalya'nrn §attları 
lafmııtı. Çünkü ıubatın eonlan
dofru l..ondra'da İtalya ile ingi-

ler ve franaızlar ara11nda görüf· 
ler baılamıı ve itilafçılar, İtalya. 
daha çok elverişli teklifler yap
lardı. Nihayet 10 niaanda (1915) 
l~a, Avusturya'ya ıartlannı bil
dı: cenubi Tirol'ü, Goriçya'yı, 
:.d.ıaça'yı, Triyeıte'yi, Dalmaçya 
ılındeki bazı adaları ve Arna· 

tluk'ta Avlunya'yı iatiyordu. Ay. 
zamanda Avuaturya Arnavutluk 
her türlü alakaaını ' kesmeli idi. 
rian, bu ağır ıartlar karııaanda 
tırdı. Ve vakit kazAnmak için der
i cevap vermedi. Fakat zaman 
"'11aturya'nın aleyhine çalııan bir 
•urdu. Çünkü ruı ordulan, Avua· 
Ya'ya •iır darbeler indiriyorlar, 
aturya'nın 'Y&Zİyetİ nazikletiyor 

n· 0 kl •zı eıtikçe de ltalya'nın ıart· 
aiırlaııyordu. Bu pazarlığın ga• 

1 
•e bugün ibret ile üzerinde du· 
~cak bir tarafı ıu idi ki, ltalya 
1 ıca Rusya'nın Avusturya'yı taz· 

hükümetin harici münasebetlerini 
idare edecekti, fakat ıimalden bazı 
mıntakaların Sırbistan'a cenuptan 
da bazı mıntakaların Yunaniıtan'a 
bırakılmaamı kabul ediyordu. Bu 
noktada Franaa ve Rusya ıarar et
mitlerdi. On iki adanın mülkiyeti 
tanınıyor. (Bu adalar malum oldu
ğu üzere, Trablusgarp muharebesi 
eıra11nda ltalya tarafından itcal •· 
dilmitti) lnglltere, Fransa ve Rus
ya, ltalya'nm Akdeniz'deki menfa· 
atlerini tanıyorlar. Oemanlı İmpara· 
torluğu parçalanıraa, Antalya vila
yeti halya'ya bırakılıyor. Eier tak
aim edilmez de nüfuz mıntakaaına 
ayrılırsa, ltalya'nın menfaatleri na
zarı itibare alınacaktı. Trablusgarbı 
Uti muahedeaiyle ele geçirmiıti. 
Devletler bunu tanıyorlardı. Eğer 
Afrika'daki alman müstemlekeleri 
taksim edilirse, ltalya'ya da hisae 
verilecekti. lnciltere elli milyon İn
giliz liralık bir iatikraz veriyor. Al
manya'dan harp sonunda alınacak 
olan tazminattan ltalya'ya hiase ve
riliyor. ltalya, Papanın, aulh lehin
de herhangi teıebbüate bulunmaaı
na mani olmayı vadediyor. Muahe
de gizli tutulacak ve ltalya bir ay 
içinde harbe girecekti. 

ftte ltalya'nm harbe iıtirakini te· 
min eden ağır fartlar bunlardır. İn
giliz Baıvekili Asquith bu ıartlar 
hakkında diyor ki: 

Roma'claki Amerika elçiliği maha _ 
fili, Philipp'in ziyareti ile Akdeniz -
deki İngiliz tedbirleri arasında bir mü
nasebet bulunmadığını söylemektedir
ler. 

Nevyork Times gazetesi, Vaşing • 
ton ile Roma arasında, münasebatın 

düzeltilmesi hakkında diplomatik bir 
görüş teatisi yapıldığını söylemekte _ 
dir. 

Bu gazeteye göre, bazı diplomatik 
mahafil, yeni bir ticaret anlaşmaaı ak
dedilcbileceği zannındadırlar. 

Bu mahafil, böyle bir anlaşma ak -
dinden evel, İtalya Habeşistan haki -
miyctinin tasdikini istediği takdirde 
Birleşik Amerika'nın bu talebi reddet· 
miyeceğini tahmin ediyorlar. 

Amerika sefiri dün ele Kont 
Ciano ile görüıtü 

Roma, 2 a.a. - Amerika Birleşik 
devletlerinin Roma büyük elçisi Wil
liam Philipps, bugün italya hariciye 
nazırı Kont Ciano ile görüşmü§tÜr. 

B. Philippa, dün öğleden sonra B. 
Musolini ile de bir mülakatta bulun-
muştur. 

Havas ajansı diyor ki : 
Birleşik Amerika elçisi Philipps'in 

bu aabah Kont Ciano ile yaptığı mü -
lakat, kısmen dün Musolini ile vaki 
olan mülakatının bir devamı idi. 

Filhakika, Philippa ile Kont 
Ciano'nun, umumi vaziyet etra· 
fında sörüıtükleri aöylenmekt• 
ve ltalya'nın Yuıoılavya'ya ta· 
alluk eden makaatları hakkında, 
Kont Ciano'nun, itminan bahte
dici beyanatta bulunduiu tahnıin 
edilmektedir. 
Mallım olduğu üzere son zamanlar

da. İtalya'mn Yugoslavya aleyhinde 
bazı teşebbüslere geçmesi ihtimaline 
dair şayialar dolaşmıştı. 
Diplomatlar arasında temaslar 

1 neticesinde bu emellerine nail 
1ıYordu. Halbuki eline geçirdiği 
P~~ldarın bir kıamı ötedenberi 
I' ıatan'a ayrılmııtı. Sırbistan ise, 
~ıya'nın himayeaine mazhardı. l
af devletleriyle ltalya arasında 
battan nisanın aonuna kadar de· 
hl eden müzakerelerde rua harici· 

- Fransızlar Ye biz Almanya ile 
hayat memat mücadeleaine girmiı 
bulunuyorduk. ltalya da daha eh
ven ıartlarla bize yardıma hazır 
değildi. 

Diğer taraftan, haber verildiğine 
göre, Fransanın Roma elçiai Poncet. 
Phlipps ile uzun bir mülakat yapmış· 
tır. Bu mülakat, dost milletler diplo
matları arasında yapılması mutad o
lan temaslar çerçevesi dahilinde, ma
lumat edinmek maksadiyle yapılmış 
bir ziyarettir. Poncet, bu ziyaretinde, 
Philippsin Kont Ciano ve Musolini 
ile yaptığı mülakatlar hakkında ma

nazırı Sazanof, Sırbistan'ın hak· 
l"lnı •e menfaatlerini korumak i

." daima müdahale etmiıtir. Fakat 
ır taraftan Avusturya'nm variai o
(:hk Yeni Yugoslavya namına mÜ· 

lCımat almak istemiştir. 
Polonya elçisi. Büyük Britanya ve 

Sovyetler Birliği maslahatgüzarlan 
bugün Birleşik Amerika elçiliğini zi
yaret etmişlerdir. 

Camslar idam olunacak 
Dün akşam l..ondra radyosu Mı

aır'da alınan ihtiyat tedbirleri hak
kında ıu mütemmim malumatı ver· 
mittir: 

Orduda izinler kaldmlmı§tır. 
Stratejik mevkiler polis veya asker 
muhafazaaı altmdadır. Casuslara 
karşı idam cezası tatbik edilecektir. 

Belçika müttefiklerin aldığı 
tedbirlerden memnun 

Brüksel, 2 a.a. - Bütün millet, İtal
ya'nın vaziyeti neticesinde, müttefik
ler tarafından Akdenizde alınan ihti
yat tedbirlerinden dolayı memnuniyet 
ıZ"har etmektedir. 

Bir sosyalist gazetesi, Musolini 
Hitler'e yardıma karar verdiği takdir
de, bunun İtalya için ne kadar kor
kunç tehlikeleri davet edeceğini te-
barüz ettirmektedir. 

Belçika'daki kanaate göre, Bir
leıik Amerika elçisine verilen ce· 
vap bugün hususi bir ehemiyet taşı
maktadır. Zira, ltalya'nm mesuli
yetler yüklenmek zamanı gelmittir. 

Şimal denizinde 

Fransızlar bir 
Alman denizaltı 

gemisini torpillediler 
Partı, 2 a.a. - 2 :Mayıs sabah tebliği : 
Kayda değer bir h!dlse olmımıvtır. 

Fransız akıam tebliği 
Parle, 2 a a. - 2 Mayıs akşam tebliği : 
Keşif kolları faaliyette bulunmuılar -

dır. Vosgee lerde devriyeler arasında vu -
kubulan mUsademe de, lehimize netlcelen
mıııtır. 
Şimal denizindeki son hareka.t eanuın

da, torpido muhrlplerlmlzden biri ağır ha· 
eara Uğramıttır. Kaı·akol gemllerımizden 
biri mayne çarparak batmıştır. 

Diğer taraftan, bir denizaltımız, bir dll§-
man denizaltısını torplllemlıtır. • 

Amerika ve 
bu harbin sulhu 

a 1 ~e ederken, diğer taraftan da 
; 

1 orduları Avusturya'yı aıkıthr· 
ından İtalya'ya pazarM~ta ağır 

:_ına,k fıraahnı vermekte idi. Yani 
Ya nın bu tazyrkından çann hi· 

.~Yle etmek İstediği Sırbistan de· 
~ ' talya istifade ediyordu. Ve 28 

Fakat bundan aonra ltalya'nm 
harbe iıtirakini temin edecek olan 
mücadelenin en hararetli ıafhaaı 
geliyor. Çünkü ltalya'da kuvetli bir 
zümre bitaraf kalmıya taraftardı. 
Ve ltalya'nın kuvetli politikacıla
rından Giolitti de bunlar araaında 
id. Diğer taraftan Almanya ve A
vuaturya da paçaları aıvayarak 1-
talya'ya atağı yukan her iatediğini 
verdiler. Sulh taraftarlArının mu
kavemeti kar11111nda Salandra 13 
mayıata istifa etti. Ve ekaeriyeti 
aulh tarafları olan meclisin. reiai, 
kırala baıvekaleti Giolitti'ye •erme
aini tavaiye etti. Fakat kıral tekrar 
Salandra'yı baıvekil yaptı. Bu ara· 
dA harp taraftarlannın en gürültü-

Bu diplomatların da Birleşik Ame· 
r.ika elçisi tarafından Mussolini ve 
Kont Ciano ile yapılan mUlakatlar ( Başı ı. iacı sayfada ) 

hakkında mallımat almak istedikleri verilmesini ve hür milletler nizamı· 

•anda Lo d . d n ra'da ımzalanan mua• 
~ e Sırbiatan'ın aleyhine o derece 
gır hükii-1 · 'h · d' d k 0 .. , erı ı tıva e ıyor u ı, 

u rnuahedenin tartları Sırbistan· 
~~gizlendi. halya'mn harbe iştiri
ını temin için 28 nisanda imzala
-~~ londra muahedesinin tartları 
j " hulA11A edilebilir: 

. tal1a'ya ıunlar veriliyordu: Tren• 
ıno, 8r- 'd' k d . 1.. -••ner geçı ıne a ar, cenu· 
1
t .ırol. l'iryeate, Goriçya, Gradiaça, 

a rıa t' 1• k. ' nna ı Dalmaçya •• karşıam· 
a ı adalar ve Avlunya. Cenubi Dal· 
~Çya aahilleriyle kartmndaki •· 
a ar aakerlikten tecrit edilecekti. 

at • , ·tY• dan baıhyarak Fiume de da· 
1 olduğu halde Dalmaçya'ya ka
ar uzanan aahil müatakbel Yugoa-
•1•'ya bırakılacaktı. Amavutluk
~ talya'nnı himayeainde muhtar 
ır hüküınet kurulacaktı. ltalya n 

cüsü olan ıair Dannunzio da Roma· 
ya gelmitti Ye harbe iıtirak lehinde 
tahrikatta bulunuyordu. Mesele ao· 
kağa intikal etti. Harp tahrrkatçı· 
lan o kadar azıttılar ki, sulh taraf. 
tarlan ve bu arada Giolitti, hayatını 
kurtarmak için Roma'dan kaçmıya 
mecbur kaldı. Salandra kabineai de 
nihayet 17 mayıata harbe karar 
verdi ve 23 mayıata da Avuaturya• 
ya karıı harp ili.n edildi. Hadiaele
rin garip tecelliıidir ki ltalya, tam 
yirmi bet sene aonra, aynı ayın aynı 
cünleri içinde aynı meaele üzerinde
dir. Bu defa harp mi, ıulh mu? 
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tahmin edilmektedir. • · · ı F k nın teeasüa etmeaını ıater er. a at 
Kumpanyalara Omitburnu yolu· müttefikler mütkülata uğradıkça A-

nu takip etmeleri bildirildi merika'da, bugün yardım, yarın her 
Londra, 2 a.a. - Kahire'den bildiri- türlü fedakarlık gayretleri inkiaaf 

liyor: edecek gözüküyor. 
Portsaid'e Süveyı aeyriaefain kum- Uzun harbın henüz baılangıcın-

panyalarına ingiliz gemilerinin bun- dayız. Bütün kuvet hesapları, mad
dan böyle Omit burnu yolunu takip deten ve manen, cihan meanetlerini 
edecekleri bildirilmiştir. ellerinde bulunduran müttefiklerin 

Kahire'deki ingiliz bahri makama· lehindedir. Fakat eğer yeni ihtilat
tı, İngiltere hükümeti tarafından it- lar vukubuluraa, müttefikler cephe
tlhaz edilmiş olan tedbirlerin Akde- ainin de ne gibi yeni iltihaklarla ku
niz dahilindeki ticari miinakalata ta· vetleneceği düıünülmek lazımdır. 
mil olmadığını beyan etmektedirler. Şimdiki bütün seyircileri, bir gün 

Kızıldeniz'oeki İngiliz gemilerine ı aahnede, facianm bizzat içinde gö
Omit burnu yolunu takip etmek au- rebiliriz. 
retiyle İngiltere'ye avdet etmeleri i- Falih Rılkı AT AY 
çin talimat verilmiştir. 

Müttelilıler bütün ihtimallere ,, ................... ,,,, ............... ,,. 
kartı hazır 

Londra, 2 a.a. - Yorkshire Post 
gazetesinin askeri muharriri diyor 
ki: 

Almanlar, daha başlamadan evel 

Yurddaıl 

Yurdunu seven, işini de sever 1 

Uluaal ekonomi ve Arttırma 
Kurumu 

Trondhelm zaferini ilin etmi§l . ı dir ~ .......... •-011
•

11
•
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Söz Musol1ni'nindir 
Aııııı Uı, bu bıılık altmda, •oa ıİyHI Uıfüele

ri izalı etmekte ve frn•ıı bıınkiliıun T• ıertlı 
iyuı ıncclısinin hArıtİye encum.nınde, ıerelı -ı.
asan luıticı:re "ncuaırninde İtalya ıle aıılaıma lı
~ııde ıoılu 10yledırini aalıltt .. lıledir. 

Mulııı rr İr dıyor ki : 
"Fro"sız baıvtkıli, fraıuız - lıılyan müııaaa • 

betlerıni ba ft'kilde bnıp ederken inıiliz lıoriciya 
nazırı l.ord Hılıfaks da ltıılyınnm Loadre lı•JiiJı 
elçisı Butiyaılİııi ile ıurl!Jerelı ılıi •mleket &r•• 
•mda geçen m rl ayı r.arlmda baıladıgı lıalde kö
mur meıelesiaın meydııııa çıkması uıerine inlıitaa 
airıyan ıktısadi mazalu~nlerin yeniden ele alın • 
muını lrıvik etti. Ve ba lıu•ulla Roma bku-ti 
hıralınd!n bıldırılecek guçlakleria iıırtliı lıakııme
tince dıkkate ıı.lıııuıı.k bertanf edılmeıine çalıfA
uiı •·ıtdinde balandı.., 

Bu ıki hadise yanyana ıetirilirse mattefıkleriıı 
İlaha ile ihtilıflı aoktıı b1f9kma1Mk İ•tedikleri 
Mliceıi anlaııldıcnu çıkoran muhırrir, ihılya mat
lıntının neıriyatmı, lıorporaayonlar •clisıade fa
ıist rrl<i.nmm beyatını ve nihayet Dino AUieri'ai• 
Btrlın selarttine naklini taranı dikkat birer me
nle oluak tetkilı ederek makalesinin ıonanda di
yor kı : 

"Mutıefi.k ılnletler karbin At.denize ıira,.ı et
-•İ ilıtiıuli karımnda meıaliyeti lıendi iııerleri
ae almak İıtenıiyorlor. Bir lerıhan fran1&•m di
fer hırafhıa lnıiltereaiıı İtalyaya kartı bir HlaJ
ıaa umini haznlamalarından çıkan maaa budu. 

Şimdi ıöı ~usoliııiııdir.,. 

Ruzveltin ü~üncü 

defa se~ilmesi 

ihtimali kuvetleniyor 
Vaşington, 2 a.a. - Ruzvelt'in cüm

hurreisliğine üçilncü defa olarak ae -
çilmesine başlıca mani teşkil eden reis 
muavini Garner'in namzetliği kaldı
rılmıştır. Ruzvelt'in tarafdarları ile 
Gamer'in seçim mücadelesi münte • 
hipleri arasında bir anlaşma vuku bul
muştur. Yalnız Jorj Vaşington'un 
devlet reisliği vazifesini arka arkaya 
üç defa deruhte etmekten imtina gös
termesi suretiyle yerleşen sağlam a
naneyi Ruzvelt'in bozup bozmıyacağı 
henüz mallım değildir. 

Her fey B. Ruzvelt'in 
karanna bağlı 

B. Ruzvelt'in üçüncü defa olarak 
Reisicümhur intihap edilmesine taraf
tar olanlarla buna muarız olan Reisi
cümhur muavini Garner'in etrafında 
toplanmış bulunan muhafazakar de -
mokratlar arasında bir anlaşma hasıl 
olmuş ve muhafazakar demokratlar, 
bu iddialarından vazgeçmişlerdir. Şu 
halde B. Ruzvelt'in üçüncü defa ola. 
rak reisicümhurluğa namzetliğini koy
masının başlıca manii ortadan kalk • 
mıştır. 

Bu anlaşmadan B. Rozvelt, ikı mü
him fayda elde etmektedir : 

1- Demokrat fırkasının vahdeti kur 
tutmuştur. Fırka, intihabata çok mü
sait şerait dahilinde girecektir. 

2- B. Ruzvelt, namzetliğini koydu. 
ğu takdirde kazanması ihtimali çok 
kuvetlidir. Bu suretle George Was
hington tarafından üçüncü defa reisi
cümhurluğa namzetliğini koymaktan 
imtina etmek suretiyle vücude ıeti -
rilmiş olan anane ortadan kalkmıı ola
caktır. 

Şu halde herşey, Reisicümhurun ve
receği karara baghdır. 

Yunanistan' da 
bir Mayıs bayramı 

''Harp lıaılryıılıberi lı.lya.dı bir ıiııir bulıram 
lıukam auruyor denilebilır. Bu lıaıen pddeı peyda 
edtr, feryııt .... l•lıılıt n. aadiai costerir. Bazııa 
111kGnat \11lacak lıi111aı •erir. Her balde anlaıılı
yor lıi halyıda içia 1Ç111 kaJ111yan bir dert Tardır. 
B. nedır ? Sarılı Hnlle lıılmiyoraı. T alııııin J pa
lıı1-lı İçİll halyH -ııı..tmdH ılııedea m~tale
alara tıalu,onı. Fıkat oıilara da akıl ud raıc:k 
lııbil deııldir. Son ıianlerde, İhılyan rıılıa ıene 
lıö1le lıiıl bir lıabran denesi ıeçiriyor.,. 

halrH ıaaetedluı•dea lıırııım ıtalya ıihi bir 
-.ıelıetıa iJiailıaya lıarp lıarıcı lı.alamıyua ı tclı
lindelıi ıoıleriae Oi,en .aluırrir ılıyor kı : 

"Harlıe lıtirıls elmelı lhımdır, deı: 1 midır? 
T alıil "- lıarar n..-lı ltılyııalara •İl bır lı.ık • 
tır. hal:rH ntaıuıını -•futı umma ııeyı muaa
ıip rorurse crııa yııpıcalı.lardrr. Fakat boyle lıare
lıet ehııiyorlar. Mıttaaıl, biı lıitraf ıleğilıı, 1&de
ce lıarp lıarlciyiı. Fakat ailıayete lıaılar böyle lıal
aryacaiız, diyorlar. Bına ıl&a etmekten ne fayda 
lıekledıklerini aııl.,._dıiı•m itiraf mecbur1Tt • 
tindeyiı.., 

ltalyıııwı aklıaa relıliii w iııııe aydui• -• 
lıarlıa ı:irmeıine kimsenin -ni alamıyacaııaa DA• 

zaran, lııı ttkildelci ilinları manaaıı ıorea mulıar
rir diyor lıi : 

''Mattuıl, beı lıarlıı ıireceiim. ıirmedtıı dara
-• de-kle bir teJ İltilı1al eılıleıaez.. Ba lıaberi 
alaa -•leketler lıe-• Ro_,.. koıap halyayı 
lıarlıe ıirmekten nııeçirmelı içia lıiıııisi lıir m111• 
taıleke kimisi lıir ada, kimisi lıir oalıil kimisi da 
koca \ıir Tiliyet takdim edemez. 

Tuna sularında 

Mavna şekline 
konmuş silôhh 

Alman gemileri ! 
Londra. 2 a.a. - Reuter ajansının 

diplomatik muhabiri, müsellilı alman 
karakol gemilerinin motörlü mavna 
şekline kalbedilerek Tuna sularına 
girdiklerini ve bunlardan bir kaçının, 
Bulgaristan'ın Rusçuk limanında bu
lunduklarını haber vermektedir. 
·Almanların, Tuna kontrolüne i§ti• 

rak etmek iatcdikleri mali'imdur. Fa
kat, Tuna beynelmilel komisyonu. 
Tuna sahildarı memleketlerin kendi 
suları üzerindeki kontrolü kendileri 
yapmaları hususunda mutabık kalmıt
tı. 

Alman karakol gemilerinin Tuna 
sularına gelmeleri, alman hükümeti
nin, sahildar memleketler otoritcıoine 
ve Tuna komisyonunun salahiyetine 
hiç kıymet vermediğini gösteren bir 
hareket teklinde teiakki edilmekte
dir. 

Tuna üurincleki gemi selerleri 
ve BulgOT hükümeti 

Sofya, 2 a.a. - Bulgar hükümeti, 
Tuna üzerindeki seyrisefain müşterek 
lfontrolünü temine matuf m.acar tek
liflerine karşı kendi noktai nazarını 
henüz bildirmemiştir. Resmi m?.hafil, 
alakadar bulgar servislerinin mesele· 
yi tetkike devam ettiklerini soylc
mektedir. 

Bulgar laükümeti laaberi 
tekzip ediyor 

Sofya; 2. a.a. - Bulgar ajansı, ad! 
yelkenli kıyafetine sokulmuş alman 
karakol gemilerinin Tuna iızerinde 
Ruscuk bulgar limanına demirlemi' 
oldukları hakkında Royter ajansının 
1 Mayıs tarihinde verdiği haberi en 
kati surette yalanlamağa selahiyettar
dır. 

Amerika'nın Sovyetlere 
bakır ihracah azaldı 

Atına, 2 a a - Bir mayıs gUntl bUtUn Londra, 2 a.a. - Amerikanın Sovyet 
Yunanlstanda, bUtUn halkln gentı mlk - Rusyaya yapmakta olduğu bakır lhr c tı
yuta iştirakiyle kutlanmıştır. nın genlı mikyasta tenezzlll etm ı Lon

TezahUratçılar, her tarafta kırala ve drada memnuniyetle karşılanmıotır Ç n 
mllll hlikUmete bağlılıklarını teyit etmiş • kU eksperler, bu bakırların Rusyadan Al
lerdlr. manyaya sevkedl!mekte olduğuna k nld'r-

Başvekil Metaksas Pirede ııso 000 tıçt - ler. 
ye hıta~n söylediği nutukta, hUkUmetın .Amerikaıı lııtatlsUkleri, Vladlvostok yolu 
l14=ller için aarfettıği mesaiyi tebarUz et- ı ne yapılmakta olan ihracatın 1940 s n • 
tlrmlı ve demlıtır ki : "- Yunanistan sinde 26 opo ton iken geçen mart nda 
aulh tatıyor ve ancak tamaınlyetınl mUda- 5600 tona dU,mU, oldutunu göstermekte • 
faa tçtıa harbe gtreblllr... dlr. 



Yazan: Neıet Halil ATAY 

Birleşik Amerika'da iç 
turizm için yapılanlar 

Büyük şehirlerde yaşayan 

Zengin, orta halli vaya fakir 
her Amerikalı hir turisttir 

Eflence ve iıtirahat parkları, tari-ı tikçe kaybetmiş olmaları onları pek 
bt parklar, hayvan parkları, Cavlar, üzmez. İçlerinde aşırı şahsiliği sos -
ormanlar, gCSller, kUr tehirleri, ranch- yal ve ekonomik inkitafa mani bir se
Jar_ ilh.. ilh... Bir kaç diğeri gibi meresiz dikbaşlılık, telakki edenler 
Wyoming devletine de çiftliklerinden bile vardır. Kaliforniya'da Dr. K. a
ft ıürillerinden fazla gelir temin e - dında çok neşeli bir amcrikalı ile "ki 
den bütün bu menabii ıize; "Birleıik bu bir tıb doktoru idi ve bütün haya· 
Amerika'da iç turizm için yapılanlar" tını petrol ve altın madeni aramakla 
batlıtı altında anlatmağı tercih edi· geçirmiı fakat çok az şey bulmuıtu" 
yorum. bunları konuşuyorduk; 

Eve la turiıt 1 Birleıik Amerika' da - Yemeğimi de ben düşünürsem 
turiıt zengin, fakir, orta halli büyük aıçıya ne kalacak? 
tehirlerde yaııyan halkın hepsidir. diyordu. 
Amerika ıehirlerinde hayatın her aaf- - Siz yemeğinizin nasıl pişeceğini, 
bada çok maddiletmit ve ıehirlilcr i- elbisenizin nasıl dikileceğini evinizin 
~in tahammill edilmez derecede mo- nasıl yapılacağını ilh .. ilh .. düşününü 
notonlapıf olduğuna fıraat buldukça niız ve butun bunları duşuniırken hiç 
lf&l'et etmittim. farkına varmadan bu işlerin her biri-

Amerika ıehirlerinde amcrikalının ni ayrı ayrı sizden çok daha liyakatle 
bfuını itleterek ve it yorgunluğunu yapabile«k bir ihtisas adamının mes
bu lrafa itletme zevkiyle telifi ederek lekf inkişaf imkanlarını çelmelersi
~lıttıfı pelı: az it sahası vardır. Fab- niz, cemiyetin yüksek menfaati her
rika, Amerika'da insan iradeıine yüz- kesin her şeyi, az çok bilmesinde mi 
de dokun ıekiz hlkim bir makine mil- yoksa herkesin bir şeyi fakat iyi bil
eueH, fabrika dıtındaki hayat da zev- mesinde midir? Tesbit edilecek esas 
ile ,are çalıtmak, zevke göre giyin- budur. Amerikada evler biribir~te 
mek, yemek ve eğlenmek imkanları benzer, şehirler, sokaklar, giyim, eğ
makinenin inkipfı nisbetinde aza • lence, süs herşey lıiribirine benzer. 
lan bir nevi manevi eaaret rejimidir. Ama Amerika'da ev şehir, sokak, gi-

Büyülr bir makinenin deliğine bir yim, eğlence ilh ... standardı dünyanın 
~ kurut atarak bir tabak yemek al- her yerinde olduğundan daha yük -
miak w yemek ,.Uzel ve eğlenceli A- sektir ... 
merlka hiklyelerinden biridir. t1in - Yeknasakhğın sebep olduğu, ru-' 
pek derinine gitmek iıtemiyenleri ht durgunluktan bahsetmek istiyo • 
telmifln bu ileri merhaleıl biru da rum !. 
pfırtır. - Bahsin içine makine düımanları-

- Bir lı:aç ıent attınız mı ne iıter- nın kaybolan işçi endividüalizmi hak-
eenis o çıkar? kındaki mersiyelerini karııtırmamak 

Dile benden'in bir batka tUrlilıll. şartiyle l 
Aradaki fark ıudur: evell makineye dedi ve devam etti; 
bir kaç ıent atınca ne iıteraenia o çık- - Şahsen ben bu kanaatte değilim. 
mu, makinenin içinde neler vana Eğer makine tekcmmut ettikçe haya-
bunlardan biri çıkar. Sonra yemek ta insanların şimdiye kadar alışma -
makinenin içinde naaıl iae öyle çıkar. dıkları yeni bir şekil veriyorsa bu, 
Pazı. veya u pitJDİf, az veya çok gar- ~ek.lini değiştiren cemiyetin değişme 
aitllrlU. •. Şimdi bir de bir yemeğin bil- ıhtıyacından başka neyi ifade eder? 
yilkçe bir liate içindeki yemekler a- Madam ki, elimizde bir ucu müsbete 
nsından seçilebileceğini, hattı garao- (iptid~t insa? hayatına) öteki muhay
na yemeğin töyle veya böyle olması yele (ıdeal ınsan hayatına) dayanan 
hakkında emirler de verilebileceğini bir terakki ölçiisü vardır. Şu ahlde ni
dilfUnUnilz; makinenin hayatına gir • çin terak.kiyi iptidai insan hayatının 
dikçe insanı naııl phıiyetıizleştirdi- !am tersı olarak anlayalım? İptidai 
fini daha vuzuhla teıbit edebilirıi .• ınsan gıdasını kendi arar bulurdu, el
m. bisesini evini vasıtalarını kendi ya • 

Bereket versin ki, Amerika'da ye • pardı, hayatını, malını kendi müdafaa 
mek yenecek yerlerin hepıi böyle de- ederdi. Aklının erdiği gibi ya:.ar, ak
fildir. Bir çok lokantalarda garsona, hnın erdiği gibi eğlenir veya ibadet 
yemek töyle veya böyle olıun diye ederdi. Şimdi mütekamil ideal inaana 
pek emirler veremezainiz (çünkü he • bu iptidai insan karşısında tam ıekli
merı her türlü yemek fabrikada hazır- ni vermeğc çalışınız! Ne demek iste
lanır, lokanta mutbağında mtılır) a- diğimi bilmem anlatabiliyor muyum? 
ma. listedeki bir kaç yemekten birini Avrupalıların makine Amerikası a • 
1eçebilirıiniz. leyhine söylediklerinden hiç birini 

SPOR 

lzmirliler Ankara'da 

Altay ve Altınordu 

burada lkiıer 

ma~ yapacaklar 
İzmirin Altay takımı dün tehrimi7.e 

relmiıtir. Burun de Altın-0rduluların gel
meleri bekhnmektedir. Altay ve Altınor
du yarın ve pazar gıiniı şehrimizde Genç
lerbırliği ve Muhafızgucu ile milli küme 
maçlarını yapacaklardır. 

Mılli kumenın beşinci haftasında ls
tınbulda Vefa - Fenerbahçe. Beşiktaş. 

Galatasaray arasında musabakalıır yapıl· 

ması lazım geliyordu. Fenerbahçe ve Gala
tasaray muhtelitinin Mısır·a hareketleri 
dolayısiyle bu maçlar fıksturün sonuna 
bırakılmı$tır. 

Ankarada cumartesi günü ilk miısaba
ka saat 14.30 da Gençlerbirrgi . Altay 
arasında olncak ve 16.45 tc de Muhafız. 
gucu Altınordu ile karşılaşacaktır. Milli 
kuıncnin ilk uç senesi musabakalarında 
İzmir takımları iyi neticeler alamamıslnr
dı. Fakat bu s:ne Altay ve Altınordu ge
rek lzmirde ve gerekse İııtanbulda naza
rıdikkati çeken maçlarla uzerlerıne umu -
mi bir alaka toplamışlardır. 

Altınordu ve Altay 7 maçta 14 er pu
vana sahiptirler. Altınordu yedi maçından 
üçunli kaı..anmış, birinde berabere kalmış 
ve ıiçün.d: maı:lup olmuştur. Altay iki ga. 

libiyet, 3 beraberlik ve ıki mag!Ubıyetle 
aynı puvana ulaşmıştır. 

Ankara takımları bugüne kadar yapı -
lan maçlarda İzmire nazaran çok duşuk 
kalmışlardır. Fakat karşı karşıya gelınce 

netıce hangi tarafın lehıne tahakkuk ede
cek 1 İzmir takımlarının oyunlarını gcir -
meden bunu k:stirmek mümkıin olamaz, 
Likın ıımdıden malum olan bir ıey varsa 
o dı İzmirlilerin Ankarada yapacakları 

musabakalar ıeçen ıenelerde oldugu gibi 
kolay kolay Ankara lehine t:celli etmiye. 
ceıiidir. 

Kahire'deki güreı 

müsabakasında 

4 galibiyet kazandık 
Kahire, 2 a.a. - Dlln akıam Kahlrede 

yapılan İstanbul • Kahire ekipleri gllreş 
mUııabakaları neticelerinde : 

72 kiloda Kandemir ve M kiloda kUçUk 
Hllseyln, puvan hesabi~ le, 

87 kiloda Mııııtafa tuı ile, 
Çoban, raklblnın nıllsabakayı bırakma • 

•iyıe Jf•llP ...,ımı.ıerdlr. 
79 kiloda Adnan, 61 kiloda Yaşar ve 66 

kiloda Yusuf puvan hesabiyle mağlQp ol
muoll\rdır. 

Türk gllreşçlferlnln klu yUksekllfl, ek· 
ııer mllıabakalarda kendisini bariz ıuret
te gösterınl§tlr. 

Milli küme maçları 
Bölge Futbol Ajanlığından : 
l Mlllt Kılme maçlarına mevcut fiks · 

türe göre vc aşatıda ya:ı:ılı programa tev. 
flkan bu harta 19 Mayıs Stadyomunda 
devam olunacaktır. 

4 ·~·1940 CUMARTESİ 
Gençlerblrlltl - Altay. Saat: l:S. Ha • 

kem: Mu:ı:a!ler Ertut. Yan hakemleri: Fev· 
zl Çat, Bedri Erdener. 

Muhafı:ı:gilcti - Altınordu. Saat: ıe .. ııs 
Hakem: Necdet Özgllç. Yan hakemleri : 
CelıU Oıkay, Namık Selkan. 

5·5-1940 PAZAR 
Gençlerblrllğl - Altınordu. Saat: 10. Ha 
kem: Ziya 07.an. Yan hakemleri: Ferih 

Esin, Bedi Nazlı. 
Muhafı:ı:gllcll - Altay. Saat ll.4:S. Ha -

kem: Refik Güven. Yan hakemleri: Nadir 
Çllesl:ı:, Bahaeddin Veske. 

1 ran'a gidecek demiryolu 

Bazı sebeplerden hattın 
istikameti değiştirildi 
Hüktimet Meclisten Irak ve İran hatlan 

için 50 milyon liralık tahsisat istiyor 
( Bııı ı. incı Hylada ) 

cı aarfolucalı: ve gelecek yılları 1ari bulu
na calı: tı r. 

Turkiyeyi, doıt ve komşu bu iki mem
lekete demiryoluylı bağlamak, bu suretle 
aradaki ticaret münasebetlerinin inki,afı

nı temin etmek üzere in aaı kararl~mıt ve 
kanunlaşmış olan Tıirkıy e • Irak, Türki
ye • İran demiryollarının ilk traversi 
bundan iki ıene eve! Dıyarbakır<la atıl

mıştı. Bu iki yıl içinde durmadan çnlıııl
mış ve haber aldıgınııza göre 159 uncu ki
lometredeki Kurtalan iııtnsyonuna yakla
şılmıştır. Bu istasyon Irak ve İran hudut
larına gidecek olan yolların ayrılacagı nok
taya 12 kilometre mesafede bir teşkilat 

ı stasyonudur. 

Bir yandan hattın inşaat faaliyeti ıürat
le devam ederken bir taraftan da hat1arın 
geçecegi yerlerin etüd hartaları hazırlan· 
makta ve ıüzerJihların zemine tatbıkı •· 
meliyelerine devam olunmaktadır. İran 

hattının Kurtalan - Vanıcilu kenarındaki 

Tuı mevkiine kadar olan kısmının etüı.I 
hartaları ve kati profilleri bitir.ilmittir. 
Bu kısımda, •imdiye kadar yıı.pılmı:s olan 
hatlarımızın hiç birinde tesaduf edilme. 
mis olan devamlı irızalar mevcuttur. Öy
le ki mecmu tulü 21 kilometreye varan ve 
en buyugtinun uzunluğu 700 metreyi bu. 
lan 95 tünel açılması, 40 • 50 metre irtifa
ında 6 viyaduk ve dort biıyük köprü inıası 
iCJlp etmektedir. Bundan başka Bitllıten 

evet Deliklıta$tan Van golü kenarına ka· 
dar yirmi kilometrelik bir tul üzerinde 
daimi Ôlarak çıglarla mücadele mecbu
riyetinden dolayı nakliyatın sık sık inkı· 

taı uğrıyacağı ve bu yüzden büyuk maıı

raflar ihtiyarına mecbur kalınacağı ınla

ıılmıııtır. 

Gene bu kısmın yirmi kilometresinde 
binde yirmi ve kırk kilometre1inde binde 
yirmi bcs olmak ıizere ı;ok .ert ve devam
lı meyiller kabul etmek mecburiyeti ha
sıl olacak ve bu ıuretle hattın nakil kabi
liyeti azalacak, trenleri hafif lokomotifle 
çekmek zarureti hasıl olacaktır. Bu yüzden 
yalnız bu kısmın inşaat ve yol malzeme
ıi masrafı takriben 4-0 milyon liraya balii 
olıca:k ve tahminen 3 - 3,5 senede ikmal 
olunabilecektir. 

Bu insa mü$kilitı ikinci bir yol arama
ya lüzum ıoıtermiştır. Mı.itehassııılar, e
velce t:sbit edilmiı olan iıtikametlerden 

ba•ka Van ıolıine ıitmek için Ellzı& -
Palo - Muı - Tui - R.ho•• latlkmaetllM 
de tetkik etmiş ve bu istikametin bir de· 
miryolu in,111 için en mü11it yer olduııu 
ıön.ilmliıtür. 

Bu iıtikamette yapılacak olan demiryo
lunun uzunlugu takriben 330 kilometre
dir. Bunun yilz kilometreıi lrızılı mın· 

takada ve ıeri kalan 230 kilometre1i he
men tamamiyle munbit ve mahıuldar o
valardan, &rızasız yerlerden ıeçmektedir. 
Bu ikinci istikamet üzerinde yalnız Eli
zıidan Ova'ya inmek için ıs kilometre tul 
Uzerinde ve Muı ovası nihayetinden Ra· 
hova'yı çıkmak için 40 kilometrelik bir 
tul Uzerinde ancık binde 12 yi ıeçmiyen 
bir mil mevcuttur. Geri lralan k111mdı ite 
meyil binde onu ıeçmemektedlr. Bu 1e

beple, hattın nakil kabiliyeti, Bitlisten 
ıeçen ıüzerılhına ııuaıan üç dört misli 
fula. olabilecek ve ıilrat bakımından da 
büyük ıiıratler tatbik edilmeie elveriıli 
bulunacaktır. 

Bu yeni ıüzerıihı göre inıı edilecek 
hattın Ellzıg'dan Van gölü kenarında bu
lunan Tui mevkiine kadar olan inta m11-
rafı ttkriben 45 milyon liradır. 

İran hududunda nihayetlen~elr olan demir 
yolu için Elizıi - Palo - Muı - Tui is
tikametinin takibi halinde ;yukarıda ny
dııiımız tercih sebeplerinden bııka bu 
ıüzerrihın evelki gtlzergShı nazaran daha 
mühim iki esaslı faikiyeti de vardır. Bun
lardan birincisi yeni istikametin İran 
tranıit nakliyatını 87 kilometre kadar kı
saltmış olmasıdır. 

İkinci faikiyet ise, Sıvaa - Erzurum 
hattını Tercan civarında hır noktadan 
başlıy.uak Van goliı sahiline birleştirecek 
olan muta sa vv er hattın Çapakçur veya 
Mu$'tan itibaren Van gcilune kadar olan 
kısmının Elizıg • Palo • Mu:s h.attı ile 
müşterek olmasıdır ki bu cihet de İran 
hudut hattının bu yeni güzergahı lehine 
çok muhim bir n.i ı;han teşkil etmektedir. 
Bitlis'i de demiryolundan mahrum bı

rakmamak için Rahovı ıstasyonundan 

itibaren diız bir arazide takrıben 14 kilo
metre tulünde bir ıube hattı ile bu mak
sadın cuzi bir masrafla temin olunabile
ceği anlaşılmaktadır. 

Hiıkumet, Diyarbakır iıtasyonundan 

Irak ve İran hudutlarına kadl\r yapılacak 
demiryolları hakkındaki kanunun birin
ci maddesini degıştirmege bu suretle lii
zum gcirmü• ve yukarıda izah ettiğimiz 

mucip sebepleri de bildirm"ştir. Liyiha
nın önıimüzdeki ıünlerde umumi heyette 
müzakere edileceği anlaıılmaktadır. 

İstanbul'da bir 
kaçakçıhk vakası 

meydana çıktı 
fatanbul, 2 (Telefonla) - Zonguldak -

tan Kl:Sııtenceye sefer yapan Er adındaki 
tllepte blıyUk bir kaçakçılık meydana çı -
karılmıştır. Vapurun ikinci kaptan ile 
lo8tromoııunun geminin bundan evelkl ııe
ferlnde gene Zonguldağa ve ııonra da is • 
tanbula kaçllk eşya çıkararak ııattıkları. 
yapılan ihbarlardan anl~ılmıştır. Vapur 
bu defa KöRtenceden gelmeden evel terli -
bat alınmış, ve gemi limana gir r girmez 
bir araştıı ma yapılmıştır. Bu araştırma ne· 
tfceıılnde g!!mlnln çok gizli yerlerinde bir 
ı;ok romen kadın blu7Jarı, kadın tuvalet 
efyuı, 100 çift çorap, ;ı 50 den fazla kaı,;ak 
qya bulunm~tur GenüoiD lklncl kaptanı 
n e oııtromoru m m 
lunmuıtur. 

Bohemya ve Moravya 

topraklarında 400.000 
Alman askeri var 

Paris; 2. a.a. - Çekoslovak ajansı -
nın aldığı haberlere göre, himaye ida
resi arazisi dehilindeki alman asker -
]erinin miktarı 300 ila 400 bin kadar 
tahmin edilmektedir. Bu askerler, sık 
sık yer değiştirmektedir. Himaye ida
resi mıntakasında ayrıca 80 bin kadar 
da Gestapo ajanı vardır. 

RADYO 

T'URXİTW 

--< Radyo DlfUz;yon Postalan 
TttRK:lYE Rad) osu - ANKARA. 

( Dalıra Uzunlutu ) 
1643 m. 
8170 m. 
19.7~ m. 

182 Kcı /l:W 
946~ Kca./ 20 
llmıs Kes 20 

CUMA: !.5.1940 

12.30 Proıram, memleket &a.at aya 
12.35 Ajans ve meteorolojı haber 
12.50 Muzik: Muhtelıf ıarkı ar ( 
13.30 - 14.00 Muzık: karıtık mıizık 
18.00 Program, ve memleket ua.t 
18.05 Muzık: hır konçerto (Pl.). 
18.40 '.Muzlk: Saz eserleri. Çalanl 

18.SS 
19.10 

19.30 

19.45 

:sen Kam. Buri Üfler, Csvd 
la, Refik Fersan, Nuri Ha 
raz. 
Serbe9l saat. 
Memleket saat ayarı, ajanı 
teorolojı haberlerı. 
Konuşma (Milli kahramanlık 
belerı). 
Muziık. Çalaolar: Cevdet Çal 
mıü N. S•yhun, Fahr1 Ko 
7.ettin Ökte. 
I - Okuyan: Mustafa Çag 
1 - Cemil bey - Kıirdılı hı 
peşrev ı. 

2 - Tatyo' - Kürd 1ı H. •rld 
ti a kın n veıii,hı). 
3 - Yesarı Asım - Kurdili 
kı: (Kedersiz h"c; coıar ıil 
4 - Hır sto - Kurd lı H. 
(Gulsen ac;ılsan). 
5 - - Kilrd"li H. 
(Misket geliyor mıskct). 
6 - Bimen Sen • Kur li H. 
(Seninle ey gulu ahı en). 
il - Okuyan: Azız: Tozem. 
1 - Kemençe taksımı. 
2 - Hafız Yusuf - Suzinik 
(Nedir bu cevru teııaful). 
3 - Hmsto - Suzinik oır 
nice daglar). 
4 - Arif - Suzin1k tarln: 
madı hali). 
5 - Ali efendi - Unak prlrr 
nim yarim guzeller ıcrveri). 
6 - Mustafa Çavuı - Unak 
(Yavruca ım rüzellend"), 

20.30 Muzik. Çalanlar: Fahıre 
Vecihe, Fahri Kopuz. 
I - Okuyan: Melek Tokgöı 
1 - Tahlrpuselık peşrevı. 
2 - Ziya bey - Tahırpuselık 
(Nim nidha ka"l oldum). 
3 - Refik Fersan - Tabi 
•arkı: (Canlandı hayalınde). 
4 - Tatyoı - Rast prkı: (B 
liıme bir hali perişanıma b 
II - Okuyan: Aziz Şeıuıes. 
1 - Kanun taksım!. 
2 - Udi İbrahim - KUrdlll 
kı: (Seneler aşkınla ınler). 
3 - Kemant Mustafa - Kiir 
ıarkı: {Ner:de1in ıen). 
4 - Fahri Kopuz - Kurdili 
kı: (0 fettan dılınin). 
5 - - Nihavend tar 
bab yıllardanberi). 
III - Okuyan: Mefharet S. 
1 - Hacı Faik - Rast prlaı 
!er ıa.c;ıın). 
2 - Rıfat - Seba tarin: ( 
yire degmc). 
3 - Rakım - Unalr prla: 
hiç yıkı,mıyor). 
4 - Halk türku.U: (İnce 
c:ilir mi). 

21.15 Konuşma (Bibliyoirafya). 
21.30 Muzık: kuc;iik orkeatra (tef 

Aekın). 
ı - , .. ,,,~....... • y• 
risı fılminden N~eli~im 
2 - E. Kalman: Prenıea 
peretinden potpuri. 
3 - Paul Lincke: Capri ( 
4 - M11cagni: Cavalleria 
na operaııı üzerine Tavan ta 
fanteli. 

22.15 lt_hm~eket saat ayan, dana 
rı: zıraat, esham • tahvillt. 
yo • nukut borsası (fiJat) 

22.35 Müzik: cazband (Pl.). • 
23.25 • 23.30 Yarmki program, Ti 

• • • • • • 
- < FRANSIZ RADYOLARI 
FRANSİZ Radyosunun TtlRKÇI: 

yatı bir zamandanberl günde iki d 
pılmaktadır. Dunlann saat ve dalga 
luklannı &şatıda bildiriyoruz : 

l - TÜRKİYE saatiyle 19 415 
dalKa 41.H M. 

2 - TÜRKİYE aaatlyle 20 3tl 
- P T.T. 253M. Radlyo - KEDİ 
227 M. 

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

Broadcastıng Corporatlon) in ecne 
lerde haber ne~nyatı programı : 

Ankara D 
Sıı.atlyle U 

Amerika'ya gitmeden ve aralarına doğru bulmuyorum. Şehir, i§ yeri a
brıpnadan önce herkea gibi ben de; merikalı için gittikçe sıkıntılı olu • 
amerikalıların o garip giyinitlerini, yormuı 1 Olabilir, hatta sıkıntı arta
orı yedi ya9ındaki torunu gibi giyinen ?il~r ~e.ı. Ne yapacaksınız? Geriye, 
amerikalı büyük anayı, talebesi gibi gi ıptıdaı ınsana mı döneceksiniz? 
yinen profesörü, damadı gibi giyinen Binlerce yıl makinesiz yaşamış ln
kayınpederi bütün bunları amcrikalı sanın hayatını ve insanlık felsefesini 

2 - :MJlll KOme haricinde kalan kulüple
rin mllmesslllerlyle 7·5·1940 salı gUnU aa
at 18 de bölge merkezinde bir toplantı ya
pılacaktır. Bu toplantıya aalüılyettar mU
messlllerlnl göndermeleri kulUp btlfkanla
rından rica olunur. 

3 - Umumi hakem toplantısı 7-5-1940 
11&11 gllnll ıaat 19 da yapılacaktır. :Muvak· 
kat lisanın olan her hakemin bu toplantıya 
lıtirakl ltizumu tebliğ olunur. 

Diğer taraftan El1zıi'dan Van ıolllne 
ridecek hattın dort ıcnede ikmali müm
kün bulunmaktadır. Bıı bakımdan da di
ieriyle ırasmda mühim bir fark yoktur. 

Mart ve nisan ayı içinde, Çckoslo -
vakya'ya, ekserisi garp cephesinden 
olmak üzere 15 bin kadar asker geti· 
rilmittir. Bunların hemen hepsinin &· 

yakları veya elleri donmuştur. Zira 
Siegfried hattında bu kış çok ıoğuk 
yapmıı ve soğuğun tiddeti, yeni ya -
pılmış ve kııın hiç ısıtılmamış olan 
mevzilerdeki fena ıerait ıebebiyle bir 
kat daha tesirini göstermiştir. 

TURKÇE 
İNGİLİZCE 

" 
" 

18 55 21.32 
8.15 31.55 

11.00 3155 
ls.so 19 8' 
15.15 19.M 

kalabalığın giyime ehemiyet verme· makine devrinin insanına ve felsefe- A 1 • b 1 
me iktidariyle izaha çalııırdım. Ka • s~ne uydurmağa imkan yoktur. 11 ye- t etızm mÜSa aka Orl 
famdaki bu kördüğüm yavaı yavaı an- rınde sıkılan insan şehir dışına çı
cak Amerika'da ve bir kaç ay kaldık- kacak, eğleoecek, kaybettiği iş zevki
tan aonra çözülmeie batladı. Gittikçe ni cemiyetin ona temin ettiği diğer 
büyük amerikalı ekıeriyetirı batka vasıtalarla telifi edecektir. Spor, eğ
türlü yapamadıkları için bu iti böyle lence, turizm bütün bunlar medenice
)'lr>tıklarını öğrendim. miyetlerin hastaneleri gibi gittikçe 

itte itaat, yemekte itaat, oiyimde, mecburf ıosyal müesseseleri haline 
• gelecektir. 

eilencede itaat... Siyasi hurıyetten ı 
mahrum memleketlerde ıeviye düşük- fte ıize, Amerika'da turizmin 
lüfüne ıebep olan ıahıiyetıizle•me - son yıllardaki inkişafını tam olarak 

• b' "' anlatan amerikalı bir izahı 
aın ır batka türlüıü 1 Amerika'ya, 
makineye göreai 1 Bilhasaa Amerika 
medeniyetini Avrupa medeniyetinden 
ayıran çıkıntıların en mühimlerinden 
biri! 

Buna' da Belediye Meclisi 
lıatan şerefine ziyafet 

Ankara okul spor yurtları küme bqkan
lıtından : 

Okullar aruı atletizm müsabakaları ~~ 
1940 pazar A{lnü 11&&t H 80 da 8fatıdakl 
programa tevfikan 19 Mayıs Stadyomunda 
yapılacaktır. 

KIZLAR: 
A - Kotular : 
100 metre .Urat .• 
4xıoo bayrak. 
B - Atlamalar : 
YllkRek atlamL (Bet klılllk takım ha -

llnde). 
Tek adım atlamL CBet kiılllk takım ha

linde). 
C - Atmalar: 
Eltopu. (BPf kltlllk takım h&llısde) 
ERKEKLER: 
A - Koıular: 
100 metre ıtırat 
.fOO metre orta surat 

Eıki İngiliz başvekili Mak Donald
ın ilk baıvekil olduğu aylarda söyle
diği bir nutukta ıu fıkralar vardır: 

Bursa, 2 a.a. - Yıllık toplantı devreılnl l:K>O metre mukavemet 
tamamlıyan belediye meclisi Azaları ıere • 4xl00 bavrak 
flne dlln gece Çelik PalRBta bir ziyafet ve- l00x200x400x800 Balkan bayrak 
rllmlıtir. Ziyafette vA.11, hUkümet erkAnı, B - Atlamalar : 
Ankaradan gelen bazı profesörler de ha • Hız almadan tek adım atlama 

Ankarahlara müjde 
ŞEHİR TİYATROSU tam kadrolariyle 

ULUS Sinemasında 
T emaillerine yakmda bqlıyoı\ 

8 Çarıamba ........................ ikizler 
9 Pertembe .............. ........ .. Yelpaze 

1 O Cuma ..... . ......... ................. Herkes kendi yerine 
11 Cumarteei ... .... ................. Bir muhuip aranıyor 
12 Pazar "Matine" .. .............. ikizler 
12 Pazar "Aktamı" .............. Şermin 
13 Pazartesi .......................... Hindistan cevizi 
14 Salı .................................. O Kadm 
15 Çartamba ........................ O Kadın 
16 Perıembe .......................... Sözün kısuı 

Biletlerinizi ıimdiden tedarik ediniz. 

lS oo 2s.ıs3 19.82 

" 20 00 2tl 53 
" 23 •5 8181 

l'RAN!IZCA. 14 15 16 8' 

" 13 00 81.32 

Mevludü ~erif kıra 
Devlet Demiryolları Çatalaf 

poıunda makinist Yusuf Ziya 
ran'ın eşi merhum Ayıe Yıldı 
huna ittihaf edilmek üzere 5 
pazar günü öğle namazını mU 
Atpazarında Arslanhane camiin 
lüdü ıerif okunacağından ar%\& 
dinda§ların gelmeleri rica olu 

Ziya Yıldıran 

_, •............................•..• . 
Sinema tekniğinin en 

merhaleai... Kahramanl 
devrinin etaiz deatanı ... "Yalnız bir ,eyi katiyen unutmama

hyız 1 Cemiyeti kurtaracak ıeyin 'te
nevvü ve 1ahsiyet olduğunu! Hepi • 
muin yekdiğerimi.e benzediğimiz 
&ün beteri terakkilerin son günü ola
caktır "- Müıueyyis vasıflarını, mef • 
kdrelerini, tesanüt ve yardım hiılc
rlnl, phtiyetlerini muhafaza ettiği 
llalde aynı ga~ye doğru aynı ilham i· 
le yürümektir ki milletimizi kuvet
U bulunduruyor, ancak bu haldir ki 
bizi ku~tli. canlı ve hayata mensup 
bir millet yapıyor .•. ". 

zır bulunuyordu. Bu mUnıısebtle aöyledl • tlç adım atlama 
ti bir nutukta tarih ve ılhat ve nnat Yüksek atlama .,11 lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. 
bakımından beynelmilel ıöhreU haiz olan C - Atmalar : : -

.-. 

Yeıll Bursanın tablt karakterini tebarüz Gülle atmL (Bet klılllk takım halinde). ===- K o N s E R Ankara Halkevinde ===: ettiren belediye relııl , tehir mecllıılnln Bur 
1& hakkında deterll kararlar aldıtını an- Bulı-..:.-..-n'da b(i...::..ı.. 1...!_ --m 
labnııtır. ..-._ ~ ...a UJT ~ --·• • • • 

Belediye retstntn bu nutkuna cevap •• - : : : 
ren Bura& v&llıl, ezcümle fUnları aöyle • Solya; 2. a.a. - Trojan'daki muu- -=- vı·yolonı"st Annı· Delman -=- := 
rnlıtır: •· Tl.lrk milleti yeni bir hayata zam iplikhane bir yangın yüzünden 
b&flamııtır. O hayat Kemalizm devrinin tamamen harap olmuştur. Yangının : : : 

BARBARA STANWY 
JOEL MAC CREA -
AKIM TAMIROFF 

U l US Sinemısındı 
~U~Un ~aplannı tahakkuk ettirmek yolun- bir kundakçılık eseri olduğu tahmin : p d 1 : : 
a
1 

ır.bahız bu 1yoıda ve her sahada vazıre d·ı k d. =- iyano a : f ERD STATZER : -. ................................ . 
a mıı Uyar arız Burııa, güzel bir tabiat e ı me te ır. Hasarat, 40 milyon leva • : 
parçası olan bu ılrln yurt, en güzel emek- miktarındadır. • l 1 -
!ere muhtaçtır. Şehrin bir çok lhtlyaçlan· = v v ALD . BACH • BRAHMS - SCHUBERT = .11111111111 
na cevap vermek için onları iyi duymuı. I =-- HUBA y . BAVTOK : : 
anlamıı ve sörmllt olmak lA.zımdır. bt• zmir' de aatm alınacak f irk etler : : 
yeni belediye retli ark&dqımız, memleke· bmır, IU, elektrik ve tramvay ılrkeUe • : 5 940 : : 
tfn bu lhUyaçlanııı yalandan Te Mır an ta- rlnbl htlldbnetoe 1&tın aıınmuı kar&rl8f • : mayıa 1 pazar alqamı aaat 21 ele : : 
ldp eden sönnU, ve anl&Dllf olu bir ar· mıttır. Nafıa Vek&lett 111 bu ılr.ketler mU· : • 1 : : 1939 PARIS film ae·-iAlllll"'I 
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Yabancılann kendileri hakkınc!ald 
IJstileri ne oluna olaun amerllrahlar 
wdyetlerlnden memnundurlar. Ma • 
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Akde • z • • 
vazıyetı 

ULUS -5-

Almanların Osterdal vadisi tarikiyle 
cenupla olan muvasalası kes· • 

1 
) dımanlar esnasında yerde tahrip edilen al-

( Başı 1 lncl say/ada man tayyarelerinin miktarı çok bUyUktür. 

Londra, 2 a.a. - İngiliz radyosu, Röros'u 200 kişiden ibaret ve Trondheim - Oılo demiryolu 
Norv--li ve İsveç gönüllülerinden mürekkep bir müfrezenin işgal hasara uğradı 

"'3' bu d kA • Norveçln cenubunda almanlar, Oslo ile 
etmif olduğunu tasrih ve Röros'un 25 kilometre cenu n a aın Bergen ara.smdıı irtibatı temine çalııımak-
Tvnaet'in de düıman tarafrndan terkedilmit olduğunu teyit et- ta ve ıarkta Hönefoe ve garpta Vosııda.n 
"·- kalkarak demiryolu boyunca gtlçlUkle Uer· 

mektedir. lemektcdlr. 
FrllMız Mkert mah!1llerl, ~lmalde Nar-

Almanlar püskürtüldü Rötros'un zaptı, Osterdal vadisi yo· vtk etrafındaki harekAt hakkında çok bü -
Stokholm, 2 a.a. _ Röros şehri bu luyle cenupla olan alman muvasalast· yük bir ketumiyet nıuhll!aım etmektedir. 

nın kesilmesi demektir. Fransız ruıkerl mahfillerinin ayrıca bil • 
sabah saat 5 de yabancı gönüllülerin • . . • dirdığine göre, Trondhelınl Oaloya bağlı • 
yardımı ile Norveç kıtaatı tarafından Muvasalanın tekrar temını ıçın yan demlryolu dUn hıgtllz hava kuvrtlerl 
i .. gal edilmiştir. Daha dün akşamdan Gudbransdalen'den geçmek lazımd, ır tnrafından yapılan hava hücumu netice • 

'S ı d 1 D b 11lndı> çok mlihtm ımrrtte hıumra us-ramıı· 
alman kıtaları Röros'tan dışarı atıl- ki, bu da her şey en eve om asın ttr. Hıı.sara u~ıyan mahal, earth ırurette 
mışlardır. zaptı ile kabildir. Halbuki alman bül- blldlrllmemekte fakat §ura.eı t<'barllz etti· 

Röros şehrinin ı mayısta fecir vak· te. nler.ine r.ağme.n Domba .. s h.ala mütte· rilmcktedlr ki hıı..~ar o derece mUhlmd!r ki 
S almıı.nlann Trondhclm ne Oslo ara&ında.kl 

ti Norveç kıtaatı ile bu kıtaata müza- fıklerın elındedır ~e mut~efı~ler toe- ırtıbaUarını takviyeye muvaffak olmaları 
haret eden ecnebi gönüllüler tarafın- ren'de çok kuvetlı mcvzıler ışgal et - takdirinde bile, bu iki mınts.ka arasında • 

k d · l ki dem!ryolu mllnakalıı.tı vahim .ırurette 
dan işgal edilmiş olduğu resmen teyit mc te ır er. SE'ktedar olacaktır. 
edilmektedir. Alman askeri makamat~ a~man k.ıta- Fransız. gazetelerinin tel•irleri 

Norveçliler, almanları Tynset'ten atının muvasalası cenup ıstı~aı:ı~tı~ • Pariıı, 2 a.a. - Havas bıldirıyor: Bu 
Kvikne'ye doğru püskürtmüşlerdir. de kesilmiş olması l~ım geldığını bız- sabah Pıı.ris gazetelerinin t:fsirleri: 

Havas ajansı muhabirinin Röros'tan zat tasdik etmektedırler. Alman tebliğlerinin Norveç cephesin-

Büyük Britonya hava 

filolarının faaliyeti 

Danimarka ve 
Norveç'teki üsler 

tazyik altında 
Londra, 2 a.a. - Amirallık dairesi, 

bugün a~ağıdaki tebliği neşretmiştir: 
İngiliz hava kuvetlerine mensup 

tayyarler, Norveç ve Danimarka hava 
üsleri üzerinde tuyıklerini devam et• 
tirmişlerdir. 

Stavanger hava meydanı dün sabah 
iki kere bombardıman edilmi~ ve bu 
tayyare meydanından başka Aalborg 
ve Fornebu tayyare meydanlan da 
şiddetli bombardımana ~bi tutulmuş-

Akdeniz!de vaziyeti ve ltalyanın kurmak istediği Akdeniz 
Sieglried'i hatlarını gösterir harita 

al·d· ığı m .. aıu.mata atf.en bildirildiğine Norverli.ler Kvikne'dcki alm. an- de zafer ıistUne zafer kaydeden haberle-
R 14 k ı b r ' rine rağmen, hııkikat busbütun bnskadır. tur. 

gore oros un ı ometre cenu un- lan sıllı§tırabilecehler mı. Röros'un tekrar zaptı haberi ":ce "'ec; Şimal denizinin cenup mıntakası n. 
da kain bir mevki olan Os'ta Norveç .. .. 
kıtaatı ile Tynset'i yeniden ele ge- Royter bildiriyor : vakit alındığın.dan, hakiki değeriyle bildi· ı zerinde yapılan bir uçuşta, tayyarele-

stokholm askeri eksperleri, alman- r:ıememiştir. rimizin birisi Norderneg adası civa· 

rkt~kdenizde emniyet tedbirleri : 
: «--------------------------kı i ııgiliz amiralhk dairesi, Ak· 
i). ı... deniz yoliyle Avustralya ve 
ak 11İndiatan'a giden gemileri için 

fi)'eni emniyet tedbirleri almııtır. 
.. Bu cümleden olmak üzere bu ge-
oı ·1 b S" k Jnı er, undan sonra uveyf ana· 
lik lından geçmiyecekler, Afrika'nrn 
._..ıgarp sahillerini takip ederek Ü· 
ıry • b 
). rnıt urnu'ndan dolaıacaklar ve 
~Öylece menzillerine knvuıacaklar
s. dır. Bunun aarih manaııı ıudur: 

Jl Akdeniz' de ani olarak bir tehlike 
~~ baı gösterebilir ve yahut göster· 
ur&: rnektedir; bu vaziyette ingiliz tica· 
• ..t ret ve nakliye gemilerini bir mace• 

li Pray .. "ki a ıuru emedense, fazla mas• 
rıcı raf~ ~ati.anarak, ve gün kaybedil· 

S 
urnesını bıle göze alarak bunlan 
·~o 'b , ıo: mıt urnu'ndan dolaştırmak ha· 

Ytrlıdır. Bu tedbir filhakika kim· 
c:a~ a.:ye zaran olmıyan, kimseyi teh· 

ırr: ~ıt etmiyen pasif bir tedbirdir. Fa· 
cd . ~t lngiltere'yi buna ıevketmek 

ıçın çok ciddi sebepler olması la-
2ııngelir. Gemilerin Omitbumun· 

ef: dan dolaşması demek, birdenbire 
' 1~69 da Ferdinand de Leueps'in 
~ ~cuda getirdiği büyük medeni· 

Yet eserinin, Süvey§ kanahnm 
cserı'tnanevi bir setle kapanması, ve 
a !~ dünya ticaretinin ıırrf bu tehlike 
ta•• --; - d 

.1 .. zun en 71 ııene gerileyip, 19 un· 
s ~ cu &ara dönmesi demektir. Iıte bu· 
~:· nun içindir ki, lngiltere'nin bu 

kararma büyük ehemiyet atfet· 
e kaf nıek lazımgeldiği kanaatindeyiz. 

I )~lkd • 
ı ~/f enizde lta1ya: 
ga'"'--------A kla bir ıual gelebilir: Akde· 

t niz'de her türlü tehlike ola· 
fr~ı: bilir. Fakat İngiltere, Cebelütta· 

rık'a SüveY§'e ve bunların arasın· 
da bulunan Malta adasına hakim· 

I >f dir. Ve Akdeniz'de kuvetli bir 
c~~ııl filo bulundurmaktadır. Bu meyan· 
: da birçok devletlerle dostluk 

.~ ~e ittifak muahedeleri aktetmit· 
1.S2 tır. O halde böyle bir tedbire ne· 
~·~ den lüzum gördü? Bu vaziyet s:s• kendisine her türlü tehlikeyi Ön· 
9.S• leınek imkanını veremez mi? Ha· 

19.82 dise • d h • . . k • . .. .. 
25 53 Yı a a ıyı görme ıçın onu· 
81.Sl tnüze bir Akdeniz haritası açalım 
~~·:~ Ve bakalım: ltalya'nın stratejik 

· \raziyeti hemen hemen Akdeni7.'i 

~kiy; .ayırınıı gibidir. Adriyatik 
raO enızınde İtalya Arnavutluğu a· 

~arak, burasını kapalı bir İtalyan 
b eııizi haline koymu~tur. Çünkü lağ.ı1 

iya 1 

ıld~r~ 

milt 
iind 

u boğazı istediği zaman mayn 
tarlaıiyle kapıyabilir. Diğer ta· 
r~ftan İtalya Yarımadası, çizme· 
nın burnundaki Mesina boğazmın 
:Ytrdığı Sicilya adaııiyle cenuba 
l' 0 iru uzanmaktadır. Sicilya ile 

l 
unus arasında bulunan Pantel· a • 

d'rıa adası, adamakıllı tahkim e• 
ıhni§ ıtratejik bir mevkidir. Bu 

11 • ••' ~~r~tı~ ~talya, Arnavutluk, Bren· 
zı, Sıcılya ve Pantellaria ara&ın· 

n sotl da çizilecek bir hat üzerinde Ak
anh1' :enizi ikiye böler bir vaziyette 

ulunmaktadır. 

esi· 
-"" ltaJyan istekleri: 

YV------
A
FF 
nda 

M alumdur ki, ltalya'da geçen 
•enenin §ubat ayında Fran· 

•a. aleyhinde birçok nümayi§ler 
Yapılntı§tı. lt&lyan gençliği &<>kak· 
lar~a "Tunus'u isteriz, Kouikar ıateri:a:, Cibuti'yi isteriz 1 Nis'i 
•teriz!" diye bağırmışlardı. Bu· 

ııu o zaman alelade bir sokak nü
;ı•Yiti telakki edenler olmu§tur. 

akat Akdeniz hakimiyeti bakı· 
~ın~an . bu İtalyan iddialarmm 

UY\lk bır ehemiyeti vardır. O za-
1111111 Dlt.nki istekleri buJ.Ünkü vaziJ: .. 

te naklederek hadiseyi tetkik e· 
delim: ltalya Tunus'u istemekle, 
kendisine yeni bir sömürge temin 
etmek arzuıunda değildir. Tu· 
nuıı, İtalyanların en mühim de
niz ve hava üsleri olan Pantel· 
laria adasının kar§ısındadır. hal· 
ya bu suretle Akdeniz'e hakim 
hatta tek bir delik olan Pantella· 
ria • Tunus arasını da kesmek İs· 
temİ§tİr. Bu İtalya için Akdeniz· 
de bir Siegfried hattıdır. Korsika· 
yı istemesinin sebebi de bu hattın 
önünde diğer bir hat kurmak ar· 
zusundan doğmuıtur. Çünkü Kor
sika ltalya'nın üç mühim hava Üa· 
sü bulundurduğu Sardunya ada· 
aınrn üstünde ltalya'ya doğru u
zanmaktadır. İtalyan sahillerine 
Elbe adası Caproca adası gibi kü· 
çük adalarla bağlanmaktadır. Bu 
suretle ltalya Yarımadasının ti· 
malinden Elbe, Korsika, Sardun· 
ya adası vaeıtasiyle Tunua'a doğ· 
ru ilk deniz cephesi kurulmuı O• 

lacaktır. Bu Akdeniz Siegfried'i· 
nin ilk hatlandır. İtalya ayrıca 
Nis'i istemekle, buradan Korsİ· 
ka'ya kadar olan sa.ha dahilinde 
bir ileri karakolu te~il etmek 
arzusuna kapılmııtır. 

İspanya ve İtalya: 
s onra unutmamak lazımdır ki, 

ltalya'nın frankiıt İspanya
dan da temin edeceği bazı men
faatleri bulunabilir. Şimdiki la
panya, Italya'nm kendisine yaptı
ğı yardımlardan dolayı belki ha
li. mütehassistir. Bundan hayli 
zaman evel, bir İspanyol askeri 
heyeti Roma'yı ziyaret etmİ§tir. 
Bu esnada ltalya'nın Balear ada
larından Majorka'da Palma hava 
üssü hakkında bir müzakere ya
pılıp yapılmadığını bilmiyoruz. 
Fakat herhalde Akdeniz vaziye
tinin bu kadar ehemiyetli bir ma
hiyet aldığı sırada, Franıa'nın İs· 
panya büyük elçisi Mare,al Pe
tain'in Paris'e gelip fransız devlet 
adamlariyle temasta bulunması 
manidardır. Bundan bir müddet 
evel de, İtalyan gazeteleri, lngil
tere'nin Norveç'te giriıtiği harp 
yÜzÜnden Akdeniz filosundan bir 
kısmını ayırıp yukan çekmeğe 

mecbur kalıp kalmıyacaklarmı 
sorar gibi bir vaziyet almı§lardı. 
Fakat sonradan Londra, ltalya'yı 
ku§kulandınnıyacak bir tekilde 
cevap vermİ§, ve Londra'da topla. 
nan yüksek harp konııeyi tebliği
nin nihayetine, ruznameye dahil 
meseleler meyanında Akdeniz va. 
ziyetinin de bulunduğu ve bu hu. 
susta da fransız ve İngiliz hükü
metleri arasında mutabakat oldu
ğunu tasrih etmek lüzumunu hia
aetmİ§tİr. 

Şimdi vaziyet nedir ! 

çirmeğe teşebbüs etmiş olan almanlar · N k 
ların Norveç'te münakale hatlarını çok Bu muzafferiyetı orveç ıtaatmın rında bir düşman tayyaresine rastla· 

arasında bir muharebe cereyan etmek- kl kadar genişlettikleri kana - kazanmış olma.ııı kayda ayandır. mı• ve bu tayyareyi düşürmüştür. 
tedir. Almanların Tv:nset'i tahliye et- uza ara 1 t l' h d l • • k 'f 'S ~· · d d' R" mıntakasında yaban· ngı u ava or usu tayyare erını esı Bu harekat e nasında, hava kuvet• 
miş oldukları bildirilmektedir. atın e ır. oros . d"l . b' surette bombardıman etmeleri ve müttefik 

1 
. . • . • h' 

cı gönüllülerle takvıye e ı mış ır k 1 . k 'dd 1• b' 1 k erımız hıç bır he ara ugramamı~, 1ç 
Yabancı gönüllülerin , k 1 • • nıvet erın, ço ~ı et ı ır a man mu il· • • • 

Yardımı halde bulunan. No~veç. uvet~ erının, vcmetinc karşı koymaları keyfiyeti, bil. bır ~ayıp kaydetmemış~ır... .. •. •• 
yeniden organıze edılmış ve halen al- tıin gazeteler tarafından tebarüz ettiril- lkı alman tayyaresı du§urulclu 

Şarktan gelip, Röros'u işgal eden man kuvetlerine karşı müessir surette mektedir. .iLondra, 2 a.a. - İngiliz radyosu, bir 
Norveç kuvetleri, dün saat 17 de şeh- harekete geçecek bir vaziyet almış bu- Nihai zalere dog"nı... İngiliz harp gemisinin Mam.sas'ta He-
re girmiş bulunuyorlardı. · N balarından lunduğuna daır orveç men • Fransız matbuatı, Norvesin ıtıalinde, inkel tipinde Uç bombardıman tayya-

N orveç ajansının bir telgrafında, bu alınan haberlere de büyük ehemıyet almanların müttefiklere tekaddıim etmlş resinin hücumuna maruz kalmış ol· 
kıtaatın fazla miktarda yabancı gö • atfedilmektedir. olmalarına rağmen, müttefik kuvctlcrin, duğunu bildirmiştir. İki alman tayya-
nüllüyü ihtiva ettiği bildirilmekte • Müşahitler, Norveçlilerin halen K- nihli ··fere ~adar bıitun . ga~tlc~iyl~ resi, düşürülmÜ§tÜr. , 
dir. Alman radyosu, bir kaç saat evel vikne'de hareket etmekte olan alman· çarr •rı lU:rumunu müttefıkan ılerı Diğer taraftan Norveç sahilleri •· 
verdiği bir haberde, bu kıtaların İsveç ları sıkıştırmağa muvaffak olup olmı· ıürmc tedir. çıklarındaki harekata iştirak etmiş o-
hududuna çekildiklerini bildirmişti. yacaklarını öğrenmeği alaka ile bek- Hıınri de Kerilis, Epok gazetesinde, lan Shark ve Seawolf adındaki iki in· 
Almanların şehri pek ani olarak bu zaferin, Narvik'te istihsali yakın oldu-
k 'ki . h llA A k !emektedir. . . . ı;..•nu söy!iyerck "zira, İsveç d:mir made- giliz denizaltısı, İngilteredeki üssül• 

ter ettı erı ve ma a ı resmı ma a- Fuldal'da, Öster vadısınden H3ef .. • ... harekelerı'ne do"nmu"c:.lerdı'r. 
t 1 h 1 k •td'ğ' ninin yolu elimizdcdlr ve alman filosunun :r 

ma a, muvasa a at arının esı ı ın· kı'n'e gı·den dagv yolu ve Dombas • Sto· Seawolf'un batırdığı alman nakli,,.. 
d hah 'kl · " ı kt d' Uçte biri denizin dıbinde yatıyor . ., de:nek ,, -

en settı erı soy enme e ır. ren demiryolu üzerinde alınanlar, tec· tedir. gemilerinin tonai yekiinu 8-000 tona 
Almanlar Röroı'tan neden rit edilmi§ vaziyette bul~nmaktadır. Pariı ıa:r:etelerinln hepsi, harbe nrarla baliğ bulunmaktadır. 

feRildiler? Burada Norveç kuvetlerıyle almanlar devam fikrini ifıı.de etm:kte ve müeadel~· ı Almanlara göre 
arasında yeni müsademeler olma~~ - ı ye dC\•am hususundaki Fransız - İngiliz Brrıın. 2 a.a. _ D N.B. Ajansı btldlrly<Wt 

Stokholm, 2 a.a. - Norsk Telegram dır. Bu yol boyunca, Öster vadısın· karar ve tesanüdtinün d11ha kuvetlendi~i- Ordu ba.Dlrumandanhtı tebliğ ediyor : 
Bureau gazetesi, alman esirlerinin an- d rit bulan ikinci bir alman mUf- ni göstermektedir. Mütte!ıkler s;alcbe İngiliz filosuna menırup, tayyare nakil~ 
ı ki " ı kıtaat R" en ge:r v .. 1 . . f d k. 1 .:ı. h ·d • gemllPrinln de dahil bulundugu, oldukça attı arına gore a man ının O· rezesinin Hjerkin'e vardıgı soy en • çalmak ı~ın her e a ar ıl\ıı ~:ı:ı. ır r. lruvetıı bir grup mayıeın birinci gUnU. 

ros'tan çekilmelerine iaşe maddeleri mektedir. Bu arada, Bergen'den elı· Alman kıtaları Andalıneı'te 1 I\'orvPç!n ga.rp eııhllfne yaklıışmıotır. Bıa 
ile mühimmat fikdanı sebebiyet ver- henüz teyit edilmiyen haber- Berlln 2 a.a. _ D.N.B • .Ajaruıı bildiri _ habE'r 11.lınır alınmaz, alman harp tayy&H • 
miştir. Filvaki Röros'taki alman müf- nan v~. .. t ken ralıcıan mütte- yor • ' lerlnden mürekkep bir :fllotill&, Norvetto • 

1 . 1 k 'k"il' . ·ı }ere gore, muş ere ~ :s Or.du b,..kumandanlı""ı tebJIM : ki ~sfulden harek"t etml3ttr. 
reze erı, aman uvveı u ıyesı ı e te- fik ve Norveç kuvetlerı, almanların İntlzam-;z bir şekilde ÇPkll:~ lngilizle· Düşman avcı tayyarelerinin çok tMl mi 
maslarını kaybetmiş bulunuyorlardı. .1 · h k t' da.fa.ası ı:c bütiln harp gemilerinin tekBif karadan yaptıkları ı erı are e ıne rln, intizamlı surette tnk\bi esnıuıında ııl· edilen ateeıne rııtmen almıuılar vazttele-
Almanların cenupla muvaaalaaı karşı koymakla meşguldürler. man kıtalan Andelmese 'nnışlar ve ııı.at rlnl yapmııılar ve dtış~anın iki avcı tay. 

kesildi Müttefik kıtaları ile Norveç 15
1 
~e ~~malı haçı hamil bayrağı eclıre çek· yaresını d 13:.ırmu~ıerdfr. Orta capta b!r 

St kh 1 2 " H · . . l K 'd m § er r. • • .. • bomba, bir tııyyc.re nakliye gem!elnln bq 
0 0 m; · a.a. - avaa " a1ansı kuvetlerının, alman arı va;rı an Alman resmı teblıgı tarafına ortalama lsnbet etmletır. Gernt. • 

bildiriyor : püskürttükleri söylenmektedır. Bu Berlin, 2 a.a. _ D. N. B. bildiriyor: den alevler ve dumanlar )1lkselmlştır. Dl • 
mevki Ardanger fiyorunun uzak 1 mayrs gecesi, Moren ve Roıoı'taki ~er bir tayyare nakliye gemisine de mu • 

bette Norveç'in İHaline mukabil, 
Musolini'ye bir tavizde bulunmu~ 
olabilir. ltalyanlann bugünlerde 
ablukadan yaptıkları tikayetleri 
aıkıla§hrmalan da belki bununla 
İzah edilebilir. Fakat İngiltere 
tedbirlerini tam almış, ve Ba§ve· 
kil Chamberlain'in dün söylediği 
gibi, birlikte hareket eden franııız 
ve İngiliz filolarının bir kısmı, tim· 
diden Akdeniz'in ıark havzasına 
(yani yukarda izah ettiğimiz Ak· 
deniz Siegfried'inin bu tarafına) 
geçmi§ ve lııkenderiye'ye doğru 
yol almakta bulunmuıtur. Bu ted
bir müttefiklerin pasif tedbirler· 
den aonra ilk aktif tedbiridir. 

Tedbirlerin sebebi : 

M Üttefikleri bu tedbirlere sev· 

· · d b ı vaffaklyetll bomba isabetleri olmuştur. 
şark sahilinde Cıd fıyo:u~ a .~ un - Norveç kuvetlerinin kumandanı ıeneral Mama!t bu taarruzun tesiri els yUzUndcD 
maktadır. Tahmin edildığıne gore, bu Hauc, teslim olmak istediğini bildirmiş görillememlıttr. Bundan b~ka, bir torpl· 
kuvetler Bergen'in şimali ıarkisin~e ve kıtalamıa muhasamatı kesmek emrini do muhribinin pupaeına orta capts. bir 

· d k~ · Laerdal'e bır vermiştir. General Haug'da.n kayıtsız v: bomba isabet etmJı ve muhrip derhal dW'-Sogne fıyorun a cıın maya me<'.bur olmuııtur. 
kaç gu"n e\•el ibra~ edilen kuvetler • ıartsız teslim olması istenmiştir. DU§man gemi ı.~atııesı da#ıtılnuştı!'. 

Oslo'dıın 11imaligarbt istikametinde 1- Harp gemilerinden ekserisi mUsademedaı 
den bir kısmıdır. • . . . v. • .. lerliyen alma.n kuvetleri yeniden ara.zi eonra, bUtUn BUratıeriyle garbe doğru u • 

Trondeirn'den bıld1rıldıgınc gore, kazanmışlar ve Sogne fiyordun& varmı1- zaklqmıılarclır. 
Gong şiddetli bir bombardımana ma • !ardır. Bir alman tayyareııl Uıısüne dönmemlı • 
ruz kalmış ise de mühim hasar kayde- Valdres mmt.akasmda evelce teslim [{· l t • •· •• d 
dilmemiştir. . k oldueu bildirilen dördı.incü Norveç frrka- Ufen; ~~nıs"/yar:;ı yuzun en 

Trondheim'in şimalindeki Steın • ımdan alınan esirlerin mikdıırı 300 ıubay 0 U yar ı var 
· h · vazı'yeti hakkında yeni ve 3200 erdir. 290 at, 3 da;;. topu ve 58 ma- Londra, 2 a.a. - Clakton kazası 1er cep esı " ku '-- ı · · 
h' b' h ber yoktur. kineli tiıfek ganaim alınmı:&tır. rLHtn arının 6 kı§ı olduğu alakadar 
ıç ır 'k~ 1' b ada ingiliz ku· Dombaas'ın ıimaliprkiıinde ilerliyen nezaret tarafından bildirilmektedir. 
Narvı e ge ınce, ur ' al alman kıtaları, ingilizl:rl bu mevkii sil- Bunlardan 4 U alman tayyarecisidir 

vetleri sahil boyuna çekilmi§ olan • y 1 1 il ~ 1mak · • 
bo ba d etmektedir rat!e terke mecbur etmiıtir. Alın.uılarm ara ı ar 34 a6 .r o Ü%erc 158 

mantarı m r ıman .. .. . . d . . . dır. 
Tromseo

'deki Norver. hukumetı rad- eline mühim miktar ı ganıum gcçmışür. 
:s Dombaas'ın 50 kilometre fimali~arklıinde M' c aoıJ10 sıno QıJIJl1lia7 p o SW 

yosunun neşriyatına nazaran mütte- Kleven mevkiinde ı mayrs akşamı muka-
fikler, Narvik'e yaklaşmakta ve bü • vemet etmek istemiı olan düşman müfro
tün mıntakalarda büyük bir hava faa- :r:elerl ceri pliskUrtülmüı ve 300 Norveçli 
liyeti görülmektedir. esir alınmı&tır. 

Franıız. askeri mahfillerinin likri 
Parla, 2 a.a.. - Fran11ız ukcrl mahatl · 

ıtnden bildirildiğine göre dUn Dombaasda 
ılddetll bir muharebe olmuştur. 

Diğer tıırll!tnn Finlandlyadan gelmi§ o • 
lan gönUllUlrr tarfından takviye edllml' o
lan Norveç müfrezelerinin göatermlı ol • 
dukları anudane mukavemet dolayıstyle al· 
manlann Störcn nııntakasında. Pörleden da· 
ha ilcrl J{ldemcml§lerdlr. 
Aynı ınahflllcr, Rl.lroa ve Tynsetnin Nor

veç kuvetıcri uı.ratındıın lstlrdat edUmlo 
olduğ'U haberi resmen te)1t etmemekte lee 
de bu hAdlseyc muhtemel nazariyle l·a'lcıl· 
maktadır. 

Dombacu'taki muharebe 
ıiddetlendi 

Blnnetıce almanların Oslo Ue Tr~>nd • 
helm aruında malik olduklan tahrnln e • 
dilen irtibat. bllyUk mUıkUI~t bahM•nıt \'C 

muvakkat bir ockllde temin cdllmtıı de· 
mektir. 

Kattegat acığında 

1iddetli lo.P 
sesleri iıilildi 

1 ngilizlerin bir hücum 

yapmış olması muhtemel 

Thorez Alman 
hükumeti hesabına 

~ahııyormuı 
Paris, 2 a.a. - Sabık komünist ve 

kaçak mebus Thorez'in Bade düka • 
lığında bulunduğunu ve orada Hitler 
bükümeti ile mutabık olarak faaliyet 
urfettiğini Matin gazetesi bildiriyor. 

tayyareleriyle harp gemilerinin hücu· 
muna maruz kalmıştır. Top ateıi, dün 
öğleden 10t1ra iki saatten fazla devam 
etmiştir. 

HMiseyi gözleri ile görmüş olan· 
lar, bir gemide yangın çıkmış ve bir 
diğerinin batmıı olduğunu söylemek· 
tedirler. 

Dombnn.cıdakl muharebe, eon derece ııld· 
detlenmlıı olup hıılA devam etmektedir. nu 
muharebenin nctlccııl hakkında. itimada. ııa
yan haberler alınamamıştır. 

Stokholm, 2 a.a. - İsveç radyosu, 
Kattegat medhalindeki Gotenburg· 
un şimalinde bulunan Skerries ada
cıkları halkının, dün, iki saat süren 
şiddetli top sesleri işittiklerini haber 
veriyor. Vaziyetleri iki ayrı kafile Gemilerin e~erisi §imale doğru F ilhakika Akdeniz'de lngilte-

re'nin kendi zararına ola· 
rak aldığı Umitburnu tedbirinden 
ba§ka, elle dokunulur, gözle gö
rülür bir tehlike iıareti yoktur. 
Yalnız 1937 de Musolini'nin Hit
ler'i .ziyaret ettiği esnada, İtalya
nın daha üç sene harbe ginniye
ceğine dair verdiği ııözün müdde. 
ti bitmektedir. Diğer taraftan 
Brenner'dc son Musolini • Hitler 
mülakatından sonra alman gaze
teleri "bu mülakatın ehemiyeti 
neticelerinden belli olacaktır!" di
ye bir söz aarfetmi§lerdi. Bunun 
bir neticesi, ltalya'nın, Almanya· 
nın Danimarka ve Norveç'te gi
riştiği istila hareketine hiç. olmaz· 
aa, aeı çıkannryarak manen mu
•aharet ıösterm..t oldu1 Hitlw. ~1· 

keden amiller arasında fU 
politik hadiseyi unutmıyalnn. 

Bundan birkaç gün evel Rey• 
naud bir nutuk ııöylemit ve de· 
mi§tİ ki: " Franııa 1 eylülde 
İtalya hükümetine, kendisiyle be· 
raber, dostane noktainazar teati· 
leriyle, iki memleket araııında mu· 
allakta bulunan meselelerin adil 
bir suretle tanzimine amade ol· 
duğunu bildinni§ti. Ve Itatya'dan 
o vakittenberi bir cevap alınmadı. 
Fransa, bu teklifinde devam el· 
mektedir." İtalya henüz fransız 
Ba§vekilinin bu aon teklifine de 
bir cevap vennit değildir. Hadi
selerin ıeyrine baka1ım: 1938 ııe· 
neıinde İtalyan hariciye nazırı 

Ciano, Fransa· ile muallakta bu· 
lunan meseleleri müzakere etmek 
için maslahatgü:ı:ar Blondcl'le bu· 
lu§tukları zaman: "Aramızda 
halledilmiyecek mesele yoktur. 
Yalnız aradaki fazla sivritıinekle· 
ri izale etmek lazımdır" demİ§tİ. 
Bundan sonra ıivrisinekler kah a-

zaldı, kah çoğaldı. Hele geçen 
senenin §Ubatında bu ıivrisineklcr 

den adeta oturulmaz oldu. Şimdi 
Akdeniz'de bu sivrisinekler daha 
fazlalqmıt olacak ki İngiltere 
cibinlik kurmağa mecbur kalmı§· 
trr. Gariptir ki bu sefer aivrisinek 
vızıltılan sade Fransa tarafından 
değil bunun tamamiyle aksi olan 
batka taraflardan da duyuluyor. 

Mümtca Faik FENiK 

Dundnn b~ka Stokholnı radyosu, mUt • 
tefiklE'rle norveçlllerin Bergen mıntaka -
sında mevzilerini tahkim ctm!ıı oldukları· 
nı blldlnnelüedlr. Almanlar, E!dafucrden -
dım çekllmlye mecbur olmuşlardır. 

H avaı' a göre vaziyet 
Havas Ajan!ll da, bugiln l.lğleden &on • 

ra, Norveçtekl ''nztyet hakkında franeız 
Mkerl nıahflllcrln!n beyanatına atfen, a • 
ollğıdakl malOmıı.tı vermektedir : 

Donıbıuı.s mıntakaııında çarpışma devam 
etmektedir ve bu hususta hE:'nUz sarih nıa
lOmat mevcut değildir. 

Naınsos. almnnlar tnrn.fınd:ın olddetll 
surette bombardıman edilmiştir. MUtte • 
flkl!'r de bir çok tayynrelcrin mevcut bu-

1 
lunduğu ha.brr vcrllın!ıı olan Sta\angerl 
Uç defa bombardıman etmiştir. Müttefik· 
ler aynı zamanda, Dan!ma.rkada Aalberg 
ve Oıılo civarında Fornebu tayyare mey
danları ile Trondhrlmdekl deniz tayyare • 
lerl üsaUnU de bombardımanlara tAbl tut • 
muşlardır. Hava çarpı§malan esnasında S 
tnglllz tayyaresi dUşmUştUr. 1ı:ıgl11z tay -
yareler1, uçua esnasında, aşnı miktarda &1· 

'!P!ll ~areal 4~U.,1WUı. ~m~ • 

halinde şimale doğru seyir ettiklerini yollarına devam etmişlerdir. 
gösteren bir kaç gemi görünmüştür. Almanlar esirleri 
Aynı zamanda fazla miktarda tayyare beıliyemiyorlar! 
bu gemilere karşı harekete geçmiştir. Diğer taraftan üç gündenberi ts-
Neticede, gemilerden biri ateı almış- veç'te bulunmakta olan 129 ingiliz 
tır. bahriyeliainin alınanlar tarafından ser 

Diln gece saat 21.30 da, Maratrand best bırakılmış oldukları, çünkü al· 
kalesinden de, şiddetli top sesleri du- manların bunları iaşe etmeğe mukte· 
yutmuştur. Diğer bir gemi daha tu- dir olmadıkları, bunların arasında bu
tuşmuş ve kuvetli bir ihtimale göre lunan bir kaptanın ifadesinden anla· 
batmıştır. şılmıştır. 

Bir ingiliz. hücumu mu? 1 Aynı kaptan, Narvik limanının ar· 
Stokholm, 2 a.a. - Tidningarnas tık katiyen kullanılamaz bir hale gel· 

Telegrambyraa, Goteborg'dan istih· miş olduğunu söylemiştir. Körfezin 
bar ediyor: dibine batmıı 30 kadar gemi vardır. 

Harp gemilerinin refakat etmekte Ve rıhtımlar dinamitle tahrip cdilmiı 
olduğu bir takım nakliye gemileri, İs- tir. 10 nisanda Narvik'te batırılmış o
veç'in garp sahilinde kain J oern ada- lan 5 kargonun mürettebatı 187 kifi-
11nın takribel\ ).Q mil &iJitnda in&iU. den Ş6 11 b.f.ı~tır. 



Yazan: Ne,et Halil ATAY 

Birleşik Amerika'da iç 
turizm için yapılanlar 

Büyük şehirlerde yaşayan 

Zengin, orta halli vaya fakir 
her Amerikalı bir turisttir 

Ellence ve iatirahat parkları, tari
lal parklar, hayvan parkları, Cavlar, 
ormanlar, 11:Sller, lrür tehirleri, ranch
Jar_ ilb .. ilh .•• Bir kaç diğeri gibi 
Wyaminı devletine de çiftliklerinden 
ft ıOrülerinden fazla gelir temin e -
den bütün bu menabii size; .. Birletik 
Amerika'da iç turizm için yapılanlar" 
bqlıfı altında an1atmağı tercih edi-
7orum. 

Evell turiat ı Birletik Amerika' da 
turiıt zengin, fakir, orta halli büyük 
tehirlerde yqıyan halkın hepsidir. 
Amerika tehirlerinde hayatın her saf
bada çok maddilepniı ve ıehirliler i
Cin tahannnül edilmez derecede mo
DOtonlqmıı oldutuna fırsat buldukça 
lpret etmittim. 

Amerika tehirlerinde amerikahnın 
lrafuını itleterek ve it yorgunluğunu 
bu Jrafa itletme zevkiyle telifi ederek 
plııtıp pek u it sahası vardır. Fab
rika. Amerlka'da insan irade.ine yüz
de dolnan aelrb hlkim bir makine mU
eueee, fabrika dııındaki bayat da zev
lle pe çalıpnak, zevke göre giyin
mek, yemek ve eflenmek imkanları 
makinenin inlripf ı niabetinde aza -
lan bir nevi manevi eaaret rejimidir. 

tikçe kaybetmiı olmaları onları pek 
üzmez. içlerinde aıırı şahsiliği sos -
yal ve ekonomik inkitafa mani bir se
meresiz dikbaşhlık, telakki edenler 
bile vardır. Kaliforniya'da Dr. K. a
dında çok neşeli bir amerikalı ile "ki 
bu bir tıb doktoru idi ve bütün haya
tını petrol ve altın madeni aramakla 
geçirmit fakat çok az ıey bu1muıtu" 
bunları konuıuyorduk; 

- Yemeğimi de ben dütünürsem 
•tçıya ne kalacak? 

diyordu. 
- Siz yemeğinizin nasıl pitcceğinl, 

elbisenizin nasıl dikileceğini evinizin 
nasıl yapılacağını ilh .. i1h .. dütünüraü 
nüz ve bütün bunları düşünürken hiç 
farkına varmadan bu itlerin her biri
ni ayrı ayrı sizden çok daha liyakatle 
yapabilecek bir ihtisas adamının mes
lekt inkipf imkanlarını çelmelersi
niz, cemiyetin yüksek menfaati her
kesin her ıeyi, az çok bi1mesinde mi 
yoksa berkesin bir ıeyi fakat iyi bil
meainde midir? Tesbit edilecek esas 
budur. Amerikada evler biribir:.ıe 
benzer, ıehirler, sokaklar, giyim, eğ
lence, aüı herıey lıiribirine benzer. 
Ama Amerika'da ev ıehir, sokak, gi
yim, eğlence ilh ... standardı dünyanın 
her yerinde olduğundan daha yük -
sektir •.• 

- Yeknuaklığın aebep oldutu, ru-· 
ht durgunluktan bahsetmek iıtiyo -
ruml. 

SPOR 
lzmirliler Ankara'da 

Altay ve Altınordu 

burada lklıer 

ma~ yapacaklar 
1zmirin Altay takımı dün tehrimize 

celmittir. Buıün de Altrnordulularm rel
meleri beki ~mektedir. Altay ve Altmor
du yann ve pazar ıünü ıehrimizde Genç
lerbirliii ve Muhahzgücü ile mitli küme 
maçlarım yapacaklardır. 

MilU kümenin beşinci haftasında 1s
tanbulda Vefa - Fenerbahçe, Beşiktaş -
Galatasaray arasında müsabakalar yapıl

ması lizım geliyordu. Fenerbahçe ve Gala
tasaray muhtelitinin Mııır'a hareketleri 
dolayısiyle bu maçlar fikstürün sonuna 
bırakılmıştır. 

Ankarada cumartesi ıünü ilk müsaba
ka aaat 14.30 da Gençlerbirli&i - Altay 
arasın.da olacak ve 16.45 te de Muhafız. 
ııücü Altınordu ile karşılaşacaktır. Milli 
kümenin ilk üç senesi müsabakalarında 

İzmir takımları iyi neticeler alamamıılar
dı. Fakat bu ı:ne Altay ve Altınordu re
rek lzmirde ve gerekse İııtanbulda naza
rıdikkati çeken maçlarla Üzerlerine umu -
mi bir alaka toplamı9lardır. 

Altınordu ve Altay 7 maçta 14 er pu
vana aahiptirler. Altmordu yedi maçından 
üçünü kauınmış, birinde berabere kalmış 
ve üçü.nd: ma~JQp olmuıtur. Altay iki ga
libiyet, 3 beraberlik ve iki mailübiyetle 
aynr puvanıı. ulaşmıştır. 

Ankara takımları buıüne kadar yapı -
lan maçlarda İT.mire nazaran çok düşük 
kalmışlardır. Fakat karıı kar9ıya gelince 
netice hanri tarafın lehine tahakkuk ede
cek 1 İzmir takımlarının oyunlarını &Ör -
meden bunu k:stirmek mümkün olamaz. 
Likin timdiden malClm olan bir ıey varsa 
o da İzmirlilerin Ankarada yapacakları 

müaabalralar ıeçen senelerde olduğu ıibi 

kolay kolay Ankara lehine t:celli etmiye
ceiidir. 

Kahire'deki güreş 

müıabakaıında 

lran'a gidecek demiryolu RADYO 

Bazı sebeplerden hattın 
istikameti değiştirildi 

--< Radye DltilB70D Poııtalan 
TttRKlYıı: Radyoau - ANKARA 
----( Dalsa Uzunlutu >----• 
1&43 m. 
81.70 m. 
19.76 m. 

182 ıcca./UO ltw. 
94~ Kca./ 20 Kw. T 

16195 Kes./ 20 Kw. 'f 

Hüktbnet Meclisten Irak ve İran hatlan 
CUMA: 1.5.1940 

12.30 Procram, memleket saat ayarı. 
12.35 Ajanı ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Müzik: Muhtelif 9arlnlar (Pl.). 
13.30 - 14.00 Müzik: karıırk milzik (P 
18.00 Proıram, ve memleket saat 
18.05 Müzik: bir konçerto (Pi.). 
18.40 Müzik: Saz e11erlerl. Çalanlar: 

için 50 milyon liralık talıaisat istiyor 
( Ba11 ı. incı sayfada ) 

cı aarfoluc&k ve gelecetı yıllara uri bulu
nacaktır. 

Türkiyeyi, dost ve komıu bu iki mem
lekete demiryoluyla bailamak, bu ıuretle 
aradaki ticaret münasebetlerinin inkiıah
nı temin etmek üzere inşa11 kararlaşmıı ve 
kanunlaımıı olan Ttirkiye - Irak, Türki
ye - İran demiryollarının ilk traversi 
bundan iki ıene evci Diyarbakırda atrl
mı$U. Bu iki yıl içinde durmadan çalıııl

mrı ve haber aldırımıza röre 159 uncu ki
lometredeki Kurtalan istasyonuna yakla
ıılmııur. Bu iıtaayon Irak ve lran hudut
larına ridecek olan yolların ayrılacağı nok
taya 12 kilometre mesafede bir tt1kilit 
istasyonu.dur. 

Bir yandan hattın inıaat faaliyeti ıürat
le devam ederken bir taraftan da hatların 
ıeçeceği yerlerin etüd hartaları hazırlan
maktı ve ıüzersihların zemine tatbiki a
meliyelerine devam olunmaktadır. İran 
hattının Kurtalan - Vangölü kenınndaki 
Tui mevkiine kadar olan kısmının etüd 
hartalan ve kati profilleri bitirilmi,tir. 
Bu kısımda, •imdiye kadar yaprlmıı olan 
hatlarımızın hiç birinde tesadüf edilme. 
miı olan devamlı inzalar mevcuttur. Öy
le lı:i mecmu tulü 21 kilometreye varan ve 
en büyüıünün uzunluiu 700 metreyi bu -
lan 95 tünel açrlma11, 40 - 50 metre irtifa
ında 6 viyadük ve dôrt büyük köprü inıası 
icap etmektedir. Bundan başka Bitliıten 

eve) Deliklitaıtan Van ıölü kenarına ka
dar yirmi kilometrelik bir tul üzerinde 
daimt Ôlarak çıilarla mücadele mecbu
riyetinden dolayı nakliyatın sık sık inkı
taa uirıyacaiı ve bu yüzden büyük mas
raflar ihtiyarına mecbur kahnacaiı anla
ıılmııtır. 

Gene bu kıımın yirmi kilometresinde 
binde yirmi ve kırk kilometresinde binde 
yirmi bet olmak üzere çok sert ve devam
lı meyiller kabul etmek mecburiyeti ha
sıl olacak ve bu ıuretle hattın nakil kabi
liyeti azalacak, trenleri hafif lokomotifle 
çekmek zarureti hasıl olacaktır. Bu yüzden 
yalnız bu kıımm inşaat ve yol ınalzeme
ıi masrafı takriben 40 milyon liraya balii 

İran hududunda nihayetleıucelr olan demir 
yolu için Elizıi - Palo - Mut - Tut is
tikametinin takibi halinde yukanda MY
dıiımıı tercih ıebeplerinden bqka bu 
ıüzerıthın evılki cüzergiha nazaran daha 
mühim iki eaulı faikiyeti de vardır. Bun-
1.ardan birlnciıi yeni iıtlkametin İran 
tranıit nakliyatını 17 kilometre kadar kı
ııaltmrı olmasıdır. 

İkinci faikiyet iıe, Sıvu - Erzurum 
hatunr Tercan civarında bir noktadan 
baılıy.arak Van rölü sahiline birleştirecek 
olan mutasavver hattın Çapakçur veya 
Muı'tan itibaren Van rölüne kadar olan 
kısmının Elizığ - Palo - Mue hattı ile 
müşterek olmasıdır ki bu cihet de İran 
hudut hattının bu yeni &'ÜZcrgahı lehine 
çok mühim bir rüçhan teşkil etmektedir. 
Bitlis'i de dcmiryolundan mahrum bı

rakmamak için Rahova iııtasyonundan 

itibaren diiz bir arazide takriben 14 kilo
metre tulünde bir ıube hattı ile bu mak
sadın cüzl bir masrafla temin olunabile
ceii anlaıılmaktadır. 

Hükümet, Diyarbakır iıtasyonundan 

Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak 
demiryollan hakkındaki kanunun birin
ci maddesini deiiştirmeie bu ıuretle lü
zum rörmüı ve yukarıda izah ettiiimiz 
mucip ıebepleri ile bildirmiıtir. Liyiha
nın önümüzdeki cünlerde umumi heyette 
müzakere edileceği anlaıılmaktadır. 

istanbul'da bir 
kaçakçıhk vakası 

meydana çıktı 

,en Kam, Basri Ofler, CsYdet 
la, Refik Fenan. Nuri Halil 
raz. 

18.S5 Seıi>Ht ıaat. 
19.10 Memleket uat ayan, ajanı ve 

teoroloji haberleri. 
19.30 Konuıma (Milli kahrarMnlık m 

bel eri). 
19.45 Müziık. Çalanlar: Cevdet Caila. 

mal N. S~yhun, Fahri Kopuz, 
zettin Ökte. 
1 - Okuyan: Mustafa Çajlar. 
1 - Cemil bey - Kilrdili hic 
peşrevi. 
2 - Tatyoı - Kürdili H. •rln: 
1i aşkın nişve&"ihı). 
3 - Yesari Aııım - Kürdili H. 
kı: (Kedersiz hiç coıar atlar 
4 - Hıriııto - Kiırdili H. 
(Gülsen açılsan). 
5 - - Kürdili H. 
(Misket ıeliyor mi&ket). 
6 - Bimen Şen - Kurdili H. 
(Seninle ey gulu ahıen). 
il - Okuyan: Aziz: Tozem. 
1 - Kemençe taksimi. 
2 - Hahı Yuıuf - Sw:inaık 
(Nedir bu cevru tepfiıl). 
3 - Hrriıto - Suzinlk prkı: 
nice dailar). 
4 - Arif - Suzinlk earln: (U 
madı hili). 
S - Ali efendi - UMak l&rirr: 
nim yarim ıüzeller ıerveri). 
6 - Mustafa Çavuı - UtPk 
(Yavrucagrm rüzellendi). 

20.30 Mtizik. Çalanlar: Fahire Fe 
Vecihe, Fahri Kopuz. 
I - Okuyan: M~lek Tokıöı. 
1 - Tahirpuselik pe9revı. 
2 - Ziya bey - Tahirpuıelilr 
(Nim niıiha kail oldum). 
3 - Refik Ferıan - Tahirpu 
prkı: (Canlandı hayalinde). 
4 - Tatyos - Rut tarkı: (Bir 
lüme bir hali peripnrma ba.kdı 
JI - Okuyan: Aziz Şenaea. 
1 - Kanun takıimi. 
2 - Udi İbrahim - KUrdilt H. 
kı: (Seneler qlnnla inler). 
3 - Kemani Mustafa - Kürdili 
taf'kı: (Ner:desin nn). 
4 - Fahri Kopuz - Kürdili B. 

btanbul, S (Telefonla) - Zonguldak - lrı: (0 fettan dilinin). 
tan Köstenceye sefer yapan Er adındaki 5 - - Niha .. nd IU'kı: 
ftlepte büyük bir kaçakc;ılık meydana çı - balı ydlardanberf). 
kanlmıotır. Vapurun ikinci kaptan ile III - Okuyan: Mefharet S. 
lostromoınınun geminin bundan evelld ııe- 1 - Hacı Faik - Ran prlıa: ( 
terinde lt(lne Zonguld&ga ve sonra da 1a - ler aaçsın). 

Bi1yi1k bir makinenin deliğine bir 
~ kurut atarak bir tabak yemek al
mak " yemek fibel ,.. eğlenceli A
merika hiklyelerinden biridir. f ıin 
pek derinine sitmek iıtemiyenleri 
telmllln bu ileri merhalesi biru da 
pprtır. 

- Bir kaç aent attınız mı ne iater
eenis o çıkar 1 

- Bahsin içine makine düpnanları
nın kaybolan itçi endividüalizmi hak
kındaki mersiyelerini karııtırmamak 

4 galibiyet kazandık 
Kahire 2 a.a. _ Dlln akıam Kahlrede olacak ve tahminen 3 - 3,5 ıeneıde ikmal 

yapılan fstanbul - Kahire ekipleri ~eı olunabilecektir. 

tanbula kaçak eoya çıkararak sattıkları, 2 - Rifat • Seba tutar 
yapılan ihbarlardan anlqılmıştır. Vapur ylre deime). 
bu defa Köııtenceden gelmeden evel tertl - 3 - Rakım - Uttatr ...-ta: 
bat alınmıo, ve gemi limana Jrirer girmez hiç yakıımıyor). 

Dile benden'in bir bqka ti1r1Uıil. 

Aradaki fark tudur: evell makineye 
bir Jraç sent atınca ne laterunia o çık
mu, makinenin içinde neler vana 
bunlardan biri çıkar. Sonra yemek 
makinenin içinde naaıl ise ayle çıkar. 
ıruı. veya u pipnif, u veya çok gar· 
ait6rl\t •• Şimdi bir de bir yemeğin bü
yükçe bir liate içindeki yemekler a
ca11ndan seçilebileceğini, hatta garso
na yemeifn fl:Syle veya böyle olması 
hakkında emirler de verilebileceğini 
dfif OiıilnU.; makinenin hayatına gir -
dikçe inunı nasıl phaiyetaizleıtirdi
lini daha vuzuhla tesbit edebilirai • 
m.. 

Bereket venin iri, Amerika'da ye -
mek yenecek yerlerin hepsi böyle de
lildir. Bir çok lokantalarda praona, 
yemek fCSyle veya böyle olaun diye 
pek emirler veremezsiniz (çünkü he -
men her tGrlü yemek fabrikada buır
lamr, lokanta mutbağında ıaıtılır) a
ma. liatedeki bir kaç yemekten birini 
•~bilirainis. 

Amerika'ya ıftmeden ve aralarına 
lranpnadan hce herkes gibi ben de : 
amerikalıların o garip giyiniılerini, 
on yedi yqındalci torunu gibi giyinen 
amerikalı bUyttk anıyı, tale-beıi gibi gi 
yinen profeaöril, damadı gibi giyinen 
Jrayınpederi bütün bunları amerikalı 
lralabalıpn ıfyime ehemiyet verme
me iktidariyle izaha çalııırdım. Ka -
famdaki bu lrördüiüm yavat yavaı an
cak AmeriJra'da ve bir kaç ay kaldık
tan aonra çözülmeie batladı. Gittikçe 
büyük amerikalı ekseriyetin baıka 
türlü yapamadıktan için bu iti böyle 
flDtllrlarını öfrendim. 

itte itaat, yemekte itaat, ıiyimde, 
•ilencede itaat... Siyıai hüriyetten 
mahrum memleketlerde •eviye diltülr-
101Une sebep olan phsiyetaizleıme -
ilin bir bqka türlüsü 1 Amerika'ya, 
makineye ıCSreai f Bilhaıaa Amerika 
medeniyetini Avrupa medeniyetinden 
ayıran çıkıntaların en mühimlerinden 
biri! 

Eüf ingiliz bapelrili Mak Donald
an ilk batyelril olduğu aylarda aöyle
difi bir nutukta ıu fıkralar vardır: 

.. Yalnız bir ıeyi katiyen unutmama
hyıa I Cemiyeti kurtaracak teyin te
nevril ve phsiyet olduğunu 1 Hepi • 
mwn yelrdiferimift benzediğimiz 
lfkı beteri teraklrilerin eon günü ola
caktır-- Mihueyyi. va11flarını, mef • 
ktlrelerlnl, teaanOt ve yardım hiıle
rlnl. phliyetlerini muhafaza ettiil 
laalde aynı ga~ye doğru aynı ilham i
le ,Urilmelrtir iri milletimizi lruvet
U bulunduruyor, ancak bu haldir iri 
ltlat kuwtll, canlı ve hayata mensup 
bir millet yapıyor .• .''. -Yabulcılann kendileri hakkın4akl 
llflllri ae oluna ohull llDfrlkalılar 
wd'9t]erlndea mmmaalvlar. lla • 
.._,. tlbi ollrü ~ stt. 

müsabakaları neticelerinde : Bu inıa mlltkilltı ikinci bir yol arama-
bir &rftftırma yapılmıotır. Bu araştırma ne- 4 - Halk tilrkiiltl: Clnu ~ prtiyle! 

dedi ve devam etti; 
72 klloda Kandemir ve 66 kiloda kUçUk ya lüzum ıöıtermiıtir. Müteha11ııılar, e

Hll11eyln, puvan heııablyle, 
87 kiloda Mustafa tut ile, velce tesbit edilmiı olan iıtikametlerden 

tlceslnde geminin çok gizil yerlerinde bir c;ilir mi). 
c;ok romen kadın blur.lan, kadın tuvalet 21.15 Konu9mı (Bibliyoirafya). 
etyuı, 100 çift çorap, lliO den fazla kaçak 21.30 !:f_'!_~k: klic;ttk orlreltra (tef: - Şahsen ben bu kanaatte deiilim. Çoban, rakibinin mUaabakayı bırakma - bet'1ta Van ıölline ıitmek için Elbıi-
~ bul~tur. Ge ~ kQtaDı -Eler makine te'kemmUt ettikçe haya- nyıe salip plndllerdll'. .... - 14 .. - TQ • ..--. ıatt-....... 

79 kiloda Adnan, 61 kiloda Y~ar ve 66 _.,.d k' k · b · ' k · b" d 1Te ostromo!ru m u ili e m -o- '~~ f - ~ • . f ' l . . ı:l:lef' " 
ta insanların §İmdiye kadar alışma -
dıkları yeni bir ıekil veriyorsa bu, 
teklini değiftiren cemiyetin değiıme 
ihtiyacından başka neyi ifade eder? 
Madam ki, elimizde bir ucu müsbete 

kiloda Yusuf puvan hesabi 1 ,..1... 1_ e tet ı etmış ve u ıstı ametın ır e-
ye ma .. up o · 1 · ·· ·· · d muıtardır. mıryo u ınpıı ı~ın en muuıt yer ol uiu 

lunmuıtur. rısı ı mınden Neteliyim IU'klll 
2 - E. Kalman: Premea Çanlal 

Türk glireıçtferlnln kllll yUkaekllti, ek- ıörlllmüıtür. 
Bohemya ve Moravya 

topraklar1nda 400.000 
Alman askeri var 

peretinden potpuri. 
3 - Paul Lincke: Cıpri (Ser 
4 - Mucacni: Cavalleria Ra 
na oPeraaı üzerine Tavan ta 

ser mUsabakalarda kendisini bariz .IUJ'et
te J1;ÖStermlştlr. 

(iptidat insan hayatına> öteki muhay- Milli küme maçlar1 
yele (ideal insan hayatına) dayanan Bölge Futbol AJanlıtından : 
bir terakki ölçüıü vardır. Şu ahide ni- 1 - Milli Kllme maçlarına mevcut fike· 
çin terakkiyi ipt1dat insan hayatının tllre göre ve aııatıda yazılı programa tev -

flkan bu hafta 19 Mayı• Stadyomunda 
tam tersi olarak anlayalım? iptidai devam olunacaktır. 
insan gıdasını kendi arar bulurdu, el- •·~-1940 CUMARTESİ 
b' · · · · 1 k Gençlerblrllti - Altay. Saat: 13. Ha -
ıaeaını evını vasıta arını endi ya • kem: Muzaffer Ertuıt. Yan hakemleri: Fev-

pardı, hayatını, malını kendi müdafaa zi Çat, Bedri Erdener. 
ederdi. Aklının erdiği gibi yapr, ak- MuhafızgUcü - Altınordu. Saat: US.~ 
lının erdiği gibi cgwlcnir veya ibad•t Hakem: Necdet ÖzgUç. Yu hakemleri : 

~ CelAJ O•kay, Namık Selkan. 
ederdi. Şimdi mütekamil ideal inaana 6-6-1940 PAZAR 
bu iptidai insan karıısında tam tekli- Gençlerblrllti - Altınordu. Saat: 10. Ha 
ni venneğe çahıınız ı Ne demek iıte- Es~=~~ir~~z::n- Yan hakemleri: Ferih 
diğimi bilmem anlatabiliyor muyum? MuhafızgllcU - Altay. Saat 11.43. Ha -
Avrupalıların makine Amerikaaı a • 1,kem: Refik GUven. Yan hakemleri: Nadir 
leyhi .. J d"kl · d . . . Çilesiz, Bahaeddin Veske. 

ne •oy e ı erın en hıç birınl 2 - Milli Kllme haricinde kalan kulüple· 
doğru bulmuyorum. Şehir, it yeri a- rın mümessilleriyle 7-6-1940 ..ıı gUııU aa
merikalı için gittikçe sıkıntılı olu • at 18 de bölge merkezinde bir toplantı ya. 

Y
onn ı 01 b'J' b 4 pılacaktır. Bu toplantıya •alA.hlyettar mU
. . Uf a ı ır, att. ııkıntı arta- messtllerinl göndermeleri kulUp bllfkanla· 

bıhr de!. Ne yapacaksınız? Geriye nndan rica olunur. 
iptidai insana mı döneceksiniz? ' 3 - Umumi hakem toplantııı 7-6-1940 

Bi 1 
1 

k' • u.lı günü aaat 19 da yapılacaktır. Muvak-
n erce yı ma ınesız yapmıt in- kat ıısıuıın olan her hakemin bu toplantıya 

sanın hayatını ve insanlık felsef eaini lıtlrakl lüzumu tebliğ olunur. 
makine devrinin insanına ve felsefe-
ı~ne uydurmağ~ imkan yoktur. ı, ye-- Atletizm müsabakalar1 
rınde ııkılan ınsan tehir dııına çı
kacak, eğlenecek, kaybettiği it zevki
ni cemiyetin ona temin ettiği diğer 
vasıtalarla telafi edecektir. Spor, eğ
lence, turizm bütün bunlar medeni ce
miyetlerin hastaneleri gibi gittikçe 
mecbur! aosyal mileHeaeleri haline 
gelecektir. 

lıte ıize, Amerika'da turizmin 
son yıllardaki inkişafını tam olarak 
anlatan amerikah bir izah 1 

Bursa' da Belediye Medisl 
lzalar1 19refine ziyafet 

Buraa, 2 a.a. - Yıllık toplantı devresini 
tamamhyan belediye meclisi Azaları ıere -
flne dUn gece Çelik Palasta bir ziyafet ve
rllmı,tır. Ziyafette vAll, hUkümet erkAnı, 
Ankaradan gelen bazı profesörler de ha -
zır bulunuyordu. Bu mUnuebtle söyledi -
ti bir nutukta tarih ve •lhat n aaııat 
bakımından beynelmilel tölıretl hais oJaıı 
Yetil Buraaıun tabii karakterini tebarila 
ettiren belediye reisi, ıehJr mecllııtnln Bur 
• hakkında deterli kararlar aldıtını an
latmııtır. 

Belediye reisinin bu nutkuna cevap ve • 
ren Buraa vllı.i, ezcümle fUDl&n söyle • 
mlftlr: "- Türk milleti yeni bir hayata 
bqlamııtır. O hayat Kemalizm devrinin 
bUtUn icaplannı tahakkuk ettirmek yolun
dadır. Biz bu yolda ve her sahada vazife 
almıı bahtlyarlarız. Bursa, güzel bir tabiat 
parçuı olan bu ılrln yurt, en gllzel emek
lere muhtaçtır. Şehrin bir çok ihtiyaçları
na cevap vermek t~n oDlan iyi duymut. 
aalamıt ve sörmU, olmak lbtmdır. itte 
7ul beledi)'e retli arkadalımıa. aemlelce
tta 1N lhtl7&Çlannı yalaDdaa ve bir aD ta· 
- edla sOnnOf .. ..ı .... ., olea bir ... 
~. KadJlllM mnatllldrltllll dl -....... 

Ankara okul apor yurtlan kUme balkan
htından : 

Okullar aruı atletlsm mtıaabakalan 6-S-
1940 pazar sünü aut 1uo da q&lıdaki 
programa tevfikan 11 K&yıa St.adyomunda 
yapılacaktır. 

KIZLAR: 
A - KotUl&r : 
100 metre atırat.. 
blOO bayrak. 
B - Atlamalar : 
Yükııek atlama. (Bel ldtlllk takım ha -

llnde). 
Tek adım atlama. <Bet k11Uik takım h&-

llnde). 
C - Atmalar: 
Eltopu. (Beı kltlllk takım halinde) 
ERKEKLER: 
A - Kotular: 
100 metre •ürat 
400 metre orta sürat 
1300 metre mukavemet 
4:ıı:100 bayrak 
100x200x400:ıı:800 Balkan bayralc 
B - Atlamalar : 
Hıs almadan tek adım atlama 
'Oc; adım atlama 
YWaıek atlama 
C - Atmalar: 
GUlle atmL (Beı klılllk takım halinde). 

Bulıarietan'da b6yük bir yanam 
Solya: 2. a.a. - Trojan'daJd muu

zam iplikhane bir yangın yUzUnden 
tamamen harap olmuıtur. Yangının 
bir kundakçılık eseri olduğu tahmin 
edilmektedir. Hasarat, 40 milyon leva 
miktarındadır. 

lzmir' de satın alınacak ıirketler 
bmlr, 1111, elektrik n tramvay flrketle -

rtnm htlldbnetoe aatın a1ımnuı kararlat -
mıttu'. Nafıa 'f'ü&letı il• bu flrketler mtı
meef11erl U'U'ndeJrt ~ nJal\--~ 

Bu iıtikamette yapılacak olan demiryo
lunun uzunluiu takriben 330 kilometre
dir. Bunun yilz kilometreıi Arızalı mm
takada ve ıeri kalan 230 kilometresi he
men tamamiyle münbit ve mabıuldar o
valardan, lrızuız yerlerden seçmektedir. 
Bu ikinci iıtikamet üzerinde yalnız Ell
zıidan Ova'ya inmek için 15 kilometre tul 
üzerinde ve Mut ovur nihayetinden Ra
hova'ya çıkmak için 40 kilometrelik bir 
tul lzerinde ancak binde 12 yi ıeçmiyen 
bir 11111 mncuttur. Geci kalan kmmda iıe 
meyil binde onu ıeçmemektedir. Bu se
beple, hattın nakil kabiliyeti, Bitliıten 

ıeçen ılizerılhma nuuan Uç dört miıli 
fula olabilecek ve ıürat bakımından da 
büyük ıüratler tatbik edilmeie elveriıli 
bulunacaktır. 

Bu yeni cüzerıiha ıöre inşa edilecek 
hattın Ellzri'dan Van ıölil lrenarmda bu
lunan Tui mevlriine kadar olan inta mu
rafı talrriben 45 milyon liradır. 

Diier taraftan Ellııi'dan Van ıölline 
ıidecek hattm dört ıenede ilrınali mlim
klln bulunmaktadır. Bu bakımdan da di
feriyle arumda mlihlıa bir farlr yoktur. 

Pari•; 2. a.L - Çekoalovak ajansı -
nın aldığı haberlere göre, himaye ida
resi arazisi dehilindeki alman asker • 
terinin miktarı 300 ili 400 bin kadar 
tahmin edilmektedir. Bu askerler, sık 
sık yer deiiıtirmektedir. Himaye ida
resi mıntakaıında ayrıca 80 bin kadar 
da Gestapo ajanı vardır. 

Mart ve nisan ayı içinde, Çekoslo -
vakya'ya, ekserisi garp cephesinden 
olmak üzere 15 bin kadar asker geti
rilmiıtir. Bunların hemen hepsinin a
yakları veya elleri donmuılur. Zira 
Siegfried hattında bu kıı çok soğuk 
yapmıt ve soğutun tiddeti, yeni ya • 
pılmıı ve Jnıın hiç ıaıtılmamıı olan 
mevzilerdeki fena ıerait aebebiyle bir 
kat daha tesirini ıöstermiıtir. 

Ankarahlara müjde 
ŞEHİR TİYATROSU tam kadrolariyle 

ULUS Sinemasında 
T emaillerine yalanda bqhyoı\ 

ikizler 8 ~ ························ 
..•.•.................•• Yel-pll.n 9 Pertembe 

10 C1.1111a •••••.••.•••..••.••••••.•••••••• 
1 l Ctm1arte9i ....................... . 
12 Paza.r "Matine'' ..........•.•... 
12 P "Ak " aza.r tamı •...•••.••••.• 
13 Pazart•i ......................... . 

Herkee kendi ,.ine 
Bir muhuip aranıyor 
ikizler 
Şermin 
Hindi.tan cevizi 

14 Salı .................................. O Kadm 
15 Çarpmba ........................ O Kadm 
16 Perıeınbe .......................... Sözün k•aaı 

Biletlerinizi ıimdiden tedarik ediniz. 

fantezi. 
22.15 ~ tm!eket uat ayan, ıjam 

rı: zıraat, esham • talıYillt, 
yo - nulrut borM11 (fi7at) 

22.35 MUıik: cazband (Pi.). ' 
23.25 - 23.30 Yarmlrl prosram. •• 

• • • • • • 
-( FRANSIZ RADYOLARI ) 
FRANSİZ Radyosunun TtlRKÇJ: 

yatı bir .zamandanber1 günde lld defa 
pılmalı:tadır. Bunların aaat ve dalp 
luklarım aşağıda blld1riyorua • 

1 - TÜRKİYE •aatlyle 19.415 te• 
dalp 41.44 lıf. • 

2 - TÜRKİYE Aattyle 20.38 te: 
- P.T.T. 2MM. Radlyo - KEDt,.,..v•-
227 M. 

• • • • • • 
-< İNGİLİZ RADYOLARI 
İNGtLtz Radyo Şirketinin (The 

Broadcutlll&' CorporaUon) tn ecnebi 
lerde haber neıriyatı prosramı : 

TURKÇE 
İNGtL1ZCJ: 

" .. .. .. .. 

Ankara I>aJ,.a 
Saatiyle Uzunl 
18.M 21.32 

8.15 31.M 
11.00 31.M 
18.80 19.8' 
115.15 19.8' 
18 00 25.tsa 19.82 
2000 215.53 

" 23 ,5 81.31 
J'RANl!!IIZCA 1U5 16.8' 

" 13.00 31.32 

MevlQdü ıerif kuaa 
Devlet Demiryollan Çatalafzı 

posunda malriniat Yuauf Ziya 
ran'ın eıi merhum Ay,e Yıldırd. 
buna ittihaf edilmek U.ere 5 
pazar günü öile namuını milt 
Atpuarında Arslanhane eamiinde 
lüdü ıerif okunaeaiından arzu 
dindaıların gelmeleri rica olun 

Ziya Yıldıran ı 

...................................... 
• 

Sinema tekniiinin en IOll 
merhalui... Kahramanlık 
devrinin epis d .. tam ... 

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 
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3 5. 1940 

Akdeniz vaziyeti 

Akdeniz'de vaziyeti ve ltalyanın kurmak istediği Akdeniz 
Sieglried'i hatlarını gösterir harita 

Akdenizde emniyet tedbirleri : 
-----------------------...~-------i ngiliz amirallık dairesi, Ak· 

B· . deniz yoliyle Avustr~ly~ ~e 
ın.dıstan'a giden gemilen ıçın 

Yenı emniyet tedbirleri almııtır. 
Ru cümleden olmak üzere bu ge· 
~iler, bundan sonra Süveyt kana· 
•ndan gcçmiyecekler, Afrika'nın 

garp sahillerini takip ederek 0-
~itburnu'ndan dolaıacaklar ve 
~Ylece nıenzillerine kavuıacaklar· 

ır. Bunun sarih manası ıudur: 
tkdeniz'de ini olarak bir tehlike 

&f göaterebilir ve yahut göster• 
trlektedir; bu vaziyette İngiliz tica· 
ret ve nakliye gemilerini bir mace· 
ta.ya. sürüklemedense, fazla mu
l'afa. katlanarak, ve gün kaybedil· 

0e&ini bile göze alarak, bunları 
mitburnu'ndan dolaştırmak ha

Yrrlıdır. Bu tedbir filhakika kim· 
•:ye zaran olmıyan, kimseyi teh· 
tıt etrniyen pasif bir tedbirdir. Fa-

at lngiltere'yi buna sevketmek 
için çok ciddi sebepler olması liı
znngelir. Cemilerin Omitbumun· 
dan dola§ması demek, birdenbire 
1~69 da Ferdinand de Leaseps'in 
'\'Ucuda getirdiği büyük medeni· 
Yet eserinin, SüveY§ kanahnm 
ıninevi bir setle kapanması, ve 
dünya ticaretinin srrf bu tehlike 
Yiizünden 71 sene gerileyip, 19 un· 
cu aara dönmesi demektir. İ§te bu
nun içindir ki, lngiltere'nin bu 
kararma büyük ehemiyet atfet· 
lllok li.znngeldiği kanaatindeyiz. 

Akdenizde İtalya : 
............_.__..._..._..._ ____ __ 
A kla bir aual gelebilir: Akde

b' . niz'de her türlü tehlike ola· 
ılır. Fakat İngiltere, Cebelütta· 

~ık'a Süveyı'e ve bunlann arasın· 
d~ bulunan Malta adasına hakim· 
fiır. Ve Akdeniz'de kuvetli bir 
d lo bulundurmaktadır. Bu meyan· 

a birçok devletlerle dostluk 
"e 't "f . ı tı ak mu'ahedcleri aktetmi§· 
~r. o .. halde böyle bir tedbire ne· 
k en luzum gördü? Bu vaziyet 

endisine her türlü tehlikeyi Ön· 

~~ek inıki.nınr veremez mi? Hi.
ı~eyj daha iyi görmek için önü· 

:ıuze bir Akdeniz haritası açalım 
e bakalım: ltalya'nrn stratejik 

"a.ziyeti hemen hemen Akdeniz'i 
ik' 
d ıy~ aymnıı gibidir. Adriyatik 
enız· d 1 l ın e talya Arnavutluğu a-

da.rrt_k~ burasını kapalı bir İtalyan 
b:n~zı haline koymu§tur. Çünkü 
ta. I 0~azı istediği zaman mayn 
ra.~tsıyle kapıyabilir. Diğer ta· 
ili ~n ltalya Yarımadası, çizme• 
-~l"d urnundaki Mesina boğazının 
doğ ığı Sicilya adasiyle cenuba 
1'u ru uzanmaktadır. Sicilya ile 
lal'?ua araamda bulunan Pantel
dit ıa. adası, adamakıllı tahkim e• 
•u"~:f stratejik bir mevkidir. Bu 
dizi S~ !talya, Arnavutluk, Bren· 
da. '. ~cılya ve Pantellaria arasın· 
de ~·~•l.ecek bir hat üzerinde Ak· 

nızı ıkiy b"l b' • bul e o er ır vazıyette 
unrnaktadır. 

~: 
1\.T al' d lYl um ur ki, ltalya'da geçen 

•a al ·~~enin ıubat ayında Fran· 
Yap/Y ınde birçok nümayifler 
la.l'da.rı::?tı. ltalyan gençliği aokak
Yı iat . unus'u isteriz, Korsika· 
ı erız Cibut., . . • 1 N. ,. •teriz 1,, ' • 1 Y• ıaterız ıs ı 
ııu 0 dıye bağırmıılardı. Bu
lllay1· z.a.man alelade bir sokak nü-

tı tel&kk' d 
Fa.ka.t Akd .ı e enler olmu§tur. 
lllrndan b e~ız hakimiyeti bakı· 
biiYiik b' u ıtalyan iddialarmm 

ır eh .. -: · ltle.ııki . t ,_ - ... yetı vardır. O za. 
ıa ealeri b .. k.. • 

U.JUn U VAZlle-

te naklederek hadiseyi tetkik e
delim: ltalya Tunus'u istemekle, 
kendisine yeni bir aömürge temin 
etmek arzusunda değildir. Tu· 
nus, İtalyanların en mühim de
niz ve hava üsleri olan Pantel
laria adasının karşısındadır. hal· 
ya bu suretle Akdeniz'e hakim 
hatta tek bir delik olan Pantella· 
ria • Tunus arasını da kesmek İa• 
temiıtir. Bu ltalya için Akdeniz· 
de bir Siegfried hattıdır. Koraika· 
yı İstemesinin sebebi. de bu hattın 
önünde diğer bir hat kurmak ar· 
zusundan doğmu§tur. Çünkü Kor· 
sika ltalya'nın üç mühim hava üs
sü bulundurduğu Sardunya ada· 
sının üstünde halya'ya doğru U• 

zanmaktadır. İtalyan sahillerine 
Elbe adaııı Caproca adası gibi kü· 
çük adalarla bağlanmaktadır. Bu 
suretle İtalya Yanmadaaının ti• 
malinden Elbe, Korsika, Sardun· 
ya ada11 vasıtaaiyle Tunus'a doğ
ru ilk deniz cephesi kurulmuı o· 
lacaktır. Bu Akdeniz Siegfried'i· 
nin ilk hatlandır. İtalya ayrıca 
Nis'i istemekle, buradan Korsi
ka'ya kadar olan saha dahilinde 
bir ileri karakolu te~l etmek 
arzusuna kapılmııtır. 

İspanya ve İtalya: 

s onra unutmamak lazımdır ki, 
ltalya'nın frankiat İspanya. 

dan da temin edeceği bazı men· 
faatleri bulunabilir. Şimdiki is
panya, ltalya'nın kendisine yaptı. 
ğı yardımlardan dolayı belki ha
la mütehaaaistir. Bundan hayli 
zaman evel, bir İspanyol askeri 
heyeti Roma'yı ziyaret etmi§tir. 
Bu esnada Italya'nın Balear ada. 
larından Majorka'da Palma hava 
üssü hakkında bir müzakere ya
pılıp yapılmadığını bilmiyoruz. 
Fakat herhalde Akdeniz vaziye· 
tinin bu kadar ehemiyetli bir ma
hiyet aldığı sırada, Franaa'nm is
panya büyük elçisi Mare~al Pe· 
tain'in Paris'e gelip fransız devlet 
adamlariyle temasta bulunması 
manidardır. Bundan bir müddet 
evel de, İtalyan gazeteleri, lngil
tere'nin Norveç'te giriıtiği harp 
yüzünden Akdeniz filosundan bir 
kısmını ayırıp yukan çekmeğe 
mecbur kalıp kalmryacaklannı 
sorar gibi bir vaziyet almıtlardı. 
Fakat sonradan Londra, ltalya'yı 
kuıkulandırmıyacak bir tekilde 
cevap vermiş, ve Londra'da topla. 
nan yüksek harp konseyi tebliği. 
nin nihayetine, ruznameye dahil 
meseleler meyanında Akdeniz va
ziyetinin de bulunduğu ve bu hu
susta da fransız ve İngiliz hükü
metleri arasında mutabakat oldu. 
ğunu tasrih etmek lüzumunu his· 
setmİ§tİr. 

Şimdi vaziyet nedir ! 
F ilhakika Akdeniz'de lngilte-

re'nin kendi zararına ola· 
rak aldığı Omitburnu tedbirinden 
baıka, elle dokunulur, gözle gö
rülür bir tehlike iıareti yoktur. 
Yalnız 1937 de Musolini'nin Hit
ler'i ziyaret ettiği esnıı.da, İtalya
nın daha üç sene harbe girmiye
ceğine dair verdiği sözün müdde
ti bitmektedir. Diğer taraftan 
Brenner'de son Musolini • Hitler 
mülakatından sonra alman gaze· 
leleri "bu mülakatın ehemiyeti 
neticelerinden belli olacaktır!" di
ye bir söz aarfetmiflerdi. Bunun 
bir neticesi, ltalya'nın, Almanya• 
nın Danimarka ve N orveç'te gi. 
riıtiği istila hareketine hiç olmaz
.-, aea çıkannıyarak minen mu· 
saharet ıöttermetl oldu1 H{tlor el· 

} 

uı.:us -5-

Almanların Osterdal vadisi tarikiyle 
cenupla olan muvasalası kesi di 

( Başı 1 inci say/ada ) dımanla.r esnasında yerde tahrip edilen al· 
ınan tayya.releriııin miktarı çok bilyüktilr. 

Londra, 2 a.a. - İngiliz radyosu, Röros'u 200 kişiden ibaret ve Trondheim - Oılo demiryolu 
Norveçli ve İsveç gönüllülerinden mürekkep bir müfrezenin işgal hasara uğradı 

Büyük Britanya hava 
etmiı olduğunu tasrih ve Röros'un 25 kilometre cenubunda kiin Norveçln cenubunda almanlar, Oılo ne 

Bergen arasında irtibatı temiııe çalıDmak· 
Tynset'in de dütman tarafrndan terkedilmit olduğunu teyit et- ta ve ıarkta Höncfos ve garpta Vossdan 
mektedir. kalkarak demiryolu boyunca gUçlUkle ller· 

!emektedir. 

filolar1nın faaliyeti 

Danimarka ve 
Norveç'teki üsler 

Almanlar püskürtüldü Rötros'un zaptı, Osterdal vadisi yo- Fransız ukerl mahfilleri, ,ımaıde Nar· 
vik etrafındald harekAt hakkında çok bü • 

Stokholm, 2 a.a. - Röros şehri bu luyle cenupla olan alman muvasalaeı- yUk bir ketumiyet muhafaza etmektE"dir. 
sabah saat 5 de yabancı gönüllülerin nın kesilmesi demektir. Fransız Mkerl mnh!lllerlnln ayrıca bil • 

d ·ı N k M 1 k • . • • dlrdığıne göre, Trondhelıni Osloya bağlı • tazyik altında yar ımı ı e orveç ıtaatı tarafından uvasa anın te rar temını ıçın yan demlryolu dün ingtllz hava kuv u ri 
i~gal edilmiştir. Daha dün akşamdan Gudbransdalen'den geçmek lazımdır 1 tarafından yapılan hava hücumu net~c: • 
alman kıtaları Röros'tan dışarı atıl-ı ki, bu da her şeyden evel Dombas'ın sinde çok mlihtm sur tte hRBara u~ıı· Londra, 2 a.a. - Amirallık dairesi, 

1 d .1 k b'ld' H lb k' 1 b"I tır. Hwıarıı. uğrıynn mnhal, sarih surette b .. ğ d k. bl'ğ. . . 
mış ar ır. zaptı ı e a ı ır. a u ı a man u • blldlrllmcm"kte fakat ıura.sı tebıırilz etU· ugun aşa ı a ı te ı ı neşretmıştır: 

Röros şehrinin 1 mayısta fecir vak- tenlerine rağmen Dombas hala mütte· rilmE"ktedlr ki hrumr o derece mtihimdir ki İngiliz hava kuvetlerine mensup 
ti Norveç kıtaatı ile bu kıtaata müza- fiklerin elindedir ve müttefikler Stoe- almanlıırın Trondhelm ile Oıılo ıı.rasındaki tayyarler Norveç ve Danimarka hava 

• , . . . irtibatlarını takviyeye muvaffak olmaları 1 • • • 
baret eden ecnebı gönüllüler tarafın- ren de çok kuvetlı mevzıler ışgal et • takdirinde bile, bu iki mıntaka arasında • üslen üzerinde tazyıklerinı devam et-
dan işgal edilmiş olduğu resmen teyit mektedirler. ki demlryolu mUnnkaltıtı vahim surette tirmişlerdir. 
d·ı k d' Al k • k 1 k t eektedar olacnktır. S e ı me ·te ır. man as erı ma amatı aman ı a· F l • • I . • tavanger hava meydanı dün sabah 
Norveçliler, alınanları Tynset'ten atının muvasalası cenup istikametin • rpan.sız2 gazcte Herınınb tide' •ırlerı iki kere bombardıman edilmiı ve bu 
• • - .. · .. • • 1 ı~- ld·ğ· · b. arıs. a.a. - avas ı ırıyor: Bu Kvıkne ye dogru puskürtmuşlerdir de kesılmış o ması dZtm ge ı ını ız· sabah p . et 1 • . t f . 1 tayyare meydanından ba•ka Aalborg · . . arıı gaz e erının : sır erı: ~ 

Havas ajansı muhabirinin Röros'tan zat tasdık etmektedırler. Alman tebliğlerinin Norveç ccphesin· ve Fornebu tayyare meydanlan da 
aldığı malUmata atfen bildirildiğine Norveçliler Kvikne'dcki alman· de zafer ustiıne zafer kaydeden haberle- şiddetli bombardımana tabi "tutulmut-
göre Röros'un 14 kilometre cenubun- ları sıhışhrabileceklcr mi? rine raı;men, h:ıkikat büsbıitun ba~kadır. tur. 
da kain bir mevki olan Os'ta Norveç Röros'un tekrar zaptı haberi g:ce geç Şimal denizinin cenup mıntakası fi. 
kıtaatı ile Tynset'i yeniden ele ge- Royter bildiriyor : vakit alındığından, hakiki değeriyle bildi- zerinde yapılan bir uçuşta, tayyarele-
çirmeğe teşebbüs etmiş olan almanlar Stokholm askeri eksperleri, alman- rilememiştir. rimizin birisi Norderneg adası civa-
arasında bir muharebe cereyan etmek- ların Norveç'te münakale hatlarını çok Bu muzafferiyeti Norveç kıtaatının nnda bir düşman tayyaresine rastla-
tedir. Almanların Ty,nset'i tahliye et- uzaklara kadar genişlettikleri kana • kaza~ı~ olması kayda ıııyandır.. . mış ve bu tayyareyi düşürmüştür. 
miş oldukları bildirilmektedir. atindedir. Röros mıntakasında yaban· İ'lgıltz hava ordusu tayya~elerın~. kcs.ıf Bu harekfi.t esnasında, hava kuvet• 

Y b .. "l( '•l • cı gönüllülerle takviye edilmiş bir 1 surette bombnrdıman etmclerı ve muttefık 1 • • h. b' h - h1 a ancı gonu u erın k 1 • . kuYctlerin çok oiddetli bir alman mukı· erımız ıç ır asara ugramamı§, lÇ 

d halde bulunan Norveç uvet erının, . ' b' k . k d · t• yar ımı . . . . • 1 vcmetıne karşı koymaları keyfiyeti, bü. ır ayıp ay etmemış ır. 
Ş k 1• R'' , . yenıden organıze edılmış ve halen a - ü 1 /k" al t • d" ·· ··ıJ•• ar tan ge ıp, oros u ışgal eden k 

1 
. k .. . tt t n gazete er tarahndnn tebarüz ettiril. ı man ayyaresı U§UTU u 

Norveç kuvetleri, dün saat 17 de §eh· man uvet erın~ ~rşı m~essı\ sureb e mektedlr. .ıLondra, 2 a.a. - İngiliz radyosu, bir 
re girmi§ bulunuyorlardı. harek:_te geçe~e N bır vazıye~l mış d u- Nihai zafere doğnı... ingiliz harp gemisinin Mamsas'ta Hc-

Norveç ajansının bir telgrafında, bu lunduguna daır orveç .?17.~ :rın. a~ Fransız matbuatı , Norver;.n ıııgalinde, inkel tipinde üç bombardıman tayya-
kıtaatın fazla miktarda yabancı gö • alına~ haberl~re de huyu e emıye a!manların müttefiklere tekıddıim etmi5 resinin hücumuna maruz kalmış ol. 
nilllüyü ihtiva ettiği bildirilmekte • atfe~.ıım:ktedır. . . 0'.m::_ıarına rağmen, muttcfik kuvetlerin, duğunu bildirmiştir. İki alman tayya-
d. Al d b. k sa t 1 Muşahıtler, Norveçlılerın halen K· ruhaı ·fere kadar bUttin gayretleriyle . d" •... 1 .. ı·· 
ır. man ra yosu, ır aç a eve . , 1 rcsı, uşuru muş ur. 

d . w. b' h b d b k taların ı vıkne de hareket etmekte olan a man· Çllr" :?.Pi lüzumunu müttefikan ileri D. w t ft N ah·11 .. ver ıgı ır a er e, u ı sveç k ğ ff k 1 1 .. ed' ıger ara an orveç s ı erı •· 
hududuna çekildiklerini bildirmişti. ları skıl ıştır".1:1:, a muvğ~ all!kao ~pi obmkı- su~:n~i 1~e Kerilis Ep k t . d çıklarındaki harekata iştirak etmiş o-

Al 1 h . k i 1 yaca arını ogrenme ı a a ı e e • , o gaze esın e, 1 Sh k S f . . • . 
ma~ arı~ şe rı pe. an 'o arak lemektedir. bu zaferin, Narvik'te istihsali :yakın oldu- ~. ar . ve eawol . adında~ ı.~ı ~n· 

terk ettıklerı ve mahallı resmı maka· F ld l'd Ö d' . d H' f _ ğunu ıöyliyerek "zira, İ&veç demir made- 1 gılız denızaltısı, lngılteredekı ussill-
t 1 h tl k .1d... u a a, ster va ısın en Je h k 1 • d.. .. 1 a· ma a, muvasa a a arının esı ıgın- k' , .d d _ 1 D bas St'. ninin yolu elimizdedir ve alman filosunun are e erıne onmuş er ır. 

d bah 'ki . .. 1 kt d. ın e gı en ag yo u ve om - o· . . . . . S f' en settı erı soy enme e ır. d . 
1 

.. . d 1 1 t üçte bin dcnızm dıbınde yatıyor." demek eawol un batırdığı alman nakli~ ren emıryo u uzerın e aman ar, ec- d' . • . . 
Almanlar Röroı'tan neden rit edilmi" vaziyette bulunmaktadır. te ır. geı:ıılerının tonaı yektınu 8000 tona 

s Paris gazetelerinin hepsi, harbe ısrarla balığ bul kt d 
çekildiler? Burada Norveç kuvetleriyle alınanlar devam fikrini ifa.de etmekte ve muc.adele· unma a ır. •• 

Stokholm, 2 a.a. - Norsk Telegram 
Bureau gazetesi, alman esirlerinin an· 
}attıklarına göre alman kıtaatının Rö· 
ros'tan çekilmelerine iaşe maddeleri 
ile mühimmat fikdanı sebebiyet ver
miştir. Filvaki Röros'taki alman mUf. 
rezeleri, alman kuvveiküiliyesi ile te
maslarını kaybetmiş bulunuyorlardı. 

~imanların cenupla muvaıalan 
keıildi 

Stokholm; 2. a.a. - " Havas ,. ajansı 
bildiriyor : 

bette Norveç'in İ§galine mukabil, 
Musolini'ye bir tavizde bulunmuı 
olabilir. Italyanlann bugünlerde 
ablukadan yaptıkları §İkayetleri 
sıkılaıtırmaları da belki bununla 
izah edilebilir. Fakat İngiltere 
tedbirlerini tam almıı, ve Ba§VC• 

kil Chamberlain'in dün söylediği 
gibi, birlikte hareket eden fransız 
ve İngiliz filolarmrn bir kısmı, ıim· 
diden Akdeniz'in fark havzasına 
(yani yukarda izah ettiğimiz Ak· 
deniz Siegfried'inin bu tarafma) 
geçmi~ ve lskenderiye'ye doğru 
yol almakta bulunmuıtur. Bu ted
bir müttefiklerin pasif tedbirler· 
den sonra ilk aktif tedbiridir. 

Tedbirlerin sebebi : 

M üttefik1eri bu tedbirlere ıev· 
keden amiller arasmda fU 

politik hadiseyi unutmıyalrm. 

Bundan birkaç gün evet Rey• 
naud bir nutuk söylemit ve de· 
mİ§ti ki: " Fransa 1 eylülde 
İtalya hükümetine, kendisiyle be
raber, dostane noktainazar teati· 
leriyle, iki memleket arasında mu· 
allakta bulunan meselelerin adil 
bir suretle tanzimine amade ol· 
duğunu bildirmi§ti. Ve ltatya'dan 
o vakittenberi bir cevap alınmadı. 
Fransa, bu teklifinde devam et· 
mektedir." İtalya henüz ftansrz 
Baıvekilinin bu son teklifine de 
bir cevap vermiı değildir. Hadi
selerin ıeyrine bakalım: 1938 se· 
nesinde İtalyan hariciye nazırı 
Ciano, Fransa· ile muallakta bu· 
lunan meseleleri müzakere etmek 

için maslahatgüzar Blondel'le bu· 
luıtukları zaman: "Aramızda 
halledilmiyecek mesele yoktur. 
Yalnız aradaki fazla sivrisinekle
ri izale etmek li\zımdır" demitti. 
Bundan sonra sivrisinekler kah a· 
zaldı, kah çoğaldı. Hele geçen 
senenin §Ubatında bu sivrisinekler 

den adeta oturulm&z oldu. Şimdi 
Akdeni:r.'de bu sivrisinekler daha 
f azlakımı§ olacak ki İngiltere 
cibinlik kurmağa mecbur kalmıı· 
trr. Gariptir ki bu sefer sivrisinek 
vızıltılan sade Franaa tarafından 
değil bunun tamamiyle aksi olan 
ba.§ka taraflardan da duyuluyor. 

Mümtaz. Faik FENiK 

arasında Yenı· mu"saclemeler olmakta - d h d ki F 1 Almanlara gore ye evam ususun a ran ız - ngiliz 
dır Bu yol boyunca Öster vadisin· k"rar ve tesanüdun" u~n d•ha kuvet!cn.ıı·~ı·. Berıtıı, 2 a.a. - D N.B . .Ajaı:ıaı b!ldiriyarı · . . . : . .. .. .. " "' Ordu başkumandanlıtı tebliğ ediyor : 
den geçıt bulan ıkıncı bır alman muf- ni göstermektedir. Miıttehklcr galebe İngiliz filosuna mensup, tayyare ııa.kltye 
rezesinin Hjerkin'e vardığı söylen - çalmak iı;in he: fedak!rlığa h=-:mdrr'rr. g-emilPrlnln de dahil bulunduğu, oldukça 
mektedir Bu arada Bergen'den alı- Alman kıtaları Andalıneı't• ıt:1\'E'tll bir gTUp mnyıetn btriııci gtlııU. · .. . • . . ~ Norveçln E;BrP aahJllne yaklaşıruetır. Ba 
nan ve henuz teyıt edılmıyen haber- DE"rltn, 2 a.a. _ D.N.B. Ajansı bildiri _ haber alınır nlınmnz, almaıı harp tayyare • 
lere göre, mÜ§tereken çalışan mütte- yor : lertnden mürekkep bir filotilla, Norveçto • 
f .k N k tl · 1 la n Ordu ba§kumandanlığı tebllg-1 : ki tll!s!lnden harckPt etmıeur. 
ı ve orveç uve en, a man rı İntizamsız bir şekilde ÇPktlen ingtllzle· DU.Şman avcı tayyareleri11i11 çok taaı mi 

karadan yaptıkları ileri hareketine rin., intizamlı eurı?tte takibi eenaıııııda al- dafaası ve bUtUn harp gemilerinin tekait 
karşı koymakla me§guldürler. maıı kıtaıan Andelmese \Tmışlar ve saat edilen ateşine rııa-men. almanla.r vuitele-

•• • • 1:5 de gamalı harı hamil ba"ra""" hr k rini yapmııılar ve dU:maDın iki avcı tay -
Muttefık kıtaları ıle Norveç miılerdlr. " " "'' oe e çe · yareslni d IJ'.lrmU~lerdir. Orta çapta b1' 

kuvetlerinin, alınanları Kvam'dan Alman resmi teblig"' i bombn, blr tavyr.re nakliye gemislııln baf 
Püskürttükleri söylenmektedir. Bu taratma ortalama isabet etmlflUr. Gemi • 

. . Bcrlin, 2 a..a. - D. N. B. bildiriyor: den alevler ve dumanlar yUkselmietir. Dl • 
mevkı Ardanger fıyorunun uzak ı mayıs gecesi, Moren ve Röıoı'taki ~er bir tayyare nakliye gemiıllle de mu • 
§ark sahilinde Cid fiyorunda bulun - Norveç kuvetlerinin kumandanı general vaffaktyetll bomba leabetlcrl olmu§tUl', 
maktadır. Tahmin edildiğine göre, bu Haug, teslim olmak iatedi;:.ini bildirmi<ı. Mame.ti bu taarruzuıı tesiri sts yUzlliıdcıa 

,. • • • • 6 görUlememlııtlr. Buııdan bıı§ka, btr torpt· 
kuvetler Bergen ın §tmalı Jarkısınde ve kıtalarına muhasamatı kesmek emrini do muhrlblııin pupasına. orta ~apta bir 
Sogne fiyorunda kain Laerdal'e bir vermiştir. General Haug'dan kayıtsrı v: bomba isabet etmııı ve muhrip derhal dur-
kaç gUn evel ihraç edilen kuvetler - prtsız teslim olması istenmiştir. maya meebur olmuıtur. 

Dll§man gemi kafileel dağıtılmıştl'r. 
den bir kısmıdır. • Oslo'da.n ıimaligarbi istikametinde i- Harp r;emlleriııden ekserıırt mUMdemcdeıı 

Trondeim'den bildirildiğine göre, lerlinn alman kuvet!eri yeniden arazi sonra, bUtUıı suratleriyle garbe doğru u • 

G ·da l' b. bomba d kaı:anmışlar ve Sogne fiyorduna varmıt- zaklqmııtardır . 
ong §1 et ı ır r ımana ma • Jardır. Bir alman tayyaruı Qsstıne dOnmemta • 

ruz kalmış ise de mühim hasar kayde· Ur. 
Valdreı mıntakasmda evelce teslim D l 

dilmemiştir. olduğu bildirilen dördüncü Norveç fırka- Üfen a man tayyaresi yüzünden 
Trondheim'in şimalindeki Steink· ımdan alman esirlerin mikdan 300 subay 6 ölü 156 yaralı var 

jcr cephesi vaziyeti hakkında yeni ve 3200 erdir. 290 at, 3 dağ topu ve sa ma- Londra, 2 a.a. - Clakton kazası 
hiç bir haber yoktur. kincli tüfek ganaim ahntT..ııtır. kurbanlarının 6 kişi olduğu alakadar 

Narvik'e gelince, burada, İngiliz ku· Domba.as'm ıimaliprkisinde ilcrliycn nezaret tarafından bildirilmektedir. 
vetleri sahil boyuna çekilmi§ olan al- alman krtaları, ingilizl:rl bu mevkii aU- Bunlardan 4 U alman tayyarecisidir. 
manları bombardıman etmektedir. rıtle terke mecbur etmistlr. Almaıılarm Yaralılar 34 U ağır olmak üzere 151 

Tromseo'deki Norveç hükümeti rad- eline mfilıim miktardı ganajm gcçmi5tir. dır. 
yosunun neşriyatına nazaran mütte- Dombaa.s'm ~O kilometre Jimaliıarkiıinde •O · nı:no O • n p SUP 9JilO p ... 
fikler, Narvik'e yaklaşmakta ve bil • Kleven mevkiinde l mayra ıqa.rıu muka-

vemet etmek istemiı olan dUıman mll.fr&
tün mıntakalarda büyük bir hava faa· zeleri geri pllskürtülmliı ve 300 Norveçli 
liyeti görülmektedir. esir alınmıştır. 

Franıız askeri mahfillerinin likri 
Parla, 2 a.a. - Frnnaız asker! mahafi • 

llııdcn bildirildiğine göre dUıı Dombaaııda 
§iddetli bir mUharcbe olmuııtur. 

Diğer taraftan Finlandlynd.an gclmi§ o • 
lan gönülltiler to.rfından takviye edllmı,, o
lan Norveç müfrezelerinin göetcrıniı ol -
dukları anudnne mukavemet dolayısiyle al
mnnların Stören mıntakruımda Pörlııdeıı d&· 
ha ileri gidememişlerdir. 

Katlegaf a~ığında 

1iddelli to.P 
Aym mahflller, Röros ve Tynsetııın N~r

veç kuvetleri tnratındaıı istirdat edilınio 
olduğu haberi resmen te)1t etmemekte ise 
de bu Mdlseyc mUhtcmel nazariyls 1.akll-
maktadır. 

sesleri iıilildi 

lngilizlerin bir hücum Dombaaı'taki muharebe 
ıiddetlencli 

Blnnetlce almanlnrın Oslo ile Trond • yapmıc olmaSf muhtemel 
helm arasında malik oldukları tahmin e . ~ 

dilen irtibat, bllyUk mllşkUIAt bnhruıınfl \"e Stokholm, 2 a.a. _ İsveç radyosu, 
muvakkat bir §ckllde temin edllmlıı de· 
rncktır. Kattegat medhalindeki Gotenburg-

Dombaasdnkl muharebe, son derece eld· un şimalinde bulunan Skerries ada
detlcnmlş olup hnlA devam etmektedir. Bu cıkları halkının, dün, iki saat süren 
muharebenin nctlccııi hakkında itimada ııa· 
yan haberler alınamamıştır. şiddetli top sesleri işittiklerini haber 

Bundan başka Stokholm radyoııu, mUt - veriyor. Vaziyetleri iki ayrı kafile 
tetiklerle norvC'çlllt.>rln Bergen mıntaka · · · d ğ • ·kı • • 
sında me\•zllcrinl tahkim ctmlıı oldukları· halınde şımale o ru seyır ettı erını 
ru bildirmektedir. Almıınlnr, Eldsfucrden • gösteren bir kaç gemi görünmüştür. 
den çekllmlye mecbur olnmşlnrdır. Aynı zamanda fazla miktarda tayyare 

H atJaı' a göre vaziyet bu gemilere karşı huekete geçmiştir. 
Havas Ajanın da, bugün öğleden ıon • Neticede, gemilerden biri ateş almı§

ra, Norveçtekl vaziyet hakkında :fransız tır. 

askerı mahfillerinin bcyanıı.bna atfen, • · DUn gece saat 21.30 da, Marstrand 
oağıdakl rna!Omat.ı vermektedir : 
Dombııas mıntakıuıında çarpı§ma devam kalesinden de, şiddetli top sesleri du

ctmcktedlr ve bu hueuııta lıcnUz sarih ma· yulmuştur. Diğer bir gemi daha tu· 
lflmat mevcut dl'ğlldir. k 

Nnmsos. alınanlar tnrn.!ındnn §iddetli tuşmuş ve uvetli bir ihtimale göre 
surette bombardıman edllmlşUr. Mlitte . batmıştır. 
fikler de bır çok tıı.yyıı.relerln meVC'Ut bu- Bir İngiliz hücumu mu? 
lunduğu haber verilmiş olan St.avangcrl 
Uç defa bombardıman ctmlıtır Miltteflk· Stokholm, 2 a.a. - Tidningarnas 
ler aynı zamanda. Danlmarkada Aalberg Telegrambyraa, Goteborg'dan istih· 
ve Oslo civarında Forncbu tayyare mey- ba d. 
danlan ile Trondheimdeki deniz tayyare • r e ıyor: 
teri UaalltıU de bombardımıuııara tAbi tut - Harp gemilerinin refakat etmekte 
mu§lardır. Hava çarpı§maları eıına.aında 8 olduğu bir tak kl' '1 · 1 
tngtllz tayyaresi dU1mU1tUr. lııgtliz tay - 'i --~m11 .nad ık~~ ge1mı en, ..,. 
yareıerı, u~ esnasında, aynı miktarda aı- veç n garp ZWUl ın e aın oern ada-
~ ~eet d~tıAl!Idll. Jl.,omJ:>M • 11nuı takribeQ J.O. mil &ilfıııda inıill• 

Thorez Alman 
hükumeti hesabına 

Paris, 2 a.a. - Sabık komünist " 
kaç.ak mebus Thorez'in Bade düka • 
lığında bulunduğunu ve orada Hitler 
hilkümeti ile mutabık olarak faaliyet 
sarf ettiğini Matin gazetesi bildiriyor. 

tayyareleriyle harp gemilerinin hücu
muna mJ.ruz kalmı§tır. Top ateıi, dün 
öğleden sonra iki saatten fazla devam 
etmiştir. 

Hadiseyi gözleri ile görmüı olan -
lar, bir gemide yangın çıkmış ve bir 
diğerinin batmış olduğunu söylemek
tedirler. 

Gemilerin ekserisi §İmale doğru 
yollarına devam etmişlerdir. 

Almanlar esirleri 
be11liyemiyorlar ! 

Diğer taraftan üç gündenberl ts
veç'te bulunmakta olan 129 ingiliz 
ba.hriyelisinin alınanlar tarafından ser 
best bırakılmıı oldukları, çilnkü al
ınanların bunları iaşe etmeğc mukte
dir olmadıkları, bunların arasında bu
lunan bir kaptanın ifadesinden anla· 
tılmıştır. 

Aynı kaptan, Narvik limanının ar
tık katiyen kullanılamaz bir hale gel
miş olduğunu söylemiştir. Körfezin 
dibine batmış 30 kadar gemi vardır. 
Ve rıhtımlar dinamitle tahrip edilmit 
tir. 10 nisanda Narvik'te batırılmış o
lan 5 kargonun mürettebatı 187 lcifl
den 56 aı Q):ıR,tır. 



B. temberlayn Avam kamarasında Norve~ 
asker" h~rekallnın bir bilan~osunu yapll 

( Başı ı. ıncı sayfada ) ı kuvetini sanacak Te miitteflklerin bqh· 
yığmakta ıd !er. Yeni hır taarruz hareke- ca semUerinl batka mıntakalare ıaevJrıt
ti tasarhdı !arı §ciklirdı. melerini mümkün kılacak derecede büyülı: 

Almanlar, bu kuvctlcri, Finlandiya'ya, olmuıtur. 

tsveçe, Norv:çe, Holıındaya, yahut fngıl- Müttelik hava ve deni: lilolan 
tereye taarru.1 için kullanabilirlerdi. Bi- /skendenye yolunda 
nae a eyh, bu memleketlerden hangisine 
lı:arşı t:ıarru a bulunulacagını tahmi1ı et· Bu münasebetle fU noktayı da 
mek ımk nsı dı. Dıınımarka ile Norveçin zikredebilirim ki, bir müddetten• 
bu tl\A.rruza kurban olacaklannı bilseydik beri timal denizindeki ihtiyaçla • 
bu memlekctlerın yardımı olmadıkça, bu- rmuz Akdeniz,deki filomuza le· 
cun vaki hal'n önune geçemezdik. air etmit olduğundan, ıemileri • 

lngiliz liloru haTekete ,eç;yor 
F kat D n'marka qe Norveç, bitaraf

lıklamım kendılenni kurtaracajını um
duklarından tedbir almamışlar ve hiç bek
lemed klcrl taarnız çok yaklaştıiı zaman 
bizi bundan haberdar etmemiılerdir. 

Norveç muhar:ber.i 7 nisanda külliyet
li alman deniz kuvetlerinin Norveçin carp 
sahil ne dogru ilerlediklerini haber alma
mız üzerine başlamıştır. Aynı cilnlin ak
pmı, başlıca harp gemilerimiz ve ilı:incl 

kruva or filomuz düımanla lı:a1'1ılatma.k 
flmidıyle Scapa'dan ve Rayth'dan har:ket 
ettiler. 

1 nisanda birinci filo kruvueirlerlmis, 
filomuzmı diier •mıilerine iltihak etmek 
lzere demir almışlardır. 

t aiaanda alman ordusu Daniınarka'yı 

lual etti ve casuslariyle s;oktanberi ha
sır bulunan deniz kuvetl:!rinin yardımJ 
aayeainde Oılo, Stavanger, Berıen ve 
T:rondheim'I uptetti. 

NtınJik'te tahrip edilen 
alman lilosrı 

Cemberleyn, Reaova harp semtslnln 
l!charnhorstun çok bU) lık tahribata utrat· 
tığı Narvlk flyonı hareld\llnı ve bu hare
kat eaaaaında d!lşmıuıa alt muhrlplerle tl
earet gemilerinin ciddi surette huara du
tu' oldutunu hatırlattıktan ııonra ıılSzllııe 
f&yle devam etmiştir. 

18 ntııanda, muvatfaklyetle biten bir de
m taarruzu esnıunnda dlifman denhı: ku • 
•etleri, Narvlkte tamamen tahrip edllmlı 
ve bidayette bu harekAta lıtlrak etmek U
sere lrkAp edilen kuvetıerin hept11lnl Nar -
vtldn zaptı için kullanmak zarureti Jıuıl 
olmanuttır. 

Bundan aoarakl hedefimiz norveçlllere 
mümkün olan bUtllıı yardımda bulunmak, 
almanların cenubundan ayrılmamalarını 
seçUttlrmek ve buna muhrılefet etmek, 
Jforveo kıralı ile Norveç hUkUmettntn • • 
l&metlnl n hlmayeatnı temin e:vıemek ol
nıUJtur. 

Trondhelmln zabtı, bu hedeflen 8UJ'&tle 
ulqmamızı mUmktlıı kılacaktı. 

lngili:ı • lran.ız ihra, hareketi 
Almanlar, Trondhelm ve Norveçln ce -

aubu garblslnde yegAne mUhlm tlU')'IU'9 ka
rargAhı olan Stavengert etlerinde bulun -
durduklarından bu har ktıtın tehlikeler ar
zetmeslne rağm n, h dc!lmlze ula,mak U • 
zere bir hamle ayırmıya karar verdik. 

14 nlaantla, Namso.ea bahriye efradı 18 
•e 18 nlıanda kıtaat ihraç edllmlttlr. Bil' 
kaç stın aoııra fransız Alp avcı kıtaatı ef· 
radı Namaosa vasıl oldular. Bu kıtaların 
bir kıamı, Stcnkjcrde mevzi alan norveç -
Ulere yardım etmek Uzere, aüraUe o mın
takaya ilerlediler. 

17 nisanda Trondhelmln cenubunda ktıtn 
Aııdalıneae ihraç edilen deniz kuvetlerlne, 
18 ve 19 nisanda kıtaat Utlhak etmlıtlr. 
Bu kuvetler, demlryolunun mUhlm bir 11 • 
ti.ak noktası olan Dombaaa& doğru tler -
lemlılerdlr. Bir kısım kıtaat cenuba dogru 
llerllyerek oradan, Norveç kuvetlertyle il· 
tihak etmiştir. 

Kıtaatımız Norveçe ihraç edlldltfnclen 
bert her iki cephede cereyan eden muha -
rebelcr hakkında bugUn size tafıılltıt vere· 
mlyeceğtm. 

M ütteliklerin karıılqtılıları 
mÜ§küller 

Bu mıntakalarda mUttef!k kuvetıer bU -
7UJc mU,kWAtıa k&r1ılapı11lardır. Bu gtlç
lUklerln ço&u, bQflıca tayyare kara,ı&.hla -
nmn dU,man eline geçmlı bulunmasından 
Dert geliyordu. Bu 19ralt dahilinde dllt • 
nıan hava kuvetıerlnln mahallt üstUnlll,tU 
dolaywyle, topların ve tanklann karaya 
ihracı v~ kıtaatımızın cenubtan gelen 
dtlfman Jruvetlerlne mukavemet etmeet 
tmktınsızlığı, bir kaç gün evel qlktır au -
rette anlaşılını tır. 

:tngtltz tahtelbılhtrlerlnln ve btr fraunı 
ftlotlllt\sının tahaW Uk ettirdiği fevkalA.de 
esere ve lngtlls ıa,yarolerinin gll,)'fetlerlne 
rağmen almanlJr, Norvete. biztın 7apabll • 
dlğlmlzden daha geniş mikyasta taltvlye 
sönd rmek lmk nını bıılmu.şlardır. 

Gtçtıı balta Trolldhtim cenuburidı i•al 
lilıriolH vazgecmıye, b• 1111atüaJ.,t1 .. lıı 
taatr ıerı çekt'reA: b;ışlra lımanlara nal:let
mıye Jıarar vt"rdık. Şımdı, A~d~l~nes. mın
taJcasındaki butun kuvetlerımızı, bır tek 
ileler zayıat vermeden 6tri çönıiş bulu • 
11uyoruz. Za7ıatınızs balJcıada meelıse. tal
•ılit veremıyect' ım. Fakat bu zayıatın, 
IJareUtın gemşlığiae nısbetle .ağır olmadı
lını :zınnettıren sebepler .aıevcuttur. 

V az.İyet müttelilı kuuetler lehine 

mizin Akdenize normal surette 
tevziine muvaffakiyet hasıl oldu. 
Harp kruvazörlerinden ve deniz 
tayyarelerinden mürekkep bir İn·· 
Kiliz ve bir fransız filosu, Akde
nizin fark hanumda bulunmak· 
ta ve lak~deriyeye dofru yol al· 
maktadır. 
Çemberleyn tekrar Noneç harbiM 

ıözil cetlrerelı: demi;ıtir ki: 
"- Almanlann, efrat bakımından zayi

atını kati ıur:tte tahmin edeme7fz. Fakat 
bu zayiatın birkaç bin kiliye baliJ olmuı 
bulunması lizımcelir. 

Trondheim'i iııale muvaffak olama
maklıiımız keyfiyetinden, alellcele büküm 
çıkarmak isti7enlere ıunu IÖylemek iste
rim: No"eç muharebesinin netic:lerine 
ait bir muvazene yapmalı: henüz mevsim -
•izdir. Bu muharebenin ilk safhası henüz 
bitmemiıtir. Bu safha esnasında hedefle
rimize nrmadıkıa, almanlarm da kendi 
bedefl:rine ulaıamadıklanm söylemek 
dolru olur. Uiradıldarı kayıplar, bizim 
kayıplarımızdan daha atırdır. 

"T umğa düımak iıtemiyoruz/" 
Meclise ıu ciheti hatırlatmak 1ııterlm ki, 

Norveçla ikinci derecede bir harp nhne.ııt 
olmaınna mUaamaha etmek niyetinde de· 
gill&. Fakat, tuzata dllfmek de latemlyo -
ruz. Kıtaatımızın, hayati merkezde tehll -
keli bir zaafa utrıyacak derecede dafıtıl· 
maınna mA.nl olmak arzusundayız. 
DUtmammız merkezt mevzileri lta•al 

etmektedir. HUcuma hazır muazzam kuvet
lere ııılhlpUr. Bu hücum Norveçln mUte -
addlt cephelerinden her hangi birinde, 
yıldınm aUratlyle vukua Kelebtllr. 

Almanlar Hollanda'yı, yahut 
Belçika'yı veya aynı samanda 
her ikisini birden istilaya hazır
dırlar. Hiç bir kaygı onlan bu 
hareketten alıkoyamaz. Vah ti or· 
dulannm, Avrupa cenubuıarki· 
aindeki maaum komtularma ait 
topraklara doiru akm etmesi de 
mümkündür. 

"Kuvetlerimizi zararlı ıeltilde 
dağıtmak veya tekıil etmek 

niyetinde değiliz" 
Almanya garpte bU)'Uk bir taarruza, ya

hut lqtltereye karp kahlr bil' turru
hazırlanırken, bu saydığım hareketlerden 
bir kaçına da teıebbU.1 edebilir . .Almanları 
hezimete ııllrllklemek için en mUaalt ıev
kUlceyıi hareket hakkındaki fikrimizi dUı· 
mana lfp. etmek delilik olur. 

Fakat, her an zuhur etmesi 
muhtemel, hayati ehemiyeti hai:s 
ve beklenmedik ahval kartısmda 
hareket aerbeıtimizi iflıal edebi· 
lecek tekilde, kuvetlerimizi da • 
ğıtmamız veya tekaif etmemi:s 
dofru olmaz. 

Dtlfmana zayiat verdirmek için, Norveç
te, her fınattan lıWadeye devun .edece • 
fiz. Fakat bize harbi kazandıracak olan 
aevkUlceyıi prenıılpl g6zden kaçırmamak
lıtımız ltızımdır. 

Cemberleya nutkunu ıöyle bltlrmlftlr : 
''- Bası hareklt, hAlea terakki vaziye. 

tlndedlr. Bu harekAta glrlımlf olanların ha
yatını tehlikeye koyabilecek ıeylerden iç
tinap etmeliyiz. Binaenaleyh, R'elecek haf· 
ta yapılacak mUzakerata kadar, mUtalea • 
dan l•tls&hlardan tevakki etmelerini, 

meali• lzaııından rica ederim. Size önce • 
den .1öyllyeblllrtm kt, bu harekA.t eanuın
da hu1Uat mılhlyette mU,kUllt zuhur etml
:yecektır.,, 

Ma<aristan' da 
siyasi· bir düello 

Budapeıte, 2 a.a. - ÖtreDlldlflne söre 
bu aabah maoar nazlleriDID teft B. Hubay, 
dahiliye nuın B. Herest• J'taobert dUel
loya dAvet etmlıtır. 

Bu düellonun ıebebi, macar parlA.men • 
tosunda bu lkt ut araauada oılUnal olan 
ılddetll bir llillııakafadır. 

ULUS 

Bulgar haridye 
nazırının nutku 

Romen gazetelerince 

iyi karıılandı 
Bükreı, 2 a.a. - Bütün matbuat 

bulgar hariciye nazırı Popof'un beya
natını tebarüz ettirmektedir. 

Timpul gazetesi, Bulgaristan'ın 
komıuları ile olan münasebatında ta
kip etmek istediği hattıhareketi gös· 
teren hariciye nazırının sözlerini, ro
men cfkarıumumiyesinin memnunl • 
yetle kaydettiğini yazıyor ve diyor 
ki: .. Esasen bu hattıhareket, Roman
ya'nın, Balkan siyasetinde daima ta -
kip ettiği yoldur ve hedefi, Balkan 
devletlerinin müıterek menfaatlere 
hürmet eaaıı dahilinde yakınlapnata
rı ve anlaşmalarıdır." 

Romanya gazetesi de, baımakale • 
sinde, Popof'un beyanatının hakikate 
olan uygunluğunu tebarüz ettirerek 
diyor ki: 

Romanya'da çok samimt ve dostça 
bir memnuniyet uyandırmıı olan bu 
beyanat, menfaatleri müıterek olan i
ki komşu devlet arasındaki mütekabil 
itimat havasını kuvetlendirmeğe hlz • 
met edecektir. 

Universul gazetesi, Balkan devlet
leri arasında yakınlık tesisi lüzumu
nun, Balkan devlet adamları tarafın· 
dan bir çok defa tekrar edildiğini 
söylilyor • . Bu gazete, Balkan antantı 
daimt konseyinin son Belgrad top -
lantısını müteakip neıredilen tebJiğl· 
nl hatırlattıktan sonra, Popof'un söz
lerinin, inklr kabul etmez bir siyast 
ehemiyet taııdığını, mütekabil itima· 
dı takviye ettiğini, gerek Bulgarlı • 
tan'ın, gerek Balkan antantı devletle· 
rinln, mll§terek menfaat bakımından 
olduğu kadar, Avrupa bakımından da 
takip etmek kararında oldukları sulh 
siyasetini kolaylaştırdığını kayıt et· 
mektedir. 

Japonya'nın inşa 

ettirdiği büyük 

zırhlılar ve Amerika 

Bir İngiliz harp 
avizosu balll 

Londra; 2. a.a. - Amirallik dairesi, 
1190 torıilitoluk Bitten ismindeki in
gillz harp avizosunun battığını bildir
mektedir. 

Bu hususta neşredilen tebliğte §U 
tafsilit verilmektedir : 

Bittern, müteaddit defa dii§man tay
yarelerinin hücumuna maruz kalmıı 
ve uzun süren ve bir dUşman tayyare~ 
sinin düşmesi ve müteaddit diğer tay· 
yarelerin ciddi hasara uğraması ile ne
ticelenen uzun bir çarpışmadan sonra 
yanmağa baılamııtır. Yangını söndür
mek için yapılan gayretler bir netice 
vermemiştir. Bittem'in mürettebatı 
başka bir harp gemisine alınmıştır. 
Nihayet, aeyrisefaini tehlikeli bir ha
le sokmaması için Bittern, bizzat ken
di kuvetlcrimiz tarafından batırılmıı· 
tır. İnsanca hiçbir zayiat yoktur. 

Bir lngiliz mayn tarayıcı 
gemisi battı 

Londra; 2. a.a. - Dunoon ingiliz 
mayn tarayıcısı gemisinin, bir mayna 
çarparak battığı resmen bildirilmek
tedir. Geminin üç subay ve 24 erden 
ibaret mürettebatının kaybolmasın -
dan korkulmaktadır. 

Hamburğ Bre men 
istikametinde 

llerllyen askerler ! 
Alman cephesi; 2. a.a. - " Havas ,, 

ajansından : 
Mü§ahitler, her sınıftan alman kı -

taatının Vestfalya - Rhin mıntakasın
da §İmale, Hamburg, Bremen ve Da
nimarka'ya doğru mütemadiyen hare
kette bulunmakta olduklarını söyle • 
mektedirler. 

Bu müşahitler, bütün Hamburg mın· 
takasının Gestapo'nun sıkı nezareti al
tında olduğunu ve alman sahillerinde
ki miktarları mahdut ecnebilerin kont
rol altında bulundurulduğunu ilave 
etmektedir. 

Şarki Prusycl ela vaziyet 
Stokholm; 2. a.a. - Royter : 
Af tonbladct gazetesinin Kaunas'tan 

Vatlngton; 2. a.a. - Japonya'nın aldığı haberlere göre, Kaunas'a Me -
" muazzam zırhlı ., )ardan mürekkep mel'den gelen malı1mat, Memel'de ve 
bir filo inp etmekte olduiuna dair ıarkt Pruıya'nın diler limanlarında 
otan haberlerden bahseden bahriye na- son zamanlardaki askeri hazırlıkların 
zırı B. Edison, Amerika donannıuı • nihayete erdiği ve alman askerlerinin 
nın bahrt inşaat hakkında Japonya ile nakil ve irkap hareketinin tamamen 
malQmat teatisinden pek ziyade mem. durduğu merkezindedir. Şark! Prus
nun olacağını söylemiştir. ya'da kendisini göstermekte otan ger· 

Mumaileyh, halihazırda Japonya - ginlik de zail olmuıtur. 
nın bahri pt'ogramı hakkında malumat 
elde etmesi milmkiln olmadığını Ulve 
etmit ve f(>yle demiıtir : 

•• - Bizim elde etmi9 olduğumuz en 
sahih haber, Japonya'nın en azı dört 
zırhlı ~n§a etmit olduğu haberidir. " 

B. Edison, büyük Okyanus'ta yapıl
mıt olan manevraların hava ıilihının 
mUeuiriyetini ispat etmit olduğunu 
söylemit ve bundan yeni zırhlılar in· 
f&Sı için den alınması muvafık olaca· 
ğını beyan etmiı ve halihazırda tay • 

isve~ lam ve kati 
bitaraf hktan 
ayrtlmıyacak 

yarelerin harp gemilerine olan tcfev· ı b' k 
vuku gemilerin güverte köpruıerinin B. Hansson un ır nut u 
ve toplarının daha iyi bir tekilde hl· 
maye edilmesi suretiyle nötraUze e· 
dilmesi mümkündür, demiıtir. 

.,, ...................................... .. 
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Halkevkeleri ve 

Halkodaları dergisi 
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Stokholm, 2 a.a. - İıveç başvekili 
Hansson, bir mayia mUnaaebetiyle, İs
veç halkına hitaben radyoda bir hita
be irat etmi§ ve ezcümle demiştir ki: 

••- Bütün dünya, memleketimizin 
hattıhareketini biliyor. Biz, tam ve 
kati bir bitaraflık siyaseti ile sulhu 
muhafaza için, müteyakkız bir suret· 
te gayretlerimizi sarfediyoruz ve bu 
bitaraflık aiyasetimizi, her ne olursa 
olıun, idameye ve muhafazaya azmet
mit bulunuyoruz.'' 

Başvekilden sonra muhafazaklr 
parti lideri ve bunu müteakip de iıçi 
partisi lideri söz almıtlar ve bunlar 
da aynı mealde beyanatta bulunmuı
lardır. 

Troııdh imi 1 nl lınM.nını imi mırnıı.k 
bğımın rağmen memnunum. Zira, vazt • 
yet bugUne kadar mült tik kuveUer le -
hindedir. 

Almanlann, Norveçte ve Danlmarkada 
kolayca zllfer elde etmek Umld ni besle • 
dllderlne tllphem yoktur Norveç mlllett
Din ıecaatl ve mUtteflklertn gayreti, al
manlann bu Umldlnl boşa çıkarmııtır. Uç 
hatta s ıren harpten sonra, Norveç henUz 
aapt llm mittir. 

IÜÇÜI DIJ HABERLER • 
1 

.................................................... 1 lııöııi -•uıllılni•i• XIX. Tılditıimi 
CtP<itf Kniııı IM.4.11 -. AJ111 Si1ul Hl • 
dinleri içiııdı N,cip Ali ICmçah -. Atılı.ara 
Ha)'Ylaat .. lıçeti Ş.vht A.ria •- -. Ciıı 
1Ca1nalılarına ıire Tiirlılır ft Kolllf•larında Sovyet - Yugoslav ticaret 

münasebetleri dostane 
bir 19kilde devam ediyor Bu müddet zarfında, Almanya• 

nm denizdeki zayiatı mühim bir 
rakama baliğ olmuıtur. Batlıca 
semilerinden ikisi muhakkak üçü 
muhtemel ıurette hasara uira • 
mıf, dört kruvazör, 11 muhrip, 5 
denizaltı batmııtır. Otu:s nakliye 
ve iaşe gemisi batmıt. binlerce al· 
man ölmüştür. Torpillerimiz, on 
nakliye ve iate ıemiaine isabet 
etmittir. Bu gemilerin batmq ol· 
malan kuvetle muhtemeldir. 
Aynı miıddet zarfın.da bızim mıruz 

lraldıtnnız deniz zayiatı dört muhrip, fiç 
denizaltı, bir ıılep ve bet balıks;ı cemiıi
ne balii olmuıtur. Hava taarruzları netl
ceainde bunlard ıı baıka beş harp cemisi 
daha hasara utramııtır. Bir almaıı tahtel
bahir! urafından torpillen:n bir iaıe ıe
mlmlz batmııtır. Bu rakamlar, iqt
Hz babrıyesinin, kudret"ni ve ııılle11lrlici-

al cöıtermek fırsatını ldetl bulamac:htı
aı iıbat etmektedir. Halbulrf, alman bah· 
d,..mirı ııtndıtı aa7fat, dUllDIW ıleals 
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x BrUk"l, - Sahil J'&kımnda bir Bel
çika aakert tayyareat dUımUt ve derhal a
tet almııtır. İki klıiden ibaret olan müret
tebatı derhal kömür haline gelerek öl • 
mU,tür. 

x Sofya, - Dr. Clodlua, Belgraddan Sof 
yaya gelmtıtı•. 

x Roma. - MUnakallt nazın tarafından 
Duc:eye gönderllmlı olan btr mektuba na • 
zaran geçen nlu.n ayı içinde İtalya, Al -
manyadan 986.000 ton kömür almııtır. Bu 
kömürler, mUnhuıran Alplerden kara yo
lu Ue aaldedilmlıtır. 

x Londra, - Kıral ve Kırallçe Lane -
tıayılredekl harp fabrlkalvım ziyaret et
mtılerdlr. 

x Venedik, - Budapefte, belediye re
ıat, reamt bir ziyarette bulunmak U.ere 
buraya «Blmlıtır. 

x Venedlk. - Budapqte belediye relal, 
P'Joranudan Venedlte plm!ftlr. Bud&pef
te belediye relııl, Venedlk beledıye reisi -
nln reeml misafiri olarak burada bir kaç 
gUıı kalacaktır. 

x Veltlngton. - Grat von Spee'ye kar· 
ıı ille harbe siren .A.chlllea kruvulSrllDUıı 
kumandam kaptan Vllllam Edvard Parry, 
hU8U81 bir vazife ile tavzlt edflmlı olan 
k&ptaD Hor&DUl yerlM. Yel Zeland bah· 
rl)'e tırkuı kuJDutdaıthJula Ye den1s ... 
Jlel kurm&Jı 1t1rllıCl &ublıU tQtA edil • 
mlftll', 

Spor Prol. W. Eı.ırlıarıl (Al-acadH çnİ• 
rn: lfi_, T•il•ıl•) -. Seadn Uulıtıı • 
Ea Gliııel "Şiir .. F.tfıi Tn.t -. Orta n-• 
Tirlı • lıll• Dlüıyuıada Şür Sanatı Prlll. 
A. llH (Al-acadH çnirn: c~-ı ICip
riili -. Alıdullıalı Hiıııidin KaralıterİH Ait 
Motlar, Au-zm A•lllı Felıefe1İ• To,la 
lir lalııı ,.rol. S. Robiıuo11 (FraHtscadH 
(tYİI .. : R. Çe/e6i) -. JCllıilı Opera CC11at 
111~...ıa1ı Allar -. AltaJ Ş.-nlıfma Ait 
Maddeler A. V. Amofıiıw (RuçadH çe•İrea: 
AUodhdir J,..n) -. tilıannüa.am llheli 
Bir Ndılıaaı T. Maırıla.r Yuıaıı -. lir An
lıetı Cın' ,.,.,, 111 FIHlf ICö~I· (fraa
ııııcedaa Çuirea ,..,...; Ernwıı) -. Tirlı 
ldareıi Altmcla Mauriatu Alliri l.Jeııre 
(Fraaııandaa ~nirea y.,_ Na6i). 

HALIEVLEIU POST ASI 
Hallınleri ,.. Hallıodalan Çalıı-ları. -

Hallınleri ft S..ral Yarıl• <•· C.IM 0.
n). - Hallı"leri Derıilari Miaallalıa11. 

ATIN HADiSELERi 
Miltt .. ,raaılar. - 151 E .. ıitilıri. -

liltıir T-ılan. - Ta•lat .. clueleri. -
fart Dıııada. 

FllCIR HAYATI 
V. V ... rtlıolıl. • ,_, Kiprili "lılt• 

Medeaiy.ti Tarilıi,, il. T. Ulııtııl "lmıa" 
(Prel W. EkrNrd). - A. C.ltrofl• "A· 
nadola Dialelıtoloui OaerİM Malıı-.. (Ş.
ril Balbi). - o- llııri "Edine Tari • 
1ıl... - r ... r.,.. "ZiJa Pa..- ..._ 
Vılililf,.. 

~ ...................................... ,. 

Moskova. 2 a.a. - Reuter: Yugoı
lavya ile Sovyetler birliği arasındaki 
ticaret müzakereleri dostane bir hava 
içinde devam etmektedir. Sanıldığına 
göre, Yugoslavya - Sovyetler birliği
ne bakır, diğer bazı madenler ve kuru 
yemiı satmak ve Sovyetler birliğin -
den petrol ve pamuk satın almak is
temektedir. 

Yugoslav heyeti, barict ticaret halk 

komiseri Mikojan ile müteaddit ıö
riipnelerde bulunmut ve bir ticaret ve 

seyriaefain muahedesi ile bir tediye 
anlaımasının esaslarını müzakere ey· 
leaıiıtlr. 

Sovyetler birliğinin Yugoslavya 
tarafından tanınmaaı, hen Uz bahis 
mevzuu edilmemiıtir. Fakat, ticaret 

muahedesinin iımumdan 10nra babl1-
mevn11 olman muhtemeldir. 

Kiralık : 

Kiralık S odalı daire - Polla En .. 
titüaü civannda veklletlere bet da• 
kika meıafede NAZLI apartmanm· 
da bütün konforu haiz btıt odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te
lefonla müracaat. 1618 

Kiralık - Kavaklıdere Güven evleri 
No. 11 de iki oda bir bol ve balkon mUı • 
takil bir kat kiralıktır. tı;indekilere müra-
caat. 1575 

Kiralık - Yeniıehir Yüksel cad. No. 7 
müstakil hane möbleaiyle 8 aylık kiralık
tır. Her tilrHi konforu ve bahçesi Tardır. 
Taliplerin mezlri\r eve müracaatları. 1577 

Klrrılık - Bahçelt evlt'rde beı odalı 
konforlu 117 numaralı hane kiralıktır. Te
lefon: 6017 ye müracaat. 1581 

Kiralık oda - Bir ba1 için sakin mo • 
dem konfor. 35 lira. Mühendiıler Birliği 

yanında Mengü apartıman Ü!iÜncü kat No. 
11 1592 

Kiralık - Sıhlye VekAlctıne ~ dakikada 
belediye fidanlığı kaı'fıt!lnda bUytlk hava
da. mUatakll bir odL lmrılhur caddesi ma
, . renkli koyunlu Ap. No: 1 1618 

Kiralık - Kavaklıden'de Güven evlert 

Küçük ilôn şartlar 
Dört Hlırlık kliçik illıalarüıı 1 

a;, '*'• içı. 31 r 
Itri '"• içia 11 r 
o, '*'• içiıı 11 r 
D•rt hl• içle il r 

Den•h lıllçilı lllıılarılaa Mı Mt .. 
10 brat at-. Meseli 10 defa MllrHile-1 
etlı lıir iliıı İçİ• 148 lıanı almacalıbr. 
•olarlık 01-lı hare Mr Hlır, lı.U.. 
ralarmdaki llotluklar aÜatHna 30 harf ili 
bar edilaiftir, Bir lıiiçlilı illa 120 lıarf 
iMrel ol-lıdır. 
Dlrt 1&brdH fazla lıar Hlrr içiıı lıelın -
ferine arrıca oa lııınıt almır. 
JCiçülı iliııJar .. 120 harfi llPll...ı 
aıındır. Ba aiktarr pçea ilinlu ayrıca 
tarif .. m. tilıidir. 

Satılık apartıman - Jandarma X 
yanında 4 daireli, 190 Ura iradh banl 
borslu apartıman satılıktır. 1531. 

Sat.ılık Apfrtman - Yen1,ehtrde 1 
9 - 8 • 8 daireli ytlzde 40 borçlu bol 
apartman Tel: lm 

Satılık - Y eniıehir Bakanlıklar 1ra 
aında (8) daireli tam konforlu " 45 
lıı apartıman Tel: 1255 1U9 

Satılık - Yeniıehir Sıhiye Veklleti 
ıısmda (Z) daireli yedi ytts metre a 

yanında elektrik ve ıuya h&YI cilzel man- 50 borçlu acele satıhlı:. T:l: 1255. 1 
zarah bahçeli yol üstünde müstakil ev. 
Tel: 5788 1632 

Kiralık oda - Aile yanında güzel bir o
d kiralıktır. Elektrik ve ıu vardır. !tık

lar caddesi Kardeıler ıokak Dofumevi ar-
kası No. 5 A 1 inci kat. 1644 

Kiralık - Kavaklıdere'de Şarapane kar
ıısında 11 No. lu hane iki oda bir ıalon, 
mutbak, elektrik. ve ı:u tesisattan mevcut 
içinde1 ilere milracaat. 1tl45 

Devren kiralık - Yenlıebir Atatürk 
bulvarı Yenice apartımanı altında dörd~ 
cü dükkan devren kiralıktır. 1tl51 

Kiralık - Aile veya 2, 3 arlradq için el
veriıli 3 oda, 1 hol, kalorifer, 11cak 111, tam 
konfor. Bakanlıklar karım, Belçika sefa
reti arka bahs;eaine bltlıik Fırat ap. Tel: 
35?2 veya kapıcL 1653 

Yaz fçin kiralık apartrman - Banyo, sı
cak ve ıofuk IU konforlu. Bopziçlne nhır 
Cihugir'de 5 odalı mükemmel mobilyalı 
bir apartıman. Anlfartalar Cad. Ali Nazmi 
Ap. D. Paker'e müracaat. Tel: 1420 1665 

Satılıı - Y eniıehir'ln istenilen m 
inde analar. Tel: 1255 1ff 

Satılık - Yeniıehirln istenilen mev 
inde % 40 bor,ıu apartıman. Tel · 125 

115 

Satılık - Yeniıtlılr Sıhlye Veklhti 
ımnda (il) daireli % 40 bo~lu tam k 
forlu apartıman acele 11tılık. Teli 12 

Satılık - Sıhiye Veklletl 7MIDck 
taksitli (1) daireli tam konfom acele 
tıhk apartıman Tel: 1255 ı 

Satılık say/iye - lıtanbul Erenk87 
dönüm 2 köıklu bat, meYT&. ~ •la 
mukabili Ankara'da emlllı:le mtlbadıle 
dilir. Sanayi Cad. No. 82 Tt ı 1951 1 

Acele ıatılık bat - Ktıs;tlk A,..-.ne 
dönüm bağ mUaalt flatla Ankara 
cad. No. 82 Tl: 1953 1704 

Satılık ana - İstlmllkten haris 
kaf1ı kliıe bqr Jandarma okula &ı 
da Sana1i cad. No. 82 Tl: 1951 

Satılık ana - Iralı: sefareti 
dönüm arsa mtıult fiatla. Saııa7f C..S. 
82 Tl: 1953. 1706 

Kiralık oda - Adtlye sarayı lrarttaın- SatıhJr apartmıan - 7 daireli 300 
da Ortao apartımanı No. 4 1688 iratlı % 40 borçlu 1ı:a,. bap. lllflrac:ut 

Kiralık mobllyetl oda - :ttfatye mey- nayi CacL No. 82 Tl: 1951 1707 
danı Kurtulut apartımanı No. 6 alle Y&· Satılık otomobil - 931 model ook 
nında. 1670 vaziyette. Bulk. Mutedil flyaUL Telef 

Konforlu kiralık daire - 4 oda, baft70, 
mııtbak, ıu h•-P ... .aaılııUl1ı1l, .......... 
döşeli, boıhçc ortumd&. Hacıbayram arka
ıında. Bendderesine nazır kuleli sarı ev • 
dir. Tel: (2253) 1677 

Kirahk daire - Ordıı nl lı:al'fıll Mlhe
disler Birliği yanı Muhlie B. Ap. No. 2 de 
3 oda elektrik, b!U»'o, hol. t,indekllere mil-
racaat edilmesi. 1tl84 

Kiralık balkonlu 2 bU:rik oda 95 lira -
Sıhiye civarında mutfak, banyo, mUıtere~. 
ıu kiraya dahil, 1 mayntaıı itibaren. Tel: 
3437 den 12 ye, 1701 

Kiralık daire - Demirtepe Akbay eoka'Jr 
No. 17 alt Irat. Uç oda, bol, teferruat. Vcu 
fiatla. Telefon: 6982 1702 

Kiralık oda - Teni§ehtP Atattırlc Bul -
varı iyi bir alle yanında cadde üzerinde 
möbleli bir oda kiralıktır. MUracaat P. K. 
1013 Yenlıehlr. 1113 

Kiralık daire - Cebeci Kwıtkl Mualllın 
mektebi karıınııı, potta karakolu yam Da • 
malı Ap. 2 oda 1 hol havacaaı llU, elektrik 
Kapıcıya müracaat. 1716 

Bayanlara ucuz kiralık - Havagazlı, 
banyolu dairede birader ve hemtlreden 1 -
baret ailede gUzel bir oda. İtfaiye meyda
nı Hacı Mustafa Apart. No. 2 1723 

Kiralık oda - Bakanlıklar ve Atatürk 
Bulvarına çok yakın yerde, elektrik, au, 
banyo dahildir. Meşnıtıye.t caddeal Özenil 
ııokak (ABAT) Apr. No. 6 ya müracaat. 

172ll 
Kiralrk lstanbulda Ayaapaıada 

Park oteli karııaında möble bir apartıman 
dairesi yaz mevsimi için kiralıktır. Daimi 
sıcak ıuyu vı her türlü konforu •ardır. 

İıtiyealerin Elhamre pa1afmda GUzel ts-
mir maiazasma müraca1tları. 1731 

, Kiralık daire - Yeniıehir Atatürk bul
varı No. 7 Akasya Ap. bet oda bir hol. 
Her tilrHl konforu h&Yi bulnra nazır bir 
daire derhal kiralıktır. 173.2 

Kiralık oda - Mobilyeli bir oda kira
lıktır. İzmir caddesi 10 numarada ikinci 
kata müracaat edilmesi. 1735 

Kiralık oda - Aile nezdinde bir ba
yan veya karı koca için kullanıılı aut
f aklı bir oda kirahlı:trr. Hacıbayram Cad. 
Sarıkamıı ıokak 5 No. ya müracaat. 

1736 

)atıhk : 
Sablık kamyon - 1938 model enternaa 

yonal marka iyi kullanılmıı kamyon aatı -
hktJr. Tenezzüh otomobili lJ.• deiitile
blllr. Telefon: 1961 1580 

Satılık - Yenitehir Tuna c:addeılnde 
Yiiit Koıwı ıokaiında No. 5 iki daireli 
her dairesi 4 büyük oda bir hol, banyo, 
mutfak YC kömürlükleri Ye a)'l'JC& pma • 
ıırlıiı mevcut bir apartıman ıatrlıktır, Tu
na caddesi 40 numaraya müracaat. 1643 

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

1641 
Batılık 0pe1 otomobil - 1118 modeli e 

alllAdlrll açık spor llatlk Te bo:vaa .,. 11• 
mum! vazlyeU lyldlr. Saat U • 14 n 20 
deD -- Tel: '°" Hm 

1061 

llllbldE - - ._ -~ ~ uzun yolda ktıoe ba§ında ahçe.11 ~30 
ıu acele satılık ev Tel: 12~ 

Satılık otomobil - Fort mam 4 
lindlrli spor. Akköprflde Y enihaıda 
mu Arakan'• mUracMt. 17M 

Batılık hl ... - xe,mr bah,.u 
bir hiıH (B. tipinde) acele • 
Banam caddea No: 1 TL 1255 

iş arayanlar : 
tı anyor - Türkçe, almanca w 

aızca bilen tecrübeli bir PDf yasıhane 
ya ııefaretlerde bir tı arıyor. Teni ıln 
UatQ No. 83 Tel: 2181 re mOracaat 1 

İt anyor - Bir alman tanıfmdan 
kııa bir samanda buıuıl metodlarla a 
ca Ciiretilir. Yeniıebir Karadımls Ap. 
Evine müracaat. 1621 

İt arıyor - Alman Gııiv .. ıteainden 
zun riyuiye doktoru riyulye, fisik Te 

manca dersleri vermektedir. Öncabecl 
pturlar ıokak Özü Tuna Ap. milrac:aat. 

1834 

Bir mub&lip - Mutedil QcreUe 
13 ten sonra ve gece il anyor. 
matbıuunnda 11'. O. ya müracaat. 

?duhulp - Ticaret, l&Dayl ve banka 
autu mulıaııebeelne vAkıf tecrübeli bir 
haatp daimi veya her glln için muk 
bir aaatte çalııacak bir yer arıyor. ut 
A nımuzuna mektupla müracaat ed1 

1689 

iş verenler : 

Aranıyor - Ufak bir mtleateSenln 
bını muntuam bir ııırettı tutacak bir 
yan veya bay aranmaktadır. İsten.il• 
ret milı:dan ve plıııl•n yerhr izah 
melr suretiyle ve yan ile Samanpu 
da Ulusal matbuya müracaat. 

Aranıyor - Birinci sınıf bir al(I a 
nryor, ıeraiti öirenmek iıtiyenler Kifç 
yozıat aıevi, adresine mektupla milra 

1456 
FotoKralcı aranıyor - RlStut ve 

lılerinden anlar ehliyetli bir ııcıye l 
vardır. Şerait mektupla konUJulur. 
bUk Foto. Kemale mllracaat. 1~ 

İki reaııam aranıyor - Dil tarth-f 
teli karııaında lnlılııarlar depoeu tnet~~ 
da mUhendls Cel~le mUracaaUarı. T• 
fon: 2:166 1813 
Aranıyor - BUyUk terzlhanelerde çal 

mıı her cinsten lıçlye ihtiyaç vardır. I 
lar cad. Trakya Apt. Muzaffer .Adam& 
racaaUarı. 1 

Aranıyor: 

Aranıyot - M ayrı ortasından l~ 
kiralanmak üzere tercihan Yenişehir 
cinnnda müstakil s, 4 odalı bahçeli rt r 
ranmaktadır. Uluı'ta Anbar memuru ~.1. 
ıin Geylan'a müracaat. ı....-· 

Kilçlllr kasa aranıyor - Bir ktlçilt 
kan alınacaktır. latacatdann ikinci 
nafartalu Cad. Kuyıımcu Plyer 

- Anlaalılll'ı mlracatlan. 



ULUS 

iLLi MODAF AA VEKALETJ ASKERi FABRiKALAR 

Sargılık bez ahnacak 1500 ton nitrat d6sut ahn•ık 
.M. M. Vekaleti Satm Alma Ko-

;70nundan: . Aıkerl Fabrikalar Umum Mü. ru':'er1 m'treıl~e t~min edilen fiyatı 21 dürlüğü Merkez Saba Alma K~· 
nı 0 an Ylrmı bın metre sargılık bez . 
:/" 940 pazartesi günü saat 1 ı de An- ı mıayonundan : ki, 1 M. M . V. satın alma KO. da pazar- Tahmin edilen bedeli (255.000) lira olan 
aıı1r'~1n1 alınacağından isteklilerin 630 1500 ton Nitrat döıut As.kert Fabrikalar 

IUn at teminatları ile birlikte pazar- Umum Müdilrlüfll merkea eatm alma ko • 
( l ve ıaatında KO. da bulunmaları. . . .. .. 

9119) 11978 mısyonunca 13-5-940 pazartesı ırunu .. at 

Lôstik alınacak 
.'1. M. Vekaleti Satm Alma Ko-
1110ftundan ı 
~ ebadında 100:130 adet dıt ve 
~akı ad~ iç llatik pazarlıkla satın a

fi l&at ır. &zarlığı: 6.5.940 pazart11i sü· 
15 lira 11

1 d
1 
edir. Dı• lbtiklerin beherine 

talı ' . c; latilrlerin beherlne 21 lira fi
es tn edilmi,tir. Kati teminatı: 3652 

rillflr T jf olup .. rtnamesi komisyonda 
, la. Al aKplerin muayyen vakitte M .M. 

· o. da bulunmaları. (1970) 
11992 

Ptt. M. V. Hava Mültetarhğı 

Makara ahnacak 
'1 .. M. V ekli eti Hava Satm Alma 

ı...ml"Olı ın__:•Yonıuıd an: 

rrıe.:·000 adet ıi7ah ve 3000 adet be
~ara Pazarlıkla ıatm alınacaktır. 

t . en bedeli 2.640 lira olup kati te
,_:ılrdan 396 liradır. Pazarlığı 6. "5. 

111 .. ı lilnii aut 11 de ha•a aatm 
~llllıyonunda yapılacaktır. İdari 
l"l ı...._ .•e nümunesi her elin öğleden 
~ "'Vlllllyotıda ırörülebilir. İsteklilerin 

unr en riin ve aa.atte kati teminat ve 
betıeleriyle komiıyonda bulunma-

• (1990) 12016 

ln~aat mü na kasası 
,_ ..... _: M. Vekal'!tİ Hava Satm Atma 

ı ••Yonundan: 
ırı7 Blr. •telye pazarlık ıuretiyle inp 

a ~ktır. Keeif bedeli (34796) lira 
dı olup kati teminat miktarı S220 

ı d r. Paı.rlıtı 7. S. 940 aalı ırünü ıaat 
le• hava aatm alma komisyonunda ya

•lttır. Ketif evrakı her ırün öğleden 
bit lllezldlr komiıyondan 175 kurut mu

bsde alınabnir. İhaleye ittirlk ede
er İhale rünürııden üs; ıün eveliıu ka

"iı:ll•tetarlıb müracaat edip ehliyet 
t •ı alınalan. 
•teırınerın muayyen rün Ye ıa.atte ka
teızı. 
bııı ınat ve kanuni belı~eri komisyon-

Unmalırı. (2007) 12018 

Drenaj tesisatı 
M.. lıl. V •kaleli Ha•a S.bn Alma 

ıa10nundanı 
1 

- tlçua Plıti yoluna bir dr~aj tesi
eı· rzarlılda yaptırılacaktır. Keşif be-

1 28520) lira 11 kurut olup kati temi
t lllllrdarı 4279 liradır. 
Pazarhtı 7. 5. 940 aalı cünll aaat 10 da 

:91 1&tuı alma komiıyonuııda yapılacak
. Ketif evrakı her ıün öğleden sonra 
1~r komlıyondan 143 kurut mukabi

l alınabilir. 

thaıe:re lıtirlk edecekler ihale tarihin.
Is liln evetine kadar milıteprhla 

t ~C&a.t edip ehliyet veailı:aaı almaları 
elrlilerin kati teminat ve kanuni belse
~ muayyen ıUn ve aaatte komiıyon-

'llnnıalan. ( 2008) 12019 

14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
(12) lira (75) kurut mukabilinde komla -
yondan •erilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (13.950) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 n S msddolerindeki vesaikle ko
miıyoncu olmadıklarını ve bu lıle alüa -
dar tüccardan olduklarına dair Ticaret o
da11 nıilr11iyle mezldlr rün v: ıaatte ko-
miıyona müracatlan. (1890) 11917 

Müteahhit nam " hesabını 
118673 kilo elektrolit 

bikir ıhnacık 
Aakerl Fabrikalar Umum Müdür· 

lüiü Merkes Satm Alma Komi170-
nundan 1 

Tihmin edilen bedeli (83071,10) lira olan 
118673 kilo elektrolit bakır müteahhit nam 
te hesabına Askert Fabrikalar umum mü -
diirllitü merlrea aatın alını komisyonunca 
9-5-1940 sah ııünü saat 14 te pazarlıkla iha
le edilec:ktlr. Şartname (4) lira (16) kuruı 
mukabilinde komisyondan verilir. Taliple -
rln muvakkat teminat olan (5403) lira (56) 
kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesailrle komisyoncu olma
dıklarına ve bu iıle allkadar tüccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle 
mezklir ırün vı saatte komisyona müraca-
atları. (1921) 11958 

6 kalem kereste ahnacak 
Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo· 
nundanı 

300 Adet 9.30 :ıı: 0.22 :ıı: 0.16 M. ebadında 
çıralı çam atacı, 

130 Adet 7,!IO :ıt O.le :ıt 0.1' M. ebadmda 
çıralı çam ağacı 

125 Adet 2.20 :ıı: 0.25 :ıı: 0.25 K. ebadında 
çıralı çam atacı 

4330 Adet 4,00 :ıı: 0.2:S :ıı: 0.065 .M. ebadmda 
çıralı çam kalas, 

800 Adet 2.00 x O.H :ıı: O.H K. ebadında 
dıı budak veya meıe. 

200 Adet 1.00 :ıı: 0.10 x 0.10 .M. ebadında 
dılJ budak veya meıe. 

Tahmin edilen bedeli (86.831) Ura olan 
clnıı, ebat ve miktarı yukarıda yazılı altı 
kalem kereste Aııkerl Fabrikalar umum 
mUdUrlUğU merkez satın alma komisyonun· 
ca 10 - mayıs - 1940 cuma gUnll saat 14 de 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname (1) 
lira (80) kurut mukabilinde komlııyondan 
verilir. Taliplerin muT&kk&t temtnat olıuı 
(2687) lira (48) kurut ve 2490 numaralı 
kanunun ı ye ı. maddelerindeki veaalkle 
komlııyoncu olmadıklanna ve bu itle alA
kadar tilccardan olduklarına dair ticaret 
odası veslkMlyle mE"zkt\r gün ve l!laatte 
komisyona müracaatları. 

(2003) 12009 

Müteahhit nam '' hesabına 
250 fon elektrolit bakar 

Aıkert F &hrikalar Umum Müdür
lütü Merkea Satm Alma Komiıyo
nundanı 

Tahmin edilen bedeli (175.000) lira olan 
250 ton Elektrolit bakır mıiteahhlt nam ve 
beaabma Aıkerl Fabrikalar Umum müdür-
Hiğüu merkez aatın alma komisyonunca 
10 mıyıı 1940 cuma sünü aaıt 14,30 da pa
zadıkla ihale edilecektir. Sartname (8) li
ra (75) kurut mukabilinde komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvakkaıt teminat olan 

n.kbıt teminat olaa (UOO) Ura Ye 2490 
numaralı kanunun 2 ve S. maddelerind:ld 
veaalkle komiıyoncu olmadılı:larIM ve bu 
itle ıllkadar tllccardan oldu.ldarma dair 
ticaret odaaı veslbıiyle mezldlr ııün •e 
saatte ko111i17ona mllrecutlan. (2006) 

12012 

3 kalem maden kalemleri 
ıh nacak 

Milteahhit nam •e h ... bma 
770 adet Bö. 47 / 130 A. 
208 ,, Bö. 43/ 10 Sat. 
150 ,, Bö. 43/ 10 Sol. 

Aakeri F abtikalar Umum Müdür· 
lüiü Merkea Satın Alma Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (17~) lira (40) 
kurut olan yukarıda yuılı Uç kalem Böh
lerlt E marks ıert maden kalemleri müte
ahhit nam ve hesabına Aık=rl Fabrikslar 
Umum müdürlüğü merkez satın alma ko
misyonunca 10 mayıs 1940 cuma cünü saat 
U de paı.arlrkla ihale edilecektir. Sartna
me parasız olarak komiıyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olan (1294) lira 
(38) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki ves&ikle komisyoncu ol
madıklarına v: bu iele alikadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikaaiyle 
mezk<lr giln ve saatte komiıyona milracaat-
ları. (2015) 12014 

l ka'em malzeme ıhnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Atma Komiıyo
nundan: 
17500 Kg. 0:7 - 1 mm. plvanlzll eaç 
1500 Kg. 2 mm. Galvenlzll tel. 
2000 Kg. 2,5 mm. galvenlzll tel. 
Tahmin edilen bedeli (8400) lira olan yu. 

karıda yazılı tlç kalem malzeme aakerl fab 
rikalar umum mUdllrlllktl merkez satın al -
ma komlııyonunca 10-6-1940 cuma günU sa
at 11 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komlııyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (630) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesalkle komlııyoncu olmadık
larına ve bu lıle alAkadar ttıccardan olduk
larına dair ticaret odaeı vealkaelyle mez -
kür gUn ve ııaatte komisyona mUracaaua -
n . (2021) 12023 

16 kalem demir malzeme 

ahna<ak 
Aakeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Merkez Satm Alma Komiayo• 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (20507) lira (M) 
kurut olan 16 kalem demir malzeme askeri 
tnbrlkalar umum mUdUrJUftl merkez satın 
alma komisyonunca 13.5.1940 pazartesi gü
nü saat 14.30 da ihale edilecektir. Şartna . 
me parasız olarak komiııyondaD verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1538 J 
lira ( 3) kunıı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veaalkle komleyon· 
cu olmadıklarına ve bu tıle alflkadar tUc -
cardan olduklarına dair tJcaret odası vesı
kaııtyle me.ır:kQr •Un ve aaatte koıntayona 
müracaatları. (2022) 12024 

f 3 kalem (elfk malzeme ah nacak 
A&keri F a.brikalar Umum MüdÜT· 

Jüğü Merkea Satm Alma Komisyo
nundanı 

Tahmin edilen bedeli (14288) lira olan 
18 kalem çelik aakerf fabrikalar umum 
müdUrltltü merkez Ntın alma komlayo • 
nunca 10-IS-1940 cuma gUnU aaat 11.80 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pa
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1071) Ura (38) 
kunıı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve S. 
maddelerindeki veaalkle komisyoncu ol • 
madıklanna ve bu itle' ali.kadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odalı veaikuiyle 
mezktU' gün ve saatte komisyona mUra -
caatlan. (2028) 1202& 

f 5 fon 0.3 M11. kahnhlında 
gılwenizli fene~e ıhnacak 

LY. Amirliii Sa. Al. 
• il& ıönderilen hariç ukeri 

kıtaat illnlan 

Et alınacak 

(10.000) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür
ve 3. maddelerindeki veaaikle komlıyoncu lüğü Merkez Satm Alma Komiıyo
olmadıklarm• ve bu iel ~ allkadar tüccar-
dan olduklarma dair ticaret odası vesika- nundan: 

l~laıt'bul Levazım Amirliii Satm 
7o • konüayonundan: 

~°" ioYUn eti ve 26 ton 11iır eti •· 
art tı.r. ~azarlıkla eksiltmesi 6. S. 940 

1 
esı riinü ıaat ıs te koyun, ve 15,30 

bıtıtır eti Tophanede İlt. L•. &mirliği 
~ :·~ komisyonunda yapılacaktır. Ko
~tı 1ntn tahmin bedeli 39900 lira ilk te
~ 2992 1ira 50 kuruttur. Sığır etinin 
lira ~ bedeli 11180 lira ilk teminatı 838 
IMriilQ kuruıtur. Şartnam 9i komisyonda 
lblı~ l11eldiler kanuni veaikalariyle lı:o-

ıelıneleri. (1998) 12017 

•hkım edewah kıhfları ahn•ık 
lto.a 

tl~1 1'• Satm Alma Komiıyonan-

1 - k llı.tihcı Oftyadaki kolordu birliklerinin 
'-hlrfnı 0 1an 16142 lira tahsiut dahilinde 
hDtırııaedevatı kılıfları pazarlık ıuretiyle 

"' Calı:tır 
·-ıı: . 

il to.ı,. 'YS&f h119Uıf 11rtlari7le nümune-
aı~ lr & kolordu bina11 içindeki aatın 
lirler, 011111YODUndadır. İıtekliler ırörebi-

aiyle mezkQr sün ve ıaatte komiıyona mü- Tahmin edtlen bedelt (7500) Ura olan 15 
racaatları. (2004) 12010 ton 0,8 mm. kalınlıflnda gallvenlzll tene • 

1 fon <iYi ~111 ıhnacak 
ke aakerl fabrikalar umum mUdUrltltü 
merkez satın alma komlııyonunca 10-11-19'0 
cuma gUnU saat 16.80 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname parası• olarak ko • 

8 Ton 5 ila S,S mm. kutrunda ve misyondan verlllr. Taliplerin muvakkat te-
682 mm. tulünde parlak çekilmiı mlnat olan (:!62) lira (30) kurut ve 2490 

civa .. eliti almacak numarh kanunun 2 ve 8 maddelerindeki ve-
Y saikle komisyoncu olmadıklanna ve btl ıo-

Aaken Fabrikalar Umum Müdür· le allkadar ttıccardan olduklarına dair ti· 
lüğü Merkez Satın Alma Komiayo- caret odaaı veetkaatyle mezkar stın n aa. 
Dundan 1 atte komillyona mUracaaUan. 

(202,) 12026 
Tahmin edilen bedeli (24.000) lira olan • 

1 ton 5 ill 5,5 mm. kutrunda ve 682 mm 1 j kalem malmne llınl<lk 
tulünde parlak çekilmit civa çellii Aıkerf • 
Fabrikalar umum miidürlüiü merkez aatm 
alma komisyonunca 11 mayıı 940 cumırte- Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür-
ıi ıünll ıaat 12 de pazarlıkla ihale ~ile- Uiiü Merkea Satm Alma Komiıyo
cektlr. Şartname paraaız olarak komla - nundan: 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan Muhtelif cıvata ve somunlarla çarık 
(1800) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve ve kapak •incirlerinden ibaret olmak 
3. maddelerindeki veaaikle komiıyoncu ol- Uzere H kalem malzeme alınacak. 
madıklarına ve bu iıle alU:adar tüccardan Tahmin edilen bedeli (5922) lira (30) 
olduklarına dair ticaret odası vesikaalyle kurut olan muhtelif cıvata ve somunlarla 
mezklir gün ve ıaatte komisyona müraca- çarık ve kapak :alnclrlertnden ibaret olmak 
atlan. (2005) 12011 Usere H kalem malzeme aakerl fabrikalar 

Mu .. teahhlf nam Ye hesabını umum mUdUrlUğU merkez aatın alma ko -mtsyonunca 10-11-1940 cuma r;Untl aaat ıe 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
parası• olarak komisyondan verlllr. Tallp-5 adet fornı fez•-'hl lhna<ık lerln muvakkt teminat olan (444) Ura ve 

.. (19) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 2 Ye a _ J» 
to.ı,. t laarbfı 15. s. 940 cünü ıaat 10 da Aakeri F ahrikalar Umum Müdür
' ,.. •. lcıirliti satın alma komiıyo- lüiü Merkea Satm Alma KomiıJ'0-

4 _ kPılıcaktır. nundan: 

8 maddelerindeki veııalkle komisyoncu ol
madıklarına ve bu lıle allkadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odaaı veetkaatyle 
mezkQr gtln ve eaatte komlayoııa mUra • 
oaatlan. (302&) 12027 tıır. t11elı: -ı teminatı 24.21 lira SO kurut- Tahmin "1ilen bedeli (20.000) lira olan 

il. ltıeJrıu iller Pazarlık ıaatinden tvel ban- S adet torna teıglhı müteahhit nam ve he
lllıat lr bu •en vezne makbusu satın al- aabına Askeri Fabrikalar Umum mildürlü
lb ... ı..._ 01tıiı7onu b 1ı: ııl i 1 . ğil merkez aatın alma komisyonunca 10 ma-

·"uıırid" •ı a 1 mı verme erı - 1940 cuma lilntl N&t 15,SO da pazar-5 ır. ., •• 
- ltt lr l lıkla ihale edilecektir. Sartnaıne pera11z 

>o"da ha e lileıin liln •• aaatinde komiı- olarak komiıyondan verilir. Taliplerin mu
zır bulunmaları. (2034) 12029 

~~reste ve kireç ahnacak 
~ toıı kfr~rUkterırıtn ı111aat ihtiyacı . .;l n 488 metre mlklbı çam kereste ile 600 • 

21ııuttUr. ç kor satın alma komisyonunca ayn ayn kapalı urfla eluılltmeye ko 
-~ "tıa da :tazıı 1~• aihılertyle aaaUan ve tu tarlarlyle muvalckat teminat mlktarlan &· 
-~'4&r, 

mı' - 'l'ek!ır •e ıeraıtt her gtın ı1 zamanı nda komisyonda ~rUlebtllr. 
.. ~oıı. tea11nı ınektuplarının ekalltme aaat ınden Dlhayet bir aaat evellııe kadar ko · 
-..._ eclUrnesı ıarktır. ı 1813) 11809 
2-lll ~ Tutan Teminatı Ekltltme SaaU 
k•~- Lira Lira Kr. 
~ llllO 1M7 8-6-lHO puart..a 11 

U7110 1181 • f+1NO ..aa 11 

iKTiSAT VEKALETi 

Satıhk eşya 
lktıaat Veklletindenı 

Vekllet anban~da mevcut eski balı, 
dolap, mua. koltuk, undalya ıibi 
muhtelif eıya 9. 5. 940 perıembe günU 
aaat 9,5 da açık artırma ile Vekalet bi
nasında aatılacaktır. Taliplerin mez • 
kfir &ün ve aaatte levazım müdürlil • 
ğünde teıekkUl eden komiayona ve 
g6rmek istlyenterin de her gün mesai 
uatlarında Vekllet ayniyat muhui~ 
lifine mllracaatlan ltlnmu ilin ol• • 
nur.t1911) 11911 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara l.eYaznn Amirliii Satm 

Alma Komi•J'Ollundan: 
l - 800 ton buidaym ıllodan detfnnen

clllk prketine nakli puarhiı 3. 5. 940 
aut 14 te Ankara Lv. lmlrliii aatm alma 
komiıyornında yapıla.eaktır. 

2 - Muhamm:ın bedeli 576 Ura kati t&

minatı le liradır. Şerait komls10Ddan Bf-
renllir. (2033) 12028 

VIL.A YETLER 

Gazino binası yıkfrrll•ık 
lamir Belediyeıinden: 
lehir Oteli yapılmak tlıere temel 

kazıklarının çakılması ve çıkar lacak 
enkazdan kabili istifade olanları Be
lediyeye ter-kedilmek şartiyle mevcut 
gazino binasının yıkılmaaı işleri için 
tayin edilen 15.4.940 tarihinde talip 
çıkmadığından bir ay müddetle pa -
zarlığa bırakılmıştır. Keıif bedeli 
34309 lira 25 kuruı muvakkat teminatı 
2574 liradır. Taliplerin l~ mayıı 1940 
çarpmba günü saat 16 ya kadar hafta
nın pazartesi, çarşamba ve cuma gün
leri encümene müracaatları. 

(1471-1982) 11977 

Harta yaptırılacak 
Mardin Belediyeaindenı 

Mardin kasabaaının meskun ve gay
ri meskQn olmak üzere 250 hektarlık 
bir sah.anın halihazır haritaları ile bu. 
nu çevreleyen 150 hektar ile 400 hek
tara varan arazinin 1/ 4000 mikyaah ta
keometrik münhanili haritasının a
lımı iti kapalı zarf usulile eksiltmeye 
çıkarılmıştır. İşin maktu ketif bedeli 
10,000 liradır 

Eksiltme 22 ~ayıa 940 çarıamba gü
nü saat 12 de Mardin belediye daire
sinde toplanacak eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat i50 liradır. 
Eksiltmeye iştirlk edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen §ef· 
liğinden ittirak vesikaları almaları ve 
bunu teklif mektuplarına koymaları 
lazımdır. 

Şartnameler Mardin belediyeıinden 
ve belediyeler imar heyeti fen tefli -
ğinden paraaız olarak verilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde aut 
11 re kadar Mardin belediye reisliği
ne verilmesi ve yahut posta ile bu a. 
ate kadar gönderilmit olması lbım • 
dır. (3471/ 2014) 12021 

KAZA.LAR 

An bar inşaatl 

Karacabey Harası Müdürlüğün
den: 

1- Hara merkezinde yapılacak yem 
anbarı inıası g<Stilrü olarak kapalı zarf 
uaulile ekailtmeye konulmuıtur. 

2- İtbu lnf&&tın muhammen ketif 
bedeli 35674 lira 78 kuruıtur. 

3- Ekıiltme evrakı 2 lira bedel mu
kabilinde Hara muhasebesinden veri
lir. 

4- Ekailtme 4 Mayıı 1940 tarihine 
rastlayan cumarteai ıUnü aut onda 
Hara merkezinde müdüriyet binasın -
da yapılacaktır. 

S- Muvakkat teminat olarak 2676 
lira alınacaktır. 

6- İstekliler teklif evrakı meyanı
na eksiltmeye girebilmek için ihale ta
rihinden nihayet 5 gün evel Bursa Na
fia mlldUrlüğünden alacakları ehliyet 
veaik&1ını koyacaklardır. 

1- Teklif mektuplarını havi zarflar 
ihale aaatından bir ıaat evetine kadar 
makbuz mukabilinde Hara inşaat ko
miayonu reialiline teslim edilecektir. 

8- Teklif mektubu poıta ile gön -
derildiii takdirde postada vaki gecik
meler kabul edilmez. 

(3106/1805) 11807 

Su saati alınacak 
Bergama Belediye Riyaaetindeıu 
1 - Bergama içme suyu tesisatı i

için 250 adet 13/ 15 milimetrelik ve 
10 adet 20 milimetrelik ıu saati fenni 
ve husus! prtnamelerlae tevfikan a
çık ekailtme suretiyle mübayaa edi -
lecektir. 

2 - Saatlerin mecmuunun muham
men bede ti ( 4220) dört bin iki yüz 
yirmi lira muvakkat teminat mikdarı 
(317) Uç yüz on yedi liradır. 

3 - Şartnameler belediye fen dai
resinden bedelaiz olarak verilir. 

4 - İhale 7 mayıs 940 aah ıünü aa
aat 15 te belediye dairesinde yapıla
caktır. Taliplerin 2490 sayılı kanu
nun 2 ve 3 Uncu maddelerinde yazı
lı vesikaları hAmilen mezkQr gün ve 
aaatte belediye riyasetine müracaat -
lan ilin olunur. (3235/858) 11842 

Harta yaptırılacak 
Çorlu Be1ediyeaindea: 

Çorlu kaaabası hali hazır haritaları
nın alımı iti ekıiltmeye çıkarılmııtır. 
İtin mahiyeti meakün saha Çorlu ka
dutro mtıdUrUltünden kopye edilecek 
vaalke &öre hnaplanaru terllm edl-

. 
T. İS BANKASI 

.a 

1940 Kütük Cari Hesaplar 

iKRAMiYE PLANI 
1 adet 2000 liralık = 2000.- lira 
3 .. 1000 .. = 3000.- • 
6 500 • = 3000.- .. 

12 250 ' = 3000.- • 
40 
75 

210 

100 • 
so .. 
25 .. 

= 4000.- .. 
= 37SO.- .. 
= 5250.- .. 

Kefİdeler: 1 pbat, 1 mayıa, 

I ağudoı, l ikinciteırin tarih· 
lerinde yapılacaktır. 

---= 

inşaat münakasası 
lecektir. Ve 1/ 5000 lik haritalar ka
dastıral olacaktır. Gayri meskün saba
nın yeniden haritası alınacak ve mes-
kUn saha ile birlikte vüuti 310 bek- Milli Saraylar Müdiirlüiündenı 
tar olacakt•r 1- Yalova kaplıcalarında yeniden 

Heyeti ulT'11miyeyi çevreliyen 75 iD§& olunacak Dtibl Umumilik bina--
hektarla 3 ' ı. ara varan sahanın ıının inpatı kapalı zarf uaulile eksilt-
1/ 4000 mik: •. lık takeometrik umumi 1 meye konulmuıtur •• 
ba ·t t · d"lecektı"r 2- İntutın tahmini bedeli (48676) rı ası ersım e ı . 

ı . k bcd 1. 6000 1. d Ura (10) kuru1tur. 
şın ma tu e ı ıra ır. 3- B . üteaıı:ı.- .a 

· 1- d u ınpata m - avan pro,t Muvakkat temınat 450 ıra ır. •1 bi . i k "f tv l' f f rt 
. .. . ı e rınc C§ı ce e ı enn ıa na -

Eksıltme 14 mayıa 9~0 aalı ~n~ aa- me, ekailtme şartnameai ve mukavele-
at 15 de Çorlu beledıye daıreıınde name müseveddesinin birer suretleri 
toplanacak belediye eksiltme komis- iki buçuk lira bedel mukabilinde pa • 
yonu tarafından yapılacaktır. zardan batka her gün Dolmabahçe Mil 

EksiltmeyCi iştir~k edeceklerin vak- li Saraylar Müdürlüğü kaleminden a
tinde belediyeler imar heyetinden it- hnabllir. 
tirak vesikası almaları ve bunu teklif 4- Eksiltme mayısın on altıncı per. 
mektuplarına koymaları llzımdır. ıembc günü saat on bette MilH Saray-
Şartname ve mukavelenameler Çor- lar MüdilrlUğU binuında yapılacak • 

lu belediyesinden ve Ankara'da bele- tır. 

diyeler imar heyeti fen teniğlnden 5- lluvaklrat teminat (3650) lira 
parasız alınabilir. (71) kuruştur. 

Teklifler tayin edilen günde saat Bu paranın eksiltmenin yapılacağı 
14 de Çorlu belediyeaine verilmit ol- autten bir aaat evetine kadar malsan
malıdır. Ve yahut posta ile bu saate dılına yatınlmıı bulunmuı lazımdır. 
kadar gönderilecektir. 6- Eksiltmeye girecek olanlar Ti· 

(3248/ 1883) 11888 caret odasına kayıtlı bulunacaklar ve 

Elektrik tesisatı 
Pmarbaıı Belediyeıindenı 

Vekiletçe tasdik edilen plln ve 

projelerine göre 18.758 lira keıif be
deli olan kasabamız hidro elektrik te-

ıiaatı yaptırılacağından taliplerin ve 
daha fazla izahat almak iatiyenlerin 

ıifahi ve tahriri surette belediyemize 

müracaatları ilin olunur. 12022 

Ankara Borsası 
2 Mayıs 1940 Fiyatlan 

ÇEKLER 

Açılıı IC•pUUf 

Loadra 5.!4 5.Z4 
Nnyorlı 150.10 ıso.ıo 
,.,İl us um 
Mılo .. 7.IZZS 7.l!ZS 
c .... ,. 2t.2'ZS 2U7ZS 
A-terdaıa 7'.&615 71MIS 
lkrlia 
Brilı .. I Zl .17 21.97 
Atiaa 0.17 t.t7 
Scıl,. U075 J.8075 
Pnı 
Madrit 13.4351 13.4350 
Vorton .... ,. ... %7.1350 %7.1358 .. ,., o.m o.m 
iki ırat 3.5175 3.5175 
Yoblıa- 35.0475 35.1475 
StoUoJ.ı 31.0051 31.0050 
Moılıon 

ESHAM VE TAHVİU T 

1933 ikra11İ7eli Irıaai 19.11 11.ll 
Sivaı Irnnm .. tb lı. il. 11.13 11.13 .. ili. 11.14 19.14 .. V. 19.H 11.M 

1101. - ırue1tır.rw1. r.m '·'- . 
,.. '"iıı'-r'- fi,.ı u-cil .,a-.n,tir. 

§imdiye kadar batka yerlerde yaptık. 
ları asgari (40-50) bin lira raddeıin • 
deki in§U.t intlerine dair elde ettik • 
leri veaikalula bu vea.ikaları göster -
mek suretile eksiltme gününden üç 
gün eveline kadar kontrol mimarlığın. 
dan vnc:. .ı.cuıan fenni iktidar te
hadetnamesini ve teminat parası mak
buzunu muayyen zamandan bir aaat 
evetine kadar, prtnamede tarif edil • 
miı oldutu veçhilc kapalı zarf içlnde 
ekeiltme heyetine tevdi edeceklerdir. 

(3468/ 2012) 12020 

· Yardım sewenler <em iyeli 
1 ' 

iKi ınyor 

Muhtelif elitleri bilen, gerek atöl
yemizde gerekse evinde çahfmak iıti. 
yenler, Yardımaevenler Cemiyeti'nin 
Erzurum mahallesi, Bayındırlık ao -
kak No : 25 deki atölyesine her cı1ına 
günü aut 10 dan 12 ye kadar, her pa
zarteıi günü saat 16 dan 18 ze kadar 
Yenitehir, Emniyet tbideai karıııın
da Parti markezi binasına müracaat 
etmeleri ilan olunur. 

..1ııııııııııııı1111111111111111111111111L. - -- -- -E Kelepir satıhk s -- -: Ankara Gölbatı ve Bunal kö· : 
3 yilnde muhtelif emllk ve arazi E 
E bu meyanda müteaddit auları ve E 
E çayırlık yerler, tuila harmanlan E 
: kurmağa müaait mahaller acele : 
:E ve müsait fiyatlarla talibine satı- E 
3 lacaktır. lstiyenlerin Bunal kö- E 
E yünde 30 numaralı hanede Galip E 
: Unver'e veya Ulua han Memur- : 
S luğuna müracaatları. :E 
':iı111111111111111111111111111111111111ai' 
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Hangar yaptırılacak 
Devlet Ziraat iıletmeleri kurumu U. müdürlüğünden : 

Ankara Orman Çiftlii: dahilinde Kurumumuz tarafından irae 
etiilecek mahalde ketif bedeli, 

T. L. 72.106.- ( Yetmiş iki yüz altı 94100 ) lira 
dan ibaret bulunan üç hangar inıa ettirilecektir. Bu baptaki ıartna
me ile projeler Dahiliye Vekaleti karıuıında kain Kurumumuz Mu· 
hasebesinde bulunmaktadır. 

Bu bapta yapılacak tekliflerin ketif bedelinin % 7,5 ğu nisbetin
deki muvakkat teminat ile birlikte nihayet 7. Mayıs. 1940. tarihine 
kadar Kurumumuz Umum Müdürlüğüne gönderilmesi ilan olunur. 

Umum Müdürlük en muvafık bulduğu teklifi tercih ve kabul et-
mekte serbesttir. 1711 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -
Toprak mahsulleri ofisinden : ------ ---- --- -= Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha := -:: evelki seneler mahsulü af yon1arın Toprak := = Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve := 

§!§ peşin para ile mübayaasına karar verilmiştir. § 
S a. - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayetine kadar İs-§ 
5 tanbul deposuna teslim edilmiş bulunacaktır. := 
E: b. - Bu müddet zarfında getirilen af yon depdya giriş := 
5 srrasiyle muayeneye tabi tutulacak, ince ve kabası tefrik = 
:E edildikten sonra usulü dairesinde nümunesi alınarak tah- =: 
:= lili ve bunu müteakip tartısı ve kati tesellümü yapılarak § 
E: bedelleri ödenecektir. = - -:E c. - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan af-§ 
5 yontar mübayaa edilmiyecektir. = 
:E d. - Bu afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplan-§ 
5 nuş olanların beher morfin derecesi ( 40) kırk kuruş ve ka- := 
5 ba toplanmış olanların beher morfin derecesi (30) otuz = 
5 kuruştur. · § 
5 e. - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra := 
:E ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İstanbul'a getireme- := 
:E dikleri takdirde afyonlarımn iptidai ve kati teslim ve te- := 
5 sellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden mu- := 
E saddak bir vekaletname ile İstanhul'da münasip görecek-=: 
ii leri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (2036) 12030 =: 

":iJllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll r t J llllll~ 

SAYIN ANKARALILARA 
Piyangocunuz HAF! ARAÇ'ın Bankalar cad

deıinde 28 numaralı TAN TERZİ EVİ yanın
da (TAN PİYANGO GİŞESİ ) ni açtığını 
unutmayın. Zengin olmak iatiyoraanız Milli 

Piyango'nun 2. inci tertip biletine Hafi Araç-
ın elinden başlayın ..... 

Bankalar caddesi, No: 28 TAN TERZİ EVİ 
yanında ( TAN PİYANGO GİŞESİ ) sahi
bi HAFI ARAÇ. Tel : 1626. 1717 

BCSbrclderden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mikroblannı 

kökünden temizlemek için HELMOBLÔ kullanınız 

BCSbrklerin çalıımak kudretini arttırır. Kadın, erkek idrar zorluklarını, 

caki ve yeni belsoğukluğunu, mesane iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak hallerini giderir. Bol idrar temin eder. 

İdrarda kumların, msanede tatların teşekkülüne mani olur. 

DİKKAT: HELMOBLO idrarınızı temizliyerek mavileştirir. 

Sıbat Vekiletinin ruhsatını haizdir. HER ECZANEDE BULUNUR. 

,..,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111&. ----- DAKTİLO KURSU : - -- -5 70 İNCİ DEVRESİNİ DE % 50 TENZiLATLA AÇTI = - -5 Haziran tetkilitına mahsuı .olan bu fevkalade kur, ge!lit bir : 
5 prorramı ihtiva etmektedir. Kayıtlara timdiden başlanılmıştır. BİR : 
: ayda diploma verilir. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. : - -: Belediye ııraıı. Hanef Apartıman No: 4. Telefon : 3714 : - -.,, ••• 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111•'" 

.111111111111111111111111111111111111111&. -- -
-------------- : Resmi daire ve müesseıelere 

ZAYILER ----Zayi - 935 ıeneıi birinci te1rininde : 
aldıiıı:n ve Çubuk askerlik ıubesince ka- : 
71tlı olan uJcerlık vesıkamı kaybettim. : 

elveritli 

Kirahk büyük apartman 
--------Yenııını alacağımdan hukmu kalmımııtır. : --Çubuk Camilı koyünden Halil oilu Su· 

leyman 324 1729 

Zayi - Trabzon villyetinin Vakfıke· 
bir ukerlik ıubesinden almıı olduııum 
asker! vesikamı zayi ettim. Yenisıni ala
caiımdan eskisinin hukmu yoktur. 

Ankara P. T. T. seyyar m~murlarından 
Muıufa Komut. 1730 

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı&a -

-: Adliye Sarayı karşısında 40 : 
: )dalı kaloriferli Sakarya apartt- : 
: manı 1 Haziran 1940 tarihinden : 
: itibaren toptan kiralıktır. Kapıcı : 
: Ahmet'e mliracaat. Tel : 5589. : 

-:;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

Daireye elveritli 

Kirallk bina - -= Dans zaferi = Çankaya caddesi , Ruı aefareti kaf1111n-= 5 da (E.l.E.) idaresinin oturdutu (44) odalı 
5 Dana Kıralı FRED ASTAtRı!: : n kaloriferli bina toptan kiraya •erile • - -,lllllllllllllllllltlllllllllllllllllllr cektır. Tel : (22SS) • muracaat. 1687 

ULU~ 3-5-1 

FEN MEMURU ARANIYOR 
Eti Banktan : 

Bankamızca Elazığ vilayeti da
hilindeki Şark Kromları Mües -
sesesi emrinde çalıştırılmak üze
re icabında Maden'e ait Topog -
rafik haritaları da yapabilecek 
tecrübeli bir İnşaat Fen Memuru 
alınacaktır. 

Bu işe talip olanların evrakı 
müsibiteleri ve tercümeihal vesi
kaları ile bir lik te bizzat veya t ah
riren Eti Bank Müesseseler ve 
İştirakler Şubesi Müdürlüğiine 
müracaat etmeleri. 1696 

ADLiYE VEKALEn :!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -
Perde alınacak 5 TÜRKiYE CÜMHURIYETI -

Adliye Vekaletinden: 

-
§ZİRAAT BANKASI 

Vekalet binasında mevcut 130 - 160 ---pençereye şartname ve nümunesine uy = 
gun güneşlik perde bunlar meyanında == 
14 pençereye de güneşlikten ba~ka tül ----perde yaptırılacaktır. 

İhale 15 Mayıs 940 çarşamba günü = 
saat 10 da Vekalet binasında levazım ---ve daire müdürlüğü odasında topla - = 
nan eksiltme komisyonunda açık ek - -
siJtmc suretiyle yapılacaktır. ~ 

Perdelerin mccmuuna tahmin edilen := 
fiyat 3949 lira 20 kuruştur. Muvakkat =: 
teminat da bu miktarın % 7,5 ğu 297 -
iradır. = -İsteklilerin teminatlarını malsandı- _ 
ğına yatırdıklarına dair makbuz veya- := 
hut banka mektuplariyle birlikte mu· -
ayyen gün ve saatte eksiltme komis - := 
yonuna müracaat etmeleri ve komis • = 
yonun nakit; ve nakit mahiyetindeki = 
evrakı muvakkat teminat olarak ala - =: 
mayacağı itan olunur. (1973) 11971 --------ANKARA V ALILICI ----

Duvar inşası ------Ankara Valiliğinden: = -Keşif bedeli (882) lira 68 kuruştan 5 
baret olan yüksek ziraat enstitüleri- = -nin Keçiören yolu üzerindeki tahdit = 
duvarının köprüye kadar olan kısmı· 5 
nın inşaatı 13. 5. 1940 pazartesi günü =: 
saat 15.30 da nafıa komisyonunda iha- :E 
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye = 
konulmuştur. :E 

Muvakkat teminat 66 lira 20 kuruş- =: 
tur. =: 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzu, ticaretodası vesi
kalariyle ve nafta müdürlüğünden bu 

-------§ için alacakları ehliyet vesikalariy· = 
e birlikte sözü geçen gün ve saatte 

KURULUŞ TARiHi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 
Şube ve ajans adedi: 265 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para biriktirenlere 
ikramiye . veriyor 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplannd 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile qağı 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 

4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira 
4 .. 500 ,, 2.000 .. 

4 ,, 2so ,, ı.ooo ·~ 
40 ,, 100 " 4.000 ,, 

100 ,, 50 ,, S.000 ,, 
120 ,, 40 " 4.800 ,, 

160 " 20 " 3.200 " 
Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 

1 Haziran tarihinde çekilecektir. 

1 Birincikanun, l Mart vf 

DiKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 li• 
radan &Jağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/o 20 
fazlaaiyle verilecektir. nafıa komisyonuna gelmeleri ve buna := 

~~;;;1i1ğ~~~;t;~~~lie:ee~le~?.n nafıa _ -:;f I 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111Hl1111111111~ 
(1954) 11938 

Tamirat yaphnlacak 
Ankara Valiliğindent 

Keşif bedeli 6987 lira 27 kuruştan 
ibaret olan hükümet konağı esaslı ta
mirat işi 13. 5. 1940 pazartesi günü 
saat 15.30 da nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak Uzere açık eksiltmeye 
konulmuıtur. 

Muvakkat teminatı (524) lira (05) 
kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek 

Motorin makine yağı alınac 
Afyonkarahisar Belediyesinden: 

Belediye Elektrik santralının 1940 mali yılı ihtiyacı olan ve aşağıda 
dar ve tahmin bedelleri yazılı motorin ile makine yağı (15) gün müdd 
hizalarında gösterildiği gibi motorin kapalı zarf usulile ve diğer mevat 
açık münakasaya konmuştur. 

İhalesi 10 Mayıs 940 cuma günil saat 14 de encümeni beledi ece ic:rıı! e 

Jecektir. 
Eğreti teminat mezkür mevaddın aşağıda cinsleri hizalarında yazılı 

min bedellerinin yüzde yedi buçuğudur. 
Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek iıtiyenlerin her gün }>eledi 

müracaatla öğrenebilirler. 
tubu veya makbuzu, ticaret odası ve· 
sikalariyle ve nafıa müdürlüğünden 

bu iş için alacakları ehliyet vesikala
riyle birlikte sözü geçen gün ve saat-

~llllllllllllllllllllllllllllllllllll il~ te nafıa komisyonuna gelmeleri. Ve 

~ Kira h k :_:bu nna ait keşif ve ıartnameyi her gün 

Motorine talip olanların 2490 sayılı kanunun kapalı zarf hakkındaki 
kümleri ve ,artları dairesinde teklif mektuplarını ihale saatinden bir 
önce belediye encümenine tevdi etmeleri ve diğer maddelere talip olan 
da belli gUn ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları ilan olunur. afıa müdürlüğünde görebilecekleri. 

: Kurtlnl mevkllnde içinde o& odalı evi : (1955) 11939 
: Ue mtltenevvi meyva ağaçlan ''e su- : 
: yu bulunan bağ kiralıktır. Görmek : 
: lstıyenlerln Kurtinl bekçisine fiyat : 
: için de Ç. E. Kurumu muhasebesine : LiSELER 
: mflracıuı.tıarı. 1714 : _ 
-:;11111111111111111111111111111111111111i=' -------------

Havagazı ve su tesisatı 
Gazi Liseıinden: 

Muhammen bedeli 
Lira 
28800 

1900 
450 

260 

(3428/ 1987) 12015 

Beher kilosununMikdar 
Fiyatı Kuruı Kilo 

16 180000 
50 3800 
50 900 

65 400 

Cinsi 

Motorin 
( Dte Extra Heav)' 
Dte Extra Heavy 
kalın yazlık cinsi 
Aero Red Mobilio• 

Meşhur 

O mega 

Okulumuz laboratuvarları için hava _ 
gazi ve ıu tesisatı yaptırılacaktır. Ke- -------------------------------------------------------' 

ve HISLON 
Saatlariyle 

her cina 940 

model 

özlüklerin yegane sahı yeri 
SELAMI GÖRDÜREN 

fenni gözlükçü ve ıaatçi. Ana· 
fartalar hükümel caddesi No: 
7, Ti: 3986 

------------------------------------
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İmtiyaz sahibi 

lıkender Artun 

Umumi Neşriyatı idare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

"'\ 

Mümtaz Faik FENiK J 
Müesıııse Mildürii: Na~it ULUO 

ULUS Baaımevi ANKARA 

şif bedeli 1157 liradır. 13 Mayıı 1940 
pazartesi günü açık eksiltme ıuretile 
Mektepler Muhasebeciliğinde ihaleıi 
yapılacaktır. Şartnameyi görmek iıti
yenlerin okul muhasebeciliğine müra-
caatları. 11928 

. 

ANKARA BELEDiYESi 

Sahhk° yol lazlası yer 
Ankara Belediyesinden : 

1- Cebecide spor meydanında 1530 
ada 6 parselde bulunan 54 metre yol 
fazlası yer satılmak üzere onbeş gün 
müddetle açık arttırmağa konulmuı • 
tur. 

2- Muhammen kıymeti 135 liradır. 
3- Teminat 10,13 liradır. 
4- Şartname ve krokisini görmek 

istiyenlerin her gün encümen kalemi
ne ve isteklilerin de 14. 5. 940 sah gü-
nü saat 10,30 da Belediye Encümeni-
ne müracaatları. (1909) 11920 

YENİ SiNEMA 
BU GÜN BU GI<:CE 

ZAZA 
Bir aktrisin bayatını. ibret vuici 

bit surette 711şatan şaheser 
Baş Rollerde 

CLAUDETTE COLBERT 
ve dchakflr arkRdll§ı 

HERBEHT MARSHAL 

Seanalar : 
GUndUz aaat: H.30 • UI 30 -18.30 
Gece ııaat tam 21 de 

YALOVA KAPLICALARI ACILIYOR 
3 Mayıstan itibaren şimdilik yalnız Çınar oteli ve 

Çınar Banyoları işletmeye açılmıştı. 

Fi ATLAR 
Tek yataklı oda : 220 kuruş. 

İki yataklı odada bir yatak : 165 kuruı. 
Otel fiyatlarından Mayıs ayı zarfında % 20 tenzilat yapılacal' 

gibi ayrıca da % 10 da alınmıyacaktır. 

YEMEKLER 
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam yemeklerinden mürekkep tab1" 

dot 200 kurut 
Yalnız kahvaltı : 30 kuruş. 
Yalnız öğle veya akşam yemekleri : 85 kuruş. 
Diğer otellerin açılış zamanlarile tarif el eri ayrıca ilin edilecek• 

ti~ (3470 2013) 12013 

HALK SINEMASt SUS SINEMASI 
BU GUN BU GF.CE 

FiRAVUNUN KIZI 
Kahkahalar Kıralı 

HAROLD J.T.OYD (Lut) nln 
Senelerdenbed beklenen şaheseri 

TtlRKÇE SÖZLÜ 
Seanıılar saat: 14.30 • 16.30 • 18.30 

Gece saat tam 21 de 

Saat: 12.1~ de Ucuz Matine 
KADIN KALBİ 

BU Gt.ı'N BU GECE 
Umumi arzu uıerıne gosterıll«I 

Cebelüttank casu~" 
Muvalakiyetle devam ediyor 

Baş Rollerde 
Vlvlan Romıınce - E. von Strobelılt 

Yeni ve esas kopye 
Seanslar 

Saat: 14. • 16 • 18 de - Gece aaa.t tsıs' 
2030 da 

Saat 12 de ucuz matine 


