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ULUS Basnnm 
Çanlnn Ca~, Ank ra 

Telgraf: Ulm. Ankara 
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iT ehlike yakın veya- telôş verici olmamakla beraber 

a 

Mısırdaki ltalyan elçisi de hadiselerin ni bin 
bir şekilde mütaleas icap edeceğini söy üyor 
İskenderiye, 3 a.a. - İngi-ı 

liz, fransız filosu bugün öğleden 
sonra buraya varmıştır. 

Akcleniz!deki İngiliz vapurları 
derhal geri dönecekler 

Bcııvekilimiz Diyarbalnr'da Umumi Mülettiı Abidin Ôzmen tarafından imar planı hakkında 
verüen izahatı dinlerlerken 

~ sssa-··a·9J!tdV wa Başvekilimiz Kemah'ta 

Ccnova, 3 a.a. - Cenova'da bu. I 
lunan ingiliz vapurlarına derhal 
mensup olduklan limanlara dönme
leri için Londra'dan emir gelnıi§tir. 

r Cümhurreisimizle 
Naip pren Paul 

arasında telgraflar 
t l> Ankara, 3 a.a. - ~ug011lav Naibi 
ti r~na Paul'Un yıldönilmil milnaaebe

t ~ e 8faitdald telgraflar teati edil
nıı§tir: 

e Altes Preıu Paul Karageorgeviç 
Yu•oalH· Naibi 

Bel~at 
. Alteslerinin yıld6nama münasebe

tiyle kendilerine hararetli tebrikleri
lJJ. 
f 1 ve §ahsl saadetleriyle sarayının re-
ahı hakkındaki ssmı'ml temennı'leri -

'l2ıi bildirmek benı'm ı'çin bilyük bir 
lllerıınuniyeti muciptı'r. 

İSMET İNÖNU 

Ekseli.nı Iamet Inönü 
Reiaicümhur 

e Ankara 
ll' ksellnslarının iyi temennileri be
le 

1 
hassatan mütehassis etmi~tir ve 

elldile • d · 1 i rın en mDheyyiç mınnettar ı-
'rtıı kabul etmelerini rı'ctı ederim. 

..,, PAUL 
-..__!_ o 5JJtJitJROlJfGl 

Cemberleyn 'in 
beyanatından 

80nra •• 
Falih Rıfkı :.\TAY 

~ 
fre.?t Ol'\>eç harbı hakkmda İngiliz ve 
ltir :•• aıkcri mütehauıılarmm fi. 
lıu a\i~ tahminlerini, bir kaç gündür, 
Ç~b Unlarda takip etmiıtik. Miıter 
laleaı erlen.'in dünkü nutku bu mü· 
A) 9 ~ teyid etmiştir. Almanlar 
dal" 

11~11.nda Oslo'dan Narvik'e ka
lb.a.1'~ Ilı er ve bilhaaaa ağır harp 
"eç 1~llleıi çıkannağa müsait, Nor· 
l\.eııdie.•"?larını iıgal etmekle, B) 
~teltetırın~ • h~m kıtalarmm ileri 
btlittefik erı~ı hımaye etmek, hem 
~ele İıt:ı~:rın rıakliyatmı kontrol et· 
\ialerjn• aıtırıı veren Norveç hava 
bıarlta'~ ele geçirmekle, C) Dani· 
tı dev an Norveç'e aakeri nakliya· 
t'i11 e,, 8.Jnl ettircbilmekle, müttefikle· 
h.'• aa ı ve k t• b' .. d h 1 .. -•'llıküı· a ı ır mu a a esını 
Ç~be ~ta uğratmıılardır. Mister 
ıa.ııte~:r 1:rondheim'i cenuptan 
b'llra.J.. d Planından vaz ı--ilerek 
ı· .. r aki 'h -:r 
lf't\anıa. 1 raç kıtala.rınm baıka 

Dr. Refik aydam 
tetkikler yaptı ve 

Ankara'ya hareket etti 

Diğer taraf tan Van gam admda • 
ki Hollanda torpido muhribine üs

( Sonu S. inci say/•d• ) 
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Amerika hariciyesinin 

kanaatine nazaran 

İtalya harbin 
- • de değil i tısal ekili ö dü ıze u ...... 

e ıgı .> e 

BCZ§vekilimiz ve lkhsat Vekilimiz Diyarbakır kız liaeıinde 

Vaıingfon Akdeniz vaziyetini 
alaka ile takip ediyor 

Vaşington, 3 a.a. - Hariciye mils· 
teşarı Sumner Welleı, Roma'daki bii
yilk elçisinin Musolini ile yaptığı mU
l!kat hakkındaki raporunun hariciye
ye geldiğini bu mülakatın umumi bir 
mahiyette olup beynelmilel vaziyet 
hakkında görüş teatisini istihdaf eyle
miş olduğunu bildirmiştir. 

Hariciye nezaretinin kanaati, Phil· 
lipı - Musolini mUlakatından çıkan 
neticenin ltalya•mn harbın eşiğine 
gelmiş olmadığı merkezindedir • 

Kemah, 3 a.a. - Bu sabah şehrimize gelen Başvekilimiz Dr. Refik Say- Sumner Welles İtalya'nın bu hu -
sustaki hattıhareketi hakkında tefsi

dam, vilayeti, tUmeni, Partiyi, belediyeyi ziyaret ettikten sonra yıkılan ratta bulunmaktan §ahsen içtinap et-
§ehri gezmişler, muvakkat ikametgahlarla çarşıyı görerek halkın dilekleri- mi§. fakat matbuat mümessillerine ha-
ni dinlemişler ve valiye icap eden direktifleri verml~lerdir. Bilahare Bat- ( Sonu 3. anca sayfada. ) 

vekilimiz evelce yeni şehrin kurula·~~~~~·~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
eağl yer için tekliflerde bulunan fen ı 
heyetinin ıehir in!Jaıına elveriıli ara- Ankara 
zi olarak tavsiye ettikleri sahaya ot<r 
mobillcriyle giderek tetkikatta bulun· 
mu§lar ve avdetlerinde kızılay aeyyar 
hastanesini görmU§lerdir. Ba§vekili -

( Sonu J. ünca sayfada ) 

Yunanistan' da 

Silah allına alınan 
ihtiyat subaylar 
Atina, 3 a.a. - ı9ı9 ili. ı923, 

ı929 ve ı932 ila 1934 ımıflanna 
menaup ihtiyat zabitleri ile zabit 
vekillerinden mürekkep dört 
gnıp, bir aylık bir talim görmek 
üzere ıs mayıstan itibaren ıilah 
altına davet edilmiılerdir. 

Dördüncü grup, ıs ağustosta 
çağrılacaktır. 

Estia gazetesinin selahiyettar 
mahafilden iatihbar ettiğine göre 
10 ıınıf ihtiyat zabitlerinin aili.h 
altına çağrilması, beynelmilel va· 
ziyet ile alakadar değildir. Sade
ce bazı ihtiyat zabiti amıfları kı· 
aa bir müddet için talime davet 

Dil, Tarih ve Coğrafya fakültesinin ilk mezunları 

72 Mezun muhte if 
yer ere tôyin o und lar 

Maarif Vekilimiz yeni mezunlara 
temenni etti muvaffakiyetler 

1936 İkincik!nununda tesis edilmiş olan Dil Tarih ve Coğrafya Fakülte
sinde Türkoloji, Sümeroloji. Akadistik, Hititoloji, Sami diller, Sinoloji, 
Hindoloji, Hungaroloji, Coğrafya. Genel Filoloji. Arkeoloji, Antropoloji, 
KJbik Dil Filolojileri, İngiliz, alman ve fransız dil ve filolojileri, arapça 
ve farsça kürsülerinde tedrisat yapıldığı gibi 1939-1940 yılında felsefe ~u
besi tesiı edilerek mUCSEıesenin teşkilatı tamamlanmıştır. 

Bu den yılının kıt IÖmestri ıonunda 1 
44 ü erkek olmak üz:re 72 talebe mezun 
olmuştur. Bunlar araamda mecburi hizmet
le mükellef kırk altı gençten on be:ıi ilmi 
yardımcı olarak Ankara fakültesine, biri 
İstanbul üniversitesine, on biri müzelere 
ve yirmiıri kura çckil:rck orta öğ-retim mil· 
nııeıcl:rine öğTetmcıı olarak tayin olun
muGlardır. 

Fakültelere ilmi yardımcı 
olarak verilenler 

le.ırıittir r-e.aakledilmit olduğunu ıöy. 
Burıdar; arekiıt durmuı deiildir. 
tıe dair &oCra naaıl inki§af edeceği. 
doğru et en hükümler de vermek 
•afh 0 

llla:z:• "M h b · "lk ııaı hen ·· ·b. u are enın ı edilmit bulunmaktadır. 
esnaııtıd uz ıtrnemittir. Bu aafha • 'J . l • • • 

Nermin Ay&en, Kemal Balkan, Emin Bil
giç, Şerif Ba:ıtav, Nimet Dinçer, Tahsin 
Özgüç, Cahit Kınay, 

dık... a hed flerı'rn· V n~ıngton akı yunan e çısının • ~ al ı:ı:e varama· -:ı 

!'ine ula mani rın da kendi hedefle. temasları Orta öğretim müeısseselerine 
öğretmen olarak tayin olunanlar 

J 

Fransız Alp avcı cukerleri bir aığınağın önünde 

FRANSIZ ALP AVCI TABURLARI 

NORVEÇ'TE HAREKATA GiRiŞTiLER 

Bütün Narvik bölgesinde 

Mü te iklerle Almanlar 
ara 1 a temas başladı 
Londra, 8 a.a. -

Royter: !ııgillz lata 
lıı.nmn Andalanea bl:I 
gealnden çekilmesi ~ 
zerine bu sabah A n 
dalsnes ıcıiri Uzerlı.· 
de nıu:I bayratı dal 
galanmaktadır. Fa 
kat diğer cephelercl 
vaziyet dcğlfmemlf 
Ur. 

DUn akşam Stok 
holm'a gelen hıı.bcrl 
re göre, çarrarnba r; 
nU Röros'u 1ggal c 
den Norveç kıtalıı.r, 

elmdi almanların Tol· 
g& ile Tinsel arnsın 
dald ileri hareketle -
rini durdurmak için 
Röros'un cenubund • 

O C 8' Jll 40 ID • ' , t , 1 , 

""' 

vaziyet almıılıırcl ır ı:::=;e:~::;;:;~~eJ~:.-
Bu kıtalar alman dev 
rtyclcrlle temnsa gir 
mir. bir mlkdar es r ·~~~':'"il"~~-"\ 
lllmıya da muvaffak 
olmuşlardır. Du es~r 
ler arasında bir al 
man subayı da bulun 
maktadır. 

N cvyorktan çeki 
len bir tel~ta. bıı.· 
len Östcr vAdislnd 
Röros ile Tolgcn a • 
rasında bir muharebe Norveç'teki aıkeri harekatın son vaziyetini 
cereyan ettiği bildi - .. • • 
rillyor. gosterır harıta 

Norveç'teki vaziyet 
Parls, 8 a .a. - Havas Ajansı, Norveçte-1:--

kl vaziyet hakkında &1atıdaki tafsflAtı 1 !Iİ s-·vı•ç re'de 
vermektedir: bazı 

si ôh (Sonu s. inci şaylada > sınıflar 

altına ahnıyor 
Berne, 3 a.a. - Federal konsey, gc· 

neral Guisanın teklifi üzer:ne, 14 ma
yısta ağır topçu ve sahra topçusu bö
lükleriyle köprilcü bölüklerinden ba
zılarını silah altına çağırmayı karar
laştırmıştır. 

18 mayısta da diGer bazı sınıflar 
silah altına çağrılacaktır. 

Genel kurmay, bu kararın. haliha
zırda silah a1tın'1a bulunan kuvetleri 
tazelemeğe mAtuf olduğunu söyle -
m::ktedir. 

l'U olur. ~adıklarını söylemek doğ. Vaşington, 3 a.a. - Yunan elçisi 
ka.Yıı>lar hadıkları kayıplar, bizim Dia.mantopolus Akdenizdeki umumi 
kat ıe.n:;ı;.dıın da.ha. ağırdır." Fa- ı vaziyet ve italyan deniz kuvetlerinin 
>'&ıı.atınd ıster Çemberleyn'in be- on iki adalar arasında tecemmuu me-

( ~: •nla.~ıl~ığına göre mÜt· lselesi hakkında Sumner Velles ile gö· 
llll S ırıcı Uy/ad• ) diJmil§tür• 

Behçet Altm Konya, Huseyin Arıtiırk 

Zo::ıguldn.k liselerin:, Nuri Konor Afyon 
kır enıtitüsünc, Celile Batur Gaziantep, 
Enver Mücen Afyon, Şevket Kutkan Kars, 
Mustafa Akdağ Kars, İbrahim Ccngfa 

( Sozza S, lincli sıylıdı ) 

Bern, 3 a.a. - B:ısler Nachrichtc:ı ga::e
tesi, Bal:'e 15 kilometre mesafede kiin 
müstahkem İstein mıntakasında gece ıun· 

İngiliz Adliye Nazın Sir Kıngslcy Vood bir nutuk vererek muttefiklcrin Yakın dıiz tahkimat yapılmakta olduğunu yaz • 
~ ordulannm va:r:ifcsini i:r:ah etmietir. Yukarda, Gcnernl Weygand'in önünde ge-ı maktadır. Geceleri kuvetlı proJcktorlcria 
1ft reıntj yapan bu ordun.mı bir c!izütamı görül~or. (Haberlerimiz 5 inci B&Jo:fada ). ı§ığ.ı altmda salı ılıııaktadır, 



Askeri bahisler : 

Norvec muharebelerinin 
1 Mallye memurları 

ırasında tayın 
~ 

neticesi ne olabilir? 
A.R.EREJI 

Geçen haftaki yazımızda. almanla a - Almanya Baltık deniJl ve taveç 
nl\ (Danimarka) ve (Norveç) 1 maha- demlryollan naıtaaiyle bucUn Nor· 
retli, tertipli, oldukça uzan boylu dil· veç ıarp aahili llmanlariyle kolayca 
tünllmüş ve hazırlanmıı bir baskınla bağlanmak imktnını elde etmiı olur .. 
lıgal etmelerinin, stratejik ve taktik b - Bu limanlarda denizaltı ve de
bakımlarından ehemiyet derecesini a- niz tayyaresi Uıleri kurarak ve sahil 
ra,tırmıı; almaıılar, eter (Nocveç) tc mlidafaa tertipleri alarak milttefik ge
tutunmak iıtederse, en az müttefik - mllerin buralara yanaımalarını ve 
lerin oraya getirip çıkaracaklan ku- yaklaımalannı menedebilir ... 
vet~erle; no~eçlilerin çıkarabilecek- c _ Bu limanlardaki denb tayyare. 
ler~ kuvetlenn yekQna kadar bir Jıu.. leriyle İngiltere kıyılarına " hele 
vetı, kati netice zara~na olarak. ora- (Skapaflov) üslerine daha yıkından 
da toplamak ve genden, het' bakım- bava hücumları yapmak imkan ve ko
dan bellemek nrurıtlnde lralacaldan· la h&.nı bulabl1'r 
ili- eğer bunu bapramazlaraa, (Nor- y •• .. . 
veç) i terke mecbur olacaklarını tah· ç - Fakat alınanlar deniz fıloları· 
min ettlfimlsi lıtve etmittik... nm yanaıaa yaklqan bir kıanunı, 

Şlmdl acaba: 1. almaıüar (Nor- batmak ve buara utramü auretlyle 
yeç) I terke tMc&ur olarlun yanyet kaybettikleri için. mlltteflk donanma
• olabilir? 11. Orada yerlepneie mu- ıının ancak ıimdiye kadarkinden daha 
ya/fail olrulara ne olıllillr1 ·~ ~lr bııum I~ denlsl!" ballı~ 

Bunu arqtınnağa yelteneceğiz.. b~lır, ve !'1attelılclerd~n, ıımal denı-
Bu noktayı üç yönden tetkik ede- zındeld lılolarından )fr lcısmını baıka 

.. : Nhalırda lrullınmd ıvıııtı/ını artıi. 

1. Harp ekonomiıi bakımından; 2. nezedemezler. 
~ırf askeri bakımdan; 3. Styul ve J - Mağnevl ve -1yasl bakımdan: 
llllinnl belnmdan.. Bitanf ve küçük devlet ft milletle-

••• rtn ma.ğnevlyatı llzerlnde nrsıntı1ar 
1. Almanlar Norveç'i terie ıMc&ur yapabilir ve alman milletinin mağnevl 

.ıurlarsa ne olabilir! kuvetinl yUkaeltir ··• 
H L • • L-L ad ••• 1 - up eaonomJsı -..ımı a.a: 

Şimdiye kadarki aalihiyetli ve bi· Garlllllyor ld. (Norveç) e bakim ol· 
taraf yazılara ve iıtatiıtiklere nua- mü için iki tanf ArMındald boiut
RD. Almanya. ıulh zamanında aene. manın ıOmulü, demir harbi hududunu 
de: 10,5 milyon tonu tıveç'ten, yanm qmakta; aynı samanda, tlma.I denizle· 
milyon tonu Noneç'teıı. 5.7 milyon rine blklm olmak. ekonomik abluka
tonu Frama'dan olmak bere 16.Z mU· nın müttefikler için twnwmlanıp ta
yoa demir mağdenl alıyordu.. Tabii mamJanamamuı; almanlar lçöı bunu 
fimdl harp unwnı içiıı bu ihtiyacın 8nleylcl bir nnl mukabil ablukanın 
hiç olmana ild misil arttıltnı; harp bqanbp bqanll!NIMN maeleel ha.. 
dnam ettiii mllddetçe daha da arta· Hnl almıt bulunmaktadır. 
catım kabul etmek lhım... ll'akat. (Norveç) teki bolupmlann 

Sonra. artık Frana'dan ahılak ı. eoaacu ne oluna alna. bamın harbin 
klııau oldutun\Wı. ihtiyacın bepainl neticeli tberindekl teelrl mc:M ikin
de tlkandlnavya'dan alacaktır .. Hattl el derecede kalacaktır .. Harbin talihi; 
almanlar bllyUk harpte ineç demiri er seç ancak karada olacak. iat/ Mtl· 
olmuaydı. harbi dört ~ne matamıya· oell bir meydın mubarehsi neticesin 
caklarını. harp eonrau nepiyatlyle de belll olacaktır. 
itiraf ederler .... lıte harbin ldameal O zamana ,kadar, tlmcH Noneç'te. 
bakımından bir bayat me.eleai olan dlln Polonya da oldutu glbl. belil 
bu demirin biç olmana milbim blr daha bir veya birkaç yerde ve muhte-
kıamından mahrum kalmıt olur.. lif samanlarda büyük küçük birçok 

.., A-L t L-L-md muharebeler olacaktır. • - -er~ ın: 
Müttefiklerin timal deııisindekl BUyWc harpte ve tUrk iıtiklll har-

durumlar ·md· k d oldu.ır-.at1aa binde muhtelif cephe " bl:Slgelerde. 

terfi Ye 11aklller 
Kallye VekAleU, memurlan araauıda 

yeniden bazı t&71n, terfi ve nakiller yap -
mıtbr. Bunlan arulyle yuıyonuı : 

Naltlolunanlar 
B.ıık.ar mubuebe mUdQrQ BB. Tab81D 

Kılıno Hat&7 muhuebe mOdllrlQIUDe, Bt • 
leclk varidat koatrol memuru Sait Altıok 
Qne»ale Yal'ldat kontrol memurtutuna, 
Buldan malmUdUrU İzzet GUrııea tahalllt 
mUdUrlUA'U ikinci mUmeyylzllftn•, evrak 
mUdUrlUtu memunı İsmail Hakkı Baran 
muhueb&t umum mUdUrlUAil memuı1ut\1D'
maarlf muhuebul ikinci mtımeyybd Tu
ran Atı• muhuebat umum mUdUrlUtu i
kinci mUmeyylzllftne, Antalya tahsillt 
kontrol memunı Abdülbaki Sabafı İçel 
taball tulle teflljtne, İçel tahsU tube tefi 
Tahir Yerdaf Antep taluıll&t lefllftne, 
Hatq mubaaebe mUclUrtl Ahmet Hamdi 
Oırtq tahkimat komutantıtı muhUebecl -
llllDe, UctbaoU kor mubuebe k&Ubl Arif 
B07WctQsQD htanbul lnuım lmlrlltt kA
tıpllftne, muhuebat umum mUdUrlUtu i
kinci mümeyyizi Fevzi Yalçın maarU mu
buebeal UdDOI mUme)'ylslljlne. Allkara 
milli emJ&ll meınuru Jılemduh Köbal ma
liye YeJIAletl mitli emWt mUdUrlutU me -
murlutuna, muhaaeb&t umum mUdUrlUA'U 
memuru Sacide Duru evrak mUdUrlUtu 
memurıuawaa, V eqller tem)'ta kcmı181'o -
DU lldDcl mtımentst Huuı Ytınno aym 
komlayon raportörlUA'Une tayin edllmlt • 
lsdlr. 

Terli ettirilenler 
İzmir tahakkuk tube ıefl Cemalettin 

Tunç, İatanbul tahakkuk ıetı Fehmi .Atanç, 
tahslllt mUdUrlUA'U blrillcl mümeyykl Nu
ri ~ milli emllk mUdUrlutU memuru 
:l:Dver A.ktu. lbrahlm lnal •• Abdurnh -
man Kavak, İstanbul hazine avukatı Mu
zaffer GUran. Samsuıı tahsil tube ıefl Sa
bit Tomaç. Çatalca mtlatahkem mnld vu
nedan Fehmi Sen, dördUncU tUmen ve• • 
nedart fnket İmrek, Trakya tahkimat ko
mutantıtı muhuebe veımedan Burt Tuao
el, dördUncU tümen muhasebe k&tlbl Ab -
dUlhamlt Bayıadır, Trakya tahkimat ko -
mutanhtı muhuebe mUme)'ylzl İbrahim 
Özkoc;ıık,yedlnct kor mubuebe k&tlbl Bay
ram Adaba#, gUmrUk vek&letl muııuebe 
mOme)')'lsl KUnlr Yarkın, mUnakallt ve
Wetl mubuebe• memuru J'ertha V• • 
tüner, sUnırUk vekAletl muhuebeel memu
nı Kuzatfer Suar, İktisat veklletl muha
•belıl memunı Rqat Seur, muhuebat a
mum mUdUrlUIU memuru ıı:nı. ljanlıoflu, 
evrak mUdUrlUIU daktllo.u Rıza Bal1f, 
nrld&t umum mUdtırttıtu tklncl mtlmeyyi· 
at Hakkı Öader, terfi etUrllmltlerdlr. 

Y eniJen tayin olunanlar 
İnhlaarlar ldareet Pqabahçe fabrtkuı 

memuru Avııl Kaptaııotlu Ankara hesap 
mUtehumahtıaa, Antakya mabkeıe Aza 
muavlnlltlnden mu.tafl Muhala GUrllel 
İakendenın hazine avukatlıtına, Arabklr 
malmUdOrlQUnden vek&let emrtnde Amil 
Yılmu Kırklareli ukert fabrikalar mu • 
huebe katlplllfne, Sivrice malmUdUrlO • 
AilndeD YekAlet emrinde İrfan Gökbudak 
A.lucn malmUdUrlutUne, evra1c mUdllrlQU 
~ blrlDcf nıDmeyytzl HÇdar Jlllıat mu • 
h&lebat umum mUdOrlUtu emrinde 'riU. • 
:ret tahakkuk memurlutuna, devlet liman • 
lan lnuım mUdUrU Nazım Kurtotlu de'Y· 
let Jlmaalan llluhuebe lllOdOrlQIUU tqbl 
edllmlllerdll'. 

ı, il ıye a ar •• mabtelH _,.,... ftld oNatu 11-
dda sağlam bir vaziyeti girer: bl F k tik' t fi f d '---- t y J d • iri) ... a a ı ara ç n e IJliU«n me • • ... t . e 

• a - A~ya'yı deniz yollarından, buan enir teklinde tecelli edebile. er eri e(IJ D 
timal denu:ınden de tamamen mab· cek olan bu ikinci ve UçUndl derecede 
~ açlıla" yokıulluta mahkGm et• ld muharebelerin hep1inln gayeıi ve Nabiye mticlürleri 
mıı olacaklarından er geç katt netice deferl. ancak kati neticeli meydan Zelnle mOnuebeU:rl• :vertertnta detfl-
lnlllda. onu mailQp etmek kudret ve mubarebal.ai.a y&Tduncı" buırlayı- Urtlmemne kati ıo.um lıuıt olan Ko)'Ul -
lmklnı. miltteflklerin terullhıde da- cılan mahiyetini sePYHlll f&phe- = =':.,y'=' ~:!r~ =.m:.: 
ha anemli bir yer almıt olur.. ıizdir.. mo nahl7ut mtldtlrlotOne, Haano naJıtyea1 

b - Norveç kıyılarında deniz mu- O halde btl ııeticeyl hnıi tara/ mOdOrtl Raif Tetik Sueehrl kazaamınAt • 
harebelerinde ~n. birind il• bzanabilir1 = ':1'1~ :=~ A= :: 
lllf harp gemilerınin % 30 u, yani ild Bum cevaben. son ve htl neticeli &UUl1ll Vaztıdaıa nalılyeal mUdtlrıtl.tllne, 
taneai nuıJıakkak olarak. Uç taneai de ~ı.a mubarebesiae tut'"•'"'du.ır... Kangal kazaınmn Yellice nalılyeıd mttdnrtı 

ht 1 '--L . '--· _,.. ..,- 6• Kadri Tetik Sutelut 'kuulmn Eııblcler ..,. 
IDU eme o~ .bup lıar.ıci; &naV. ında; ild tara/tan ba.agial. i.DMIJ adet hlye.t mUdUrllltllae,lll•blder Dllhl1UI mo. 
aörlerlnin % 20 ıı. yani dört taneal: te kabiliyeti; teknik malseme ,., Ya· dtırO Zeki Dotnıer Kaııp1 kaz&IUUD Yel-
mu~rlpleri!'1n % 251, yani on bir ta.. •ıtı adet Pe keyfiyeti: orgaııiuqoıı !!ıC: f:'f.esl U:~'!:1:U~H::k ~ 
aeeı; denisaltılardan da bet taneal ııı1Jkemmeli7eti; ve mafaniyet I• epı lraz&mD Celalli nalıtyeal mOdUrlUfU
lıatmq ve CJf, 15 i de harp harici kal- tla/DlQ gibi d~tt esaslı mupaf /dlyet ne, Celalli nalılyeal mUdOrU Mehmet Bq • 
mıı oldufu reaml beyanat ile teyit o· lmilini temin edebilir ve bunları" en ::1 ... !:!e ::11~ ~=ıu=~Kı::: 
lundutuna '6re. mOtteliJder. daha iyi e.a üeJJili ,.. en ruyoael bir fi- llUl' AtpklraJ' KO)'Ullılaar kuuınıa Na • 
fimdiden, timal denizinde tlmdiye ldlde lmllaaabİllr~e kati za/er 0 tı- ipli nahlyeal mUdOrlUftlne naklen Kangal 
'-~-- ld ıc. dan daha deni '-- ' kazaaımn Ka'Yalr nahiyesi mUdOrlO.ttJne 
aauaı- o u.un u • •u- rafta tecelli edecektir dene&lllr- Dtvrtkl kanaının Vastldan uh17ut mtl • 
ftti bulundurmak ve buradan t.Marruf Ancak, it bu muvaf faldyet lmllle· dOrO Faik KömUrlU terfian tqlD edllmlt
edecekleri kuveti dlfer sahalara yol· rini eninde. ~unda hangi tarafın te- _1e_rdl_r·-----------
lmnak imklnım bulmutlardır .. - ld min ed•bilecefini tahminde kalıyor.. r 
ba Almanya'run ıtratejik •! hattl Bunu da, her halde, dünyanın her ır ... • • • 
taktik ~!aaı~ın bir netict.ıdir - bu tarafında 600 milyonu ~en bir .aa- Bbe ıellnce : dllnyanın bu kamıa
lmkln muttef ılder lehine daha ziyade /us kıy.nafıa•. ve o nlebette genlı kantıkbiı önünde, yarının ne gibi 
artacaktır. eko.aomik iklimlere Mhlp. bUdln de- ıilrprizler hanrladılını evelinden ke.-

1 - Siyasi pe mafııevl bakımdan: nb yollarına büim olan: bu ıuretle tinnek imklnı olmayan bu bulanıklık 
Bütün bitaraf devlet ve ~lletle- bumını ft buımlannı denis yolla- içinde, bize dUıen vazife, fikren, ru • 

rla müttefiklerin muvaf f-1tiyeti bak. nndan tamamlyle mahrum ve ekono • ban ve maddeten hazır, dikkatli ve te· 
kandaki imanlanm kuvetlenditmit o· mile ablukaya ma.hkam edebilen müt • tik durmaktır. Hazır ol cenge iıteraen 
hır.. tefiklerln temin edebllecelderlnde biç ıulh ve aallb, dUıturu her zaman kıy. 

• • • kimsenin fUphni ol"'ll"'lk iham ıe- metini muhafaza edecektir. 

!:::::::::::::~::::~::::~:::~:::::::::] B. M. Mecl isinin dünkü toplanf 
Hava dün birçok 

yerlerde kapah geçti 
Din tebrim.lsde haY& eberi7etle ~ 

lu ıeçmiı, rüzıılr ıimali ıarblden aaniyede 
en çok 3 metre hızla esmiıtir. GiinUn en 
}'tikıell 1tcaklrlı 19 derece ka7dedilmi1tir. 
1'ılrtta hava İıtuıbul, Bilecik ve E11kiıe • 
hltcle yafmarlu, Trakya, Bıe. lbrmara 
h ... u ve orta Anadolu'nun ıarp tara0a
n8da bpa1ı. diler yerlerde bulutla ıeç • 
mlıtir. Rüzdrlar Trakya'da cenup, diğer 
yerlerde ekseriyetle ıimal iıtikametlerin
den aanlyede en çok 7 metre hızla eamlı -
tir. Saat 14 de yapılan rautlarda ıUniln en 
yübek ucaklddan Xan't.l 7, Ernram'cla 
10, Sinop'ta 12, E11ld1elıir'de 15, Ellzıt'da 
16, Xırtehlr'de 11, Buna'cla 19, Di7arba • 
lnr'da 20, Urfa'da 22, lsmlr'de 23, Mana
da 25, Nasilll'de 27 derece b}'declilmlıtir. 

Din 1&1>* kadar yalnıs Trakya'da Ye 
dola Aaadolu'cla J'&lan mnzil J'&lıılarm 

metn murabbama bıraktıktan a mlkclar
lan 1-3 kllosnım arumdadır. 

Bükreı büyük el~lmlz 
ıehrlmlıe gellyor · 

18tanbal, 1 (Telefonla) - Btıkr11 bil • 
J'ilk elsfmb B. lapbf Tannavtr bacUa 
Bilknt'ten ı.ıan1nı1•a ..ıcu. Bbtlk elci 
puar dal Anbn'ya hareket edecektir. 

TUrk Basın birliGi 

Bazı dairelerin teşkilat 
kadroları üzerinde konuıul 

Ziraat Ye Mlnlkıle Vekillerimiz lllhat verdiler 
BllJ'llk Mnteıt Kedisi din ISileden son- kat itibariyle nanı ve ne ıuretle 

ra B. Reht Caıutez'in relıliğinde topluı - edllmelcte oldutanu bilmelerini Hl 
mqtlr'. Dinkii raznamede Srbat Ye İçtimai addedulm. flmdl derlıal telefonla an 
Muavenet Veklletiyle Vakıflar, Orman ve biliriz, bir çok mlinballerimiz vardır, 
Poıta Tegraf ve Telefon Umum Müdür - lar ıalgın halinde devam etmektedir. 
lüklerinin teıkillt kadrolarına milteatlik ra uzak yerlerde prka doğru memur 
kanan lbilıalan bulanu7ordu. rikinde mtltkilJlta uin17onu. Oralan 

Celse açılınca eö• alan Parti Milıtakil nn uman 11enelerce k&lmq Ye deli 
ırnıP lzaamdıuı B. Fuat Binnm (Riu), meei lhunc:len memurlar nrchr. 
nızname7e dahil kaman lbilıalarma batlı da detiftfrem.l7orus. Çiinkll oralarda 
cetnller tetkik editdiil saman ıene eskisi memur bulabilmek bir meseledir. Y 
cibi daimi hizmet mukabili vazifelerin 64> ıtınkll vuiyete söre iateclittmls 
retli olarak bıralrıhnıı oldutunwı ıörille • tediiimi• mıımuru maqlı olac'M 
ceğini aö7lemi1, Ye bunun sebebi hakkında bilmek bir meseledir. Bmnmla 
hilkümftten Ye bütçe encilmeninden mil&• ldln itibadyle .... h olan meamrlar 
takit ırnıP namına iıabat rica etmiıtir. len maatlıcbr. 'Ocntll olanls -

Biltçe enctlmeni masmta muharriri B. torl&r, makhüatl• &ftkatt.,. libl ..., 
Salih Yar11 (Xoc:aeli). ldlra87e ıeterek ~ itibarl7le potta teltlnlm bibiJ'elnı 
ctlmen namnıa iıabat Yermiıtir. B. Salih dar apu,.. lnemari7etlerdlr kt, 
Yarsı, ücretli memarlann 1DUf)ı kadroya llcl'etlf olualı laallamJoru. ~ 1 
ıeç.melerinin mWıim •• mllataldl bir meae- le memurlana YUl7etı.rlııdll übı 
le oldutanu hatJrlattJktan sonra, bunun awnndaa ba bir 19' NIWtr. B 
biltçe berine telralldi:ye Ye aalre cibl bir s.tnde lıtedllderlala .....,.. 
takım )'ilkler llbe edecelinf, ba mtlalm oldalmm ~ O t.clar 
itin derhal nuan dikbte alınarak J'IPll • ha bir 191' J'C)lııtv. Blet ,_ W. Jtar 
maıım buda lçJn endlmeain dolna bal • oa1arm amlradderatı... .W. tela 
madılını, vaktin seçmekte o1muı J'ldııa • nm " ll&llerlal tlldp 91mık1ıeJb.• 
dm ba lblhalarm mtlMacelen mtlnkw•l· lllnakal1t V.WU""• 
nln ınanfık ot.acalını izah etmlıtlr. toara 16• alan daha ban .. tipler ba 

Ziraat Velıilimisin imlwıtı etrafmdald mltal...,_ lala Nllt 
Bundan sonra ldlratlye selen Ziraat v .. lblha1arm BatveldJhnlna .._mtJle 

haysl·yet dı·vanında kilimi• B. 1ı1u1ıu1 ıı:rmıen. qap!akl ı.a. a1rer..ı IHrlıule 1tt1fıdr etadtlenllr. 
hatı •enniıtir: Relı cel..,t, ba lb6alMm hlklııu41 

T\lıtı BMuı Blrlllf yilbek hayal· •- Umamt olmak llswe memurların &c- linia lıannmda mlnllu.a.rt ,..11111 ... 
yet dlftlll Blrlllfn Ulua Bu1meYln • retten maqa ıeçmeainl biz de tercih ede- sere talik etmlttlr· 
deki merkednde Den.bil Mebueu Ne- riı. Burada Orman umum mUdtlrtillUntlD M ecllı puutell .... toplanlu:al• 

cip Ali KüçUka'nın reiıliğinde topla- bir kııım memurlan reçebitir. Fakat arb-
..__L k dalUDUJll deditt ıibi buntann lllUf& loC• 

narak .ıonmfm Hakkı Konyalı ha • meal tekalltlitk n diler bazı iatibbk cibt 
kında Dahiliye Vekiletinden ve me1etetere taallGk ettili için bir btltçe 
CUmhuriyet guete.i bqmubarrirli- mevzu• olarak tellkld edeblliris." 
ğinden aldılı cevaplan tetkik etmit • B L__ L- 1 lı 
tir. Divan, İbrahim Hakkı Konyalı·· arem ıınımına ,.nafU ur en 
ya, kendiıim= iınat olunan efal bak- ~pclrrtlf uaitle_r 
kı d Ü~-ll blld'---z-z ...... u. Telıırar aoa alan B. Fuat iınnen, ıeçen 

n a m wuaaaım ı~ _.., J'll barem kanunu mecliate ıblhakere edi • 
ğe karar vermlfth'. Teblllname İbra- lirken lbri ltlrdllitl ıniltatealan hatırlata • 
bkn Hakkı Konyalı'ya dün gönderil- rak, o ıamaıı. devlet tefldlltmda artık Uc
mit ve yükaek hayeiyet divanının retli n maaflı diye iki 11mıfnı bulanmaaı. 
toplantııı ıe mayıı güntıne bırakıl- Dılll dotnı olmadıtmı 167leclili, devlet hiz
mııtır. metlerinin böyle liri ımıf memur etinde 

Ticaret heyetimizin 
Bükret'e hareketi 

.geri kaldı 

bulunmaama ıebep olmadrlını Ye o ıaman 
ba pnnaipl hiilrilmıtla de bbW etaiı ot
dutaaıa, btltçe eacllmenlnln. mecllH lnti • 
1-k cetvellerini ıetirmek husuımıda ıe • 
çm 11ene vaidde bulunduiumı, halbuki ti~ 
di ıelen cetvellerde ba intibaklum ya.pıl
mamıı aldatumm s8rlldillflnl aalatmaı • 
tır. 

Dört köy s 
altında kal 
Silrd. 3 a.a. - San Nan yağa 

tarın teıirl ile Şimakta Cudi da 
teğinden geçen Ceffan ıuyu tapı 
bu yilzden dört köy ıu iıtlllaiaa 
ramıftlr. Bazı binalar yıkılmıt ve 
miktar hayvan ıular tarafından g 
rülmüt iae de nilf usca ayiat yo 
Sular çeldlmlftfr. 

DeYlete alt bllllanı 
kira bedelleri · 

tat&Dlnıt ! tTelefonla) - Bir milddet· 'Refttr fnctt (Mım ~. Pi aı"' l'lnı. 
teberi letanbul'da t=tkiklerde buluıwı ve riyle B. Fuat Sinnen'le tamamen mutabık 
cuwteal sini Blkret'e bareketl mubr • oldutanu IB7li7erek IÖ" baeJmml, lklnd
r.- balll!Wl cbt ticaret clalnll nlsi Ser • teeriDln 1 inde t..dl edllmeel llmmpl l1l 

Yet Berkba ve beraberindeki ...at ba • • bdrolarm :recll &7 ıeçtlktm soma ..ımtı 
7*thrild Bllınt bll7fllı •Jslmls Hma4DJ. oldalunu Ye PC• 1me 79Pllm ftadla de 
lala lllpbl'Dlııa Blknl'• .......... et - J'erine setirilmemlt bahaada&wm "ba bumltl...... ntta b&ldlmlt umma 1ık ...S •erilmeli-

lAyet merkezi olana gerôll §C 

* colt 79rinde olacatmı. hllldlmet reisi • 

Tı'-L...l.L---- -'-- İ. ~- mis limdl ..,.Utte olclala lcba ba lblha._._ __. --ar ı.m .........._ bQ9eldllmlsla a'Ydeti-
-.lieıııleri ... talldııln ......ıık lnılmıacaiml ll7le • 

Maarif Velriletl, mOdtlrl• ecOmal u • mittir. 
tu mekteplerblde JIU'UIS oaı...- 'bepn BI~ mclmeal mulıata llUlllarrlrl B. 
~ Kuataa, X.... " Kutta YlJ& • 8a1A Yarp b1kt1met nlalnin buuiJ'le ba 
yetlerlDde buluaua Hl Dk tedrlat mual • 
ılmlDl birer takdinlalU Ue taltif etmtıttr. meaeltnin mtbllreresine kmdlleriala de it-

tirtk ettiklerini, yaJım Refik lnee'nin,, ka· 
Si~ erat mektep m6dürlül6 nanan emretmit oldah bir itin ldldlmeıtçe 

veya encümen~ yapılmamıı oldup :yolun
daki ifadealnln ne:ye iltinat ettıttnl anlı:ya
madıimı, çünkü barem kanunanun bu me
murların maqtı kadroya alınması ltfni .. , .. 
tirilir'" detll, "ıetirilebilir" tanmda ifa • 
de ettiiini IB7ledi. 

Sunam llH• mUdUr muavini ve tUrkçe 
muallimi B. Ali Ertan Sinop orta mekte
bl mtldUrlutUne ~ edllmtıUr. 

Almanya' dald talebemize 
ı&nclerilecek 1aıbımlu 

Tahatltertnl tkmal etmek için Almuın • 
:ya giden taıebetertmlaln temizlik lhUya • 
cını kll!'l11amak ttsenı aileleri tarafından 
gönderilecek ayda iki kiloya kadar sabu • 
mm lhracma lzlD verilmem icra Veldlleri 
Heyetince kabul edllmlıUr. 

MüHd tıabimatta ,apdan 
deiitildiık 

PWUmUr Hozat, Ovacık, Kalan kazala • 
nnda bazı idari deftılkllkler yapılmıı. Ka
lan kuHına ballı H~daran ııahiyeelyle 
ovacık kazuımD Demir ve Kalsa uhlye -
teri lltvotunarak, PlltUmllr k&Mlnna batlı 
olmak tlzere Efil adiyle yenl bir aalılye 
kul'Ulmu,tur. 

B. Ali Çetinlıaya'nın 6e)'Gftatı 
Bundan ıonra kürıüye ıelen llllnakallt 

Vekilimi• B. Ali Çetinkaya qatıdaki be
yanatta bulunmuıtur: 

.. _ Poıta Telıraf ve Telefonan bir 1m-
11usi7etl vardır. MalGma lUniıdlr ld, bet 
altı ıenedir, bir lraç dala bunlann JINkad. 
deratmı 111lah için kanunlar ıetlrdik n W.. 
çok ricalarda bulunduk. Yeniden kendile • 
rine bir ha7at vermiı Taziyette bulunmaı 
oluyoruz. Poıta telıraf memurlannm n
ziyetlerinin düzeltilmesine hsr ıuretle biı 
taraftarız. Bunda bir ek&iklik ıörii:vorlana 
ıalahına tamamen taraftan•. Yalnuı tatbi-

sabalarda icar bedellennla arttınl 
catı hakkında mlllt korum 
otusuııcu maddesine tatlnadeıı k 
yon heyetince yeni btr karar verit 
Maliye ftk&l.U lla 1ru'U'Ul dnlete 
pnlmalJmlleliD 1dra7& verllmul:vl 
ıeldlde telif edllecegtnt btr lsalmam• 
teablt etmlı, allkahlara blldlrmlftll'. 

Şeker fiatlannın 

yükselr11esi ve 
müteahhitler 

f leUr ftyatı.nna OD IPn'UI Mm 
muı Userlne devlet datreterlne te1mr 
rea mttteahlıtttmn Y&st19tbd tet1dk 
Kall:re VeWeU tıu buuata btr brer 
tlh.aa etmlfllr. Bu karara göre tOccal' 
t ahhltlerden ı ker teahhUdibıde 
tamı .toklaniiı 1ı 111 plllltlk'..
l&t'dım aldıklan vNlkalarla llbat 
toptancı mllteahhltler ' mart 1940 
den 90nrakl yapacaklan t..Umata alt 
farklar m alacaklll'du. Tapd&Dcl 
kalan mUtealılıltler iN teühtltl.ıDI 
fiyat Uzerlnden ifaya devam edecekler, 
mlyenlerln temtnatlan 11'84 kQlt edil 
&lr. 

t 

Nüfus y111mı leatibesl 
hı11rhkl• 

Dllblliye vell&letl, Dtıfal ldlttıklerbıbl 
ntlenmeelnl temin mııltddl:yle bir 
J'UUDI yapılmuuıa kaU zaruret 

• 11. Almaıılar Norn(te tımamen 
prlffDJef• mrıvallılı olur/usa .neti- 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

ve tecrübe yazımı ypılman tçbı 
Millet Kecllatnden msumıu 1ra111ma 
mıftı. Dahiliye VekMeU, DOb 
:vuımının yapılnıuı tota. lUsuml te 
lertne ve lıaztrhklarına devm etmektlll 
Tecrtlbe )'U1llllD& alt ta"m.,_DM • - olabilir 

Buna da flç y8nden bakalım: 
1 - Harp eltonomi•I bakımındın: 
a - Almanlar (Norveç) ve (İneç) 

bölıeaine bikim ve demir mağdenleri 
de dahil olduğu halde bu ülkelerin e· 
konomik bayat kaynaldarma Mhip ol
muı. bu sayede harbi uzatmak imklnı· 
ili bulmuf olabilirler •• Fakat deniz ti• 
caret yollan alınanlar için gene tama. 
men kapalı kalmıt olacağından (Nar
Tik) ten. demir tqıyabilınelerl gene 
mümkün olamaz .. 

b - Bundan baıka: 4.800.000 kil.sur 
toni1'to hacmindeki 4308 adet Norveç 
ticaret ıemiılnin; ve 1.188.000 tonilt
to lııcmiade 2053 adet Danimarka ge
misinin. Danimarka ve Norveç bakı
m ıırasında, açık denizlerde veya ya
bancı limanlarda bulunan en bliyUk 
kı11111. o andan itibaren artık miltte
fi1'1er için çahıır hale geldili için. 
ınilttefiklerin ticaret filoları tonajı, o 
niabette artmıt vulyetint bundan 
tonra da muhafaza edecektir.. Alman
lar i11, Norveç harekatında kaybettik· 
leri 80 000 tonu ve 30 adedi geçen nak· 
B,e gemilerini u zamanda ve kolay 
wya hiç teıtfl edemesıv_ 

J - Askeri ylııtlea: 

Zavalh edebiyat ! 

A man yarabbi I Bizim ldanbulla 
arkadqlarııı hayatında Beyol

lu'.aun bar kızları ne kadar bayak 
7er alırmıı mefer/ 

satunlar dolusu rlpottı/larl 
Tarla tarla resimleri Ve astelik 
bir de hazin edebiyat! "Jlubaclr 
kuJların d6naıaı .. bu, bir bahar ıi
lrlai.a baflılı delil, Beyoflu'.aun 
prap ye rıkı iobıı •oltılılarından 
ilham .ımıı &ir 6ueteci raport•Jı· 
nın aerlnhasıdu. 

Bir baflık dıbı: •Bma aon 6• 
.-ı Ne bdar baslıı delil ml1 De
mek mubıbirln muhacir bfları a
çup 6ittlkten ıo.ara blltl• brualar 
metrdk birer leylei T"Yaı.aa diJ,,.. 
cet/ 

Bir baflıi dah: •HınJ o 61ııll· 
ler çalın pirılı ialar • olda1. 

Haııci .,,. Ye buci fÜl'd 
kıs1 Onlır memleketlerine diri• 
Ye hlJd de yabancı ay.ad/ara e• 
rar pimei iare plmif bir tabm 
yabancı ihracat emtlaıı idiler. 

B.ıı.ttiflm rlpottaj, hasinlill· 
al. 7UJklıfuu artın artır• .,,. 

• 

IAN 1~11 ILA R 
yet 11Jyle bitiyor: 
Kimbllir beUd de eon lqlel 11ndamudır, 
Bwıda h=r llhzai MYda ebediyet 1&7J}ırl 

Zavallı arua ve zavallı edebiyat! 
••• 

Betinci lcoll 

Nor-,e(t• Kaislin6 fibi &lr ada • 
mın çıkıp bir balta hdar IMpeldl 
olmak ulruada vıtan ,.. mllletloe 
lnı.t etınealııdea ıonra ln6111s ı•
Nteleriade yeııi bir tlblr blluıl· 
mal• bafladl "in6lli• dlllllll• Jfu
ı.ıiııı hllmeıllllleıı yeııi bir ,,..,ar 
yapıldı : 

• to """1• • dalıllden Yatım ih· 
..ı n da,.... yardım etmek de -
melıtlr. Yeııi tlbir lu pdur : • S fb. 
colamıı .. Bunu tlrkçeye • hfl.acl 
kıta. nya • befiııcl kol. diye p. 
Yln&lllris. 

Belt;ika0nın. Hollanda0nıo. Yaıoa
ı..,,~m.a. Roınany~.aın, halla &I • 
tlıı ba ıımr mernleketleriııia lfht -

d• a.aceden buırlalJIJJJı alın lesat 
phkelerine bu ed veriliyor. Tüir 
o hdu •ık nk lrullaaılmaktadır ki 
nihayet gazeteler, befinci kolun ne
redea t;ılctılını da izaha llJflcbur ol • 
dulu: 

Neden bu vatın hainlerine bu sa
maa altından IU yOrOten hainlere 
" befinci kol ,. deniliyor l Bunu 
Noel Jlonk• pyle ınlıtıyor : 1936 
•onteırlnind• ıeneral Franlıo "" Jlo
la'aın kumandasındaki lspanyol .aa
yonali.c lruvetleri Jladri(• yılıla
ııyorludı. Be.a de onlarla beraber -
dim. 

Frauo•nun Jcararglbında italyan 
ve alman lrurmay •ubayluı vardı. 
YOsde ylla Nazi olan alman, Toledo
dan aonra barelcltın gecikmesi Jcar. 
psında Nbuıulınıyor ve Franlıo • 
ya Jladrit'te icap ettill Aman &ir 
kıyam buketinde buluaacılı bir tı· 
ralwlar samnıini.a tefkiliadeld e. 
ı..miyett•• baluediyordrı. 

lladrlt'• karıı ylJrlyen -.qona
listler dört koldan marekkepti. Na
zi kurmay subayı. M11drit•teki Fran
ko tıra/tarlarından bab•tmek lizım 
gelince pia ederek • beıinci kol ,. 
derdi. 

N .. yonalid ıelleri hemen bıı ti
biri lcabullendiler. General M olı. 
bir gaa yaba.acı muhabirlere beyı • 
ııatta bulunurken ıunları ı6yledi : 

,. Madrit Dzerine askerlerimiz d8tt 
koldan yürüyor; bir beıinci kolu • 
muz dı Madrit'in it;indedir. ,. 

Bir başkası da ş6yle izab ediyor: 
" Çarlık Rusyası zamanında bir 

Rus ıeneraline ordu tefkilAtı hak
kında bir sual sorulmuı. o dı fU ce
vabı vermiıti : 

- Rus ordusundı dlrt kol var -
dır : Piyade. savari, topçu ve istlb
k.tm. Bir de beıinci bir kol vardır 
ld gizil polislerden mareklceptir, H 

Kelime ve tfbir &uradan. bu be • 
fl.acl kolu bırekete ı•çlrea ilik de 
aoysuzluk, ablılısıalık ve vıtansıa
lıktaa ileri geliyor : Ylai Tart sı
ıurları içinde ebediyet• hdar rıd 
gelmiyeceğimi• muııtlar bir hy • 
Dılıtıa I 

T.t 

.. lıuırluUmflır Userincle .ca te 
yapılmaktadır. 

Tekirdaiından Eğitmen 
kurıuoa gidenler 

Tekirdağ, 3 a L - LWeburgu' 
çılmıı olan eğitmen kurluna vl 
mizden göndedlen 30 eiitıııen 

zedi buradan ayrılmadan önce 
huriyet alanında toplanarak ken 
rine verilecek olan yeni vazifede 
ıılmu biı: gayretle çalıpcakl 
and içmiılerdir. 

Viliyetimiz, kursa giden bu 
zedlerden maada otuz eğitmen 
aldıiı takdirde, köy okullannıO 
fitmen ihtiyacı kar§tlann'uı ol 

Erzincan emniyet imir . 
bmtr ~eti emaiyet kadroau 

mut emniyet Amiri rlnden B. tbr 
sen açık bulunan Erzincan vlll)'etl 
mut emniyet &mlrllflne tqia edil 

Bn. Nimet Omu'la, Yiibek zu.at 
titflail baı uiıtularuıdu Dr. FAllP.. 
sekdaiı'mn niklhlan dUn iki tarafllt 
1ıa ve dostı.n araaQMfa akdedilmi~ 
..w ....... t b&r hdlr dlleria. 
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I i ngilizlerin cenubi 
Norveç'ten çekilmeleri 
Trondhcim'in cenubunda Andals· 
~ limanına çıkarılnn İngiliz kuvet· 
rı, evclki gün ansızın bu. liman· 

• 
1
'? geri çekilmiıtir. Bu suretle İn· 

1 ızler, cenubi Norvcç'i tamamiyle 
~ın.anlara tcrkctmektedirler. Çün
u ın ·ı· 1 "k gı ı:ı: er Andnlsncs'tcn çekil-

tcn sonra, Norveçlilerin alman
te~~ k~rıı. mukavemet gösteremiye· 

erı a~ıkardır. 

lngili:ı:Ieri böyle bir harekete İc· 
r eden sebep, evclki gün İngiliz 

p ~ kamarasında Başvekil Çem· 
e~I eyn tarafından açık olarak izah 

ı rn· • 
l§hr. Çcmbcrleyn'in bu nutku-

u teba .. · 'l"k . ruz ettiren hususiyet, samı· 
1 1 lır. İngiliz Baıvckili, evcla 
orv,.,.'e · d 0 ·ı d b · b:\" ın ırı en alman ar esın· 
:\ ııhıetmiıtir. Anlaııhyor ki bu 
i. r I e, 5?ktanberi hazırlanmakta i
l ngılız ve fransız hükümetlcri 
tnanlar t f • h •rl ki ara ından hır takım a· 

1 arın Yapılmakta olduğunu ha
.: ~lnıakla beraber, bu hazırhkla
İı orvcç'i İstihdaf ettiğini ancak 
ir a';:,~. Yedinci günü öğrenmi§ler
a • .. uttcfikler, evelcc Finlandiya· 

1 «ondcrilmeık Üzere bir takım kı
l ar hazırlamıılardı. Fakat bu kı· 

e ar Çernberleyn'e göre, dağıtılmı§ 
ancak '-·· .. k b •. f 1 .h 

·Yat t ~~çu azı mu reze er ı • 
iır ed~ırı olarak muhafaza edil
ın ~r. kN ıha yet alman darbesi nisa
a I 0 uzuncu günü inmiş ve al· 
nar Ol S B ro dh • s o, tavanger, ergen ve 
~ c.ım'i itgnl ctmİ§lerdir. Bu 

ın vakı kar§ısında tecavüze uğra• 
adcıya kadar bitaraflığını muhafa-

a ısrar ed N . • • ·ı· l "n en orveç ıçın ıngı ız e 
;,~Pabilcccklcri yardım, Çember· 

'ğ• ın avam kamarnsında izah et· 
•ne gör " 1 1 Yrıl e, a mıı.n arm cenuptan 

eç :-alarrnı geciktirmek ve Nor· 

I• ıralı ile Norveç hükümetinin 
a.trı r · etr e ını temin eylemekten" iba-

ap~· Bun~ da ancak Trondheim'in 
• 

1 teman edebilirdi. Bu sebeple
ır k" 
iın ~ alelacele biri Trondheim'in 

alınde Nam ' d•w . d ııpt sos a, ıgcrı e ce· 
i a Andalsnes'e asker ihraç edil
.: Çernberlcyn bu krtaların cenupta 
ratJe il r ırn er ıycrek Norveçlilerin yar-

i ına ko§tuklnrı halde muvaffak 
a._ıruı.dı~laı-rnı ve binaenaleyh tu

aga d 0

' 

k"ld" uş~c~ck için Andalsnes'ten 
1 ıklerını söylcmi•tir. İngiliz 

aş" k"r " k he 1 1
• bu çekilmenin sebebini, 

I .anılede tayyare meydanlarını 
erıne g • 1 l k l eçıren a man arın, bu mın· 

. a arda hava hakimiyetini de te
ın etrne1erine atfetmektedir. Al
:dnlar, havalara hiıkim oldukla-

an a•l I · · · 
' 

0 'er erımıze gemılerden 

J:,~: .tan~ çıkaramazdık diyor. 
h . ••z hır sebep budur. Fakat en 
e:;1'1Ye~li sebebi siyaset icabı Çcm-0r:Yn ızah edemcmİ§tir. Bu da 
lıtı eç mukavemetinin pek zayıf 
r-o:~1~1~· ,.Bu harekatın, bilha11a 
akk eırn ın cenubundaki safhası 
i in 

1~?a §U nokta unutulmamalıdrr 
der~' •zler Andnlsncs'c asker ihraç 
. S .~n, Norveç hükümetinin "S. 
a • Yani "imdat" diye haykırı§•· 

ce"ap • 1 d 1 ille 1 ~erıyor ar ı. ngilizler, a· 
erd~~ ~ır takım müfrezeler gÖn· 
an . erı takdirde norveçlilerin 

i "evıya.tJnrını takviye edecekleri· 
ur:k~lnınnlara kartı mukavemeti 
lıtcak~n kılacaklarını zannetmiş 
ç ed ardır. Andalsncs'e asker ih· 

iirı i ;r etmez, bu a&kerleri birkaç 
Çın de d ·· ·• k"l l'k eıafe .. ort yuz ı ometre ı 

reu ~e gondermeleri ancak bu 
arbe e. ı~ah edilir. Fakat alman 

ıı ınerk N h'·k·· . e kad en, orveç u umctı 
arek• ar gafil avlanmıı ise, askeri 
o"° at aafhası baılndıktan sonra 
ereceç askerleri de almanlara o 
. e az rnuk .. • 1 
ır. A. k avemet gostermı§ er· 
iiııd 5 

erlerin sürü gibi almanlnrın 
lk d: ~açt!ğı bildiriliyor. Sivil 
ne "b· fırndı lıkandinavya'nın ye
lıın l ıtaraf" memleketi olarak 

llHur 
1
jcç:e. iltica etmek için koı· 

eçrnek . n.gılızlcr bu paniğin önüne 
İ§ ol ıçın alelacele mü<J,..hale et· 
rke:c? 1d:ı:dır. Bu müdahaleyi ya• 

ri to ıngılızler de büyük tehlike· 
s'ta ~e alrnı§lardır. Evclki gün U
erı il u hareketi selnhiyctle tahlil 
n, al~ Apak, bu ingiliz hareketi
. retk~ an lC§cbbüsündcn daha az 

ar ol d 
ıı hare} . rna ığını izah etmitti. 
çliler' rctın muvaffnk olması, nor· 

ın de 
&lem, 1 . az çok mukavemet 

e erıne b • ı b 1 d 'lrıuka ag ı u unuyor u. 
~ b vemet .. t ·ı d... d 
YC büıı cos en me ıgın en 
lııgil" lrrı~vaffal, olmamıştır. 
1 ız erın b" 
ltıelerj h. cenu ı Norveç'ten çe· 
kat bu' ır nıuvaffakiyetsizliktir. 

nurı ·· 1 zam ed·ı §uınu ve ehemiyeti 
o 1 ttıern rd· l"veç'e . • c 1 ır. Almanya'nın 
d ındırd· •· d 

ar- rnuvaffa •cı arbe bugüne 
ka.t bu, h h~ olmut demektir. 
ltıez. Al ar ın neticesini değİ§tİ· 
recektir tnVanyka daha darbeler İn· 

. • e onı l 
1 
esınde gafil d tu arı Norveç de-
~r de mu ff avranırlaraa, o dar· 
lıce gene ~a •• ak olabilir. Ancak 
r ki Al- egı§rnez. Unutmamah

·••arıya 191 
na muvaffak·' • 4 harbinde bo· 

ıyetlı darbeler indir-

• 
ULUS 

DÜNYA· HAB · E .· RLER~ · 
. . 

B. Çemberleyn'in · nutku 
Paris'te takdir uyandırdı 

Önümüzdeki salı günü 

İngiliz tayyareleri 
Alman üslerini 
bombaladılar 

Avam k d N • • Londra, 3 a.a. - İngiliz hava kuvetleri, 
amarasın a orveç JŞJne Jutland'm ıimalinde, Ry gölünün sahilin -

de bulunan ve dLi5man tarafından Norv~ 

dair mühim 
demıryolunu muvaffakıyetle bombardıman 

müzakereler olacak lhare.katında.kullıınılıın 
0

Ry hava fissünü ve 

etmiştir. Hucumlar, dün ak&am ba,lamı§ 
Paris, 3 a.a. - Havas ajansı bildi· j tinin reisi, tesadüfe bırakılacak bir ve bütün gece devam eylemiştir. 

riyor: teşebbüsün arzettiği tehlikelerıi mille- Stavanger hava üsııüne de gündilz hava 
Çembcrlayn'in avam kamarsındaki tine bildirdi. Bunu yaparken göster- hücumu yapılmıştır. Ayrıca Stavanger ile 

beyanatı Paris'te hayranlık hiHiyle diği samimiyet takdirlere layıktır.,, Fomebu hava mey.danlan geceleyin d: 
karşılanmış ve ingiliz başvekilinin Bu gazete, Çemberleyn'in, Akde- bombardıman edilmiştir. 
dürüst hattıhareketi fevkalade takdir İngiliz tayyareleri, aynı zam•nda, bütıin nizdeki İngiliz tedbirlerine dair olan 
edilmiştir. gün, Andalsnes'ten hareket eden İngiliz 

beyanatından bahsediyor ve diyor ki: 
Norveç tebliğlerindeki sarahatlar, kıtalarınr taşı~a~ g~~iler kafilesini alman 

harbın azami enerji ile devamı lüzu- "Bugün, başkumandan Franko'nun, hava k~v:tıerının hucumlarına karşı mu • 
muna dair olan kanaati takviye et _ harbin bidayetindenberi tekrar tekrar hafaza. ı~ın de kullanılm.ııtır. 

kt d . Eld d'l • d izah ettig~i bitaraflık siyasetinden, İs- İngılız hava kuv:tlerı, bu harek!t es -rne e ır. e e ı en netıce şu ur: . · k . 
M ·•tt f.kl Al ' N .k panya'yı hiç kimse revirmiyecektir.,, nasında hıç hır tayyare aybctmemııler • u e ı er manya ya arvı yo- ~ dir. 

tunu kesmcğe ve alman donanmasını A. B. C. gazetesi, ingiliz başvekili- 8" al t · J•• ·· ··ıc1·· 
zayıflatmag·a muvaffak olmu"lardır. . .. 1 d'ğ. kt k. ..h. Lrr dman3 ayyartc•ı ·ı·U§Uhru u 
M

••tt f·kı . • 1 l :ı nın soy e ı ı nutu a ı en mu ım on ra, a.a. - ngı ız ava ne. 
u e ı er ıçın ası o an tam zafer- kısmın Akdeniz vaziyetinden bahse- • bl" w · 

d. .. r·k1 b. • 1 zaretı te ıgı: 
ır ve muttc ı er ıtmemış o an Nor- den kısım olduğunu söylemektedir. B .. . .• 1 d 1 b. k ·f 

ti d 1 • · · • d k. ugun, og e en eve , ır eşı tay-
veç m ca e esını, netıcesın e ımse- · B k k d ·· d .. 

· ·· h · ı h Belarat mahfillerinde yaresı, or um ya ının a, uç uşman nın şup esı o mıyan udutsuz surette o . . w 
d h · b. ·· d 1 • h 1 • harp tayyaresının taarruzuna ugra-

a a genış ır muca e enın veç e e - Belgrat, 3 a.a. - Halen şarkı Akde- · 'dd 
· d k b. · 1 k l"kk. 1 mıştır. Bu taarruzu takıp eden şı et-
rın en anca ırı o ara te a ı et - nizde, mütemmim deniz kuvet eri bu- . .. . .. 

kt d . 1 lı musademe esnasında, ıngılız tayya-
me e ır er. Iunduğuna dair olarak Çemberleyn . . 1 · • • resının topçusu atman tayyare erın-

Fransrz ı•tıhbarat nazırının tarafından söylenen sözler, Belgrat'· den birini düşürmüş, kendisi de ö1-
nutku ta, büyük Britanya'nın zafere olan iti- müştür. Diğer iki alman tayyaresi 

Paris, 3 a.a. - İstihbarat nazırı madına yeni bir delil telakki edilmek- müsademeden vazgeçmişlerdir. Pilot 
Frossard, dün akşam radyoda bir nu· tedir. Bu haber, yugoslav devlet mer· ve rasıt, her ikisi de yaralı olmalarına 
tuk söyliyerek Çemberlayn'in Norveç kezi siyasi mahafilinde derin bir te. rağmen, tayyareyi salimen üssüne ge-
harekatına dair olan nutku hakkında sir icra etmiştir. tirmeğe muvaffak olmuşlardır. 
tefsiratta bulunmuştur. Bir Danimarka hava ününe 
Nazır demiştir ki: f 'I' f 'n''n mı'll"ı 
Müttefikler bu harpte komşuları - 1 f S 1 1 

mızın istiklali ve milletlerin hüriyeti 

ile birlikte bütiln manevi beıer kıy- .. d f sraf lar 
metlerini eğilmez bir azimle müdafaa mu a aa ma 1 
etmektedirler. 

Franıız gazetelerinin tel•irleri 
Paris, 3 a.a. - Havas: B. Ç:mberleyn'in 

dün Avam Kamarasında yaptığı dürüst ve 
açık beyanat ve İtalyan meselesi, bugünkü 
fransız gazetelerinin ceniş ııurette üzerin
de durdukları iki mevzuu te§kil eylemek -
tedir. 

Kudüs, 3 a.a. - Filistin hükilmeti, mil
li müdafaa masraflarını karıılamak için 
yeklinu yılda 220.000 İngiliz lirasına baliji 
olan bir munzam bütçe varidatı teminine 
karar vermi&tir. 

Hükümet bu kararla neı;rettiği bir be • 
yannamede, Fillstinlil~rin muttefiklerin 
gayretine ingiliz hülcümetinin Filiııtin'de
ki yükünü azaltmak suretiyle iştirak etme
leri icabedeceiini lı:aydeylemektedir. 

taarruz 
Londra, 3 a.a. - Royter ajansının 

salahiyetli bir kaynaktan haber aldı
ğına göre Danimarka'nın Ry tayyare 
karargahı, ingiliı hava ordusu tayya
releri tarafından iki defa taarruza uğ
ramıştır. Bu tayyareler, karargahın 

civarına dağılmış bir vaziyette bulu
nan takriben 20 düşman tayyaresini 
bombalamışlardır. 

Tayyare karargahına ve civarında· 
ki korolara, keza, tahrip ve yangın 
bombaları atılmıştır. Sahanın ortasın

da bulunan iki dü§man tayyaresi ateş 
almıştır. 

İngiliz bqv :kilinin IÖylediii cümleler, 
muteaddiat baGlıklar halinde goırterilmek

te ve ıurası tebarüz ettirilmektedir ki, 
Çemberleyn'in ıozlerinden de açık suret • 
tc anla&ıldığı gibi, e er mütt:fikler Nor
vcç'te hedeflerine varamaınıılar iae al • 
manlar da kendi hedeflerıne varamamıı • 
lar ve ayrıca almanlar, müttefiklerinkin • 
den çok daha yüksek zayiat v:rmiılerdir. 

Amerika hariciyesinin kanaatine 
nazaran İtalya harbin eşiğinde değil 

Almanya'nın demir yolu 
kapandı 

Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesinde di
yOT ki: 

"Avam kamarası koridorlarında umumi. 
yetle kabul edilen kanaate göre, İskandi • 
navya hareki.tı, iki sebepten dolayı iyi ol
muştur. 

Bu sebeplerin birincisi v: en mlihimmi 
şudur: Almanya, bu iıte, ticaret ve harp 
donanmasının yüzde otuzunu zayi etmlı ve 
İskandinavya seferinde malzeme, insan ve 
benzin sarfiyatı tahminleriin yüzde 500 te
cavıiz eyl:miştir. Alman kuveti mağ!Qp e
dilmek isteniyorı;a, bu kuveti zayıflatmak
la işe başlanması l&.zımdır ve bu da yaptı
ğı seferlerin askerlerini öldürmesi ve mal
zeme ve gemilerini yıpratmuı ile kabil • 
dir. İkinci sebep ise demir madeni yolu • 
nun Almanya için kapalı kalmasıdır . ., 

Avam kamara•ının •alı günü 
yapacağı toplantı 

Londra, 3 a.a. - Royter'in diplomatik 
muhabiri bildiriyor: 

Hafta tatili etnasında parlimento vazi· 
yetinde bazı değişiklikler olması pek muh
temeldir. Avam kamarası lzası, önümüz . 
deki uh celsesini alika ile bekliyecekler
dir .Sah günü avam kamarasında vukubu
lacak müzaker:Jer esnasında, hükumetin 
Norveç istilasından ev el ve sonraki siya • 
setinin, inceden inceye tetkiki\ tlbi tutu _ 
lacağı muhakkaktır. 

Münekkitler, Norve!;'in iııtilidan eve! al
dığı ve müttefiklerin de riayet ettifi tam 
bitaraflık hattı hareketinin, seferi heyetin 
Norveç'e !;abuk çıkmasına ciddi bir engel 
teşkil etmiş olduğunu kabul etmektedirler. 
Fakat münekkitlerin ekserisi euna kani bu
lunmaktadırlar ki, vaziyet Norveç'te ciddi 
bir mahiyet aldığı zaman, seferi heyet kı
talarınr ve Finlaııdiya'ya asker göndermek 
için hazırlanmış olan nakliye gemileri da
gıtılmış bulunuyordu. Pek muhtemel ola
rak bu mesele, sah günü hükümetin cevap 
vereceği suallerin en mühimlerinden biri
ni teşkil edecektir. 

Bir l•panyol gazete•i ele B. 
Çemberleyn'in nutkunu 

takdir ediyor 
Madrid, 3 a.a. - Falanjın resmi or

ganı Ariba gazetesi, Norveç'teki vazi
yetin inkişaflarını tetkik ederek di· 
yor ki: 

"Çemberleyn, sükun ile ve tam bir 
sporcu nikbinliği ile, hakikati İngil -
tereye bildirdi. 

En saçına propagandalar hakikati 
gizlemeğe çalııırken, ingiliı hüküme-

mişti. Fakat harbi nihayetlendiren 
son bir darbeyi de İngilizler ve fran· 
11zlar indirdi. 

A. Ş. ESMER 

(Ba~ı 1 inci sayfada) 

riciye nezaretinin Amerika tebaasının 
ltalya'yı terke davet edildikleri me· 
selesine hiç bir ehemiyet atfetmediği· 
ni bildirmiştir. Bu beyanat Musolini
nin sefir Phillips'e İtalya'nın halen 
harbe girmek niyetinde olmadığını 
bildirdiğine dair Roma'dan verilen 
haberleri bilvasıta teyit eden mahi • 
yette görülmektedir. 

Amerika Akcleni:z vaziyetini 
yakından takip ediyor 

Vaşington, 3 a.a. - İtalya sefiri 
Colonna'nın dün Welles'i ve reisicüm
hur Ruzvelt'i ziyaretleri diplomatik 
mahfillerde tefsir edilmektedir. Bu 
mahfillerde sefirin İtalyanın gayri· 
muhariplik vaziyetinde hiç bir dcği • 
şiklik vuku bulmıyacağına dair Mu
solini tarafından verilen teminatı 
Ruzvelt'e bildirdiği söylenmektedir. 

Aynı mahfillerde, Amerika hükil • 
metinin Akdenizdeki kararsız vaziye
tin ıslahını arzu ettiğine dair 1 ma
yısta Amerika sefiri Philips tarafın -
dan Musolini'ye yapılan beyanat üze
rine bu teminatın verildiği taarih e
dilmektedir. 

Bu mahfillerde ilave edildiğine gö
re Philips, Musolini'ye Akdenizdeki 
kararsız vaziyet devam ettiği takdir -
de Amerika hükümetinin bazı emni -
yet tedbirleri alarak amerikan vapur
larının Akdeniıe geçmelerini mene
deceğini ve bu tedbirin de esasen Ak
denizi kendi ticaret gemilerine kapa· 
yan İngiltere'nin bu kararı dolayısiy
le mutazarrır olan italyan deniz hat· 
lan için ciddi bir darbe teşkil edece
ğini bildirmiştir. 

Siyasi mahfillerde Ruzvelt'e bildi
rilen teminat ile Philips'e verilen tew 
minatı yaklaştırılmakta ve Akdenizde 
ki gerginlik biraz zait olmuşsa da bu 
vaziyetin Vaşington tarafından bü
yük bir alaka ile takip edilmekte ol -
duğu neticesine varılmaktadır. 

Amerika elçi•inin ltalya'daki te-
ma•ı hakkında malumat 

Londra, 3 a.a. - İngiliz maslahat
güzarı Sir Noel Charles, Amerika bü
yük elçisinin Musolini ve kont Ciano 
ile yaptığı mülakatlar hakkında mahl· 
mat almak için sefarete gitmemiş, fa. 
kat sefirle tesadüfen ba~ka bir yerde 
görüJmiiştür. 

Amerika harbin yayılmamanna 
çalıııyor 

Vaıington, 3 a.a. - Amerika 
Birleıik devletleri reiai Ruzvelt, 

gazetecilerle yaptığı mutat haf • 
talik toplantıda, Avrupa harbinin 
başka mıntakalara Teya ba~ka 
mille ~lere yayılmasını men için 
Amerika Birleşik Devletlerinin 
gayretler sarfında devam eyledi
ğini bildirmiıtir. 

B. Ruzvelt, dün İtalyan büyük el -
çisi Prens Colonrıa ile )'11.ptığı görüş
nıede hükümetin bu arzusunu kendi
sine anlatmış olduğunu da ilave eyle
miştir. 

Gazetecilerden birisi, harbin geniş
lemesine mani olmak için hükümetin 
ne gibi tedbir almak niyetinde bulun
duğu hakkında bir sual sormuştur. 

B. Ruzvelt, buna cevaben, hilkilme
tin bu hedefe varmak için elinden ge
leni yaptığını söylemiştir. 

ltalya ablukaya girme tehlikesi 
kar§ısıncla 

Paris, 3 a.a. - İtalyan • Amerikan 
görüşmeleri, yalnız vaziyeti aydınlat
makla ve beynelmilel vaziyet üzerinde 
ehemiyetli bir amil teliikki edilmekle 
kalmayıp, bazı iktısadi realiteleri de 
ortaya çıkarmak gibi bir fayda temin 
etmiştir. Amerika bitaraflık kanunu 
mucibince, Birleşik Amerika ticaret 
gemilerini harbe giren bir devletin li
manlarına uğramaları yasaktır. 

İtalya Almanya'ya yardım ettiği 
takdirde bu kanun onun hakkında 
da tatbik edilecek ve İtalya bu ıu· 
retle, yegane menba olarak Sovyet 
Rusya'ya müracaat zaruretinde ka· 
lacağından tam abluka içine ıinniı 
bulunacaktır. 

Nazi sempatisi 

gösteren İngilizler 

hakkında tedbir 
Londra, 3 a.a. - Dahiliye nazırı 

Anderıon, nazi davasına sempati gös
teren İngilizlere karşı alınan tedbir
ler hakkında beyanatta bulunarak, 
hükümetin şüpheli kimseleri, düş -
ınanla münasebette bulunanları ve 
amme emniyetine veya kırallığın mü
dafaasına zarar verebilecek mahiyette 
hareketlerde bulunanları enterne et -
mek hakkına malik bulunduğunu bil -
dirmiştir • 

Suriye Ali Komiseri 
tefti! ıeyahatinden döndü 

Beyrut, 3 a.a. - Ali komiser Puaux, 
şimali Suriyedeki turnesini ikmal e -
derek Beyrut'a dönmilıtür. 
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Cümhuriyet 

Hava hakimiyeti 
YUNUS NADİ, bu b31lık altında dl • 

yor kJ : 
"Yeni harbin ytlrUyU,Uode crgeç sö • 

zUnU söyllyecek <sllllh iyiden i)'iye be
llrmlıtir: Uçak. Bu bir elllüı kJ onun o
ni.ınde mesafe ve .zamaıı siliniyor. A -
yaklarında yakıcı ve yıkıcı mermilerin 
her çcıldinl taşıyan kırlangıç kuşları .. , 

ATATÜRK'Un bir manevra cmasıncın, 
tayynrenln bUyük faydalarından bahse -
dl§lnl bir hatıra halinde ka;>dedcn mu • 
harrlr, diyor ki : 

"Geçen umumi harbin lnklıaf ettir • 
diği bir hıı.rp sllô.hı olan uçak. bu yeni 
harbin Jı!klm sılı'lhlnrındnn biri olmak 
derecesinde ileri gltmiıtlr. ÖlUm dirim 
mUc!l.delcsl için luı.rııl(l;1an bUyUk mil • 
Jetler onun kıymetini her glın daha iyi 
anlıyorlar. Harbin bclll başlı eahal:ı.rın
da durgun bir vnzlyet glistermcsl, her 
iki muharip tarafta bllhass:ı çok hara -
retli bir uçak ha:mlığı saklrunnklndır. 
Bu belki blr ~l bUtlin tarihte görulme· 
mlş bUytlk bir yarıştır. Uçakı;ılıkt.a çok· 
luk ve ilerllık elde etmek için yapılan 
bu fnalıy tin lıUytiklU.,llne bal·ılarak y • 
nl harbin !'ıdcta uçakto.u. yani hava M· 
kimlyeUndC'n bir netice beklendlğlııe 
hUkmolunnblllr.,, 

Son Polonya 11 ferlnde tayyarenin oy • 
nadığı rolun eh•mly tini kayded n mu
harrir, mUttcfikl rln hava hAkimiyeUnl 
temine matuf mesaisinden bahsederek 
diyor kJ : 

"Harp tıılcrlnln lçytlzUnde bu gibi fa -
aliyetlcr s:ıklı bulunduğUnu blldıkten 
sonra abluka etrafındaki mUcadclcnln 
hnyatl ehemlyeUnl daha 1)1 anlamıı o
luruz. Bundan dolııyıdır ki husust ma· 
hiyetl itibariyle behemııhal nihat zafe· 
re ~ötürlllmcsi C'lzl"m olan hıı.rp ll'lter 
istemez uzun slırec•k ve gene ister Is • 
temez §imdik! der ceslne nlebetle çok 
bul~acak, :>ayılacak ve genlıılıyecek • 
tir.,, 

Yeni Sabah 

ltalyan meselesi 
HÜSEYİN CAHIT YALÇIN, bu bat -

lık altında dly~r ki : 
"Bugün dünyada blr ltnlyan meselui 

vardır. Ve bu mesele artık fU veya bu 
ııekllde halledilmek için olgun bir hale 
gelmlıı ve Habeşistan harblndcnberl h. d 
bir safhaya glrml§lir. Hııb<-şistanda he • 
men hemen platonik bir Avrupa muka· 
vemetine rağmen gayet kolay bir :r.ıı • 
fer kaznnan İtalya, bUtUn bUtUn glırlll· 
tülU bir siyaset takip etmlye b~lıya
rak uzun ve yakın komauıı:ırının rahııll· 
nı kaçırmı~tlr ... 

lt.aıyo.nın, btittin A vrupanın rııhatlnı 
kaçıracak derecede çırpıntılı bir hattl 
hareket takip etUtlnl söyllyen muhar -
rir, alman nazırlarından bitinin : 

- İtalya. Alman.yanın bir ııaretlyle 
harbe glrec,.ktir, e \dindek\ beyanatının 
İtalya.da tekzip edllmedlAinl hatırlata • 
rak diyor ki : 

• 
1 

(a.a.) Matbuat servisi 

"Son zamanlarda İtalya harp fster 
bir \18.Zlyct n.ldı ve harbe karışmadan 
durıunıyacağını ilAn ed cck kııdar ileri 
vardı. Al kadnrlar büllın bu sıllüı r;a • 
kırtılııruın klU'Jl, ne kadar soğuk kanlı 
davranmak kabilse, o kadar ııaldn kal· 
dalar ve işi p k ciddiye alm:ıdılar. Fa -
kat da.lmt surette kulnl lnn tırmalayan 
bir şlkllyet tehdit sinin nlh:ıyet bir 
cruı mkıntısı ve sabırsızlık tcvl t etme -
Bi znn.ırldir. İşte bu ln bu ruhi haletin 
etrntı kapla.mıı oldulhınu hlss dlyo • 
nı:t.,. 

tt:ı.lynnm t<'hditl nyle kendilerini &· 
lfıkad:ır gör n d vletl r n "Artık n o
laca.ks:ı olsun. d yecck ha.le gcldfülcri· 
nl ve lngilizl rın ilk ihtiyat tcdb rl ol· 
malt Uzcre g mil rinl Akd nlzden gc -
çirmemek knrıı.rını aldığını söyl!yen mu
harrir, İtal)anın ne tru'nfn tecavüz et
mesi lhtlmall oldu :unu gozd n geçi • 
rcr.;k ne tarafa t cavUz ederse etsin 
mUttefiklC'r ve bnlkan milletleriyle har
be girmeye mecbur kalacağını mUa:ıhe· 
de cdb or ve di:> or ki: 

"İtalya pek tabiidir ki her lhtlınnU 
dUşllnmtiş btitun rl klerl g8ze almı§ ve 
kendisine göre k nınnı \·ermı tir. Böy
le ise mul.ıı.dderat h:ırbin talihi tarafın
dan ta:ı.'in olunacaktır. Fakat böyle de
ğilse. İtalya hakikaten sulh istiyorsa, 
aulh içinde anlaşmak kabil olacak ka -
dar mutedil m llcr p inde ise bu tut· 
tuğU gurllltlılfi tehdit ve istlkral'Slzlık 
slyns tini d "'lştlrm"lidlr. Bu yol mak· 
sadı s ılh olnn bir milleti bUtUn bUtUıı 
ba,ııka bir hedefe götUrur ... 

iKDAM 
Yugcs]avya'nm vaziyeti 
ABİDİN DAVER, bu b31lık altında 

diyor ki : 
• Sı~ asi ve acvkUlceyşl vaziyeti ltlba -

rlyle, do.~tumuz Yu o lavllanın da bU -
yUk tehlike içinde bulundu nınu söyle
mek bir malflmu ilAm olur. Filvaki, ha
rita,•a göz atınca gtlrUnrtınUz kJ: Yugos
lavya glmali gıırbide Almanya ve İtalya 
ile ve cenupta Arnavutlukta gcnc İtalya 
ile hemhuduttur. B tün Yu oslnvya kı· 
),ları ftalyan don nmıısının htıkJm oldu· 
ğu Adrlyatlk denl~lndedir. Tuna.da da 
küçUk harp gemileri dolaşabllır. Yu -
go~lavyanın Almsnya ve İtalya ile mU
nas betlerinin dostane olduğu ve onlar
dıı.n Yugoslavyaya hlc; bir tehlike gelml· 
yec ğı nslfl ldd n rdllemcz .. 

Yu oslavyanın İt !va ve Almanya ta
rafından tehdit cdıldlğin1 söyllyen mu • 
harrlr böyle bir tehllk nln tahakkuk et
mesi ihtimalini göz terek böyle bır vaı
ziyet d:ıhfllndc, mUttctiltlcrln, balkanla
nn fş:ı müdn.hılle zaruretinde katacatı • 
nı söylüyor ve diyor ld : 

"Bu takdirde en rnU kül sevkUlccyıt 
vaziyette bulun:ıc k devlet Yu slnvya 
olacaktır. Yugoslavların sonuna kadar 
harp edeoekl rlne 1Uplıe :>oktur. Kıra! 
naibi Prens PolUn hırvntlarla eırplan 
anlaştırm:ısı, aynı laabet olmuştur. Bel· 
kı Almanya ne İtalya, bumda da tek 
ttlk 'atan hainleri bulacaklardır. Fakat, 
Avusturya hMtlmlyettne kar§ı harp eden 
bırvatıarla sl~ enlerin alman ve ltalyıı 
tecavüZlerin karşı da, sırplarln beraber 
dövüşeceklerine inanmak 14zımdır." 

Baıvekilimiz Kemahta Dil, Tarih ve Coğrafya 
(Ba§ı 1 inci sayfada) 

miz saat 14,30 da Sıvas'a gitmi§lerdir. 

iktisat Vekilinin tetkikleri 
Malatya, 3 a.a. - Şehrimizde bulu· 

nan iktisat vekili refakatlerinde ens
titü müdürü ile vali Fahri Özen, bele· 
diye ve parti reisleri olduğu halde 
Derme suyu güzergahında bir gezinti 
yapmışlar, vali konağında verilen zi· 
yafetten sonra da belediyeyi ve parti
yi ziyaret etmişlerdir. 

İktisat vekili mensucat fabrikasın
da da tetkikatta bulunmU§ ve dün sa
at 16.30 da Ankara'ya harel:et etmiş
tir. 

lktrsat V ckilimiz ıehrimize 
döndü 

İktısat Vekilimiz B. Hüsnü Çakır 
dün şehrimize dönmüş ve istasyonda 
İktısat Vekaleti ileri gelenleriyle 
dostları tarafından karşılanmıştır. 
Mağden tetkik ve arama enstitüsü u
mum müdürü B. Hadi Yener de Ve
kille birlikte Ankar.a'ya dönmüştür. 

Romanya ajansının 
bir tekzibi 

Fakülles'nin 
ilk mezun~ar1 
( Başı 1 inci saylıda ) 

Tırabzan liselerine, Siileyman'Duyıu Geli
bolu orta okuluna, Seher Sönmez Antakya 
kız lisesıne, Yavuz Konnolu Kayseri lise
sine, Cemile Öymen İzmir kız ofretmen 
okuluna, Turkin Gencel Edime kız oğret
men okuluna, Murüvvet Gula!i Adana im: 
lisesine, Mustafa Turna Samsun, Saadet 
Onur Kastamonu, Emin Ç:ıkıroğlu Zongul
dak liselerine, Mukrime Yalkı Bursa kız 
öğretmen okuluna, Muzaffer Darer Adana 
kız liseı;ine, Afife Dirınç İzmir kız lisesine 
tayin edilmi~lc-rdir. 

Halil Bozkurt, Muhaddere Özderim, Os
man Turan, Kemal Turfan, Furuzan Kınal 
Cevat Gursoy, Abidin İtil, İhsan Bozkurt, 
Fakultcnın, Antropoloji, Sumeroloji, Hun· 
garoloji, Arkeoloji, SimoloJi Hindoloji, 
klisık fıloloji, yeni, orta ve esl:i zamanlar 
ve cografya kunıulerine ilmi yardımcı ola
rak tay'n olunmuş ardır. 

l-.ı!üzelcre tayin edilenler 
Necati Dolunay ve Hakkı Gultekın mer· 

kez muzeler dairesine, Muazzez İtil Bur
sa, Hatice Kızılyay htanbul eski Şark e
serleri, Seyide Soma] Hııtay, Macide Go • 

yo~U:kreş, 3 a.a. - Rador Ajansı bildiri • niıl İstan.bul, Hayrı Sağlamtunç ve Saime 
Romanyada bir suykaat k"şfcdildlği hak Öke İzmır carbt Anadolu, Kadri Erdi! An. 

kında yabancı kayn"\klardıın r;ıkan §'\yıa • ı kara arkeoloji, Abat Ural Bikkol Adana, 
larla Kırat Karo! ve naıp Prens Pol ara • ve Cevdet Yalvaç İzmır muzeleri dairele
sınd~ sizli bir mtilfllcat vukuuna dair olıı.n rine tayin olunmuşhırdır. 
haberler romen resmi mııhtlllerl tnrnfın • 
dan kati surette yalanlanm:ıkt.adır. Bu kn- Maarif V ,..kil imiz.in 
bil şayialar tamamen hayal mahsultıdilr. ffak" 111 il . 

Bir Hollanda gemisi bir 
olman tayyaresinin 

taarruzuna ujradı 
Amsterdam. 3 a.a. - Bu gece Har

lingen limanına gelen Hollanda sahil 
muhafaza gemisi Lybelle ingiliz sa • 
hilleri civarında bir alman tayyaresi 
tarafından mitralyöz ~te ine tutul _ 
muştur. 

Hitler'in bir nutku 
Bertin, S a..a. - Hitler bu sabah Sport • 

palatz'de orduya yeni ıltihak eden altı bin 
kara, deniz ve hava ıuba:rlırı onunde bir 
nutuk IÖyl:mi, ve cephede alman milleti
nin mevcudiyeti için harp eden alman su
bayının vazifelerinden bahsetmiştir. 

muva ıyet temenn erı 

Dun ogleden eve! fakultcnln tı mdığt 
yenı bınnsm gelen Maarıf Vekilimiz Ha
san • Ali Yuccl mezun olan bu gençlerle 
goru muş, memleketin irfan hayatında ken
dilerınden bcklcacn hizmetleri hatırlatarak 
Ankara Dil, Tarıh ve Cofrafya Fakultesi
nin ılk ve genç mezunlarını tebrik etmış, 
onlara muvaffal.iy :t tcmennılerinde bulun· 
muştur. Faktilte Dekanı ile bir kmm pro
fesorlerımn hnzır bulundufu bu içtimada, 
mezun olan gençlerden Şerif Baştav, Maa
rif Vekılinin, hayata atıldıkları ilk gundo 
onlara kuv:t ve cesaret verici &ozlerine 
karşı arkadaşlarının duydukları samımi 
şukran hislerini ifad• etmiı ve tayin olun
dukları vazifelerde b!iyuk bir şevk ile mcm 
lekct irfanı yolunda '41ı~caklarını temin 
eylemiı;tir. 

Dikili' de zelzele 
İzmir, 3 a.a. - Dun ıabab ıaat 4,50 de 

Dikili'de altı saniye suren ort:ı ıiddctte bir 
zelzele olmuşıur. Hasar yoktur. 
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Erkekliğin kimyası 
Geçenlerde burada, kadınlığın ya f arkiyle izah etmek ıimdilik bi· 

kimyası üzerine yazdığım fıkradan raz güç olmakla beraber, erkeklik 
dolayı kadınlan kıskanmıt gibi gÖ· hormonunun ba9ka türlü teairlerini 
rünen bir zat: herkes bilir. 

- Erkekliğin kimyası yok mu· O tesirlerin burada tafsiline el • 
dur? bette lüzum gönnezainiz. Fakat 

SPOR 
Bugünkü maçlar 

Altay Gen~lerle, 

Allınordu Muhafız 

gücü ile oynıyacak 
diye soruyor ... Kimya dediğimiz §İmdiye kadar belki i9itmemit ol • 

ilim toptan fizik oluncaya kadar, duğunuz bir türlü tesirini haber ve· 
timdilik, her hi.diaenin bir kimaysı receğim: Bir kadın, her hangi bir 
vardır. Onun irin erkeklig~in de bir sebepten dolayı, mesela ameliyatla ~ İzmlrin Altmordu takımı dlln sabıtlıld 
kimyası bulunması tabiidir. Fakat i· yumurtalıkları çıkarılarak fence tİı· trenle ADkaraya gelmiştir. Aıtınorduhılar 
ıe kimya kan§ınca kıskançlık hadi· biriyle kısır olurıa kendisine erkek- Jııtaııyonda Ankarada bulunan tzmlrll Rpor
ıesi daha ziyade kadınlık kimyası· lik hormonu tırınga edrnnce seıi culnrla nllı.ltnlılıır tarafından karşılnnnıış • 

k 1 1 
!ardır. Altınordulular ve evelkl gıln ııehrl· 

na girer. Erkekliğin kimyasını sor· a ın.aıır, vücudu erkek vücuduna ml:ı:e gelen altaylılar diın b-den terbiyesi 
mak için mektup gönderen zat gİ· benzer, ruhu da erkek nıhu ııibi O• gent>l dlrcktörliiA'{ınU, bölgeyi zl;,Rret et • 
bi, erkek kadınları kı8kanınca ken• lur... mlıJler ve öğledl'n sow·a stndyoma gtdcrrk 

sahayı gezmişlerdir. 

disinin kimyasına biraz da kadın· Kafatasının içinde çıkan bir ur Ü· BııgUn f:ı:mlr tnkımlnrı Gençlerblrllğl ve 
lık kimyası kanımıf sayılır. Vak~a, zerine erkekleşen kızların bu ııe Muh:ıfız~UcU ile 19 .Mayıs Stadyoınund'\ 

' d'kl · b k ı ·ık' k 11k milsnbakıılarını yapacaklardır. tık mıı-
kadın olsun, erke'- olsun herkeıı"n sevın 1 erıne a ı ırsa, ı ın ısır· • sabaka sıı.at 14.30 da G nçlf'rblrll •i - Al-
kimyası az çok kantık olduğundan lattırma ameliyatı olma~l'\ydı, tes • i tay arasında olacak ve mUteal•lben 'Muhn
her erkeğin de az çok kıskanç olma· toateron tınngalariyle kadınlık kim· , fızgUcU Altınordu ile karşıluşacaktır. 

d · ' İzmirli sporcular, çok neşeli ve n"tlCe· 
111nda fa§ılacak bir feY olamazsa da yasını eğı§tİrmek arzusuna kapıla· den Um!tıı görUnmekb~dlrler. Gençlerblr • 
kıskançlık, herkeste mevcut olmak: cak, galiba, haylıca bayanlar bulu· llğ"I ve muhafı7güç1U futbolcular da İ8tan· 
la beraber, hiç kimsenin tanımak İs· nurdu. bulda bir hafta eveı u~radıklnrı fnrklı 

me.,ğlOblyetlerden sonra vaziyeti lehlerine 
temediği bir his olduğundan bu his· G. A. çevirmek için çok ıu:lmli olduklannı söy-
ai hiç belli etmemek daha iyi olur- lemektedlrler. 

du. '"'111 1111111 F ranaız~ a 1111111111 L 
Sayın okuruma burasını hatırlat· : -- -tıktan sonra, kendisi gibi kimyaya : ATLAS EKSPR 1 : meraklı fakat kıskançlık hislerini : ES : -meydana vurmıyan ba~ka zatlar da = BARBARA ST ANWICK-JOEL= 

bulunacağını düşünerek, arzusunu : Mc. KREA • AKIM T AMIROF.: 
yerine getirmeie çalııaca.iım. : un son zaferi : 

Erl<ekliğin kadınlıktan ayrı bir : Amerika'nın en muazzam film : 
kimyaaı bulunduğunun bilinmesi es· : şirketi Paramont'un 4. cü bari- : 
ki, pek eskidir. Hormonlar ilmi bu : kası olan ATLAS EKSPRESİ : 
bilgiyi meıhur Bruvn • Sekar heki· : 20,000 artisti .. 1000 asker ... 10.000 : 
min 1889 yılında, erkek hayvanla· : şimendiferci.. ve 1.500.000 dolara : 
rm yumurtalrklarmdan hülasayı in· : yapıl • b .. ··k r·1 · : 
•anlara tınnıa ederek yaptığı tec· : UalnUııeSnenın en uyu ı mı : 

rübelerden baılanına da bizde koç : Sinemasında : 
yumurtalarmı kuvet ilacı olarak ye· - : 
dirmek uıulü, ezeldenberi denile· '=iı1111111111111111111111111111111111111P 
cek kadar, eıkidir. 

Zaten o methur hekim de erkek 
hayvan yumurtalıklarında kuvet ve· 
rici bir haua olduğunu isbat etmek· 
le kalmıı ve ondan sonra bu kuvet 
verici maddenin kimyaar ne olduğu 
uzun ~aman meçhul kalmıftı. Voro
nof hekimin meıhur cençlik aııları 
da, gençlik veren maddenin ne ol· 
duiu bilinmeden maymun yumur • 
talığmı - körükörüne gibi - aııla· 
maktan ibaretti. 

Nihayet 1931 yılmda Butenant 
admda büyük bir kimyacı, bir kaç 
ton miktarmda erkek idrarlannı 
tahlil ederek onlardan yirmi bet 
miligram kadar bir hormon çıkar· 
dı. Fakat bunun asıl erkeklik hor· 
monunun kendiııi olmadığı tecrübe· 
lerle anlatıldığmdan uğrata uğra• 
fA en sonunda asıl erkeklik hormo
nunu buldular ve adına T eatoıteron 
dediler. 

Şans Gişesi 
Sayın yurddaşlar 

Şansınızı denemek iıterseniz 
biletlerinizi aiıemizden alınız 

Adres: Anafartalar Cad. Halk 
Puta salonu altında Tel: 3168. 

Kirahk mefruş yah 
Vanıköyünde, meyva ve çiçek 

bahçeleri, terkos, elektrik, hava
gazı, radyo ve banyo teıiııatlı, 
mu§amha döıeli ve möbleli, ka
dın ve çocuklara mahıu11 kapalı 

Bunun kimyaca formulü f()yledir: deniz banyosunu havi bir yalı 
C

11
H, O,. Kadmlık hormonu Folli· yaz için kiralıktır. 

külinin kimyası C
21

H 
0
C

2 
olduğunu İstanbul, Galata, Voyvoda 

hattrlaraanız kadınlıkla erkekliğin caddesi 40/42 numaraya müra-
araamda kimya farkı iki karbonla c.aat. 6128 
iki idrojenden ibaret demektir. 1 ıill••••••••••••lilllıllmi 

Demirspor lstanbul'a 

hareket etti 
(Ankaraspor) ıı.dlı nıecınua tarafmdan 

konulan bir kupa için İstanbul ve Anka
ranın beıı kıılUbU ıırasındn t.-rtıp edilen 
maçların ikinci hıı!tası ınllsabn kaları bu
gün ve yarın İstanbulda Vcmlrı:ıporla Bcy
oğluspor ( Pcra l ve Şışll tnkımlnrı arasın
da 'l'alt8!m 11tadyorııun<la ynpılacnktır. 

Galatwıarnyı bir sene sonra da olsa gU
zel blr maçla yen n Demlrspor Uıkımıınız 
dlin akşam saat 20 20 lrcntyle ve tam kııd
roslylc İstanbula h:ır ket etmlstlr. Demir -
spor buı.rtln öğfo ll:ı:erl İstruıbulıı. varmış 
bulıınıı.calt ve saat 17 de ilk rnuııabakn.sını 
Heyoğluspor (Pcı·a) Ilı' yapacaktır. Yarın 
da Şişli llC' oynıyacnktır. 

Anknrada ı:reçl'n hafta Kurtuluşu 7-1 ye
nen Demirsııorun istanbull\ yapaca~ bu 
&eyahatın bazı maddl sebeplerle geri kala
cağı şayi olmuş!'la da Mfınaka11'ıt vekı\lt li 
teşklH'ıtında sporu ve sporculul!,ı.ı en geniş 
imkAnlnr dairesinde himaye eden muhte -
rem MUnakalt.t vekilimiz Ali Çetlnknya 
demlrsporluların hnzırlanan tertibi boz • 
mnmalnrını ve derhal istanbula hareket • 
lerlnl emretmiştir. 

Domlrspoııluları lsta.<ıyonc1a kulllp arkıı. • 
da.şlarlyle As. Fa. güı,;IUlcr uğurlamışlar • 
dır. 

Ankara futbol tarihine bir çok kı>reler 
ııere!Il hatıralar kaydt>ttiren genç futbol -
culara iyi yolculuklar temenni ederiz. 

Atlcılık müsabakaları 

Yarın poligonda mühim ahs 
müsabakalın baılıyacak 

Bölge atıcılık ajanlığından : 
l - 6 mıı.yıs 1940 pnzar günll başlamak 

ve 18 mayıs cumartesi gUnU neticelenmek 
ii:r:ere istasyon civarındaki atış poligonun
da iki atış mUsabaka.ııı tertip edilmiştir. 

2 - Birinci atış, mUkAfat atışı, bu atıı· 
ta birinciye bir 11aat, ikinciye bir stıtofor 
UçUncUye 4 renkli madeni admlral bir ka • 
lem ve yirmlnclye kadar da takdirname 
verllecelttlr. Bu mUsabakaya salı ve pcr • 
gembe gllnlerl hariç her gUn öğlt'den 11oııra 
poligonda devıı.m edilir. 

8 - İkinci atış, biılge birincilik m!lsa -
bakrundır, bu mUaabakada birincl, ikinci ve 
UçUncUye ma°i1alya, 10 uncuya kadar da tak
dlrnanıe verilecektir. Bu mUsabnka 18 ma-

Fakat limya bakımından bu ka· 
dar küçük farkın hayatta ne kadar 
hüyiik tesiri vardır! Dünyada her 
,eyi kimyaya vuranlar, ap denilen 
duygunun o iki karbon ve iki idro
jen eksiğini tamamlamak için yal· 
nız erkeklerde bulunduğunu ve 
bundan dolayı kadınlarda hiç bir 
Yakit atk hissi olamıyacağrnı iddia 
ederler ... Kimisi de kadınlarda kıı· 
kançlrk hiasinin o ikiter atom fazla· 
lrkdan ileri reldiiini rivayet eder • 
ler ... 

_ ... l 111111111111111111111111111111 il il il l L. yıs cumartesi gUnU saat 13 de b8.§lıyarak 
- saat 17 de netlcelenecl'ktlr. 

: Reamt daire •• müeaaeaelere : 4 - MUkMat atıoı şartları : : : a) Mesafe: ro metre 
: elveriıli : b) Mermi adedi: beıı 
: : cl Hedef: 12 dairen hedef (daire ara.ııı 

§ Kiralık büyük apartman § 1 ~» Nişan vulyetl: Yatarak destekli 
: : d) İCa şartları: .Müsnbakalar arasınılıı en 
- : fazla ııuvan 
: Adliye Sarayı karıısında 40 : e) lştlrak ı:ıartıarı: Kulllbe kayıtlı ol -
: odalı kaloriferli Sakarya apartı- : ııun olmasın 17 yqındnn itibaren bayan ve 
: manı 1 Haziran 1940 tarihinden : baylar aruında. 
: itibaren toptan kiralıktır. Kapıcı i la~ -;-- Bölge birincilik rnüaabnkası ıart • 

- Ah t' ·· T 1 5 : a) Mesafe: ro melre : me e muracaat. e : 589. : b) Mermi adedi: bet 

fmanlann duygularını böyle kim· ':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııP c) 1'ecrlibe rnerınl.ııi: 1 ç) Atıcı: ~lllnterit 

İki motor ve bazı elektrik 
malzemesi satın alınacak 

Evasfı "Simen11., kataloğundan aynen çıkarılmıt olan iki motörle ba
zı elektrik malzemesi alınacaktır. Bunlar aynı fabrikanın matı olursa 
tercih edilecek, yoksa muadili evsaf ve eıkildekiler alınacaktır. Etinde 
yeniııi veya biraz kulanılmıı da Arızasız itler bir halde benzeri bulun.an.. 
tarın 20 mayıs 1940 gününe kadar, Ankarada Uluı müeueıesi müdUrlüiil· 
ne son fiyatlarıYle birlikte teklifte bulunmalrı illn olunur. 

Motöriin evsaf ve etiketi: ( Simens kataloğundan alınmııtır) 
BUYUK MOTÖRÜN EVSAFI KOÇUK MOTÖRÜN EVSAFI 

Tip. R 1571- 4 B 3 Tip. 55n 4 
v. 220/ 380 v. 380 
A. 174/ 85 A. 8,8 
KW. 45 KW. 4 
U/min 1460 U/min 1410 

Bunlara lüzumu olan Reziıtans 'Ye ıalterler: 
1 adet 45 Kw. Motor için reziıtana Simenı K 403-2/1 tipinde veya 

muadili. 
1 adet 100 amperlik mahfazalı ve sil'ortalr ıalter. 
1 adet 4 Kw. motor için reziıtanı Simenı K 4003·0/4,2. 
1 adet 25 amperlik mahfazalı ve ıigortalı ıalter. 

300 kilo kalay ahnacak 

d) Nişan vaziyeti: Yatarak destekB!z 
e) Hedef : Başlı daire 
f) 1etırak oartlan: KulUptı- acemi va • 

zlfelerinl atan ve bu vazifelerden 8 ini bir 
defada ifa edenler. 

6 - Hakr.m heyeti: RelA bölge atıcılık 
ajanı, azıt kulllp reisi, azıt atıcılık mualli
mi veya munvtnl. 

7 - :Mllsnbaknlar, hllkeın heyetinden eıı 
az iki hakemin huzurunda ve mUhtirlU he
deflere yapılır. 

8 - Daha fazla tnfsllAt poligon mUdUr
lllgUndcn alınabilir. 

Stadyomdan alınacak 
girit kartları 

Atletizm ajanlığ"ından : 
Pazar gUnll saat 14.30 da 19 Mayıs atad· 

yomund& yapılacak böl1te teşvik mtiMba • 
kalanna iştirak edecek atletler bugUnden 
g1rle kartlarını stadyom ldare11lnden temin 
etmf!!f!rl rlcll olunur. 

Yapılacak müsabakalar : 
100 M. sOrat, 400 M. sUrat, 1600 M. mu

kavemet, Uç adım atlama. sırıkla yüksek 
atlama, çekiç atma. 

Atletizm müsabakalan 
Anakara y'üksek okulları arasında 

cumartesi ııaat 13,30 da ve pazar gilnü 
saat 16 da atletizm müsabakaları ter· 
tip edilecektir. Siyasi Bilgiler Oku
lu, Konservatuvar ve Gazi Terbiye 
Enstitüsü arasında yapılacak bu mü
ııabekalarda geçen pazar gUnU yapı
lan ıeçme müsabakalarına göre iyi 
derece alacaklarını ümit ediyoruz. 

( HADİSELERİ TAKİP EDJ:RKllN ) 

İtalyan İmparatorluğunun 
ekonomikdôvaları ve harp 

HalK?e t'I feri sona erdikten sonra, İtal - ı 11lyle ltalyau endUalrlslnl tatnıln edecek bir 
ya da sömürged bUyUk devletler arasına pazar da olıunamnktadır. Llbyaya gelince; 
girdi. 1 şlnınll Afrlkada, geçen .ııeııedenberl, idare 

Büyük bir ııl>mUrge imparatorluğu kur - bakımından anavatruıın bir cüzU olarak lltın 
mak için İtalyayı lstlltı. hareketlerine sev- edilmiş olduğuna göre, Prnnsa için CeT.alr 
kedcn Amiller olarak ııu sebepler gösteril - neyi ifad cdiyors:.ı. bu topraklar da .İtal· 
ml§tf : yn için onu lfnde etmektedir. Kaldı ki, ta-

l - Cihan harbinden sonrn faşizm reji- rlhtc Slcllyn He birlikte Roma lmpnrator
mlnln otr.rııik ekonomisi İtnlyayn bl\yUlt lu unun (Zahire nnbarı) adını taşıyıuı bu 
bir endıistrı yarattı. Bu endll.<ıtrlnln muh- topraklar, nllfusu, tarihin o eııki gllnlerine 
taç oldu~ ham mndd<>y1 anavatan sınır • nlı bet edllemtyec k bir ölçUde kcslfleşmig 
lnrı dışıııda temin etn11!k ve blln •ttc~ dn - olan İtalya lcln (r.nhhe anhan) olnınktnn 
ima yabancı memleketlere bağlı kalmak çıkmıştır. Anavatıuını. 1938 de Llbyadım 
zanırt lıll. aldığı 6000 ton :r:ahlrcye mukabil, ornya 

2 • Gene clhun hnrhlnden sonra ve lıll- 20 000 tondrı.n fazla un goudermek zorunda 
ha.~a ııon ) ıllıu·da yabancı memlek tlerin kaldığı ı:;ö:ı:bnUne getirilecek olurısıı.. ıılmııll 
aldıkları sıkı tedbirler yılzUnden anrtn"vl Afrıkaııın İtalya iıı,şe ekonomisi lçln bir 
itnlyan muhacereti lınkt\nsı:r: bir hnl aldı. y l c 1 llnl aldığı anl°"ılır. 1938 deki vazt
Halbukl, gltUkçc nrtnn nllf!J.S fn7Jnsıını y t böyle olunC!l, aımvntandım şimali At • 
bcslemlye, b.mndırnuyıı Al'!:wntuuın ku•l- rlknyn on binlerce IUılynn allt>slnln göç 
ret! yetmiyordu. Bu n!lfus !azlll.'lma, şlm· etmr.sl ylizilnden 1939 un, harp vu.lyeti do
dlkı tabiriyle, bir (hnynt salmsı ı bulmnk Iayı.slyl<.' b!lylllt ölı;Ude lntant tah~lt etın k 
lfu•:ımdı. znnırrllndcn de, 1940 ın bu b lkımdAn nr -

Bu mcııelelerl halletmek için ileri sUril.- :>:ettll!-1 rnım:ı:ara, her halde ital~anın lehl
len ııcbt'plcr divanın söz tnrafı idi. rııı ve ne olmas:ı. gerek. 
t\mt>llyata iş dayanınca, Hnlmşıstnn, fıı • B. Mmıollnl geçr.n ııonktlnunun ortala • 
panva ve Aı mıvutluk ıı ftorl.-rl yllzllııd n rındıı korpornslyonlann yııptıkl11.rı bir top
esaslı bir surette sarsılnn ltalynn mnlly si, lıuıtıda, fılcrlnl açıkça sH~ lediğt gUne krı
çok geniş tutıılmıış olan ııömf rge pro ra - dili", İtn.lyıının tr.klp ettiği siiınlirge politl· 
ınının lhtlynçln.rırıı knrşıtıımakta :>:orluk kasının istikamet ve ı>sruıları, müphem dc
çckmlye b:ışladı. Bu arndıı, hnvııtlannı k • n cek derı>cı>dı• vuzuhını:r:du. B. Mmıollnl, 
z·ınınnk lf'in yeni lmpnrntorlult topraklnrı- bu toplantıda İtnlyıının sclınUrgccllii(inl 
na ~öç ed"n (nl rus fll7.lnsı) nın bir çok şöyle izııh etınlııtl: Birinci safha sömürgr, 
knfllclc.rl. blıytılt bir ha:vnl lr.kiımrınn u~ - ev •il, lstllA e,tıldiktcn sonrıı, tef ltkür, poll· 
radı: Ne ş::ırtlnr \'f' ne de lmkfınlıır hr..,ır • tll a ve askerlik bakımınd·m 11.navatanın 
lanmıımıştı: Hab 'll.stımın ll:llm ıınrtl nna hlr cUz•I olur. İkinci safha, ııBmllrge, ana -
da ndnkte olmnk kolıı.y değildi. "atnnın verdiği vıı.sıtnlarla inkişaf eder. 

Ana\·atnnın ekonomik h my~ıılnclc kflfl UçUncll safha, imparatorluk. gerek elcono
d!'rccedc fR:ıl olınnlt lınkft.nını tmlnnuynn mik g!'r •k Mkerl bakımdan ilendi ihtiyaç· 
lşçllt>rc lınyntlnrını kazanmak için nlnız Iarmı bir.zat kt>ııdl temin eder. 
bUyUk soın irge sahaları bulmanın da d. • Dlıvn111n dördllncU safhası, ııllmllrge, da
'•nyı lınllt>tınlye yetmedlf;lnl bugflnı> kachr ha do*rusu imparatorluk, lsUhsıll etUt:I 
A lmnnyaya sc\·kcdilcn işçi ad dinin bU • mnddclcrle ıı.na vatanı beslemlyc baJJllll' 
yllltl Uğfl gösterili. Dlğl'r tıu·nftnıı İtnl) ıı • ve bu ııurctıe onun ckononılslne yardım e
nııı otarşlk ekonomyru ı aYn<'a bir ele (İ çl den euıuı kıı.ynak halini alır. 
dlvnsı ı ortaya çılmrdı: I<:nılll"trl, tabrllt:ı Bu progmma göre, Habcıılstnnrıa di\•a· 
işçisine geniş ölçllde iş temin etti; Bunıı nın hrnllz birinci safhası tahakkuk etti • 
mukabil zlrnl lmkfmlar, me,·cut l5C'lnln h P rflmlştlr. Yukarıda da işaret !'dlldlf;I glhl, 
sini besllyemedl. Hu dtı.va, Almnny nın, kııın bir zaman zarfında Uç bllyUk sefer he
:ttnlyanın işçisine başvurduğu zaman k<'n· yeti tc ı tı ctmlıı olması ve son yıl bO..Şlı· 
dlslnl gösterdi. vnn Avrupa hnrb1 dolayı!!lyle anııvıttanda-

Son yıllarda. Alınıuıyıı ztruntlnde çnlı • kl slllıhlruımnnın kat kat arttırılmııı bu -
ınak tein İtal~·adnıı bol bol lş<;I t<'min r • ıunın:ıl!ll yiızllnclcn İtalya nıa.llyeslnin ağır 
d"blldlğt lmlde, endU11trldt' hııttA yol ,. b r \ Ult aıtındn lmlmnsı, ikinci saflıanın 
yapı 151 ı1nde c;nlışıı.cnk 13 1 bulmak husu· tnhn.1'\rnlmnu çok gl11;leşllrmt11llr. Nitekim, 
sunda çok bUyllk zoı Iıık t;t>ldldl. Bu tezn • yeni yıl bUtl'eslnde Afdka nezaretine vc
h~rUn. imparatorluğu sömllrgeleşUrmek dlen W1sısst ilti nıllynr lireti geçememek
d;l\ nsındnlcl mtmnsı şudıır : tcdlr. fngtltuenln bu harpte Uç gllnlllk 

Ziraat amelesini temin otmf'k kabildir; ordu m::uıra!ına tcknhlll eden bu para, mu
fakat anııvntnnda bugUn hllkl\m sllrı>n :nık· azznm bir ınwaratorluk sömllrgcıılnl imar 
sek konjonklll.r ve kısmi B<'f<'rbcı lik dola • ve ıınnvatann \•n.lun bir Atide faydalı o
yıslyle hem zırıınt \'C hem de eııdllslrl tı- lal)tlccrk bir lnkil'Jnf g!Sstcrme.sl için sn.r!<'· 
nıcl!'sln[ aynı zıınıaııdn ve nynı nlııbelte dtım st :r:arurj olan gayrete Itftfl olmaktan 
bulmak hrmen hemen muhaldir. uımlctır. 

İki taraftan, verim bnkımınclan söınUr· 
ge toımıklnrı çok çeşitli bir ın:ın:r.arn n.rzct• Bundnn dola:ı.-ı. İtalyanın ııı.rkt Afrika -
mcktedlr. Adnlnrın anavatan ekonomisin· dakl sömUrgl'Clll~nln verimli olması, el • 
deki rolU hrmen hiç ıneııabeıılnd"dlr: ze:,- hanın ııulh ve sUkı'.lna knvuıımasına bağlı 

RADYO 

TURKİYJI 

--( Rn~o Dlfllzyon Postalan 
TÜRKİYE Rndyosu - ANKARA 
----( Dalga Uzunlusu > 
1648 m. 
81.70 m. 
19.76 m. 

182 Kcs./120 Kw. 
94Ci5 KC3./ 20 Kw. 

lf>lD.:> Kcu./ 20 Kw. 1 

CUMARTESİ: 4.5.1940 

13.SO Program. ve memleket ıı:;at 
13.30 AJanıı ve mctcoroloJı hnb:rl 
13.50 :MUzJk: mUnteh p 11ıırk1lnr. Çal 

Ruşen Kam. V ccıhe, Reşat Er 
kuyan: Nurı Hnlıl Poyraz. 

14.20 Muzık: ha k tUrkülcrı ve o 
vaları. Azız Senses ve Sadı 
Ataman. 

14.30 Muz k: Rıyıı.sctıcüınhur b 
(şef: Ihsan Kunc;er). 
1 - R. B rsotti: mart. 
2 - Leo .Delıb:s: Kopelya 
den Mazurka. 
8 K~l r - Belll: Spnnische 
ı;pıcl (uvcrtur). 
4 - A. Luıg ni: Bale· No. 1 
da&; No. 2 Vala: No. 3 Ma 
No; 4 mars. 
S - Jamefetl: Prellld. 

15.15- 1530 Muzık: cnzband (Pl.). 
18.00 Program, ve memleket saat s 
18.05 Muzik :radyo caz orkcstraıı 

İbralıtm ö gur. ) 
18.40 Konuşma (yurt bilgiı;! ve ı 
18.SS S:rbest saat. 
19.10 Memleket sant ayan, ajans vt 

tcorolojı haberleri. 
19.30 Muzi.: fasıl heyeti. 
20.10 Konuşma (günun meseleleri). 
20.25 M uzik. Ça anlar: Ruven Kasıı. 

,al E.er, Vecıhe, Serıf İçli. 
1 - Okuyan: Muzaff:r İlkar. 
1 - Evıç peşrevi. 
2 - Tamburi Cemil: eviç 
(Bir nıgfilıın kalbimi etti eııir 
3 - • evıç şarkı: 
lerim kan atlıyor). 
4 - - eviç türkii: (:S 
dost deli gönül). 
5 - Dede • Ferabnik şarkı: 
ğcndim seni geçmem asla b 
6 - Şerif İçli • ferahnak ııarkl 
va.re gonul). 
1I - Oku)an: ;Müzeyyen Se 
ı - Lcmı - huseynt earkı: ( 
zel gozlerle bakmnsmı bil). 
2 - Hcfık Fersan - huııeynt 
(Lehimde ararken ııcb:ıemlı bir 
3 - Lemi - hUscynJ eıırkr: 

!er geçiyor). 
4 - Dede • gUlizar urlu: (:8 
bir çeşmi bidid). 
S - Dede - gulizar köçek: ( 
nazlı sekip gider). 

21.15 Muzik: Siret Tayfur 
Gitar Hnvaycn ıololart. 

21.30 Muzik: kuçuk orkestra (ıcf: 
Aşkın). 

1 - Kutsch: macar marşı. 
2 - Drigo: Arlckcnin mil 
(scrcn:ıd). 
3 - Fr:ınz Lchar: Sm dul 
den potpuri, 
4 - Mannfrcd: Karrncnçita 
nad). 
S - Kalman: Cambazhane pr 
operetinden potpuri. tlnvnğı, mcyva ve ıınraptruı b!lfkıı. bir !!C'V bulunmakUıdır. 

veremecllft gibi, nllfusunun azlığı dolnyı· liİ - TU 22.15 Memleket saat ayarı, ajans ha 
ri; ziraat, esham - tıdıvillt, 

Fransa da Fuara 
iıfirak ediyor 

İzmir, 3 a.a. - 1940 İzmir enternas
yonal fuvarına Fransa hilkümetinin 
resmen iştirak edeceği ve Belçika 
devlet demiryollarında 1940 fuvarını 
ziyaret edeceklere gidip gelme bilet
lerinde yüzde yirmi tenzilat yapıla -
cağı fuvar idaresine bildirilmiştir. 

Bundan başka fuvar idaresine Sümer
bank ve Etibank ve İş bankasının da 
fuvara iştirak edecekleri ve Etibank 
pavyonunun senenin diğer aylarında 
da cumartesi ve pazar günleri açık 

bulundurulacağı, İş bankası pavyo -
nunda ise bankaya bağlı fabrikalar i
çin sipariı kabul etmek üzere hu11usf 
bir memur bulundurulacağı da bildi
rilmiştir. 

Vatandaşlığımıza alına-n 
milletdaılarrmız 

Bulgaristan, Romanya, Yugoslavya ve 
diğer yabancı memleketlerden hicret ve il· 
Uca suretiyle yurdumur.a gelmiş bulunıın 
1841 mlllettn.şımızın tUrk vatandaşlığına 
alınması İcra Vekilleri Heyetince kabul e
dllmletlr. 

Bu ıene yapılacak istasyon ve 
gar binaları 

İran, İrak demiryolunun Cizre ktımın • 
da açılacak yeni lst1111yonlarla Pendik ve 
Erzurum gnrlannın ynpılmruıı, Sivaa ve di
ğ<>r atölyeler demir bnşlannın arttırıln1a.sı 
için devlet demlryollnrı idaresi 1940 bUt -
çe projesine :il 7.000 lira taıulsat koymue· 
tur. 

Samsunda tahsil 
çağındaki çocuklar 

Samsun, 3 a.a - Şehrimizde ya
pılan sayımda yeniden on altı yaıına 
kadar tahsil çağında 3.394 U erkek ve 
3.069 zu kız olmak üzere 0463 çocuk 
bulunduğu tesbit edilmiştir. 

Tekirdağında 

Tekirdağ, 3 a.a. - BUtUn viHiyet i
çinde yapılan ııayım neticesinde ye· 
diden on altı yaşına kadar tahsil ça· 
ğındaki çocuk miktarının 50.377 ye 
baliğ olduğu anlaşılmıştır. 

ViUiyet merkezindeki aynı yaşta 
çocuk miktarı ise 3.827 dir. 

Umumi yekQna nazaran mektebe 
devam eden çocuk nisbeti de yüzde o
tuzdur. 

Yeni ispanya elçisi 
yo - nukut bonası (fiyat). 

22.30 Konu$ma (ecnebi dillerde • 
kısa dalga postasiyle). 

İstanbul, 3 (Telefonla) - İııp&nya'nm 
yeni Ankara elçiıt Marki de Pra buııUn ta
tanbW!a. s•ldl. BugUıoılercb Ankua'7a .et -

22.30 Mllzik: cazband (Pl.). (saat 
kadar yalnız uzun dalga poıtstl 

29.25 • 23.30 Yannki lll"OIP'&-,. -

deccktir. • • • • • • 
--( FRANSIZ RADYOLARI ) 

Tapu ve kadastroda bir tayin 
Açık bulunan UçUncU sı111f tapu ve ka • 

druıtro mU!ettlıllğlne İzmir tapu ııtcJI mU
dUrlUğU kontrol memurlarından B. Hayri 
Akkök tayin edilmiştir. 

FRANSİZ Radyosunun TURKÇE 
yatı bir %a.mnndan1K?ri günde iki def• 
pılmaktadır. Bunların s at ve dalga 
luklarını n,ağıda blldirlyoruz : 

1 - TÜRKİYE aaatıyle 19.45 te: 
dalga 41.44 M. 

Daireye elveritli 

Kiralık bina 

2 - TÜRKİYE 11aatıyle 20.8tl te: 
- P.T.T. 253M. Radiye - MEDİTE 
227 M. 

•••••• 

Çankaya caddesi, Rus ıcfareti kafııım
da (E.1.E.) idaresinin oturduğu (44) odalı 
ve kaloriferli bina toptan kiraya verile • 
cektlr. Tel: (2253) e müracaat. 1687 

--( İNGİLİZ RADYOLARI ,) 
lNGİLİZ Radyo Şirltetlnln (The 

Broadcattlng Corporatıon) in ecnebi 
Ierde haber neşriyatı programı : 

Ankara Dal~ 
Saatiyle Uzunl 

İZ MİR 
ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINIZ. 
20 ağustos • 20 eylül 

1 9 4 o 

lı 
TURKÇE 
1NGİLİZCE 

" 

1865 2182 
8.15 31.66 

ıı.oo 31.M 
13.30 19 84 
15115 19.84 
11$ 00 2~.58 19 82 
20.00 25 53 

.. 23 45 3181 
FRANSIZCA 14 15 16 84 

23.00 31.32 

1

.11111111 AŞKIN ÖLÜMÜ 1111 

~ 1939 Paria film aergisind• 

1 E birinciliği kazanan film 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııı 
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KONSER Ankara Halkevind• 

Viyolonist 

Piyanoda : 

Anni Delman 
FERDi STATZER 

V1VALDI • BACH • BRAHMS - SCHUBERT 
HUBAY-BAVTOK 

5 mayıs 1940 pazar akşamı saat 21 de -_ Biletler: Yeni Sinema giıeainde aatrlmaktadır. -.,1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• 

ULUS Sinamasında 
ŞEHİR TİYATROSU tam kadrolariyle 

Yakında temsillerine hathyor 
8 Çarp.mba .............. .......... ikizler 
9 Pel'!embe ........................ Yelpaze 

1 O Cuma .... ... . . ..... ..... .. . ..... ..... Herkea kendi yerine 
11 Cumartesi .............. .......... Bir muhasip aranıyor 
12 Pazar "Matine" ................ ikizler 
12 Pazar "Aktamı" .............. Şermin 
13 Pazartesi .............. ............ Hindistan cevizi 
14 Sah .................................. O Kadın 

Ulus müeeıeeeainin tertip halitaları için kullanılmak üzere 300 Program §Udur: kil k l 1 cakt V tal lanlarm Cumartesi: Uzun atlama, 110 m. en· 200 m., disk atma, 3000 m., üç adım a., 
o a aya ına ır. ermiye İp o malın evsafı ile gelli koıuıu, gülle atma, 100 m., 1500 800 x 400 x 200 x ıoo m. 

15 Ça?'f&mba ........................ O Kadın 
18 Pertembe .......................... Sözün knuı 

Bi~ ,ı.didm tedarik ..mııtz. 

birlikte on gün zarfında muteber olacak IOD fiyatlanm 15 mayıs m. cirit atma, 400 m., ıınkla irtifa, Müsabakaya gı'ren okulların ıtad. 
~J"fUDilan" bao.::.ne.kadar UW. Müe11eeeei Müc:lürlüiüne bildirme- 4 X 100 m.. yom idaresinden .oyunma kartlarını 

Pw ıunu: aoo. m.. ~ atı.m. aJmılln rica oıuw. 
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"' 4 • 5 • 1940 
_.,, -----_.." 
~emberleyn 'in 
~ 

J:>eyanatından 

( Başı 1 inci sıylıdı ) 

f"k 1 ler ne almanlan behemehal 
0 rveç'ten koğmak Üzere büyük 

~U'Vetler aevkederek, diğer cephe-
erdek· ·· . 

ı aurprızlere kaJ'!ı zayıf kal· 
,.aıak, ne de Norveç'i almanlara terk
~~ek niyetindedirler: "Norveç'in 

ıncj derece bir harp sahnesi olma-
lrna ·· .

1
. rnusaınaha etmek fikrinde de· 

ı. ız. Fakat tuzağa düşmek de iste
ı{11Yoruz. Kıtalanmızm, hayatı mer-

ez'de tehlikeli bir zafa uğrıyabile
-ek •urette, dağılmasına mani ol • 
atak arzusundayız." 
i Havas ajansının bir tebliğinden 
• ~1tu •atırlan nakledelim: "Mütte· 

er Alrnanya'ya N arvik yolunu 
eanıeğ 

~fi e 'Ve alman donanmasını za· 
'1 ·· atrnağa muvaffak olmu§lardır. 
a, Uttefikler için asıl olan tam zafer• 
~ır ve müttefikler bitmemit olan 
norv,.,. .. d l • . . . d 
1ı:· -~ ınuca e esını, netıccıın e 
ırrıaenin §Üpheıi olmıyan hudutsuz 

•urette daha geniı bir mücadelenin 
".e~h~lerinden ancak biri olarak te· 

kı etınektedirler. 
~Nutukta izah edildiği üzere, al· 
\)ı nlar Holanda'yı yahut Belçika'· 
lat~~Ya ayıu zamanda ikisini birden 
) 

1 
a etıneğe hazırdırlar. Bu ordu· 

~&'J'tk~ Avrupa'nın cenup - doğusun· 
ua ı -a· k 1 .. . d .ak ... gıum om§u ar uzerıne e 
a: h etıneai imkanı vardır: .,Her an 
lı~· ur edebilecek, hayati ehemiyeti 

1 -:; ve beklenmedik ahval kartı· 
c:ı~ il hareket serbestinizi İ§kal ede· r: •urette kuvetlcrimizi dağıtma• 
•i;ırıız veya yalnız bir noktaya tek· 

etıneınekliğimiz lazımdır." 
ili Hatırlardadır ki Mister Çörçil, 9 
ti~~n baakrnınm cüretinden bahıet· 
" gı sırada: "Acaba bu tecavüz, ka· 
h~~~ cereyan edecek daha mühim 

a ıselerin batlangıcı deg·il midir?" 
llıal' · t ıu:;1 soruyordu. Etraftan gelen 
a nlere göre, bu yaz Almanya· 

l1ın §U iki planından birinin inkiıaf 
etug· in • h"t 1 b·ı· · b' • • JA l k ~ §a ı o a ı ırız: ınncı p an, 
a &ndınavya'yı ele geçirdikten son· 
~· Belçika veya İsviçre üstünden 
d ranıa'ya hücum etmek ve kışa ka· 

ar harbi bitirmek tecrübesinde.ı bu· 
• llmakhr. İkinci plan, daha emin 

hır mukavemet harbinin eneyi §&rt-
arnıı teınin etmektir. Bunun için 
ahi evela lakandinavya'yı:ı. yerle~e· 
k A) Diğer tecavüz hareketleri 

•ırasında müttefiklerin bu iatika· 
d"etten herhangi taarruzlarını tim· 
dıden önlemek, :r.engin demir mağ-

enlerini ve kendisine itaat edececi
be §Üphe olmıyan l&veç'in her türlü 
~rdıınını emniyet altına almak, 
h) Sovyetler Birliğine kar§t, onu 
-~rhangi nahot bir maceradan çe• 
ın.direcek müeasir bir vaziyete gir

helc, C) lngiltere'yi, sahillerini ve 
havasını müdafaa etmek üzere, bil

asaa hava kuvetlerini adalardan 
'Yn-ına.mağa mecbur etmek! Ondan 
~llra da Avrupa kıtaunın cenup • 
0iıısunun gıda kaynakları ile pet• 
~l •evkiyatını her türlü tehlikeden 
.._

0
J"UYabilecek istilalara te§ebbüs et• 

-ekı 

il 
8u iki plandan hiç biri, f skandi· 

d a~a. harbı müıteıına, ltıılya'nın 
-.:rdan doğnıya i§tiraki veya mu· 
d akati olmakaızm tahakkuk e· 
sieırıj2• Fransa'ya hücum etmek i
.. n b talya'dan katiyen emin olmak 
._,eti e~ki de onun hava ve kara ku· 
d~ eruıden iatifade etmek zaruri· 
ır. Ke.. d • . be ... a cenup • doğuya ogru ı· 

ttı. n Almanya, İtalyan hissesini \'er· 
h::c:ılik edemez. Bu hi&ııenin bil· 
~a.r a Yugoslavya ve Yunanistan 
olu arıı:ıa olacağı kolayca tahmin 
A.k~ab!lir. Bu takdirde müttefikler 
'bin ~ız ve Afrika hakimiyetini te· 
l>iil'"ktrn~k için denizde ve karada 
riıe: k hır mikyaıta mücadeleye gİ· 
l>ar el ler, ispanya hariç, diğer kıta 
ta.ı;a ;rını tecrit edeceklerdir. 1-
All'l:J. a u harbe iıtirak etmek için 
:tan any-.'nın muzaffer olacağını 
l>et;:,~tırıeae bile, gıdasızlıktan, 
ku11 1 ve demirııiz kalmaktan 
bluk u arak, uzun ve yıpratıcı bir 
\>e :tı~eınet harbini ba§aracağına 
rı bi; hYet müttefikleri &§ağı yuka
bur k al tarzını kabul etmeğe mec· 

ılac • · 1\1 agına manması icabedcr. 
Uttefkl k • teııı,· I ı er arada ve denızde 

' - ır erini b . "h . 11 'ıı:ı;ar11 I u gcnıt ı tıma ere 
harb a maktadırlar. Esasen eylül 
tili.tıının ba,langıcında dahi, bu ih
"e ne~~ ve ihtimaller düşünülmemit 
d• ıceleri he d"J • d • ·ı ı l'.":ı:. ııap e ı mcmıc egı • 

· ~ger •• · "' ın tn(!n muttcfıklcr Norvcç'te ta· 
hir fô.ik"muvaffak olsalardı, büyük 
diğer h •Yet elde edecekler ve belki 
dil-eı' areket planlarının tatbik e· .. , ıne rn · 
)a.'nrrı 1 k anı olncaklardı. Alman-
hMtin-ı 1

5 andinavya'ya tamamen 
b. 0 maaını d d • • ır ceph d • mene ecek aımı 
hay)i za; fi ahı, tecavüz niyetlerini 
ile IÜph 

1 atrnağa yardım edeceği. 
teki ha.re ı::oktur. Herhalde Norveç· 
lafın.ııı b" a~rn bundan sonraki inki
CetnberleUYU\ tesiri vardır. Mister 

Yn, u nıuharebenin ikinci 

I UL us 

FRANSIZ ALP AVCI TABURLARI 
HAREKATA GİRİŞTİLER NORVEÇ'TE 

Bütün Narvik bölgesinde 

Müttefiklerle Almanlar 
arasında temas başladı 

( Başı ı. inci sayfada ) 

İngiliz kuvetlerlnln Trondhelmln cenup 
mıntakBSından geri çcltllmesinden sonra, 
Norv~tekl h:ırekö.t devam etmektedir. 
Bu stratejik h!\dlscye rağmen vurasım te
bnrllz ettirmek icap eyler ki bugün Nor
veçtekl vıu:lyet, bundan bir ay cvel Nor 
veçln Almanya tarafından tııı;allnden e· 
velki vaziyetten sarih surette çok daha 
lchtcdlr. Mlittefıkler, ıılmdl, Almanya için 
hayatı ehemlyeti haiz olan demir made· 
nlnln nakline deniz yolunu kapatmakta
dırlar. 

.MUtcnddit fransız Alp avcı taburları, 
halen. Norveçtckl harek(lta glrml§lerdir. 
Vaziyet, bir çok noktalarda. takviye kı -
talarının ihracı ve bir araya toplanması 
ilerledikçe daha ziyade rnusalt tarzda in· 
klşat etmektedir. 

Narvik'te iki tara! temasa girdi 
Müttefik kuvetlcr, ıılmdl. Nru"\•lk n ınta

kıısında bilUln noktalnrd:ı alman kıtalariy
le temn.:ıa geçml§tlr. Almanlar, geri çekil
mektedir. Frnnsız Alp avcıları lteşlf kol
ları, 18 esir almııı ve bu suretle bir keşif 
kolunun nelere kadir olduğunu g6stermlıı· 
Ur. 

Nnmsos mıntııkasında hiç bir del;'lıılkllk 
yoktur. 

Almanlar, mUnalmle yollarını ve Andals· 
nea, Molde ve Namsos limanlarını bom -
bardıman etmf§lerdlr. İnglllz tayyareleri 
de Stmmnger, Oslo ve Aalberg hava mey
danlarını bombardıman eylemlılerdlr. 

Norveç BQ§kumandanlığı 
Londra, 3 a.n. - Cenupta harektıtı ldııre 

etmekte ol:ı.n Norveç kuvetlcri başkumıuı
danı, ltarnrs;Ahtnı başka bir mıntaltaya nak· 
letmlştlr. 

Press .Assoclntlon, kıral Haakon'un 
hallı Norvcçte bulunduğunu temin eyle • 
mektedlr. İngiliz sefer! heyeti ııııltc.rl ma
knmları, kendilerinden gerek rulet gerek 
mnlzemc ltlbarıyle çolt fnik alman kıtala -
rını bir çok defa hırpalamış olıın norveçll
lerln kahramanlığını çok övmektedir. 

Askeri malzeme kaybedildi mi? 
Londrn, 3 n.a. - İngiliz askerl mahfil· 

lerl, Andalsnesten lngtılz kıtalannın çeki· 
ligi esnasında bir çok malzeme kaybedil • 
dlğlnl kabul etmekle beraber, ''Kıymeti 
takdir cdllmlyccek derecede çok ge.nalm., 
alındıg"ı hnkkındn Almanyadan verilen ha
berleri fantezi mahsulü telakki eylemek-
tedir. 

Amirallık deniz ve hava 
orduıunu teb,.ik etti 

Londra, 3 a.a. - Amlralllk, geçC'n hafta 
zarfındıı Norveçtc geni§ mikyasta yapılan 
harek(lt canıuıında çok parlak muvatfakl· 
yeUer cldo eden lnglllz donanması ve hava 
ordusu subaylarlrle efradını, bugün neo -
rcdllen bır tebliğde tebrik etmektedir. 

Anılralllğln mesajı §Udur : 
"Donanmamızla, hava kuvetlerimizle if. 

tlhar edıyoruz. Deniz ve hava kuvetleri • 
miz, müttefik kıtaatını ve gemilerini bom
bardıman etmek t~ebbUsilnıde bulunıuı dıi~ 
man tayyarelerine ağır zayiat verdirdiler 
ve düı;manın hava üslerine, nakliye ve iaı;e 
gemilerine ka~ı, ıiddetli hücumlar yapıl • 
dı. 24 nisan tarihinden beri, deniz ve hava 
kuvetlerimi:ı:, kara kuvetlerimizi, sahil üs
lerini tutmuş olan son derece faik bir düe
man kuvetine ka~ı takviye ettiler. Bu ha
rekfi.t esıu.sında en a:ı: on düşman tayyaresi 
tahrip cdilmi~ ve bir çokları hasara uğrn
tılmı5tır. 

Hava taarruzunun bilançom 
Nisanın 25 inci perııembe günu, donan • 

mamı:ı: ve tayyarelerimiz dü;;manın Trond
heim bölgesindeki hava ve deni:ı: üslerine 
5iddetli bır taarru:ı:da bulunmulilardır. Va
ernes'de, üs; büyUk hııngar tahrip edilmiş 
ve tayyare karargahının diger bınaları ha· 
sara uğratılmıştır. Fazla olarak, düşmanın 
diğer bombardıman tayyareleri karada tah
rip edilml11, demirli bulunan 9 deniz tay -
yar:sine bombalarla ve mitralyöz ateşiyle 
muvaHakiyetli taarruz yapılmıııtır. 

Thanshavn'de, duımnnın iki sarnıçlı ge
misi batırılmış, dort iaşe gemisi ile iki 
nakliye gemisine keza muvaffakiyetle ta
arruz edilmiştir. Büyük bir benzin depo -
suna isabet vaki olmuııtur. 

28 nisanda, deniz ve hava kuvetlcrimiz 
Vaernes tayyare karargahına taarruz ede
rek, evelki taıırru:ı:da hasardan masun ka -
lan hancarları ve içinde bulunan tayyare
leri tahrip etmişlerdir. 

Donanmanın harekattaki hisscıi 
Düşman deniz tayyaresi üslerine yapı

lan taarruzlarda bee düıımıın tayyaresi da
ha dü1ilirülmüşttir. Aynı gün zarfında, yedi 
düşman tayyaresi bir tayyare nakliye ge • 
misine hücum etmişlerdir. Bunlardan iki
si dilııürülmüştür. 

Bu nevi harekatın b:ı.zı zayiata bizzarur 
sebebiyet verce eğ'i aşikirdır. Tayyareleri
mizden altı tanesinin mürettebatını kay -
bettigimlzi bildirmekle müteessifiz. Nor
vcç'in alman istilii.sına uğradığı tarihtenbe
ri, İngiliz donanmasına mensup g:miler. 
düşmanın arka arkaya yaptığı taarruzlar
la karııılaşmıştır. Şimdiye kadar haber ve
rilmi:ı olnnlardan ba~ka zayiat kaydedilme
miş olmasına mukabil, düşmanın en nz 20 
tayyal'esi, donanmamızın hava dafi batar
yaları tarafından tahrip edilmiş, diğer bir 
takım düşman tayyaresi de hasara usratıl -
mıştır . ., 

lıveç gazetelerinde sukutuhayal 
Stokholm, 3 n.a. - Müttefiklerin İı;veç 

ı;imnlinden çekilmeleri hakkındaki ya:ı:ıla • 
rmda, bazı İsveç gazeteleri acı bir sukutu 
hayal gösteriyorlar. 

derece bir ehcmiyette telakki edil
mesine müttefiklerin müsamaha et
miyeceklerini &Öylemekle, bu müla
hazanın müttefikler askeri mütehas
ııslarınca lazımı kadar takdir edil
mekte olduğunu i§aret etmek iste
mi§tir. 

Falih Rılkı AT AY. 

Stokholm Tidningen diyor ki: 
"Biz, küçük devletler, artık kendimiz: 

rüvenmellyiz. Bütün bu işlerin sonu nere
ye varacağını henüz nnlıyamıyoru:ı:. Şimdi, 
Norveç'teki vaziyet bu derece l:anşmca, 
yeni bir harp sahası aranacak gibi gorü • 
nüyor." 

Da.gens Nyheter de şöyle diyor: 
"Trondheim, cenuptan zaptedilemeyince 

eimnlden zaptedllmcsi de daha müşktil o -
lacaktır.,, 

Svcnska Dagbladt da, Narvik zaferine·ve 
ingıliz tahtelbııhirlerinin Kategat ve Sk:
gerak'ta, alman nakliye gemilerine karşı 
kazandığı muzafferiyete rağmen, İngiliz 

filosunun, Norveç'e muntazam alman kıta
atı nakledilmesine mani oln.madıgını kay • 
d:diyor. 
Romanya gazeteleri geri çekilme 

hareketini müsait kargıladı!ar 
Biıkreş, 3 a.a. - Romen matbuatı, İngi

liz kıtaatu;ırn, cenubi Norveç'ten geri çe -
kilmesini müsait karşılamakta ve Büyük 
Dritanya'nın kuvetini kaybetmediğini, zu -
bura celccek her hangi yeni vıı.ziyete kar
oı koymıya hazır olduğunu yazmaktadır. 

Diğer tarafta, incili:ı: donanmaıınm Ak
deniz'de kuvetlendirilmesi burada, umumi 
vaziyet bakımından çok miıhim bır lmil tc
likki edılmektedir. 

Romen gazeteleri, Çemberleyn'in nutku 
etrnhncla mütalealar yürliter!k almanlıırın 
N orveç'te son sozü söylemekten uzak ol -
duklarını h:ıber alan halkın memnuniyeti· 
ne terceman olmakta.dırlar. 

lngiliz resmi tebliği 
Londra, 3 a.a. - Bugün harbiye ne

zareti tarafından neşredilen bir teb
liğde deniliyor ki: 

"Müttefik kıtaatın Trondheim ya -
kınından geri çekilmeleri hakkındaki 
umumt plana tevfikan, bu kuvetler, 
dün gece, Namsos'tan gemilere irkap 
edilıni§lerdir. Gerek geri çekilme ha
reketi gerek irkfip ameliyesi tam bir 
muvaffakiyetle ve hiç zayiatsız yapıl
mıştır. 

Narvik bölgesinde ilerliyen mütte
fik kuvetleri, ı ve 2 mayıs tarihlerin
de düşman tarafından mukabil taarru
za uğramışlardır. Her iki taarruz da 
püskilrtülmüıttür ve düşman ileri mev
zilerimizde birçok ölü ve bir mikdar 
esir bırakmıştır. 

Şiddetli müsademeler 
İngiliz t.adyosunun verdiği haber -

ı~e nazaran N rı•veç'te Trondheim'in 
cenubuşarkisinde Östedal'da, Nar -
vik ve Namsos mıntakalarında, eski
sinden daha şiddetli müsademe!er ol
maktadır. 

Narvik'te almanların sahil boyunca 
tahassun eden kuvetleri üzerine bir 
hava taarruzu yapılmıştır. 

Norveçliler, Röros'ta kazandıkları 
muvaffakiyetten istifade için Öster
dal vadisinde şiddetli müsademelere 
girişmekte ve biri zabit olmak üzere 
bir mikdar esir aldıklarını haber ver
mektedirler. 

Norveçliler, şimdi, topçu kuvetle. 
riyle de teçhiz olunarak, almanlann 
Trondheim'e doğru ileri hareketleri· 
ne mani olmak üzere, Tolga • T}•snet 
hattı üzerinde kuvetli surette yerleş
mektedirler. 

Steinhjer cephesinde vaziyet 
değişmedi 

Stoklıolm, 3 a.a. - Bugün Norveç'ten 
buraya ıtelen haberler pek mahduttur. Ce • 
nupta, Norveç kuvetleri tarafından Oesten 
vadisine sürül ~n alman kıtaatınm yeniden 
şimal istikametinde ilerledikleri haber ve
riliyor. 

Röros'un cenubunda kain Os'ta, ndece 
tiıfcl.lerle ve bir kaç miıtralyözle mıiceh • 
hez bir Norveç mufrezesi, barikadlar ar -
kasında dokuz saat muddetle almanlarla 
çarpışmıetır. Almanların, nihayet norveç • 
lileri dar;ıttıkları soylcniyor. Norveç kay • 
naklarından haber verildigine gore, bu 
miısııdeme esnasında 35 alman ölmüştür. 

Son Norveç tebliğinde şöyle deniliyor : 
"Stcinkjer cephesinde yeni bir §CY yok

tur ... 
N eticcsi:z kalan alman hava 

taarruzu 
Grongdruı haber verıldlğlne göre, mütte· 

flk kuvetler §imdi Nnmsos limanından 
Troudhcimln 12 kilometre §imaline çekil · 
mlilcrdlr. 
Aynı kaynaktan gelip Aftonbladet tara

fındwı ncvredllcn bir habere göre, alman 
tnyyarelerl, in~lllz kıtnlurının gemilere ır. 
kClp esnasında tRnrruzn gcc;mışlcrııe de cid
di hAsnrat yapamıunışlardır. Bu hücum el!· 
nasında, bir inglhz muhribine bir bomba 
isabet etmiş olduğu söylenmC'ktedlr. 

Alman tebliği 
Berlin, 3 a.a. - RC!mi tebliğ: 
Almanlar tarafından işgal edilen Andals

ncıı •ehri ve mıntakası son ingıliz kıtaatın
dan da tahliye edilmi& oldugUndan Nor • 
veç'te temizleme hareketi seri terakkiler 
kaydetmektedir. Batı Norvcç'inde Norveç 
kıtalarımn terhisi devam ediyor. Alman 
müfr:zeleri ban yerlerde heniiz umumi 
vaziyetten haberdar olmıyan kllçük ve 
münferit Norveç kıtalannın mukavemeti
le karşılaşıyorlar. 

Narvik mıntakasında dıiiman kıtaları 
yavaı yavaı; mevzilerimize yaklaşmakta • 
dırlar. Dtişmanın buradaki hücumları al • 
man ileri müfrezeleri tarafından puskürtül~ 
müştür. 

Deniz ve hava harekatı 
Alman deniz kuvetl:ri Skajerak'ta de • 

nizaltı takibine muvaffakiyetle devam e -

İngiliz · Adliye Naun bir nutuk söyledi 

Yakmıark ordusundan bahsederek dedi ki: 

Bu· ordu dost Türkiye'yi 
ve Mısır'ı takviye e 
Londra, 3 a.a. - Dün Londra'da bir 

nutuk söyliyen adliye nazırı Sir 
Kingsley Wood, demiştir ki: 

İngiltere, Norveç milletinin hüri • 
yetini iade etmeği müstakbel dünya 
barışı için hayati bir şart olarak telak
ki etmektedir. Bu hüriycti iade etme
dikçe rahat ve istirahat etmiyecektir. 

B. Ribbcntrop, Norveç'e niçin teca
vüz edildiğini anlattı. Verdiği izahat 
kimseyi inandıramamıştır. 
Yakın ve orta şarktaki İngiliz ordu

sundan bahseden B. Wood, sözlerine 
şu suretle devam etmiştir: 

Bu ordu hiç bir kimseyi tehdit et· 
miyor. O kendisine tevdi edilebilecek 
her hangi bir vazifeyi ifa için orada 
bulunmaktadır. Bu ordu iyi dostları
mız Türkiye'yi ve Mısır'ı takviye e • 
decek ir. Bu -ordu imparatorluğun mü-

nakale hatları arasındaki irtibat em· 
niyetinin zaman altına alınmasına 
hizmet edecektir. 

Alman mubalegcuı ve /ngiliz 
Bahriyesinin zayiatı 

Londra, 3 a.a. - Avam kamarasın
da, Norveç sahillerinde ingiliz bahri
yesinin verdiği zayiata dair olarak al
ınanlar tarafından bitaraf memleket· 
lerde v.e ezcümle Balkanlarda ortaya 
yayılan mubalagalı haberler hakkında 
istihbarat nazırına sualler sorulmuş
tur . 

Nazır Sir John Reith, bu suallere 
şu mukabelede bulunmuştur: 

Alman haberleri o kadar mubalaga
lıdır ki bitaraf memleketlerde ancak 
istihzalı tefsirata sebep olabilmekte
dir. 

Tehlike karşısında 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Balk olle 
asma ehin 

lorda 
e 

if 
.:> 

kiki bir hare 'et • 
Londrıı, 3 n.a. - Royterln dlplomat(k 

muharriri yazıyor : 
Balknnlardakl vaziyet pek ziyade en -

teresa.ndır vo tarihte ilk defa olarak bal -
kan yarım ad:ısınd:ı kollektlf bir anlaşma 
lehinde hakiki bir hareket .kendisini g6a -
tcrm,.ktedir. Böyle bir nnlD.§mıı, bugtlnkU 
ııcrait içinde, Avrupanın cenubu earklsln
de sulhun idamesi için en iyi garııntbi 
teııkll edecektir. 

Hariçten gelecek blr tecavüz ihtimali 
karşısında, balkan dcvlellcrlntn müşterek 
menfaatleri vardır. Bu menfaat ayniyeti, 
b:ılluuılılıır aras•ndn eski kavgaları ve ni· 
za mevzularını tesl:lnc yardım etml§tlr. 
Yugoslavyanın mı yoksa Romanyıı.nın mı 

daha ziya.de tehdit nltınd:ı bulunduğtınu 
söylemek kabil olmamrJda beraber, her 
ikisinin de kuvetln, birlikte olduğunu an
lnmııı bulundukları rnuhaklmktır. 

Bulgnrlstan, balknnllll'da, mükemmel bir 
devlet adamı rolU oynıımnktadır. Bulgaris· 
tnn. balltnnlıı.rın üzerinde dolll§trlakta o • 
ıan tehlike bir hakikat olduğu takdirde 
hareket serbestls1nl muhafaza için, mUta • 
lebatını §imdilik bir tarafa bırakmaktadır. 

Romanya'da ~üpheli 

yaboncrlara karşı 

sıkı tedbirler ahndı 
Bükrcş, 3 a.a. - Romanya gizli :ı:abıtaıı, 

vücudu arzu edilmlycn yabancıla.rı şiddet
le takip etmektedir. 240 nazinin, ikamet 
tezkereleri ellerinden ahnmıı;tır. Fazla 
miktarda almanın yaşamakta olduğu Silui 
de, bir çok nazi, alman seyyahları evlerine 
kabul ettiklerindcn dolayı tevkif edilmiş -
!erdir. Bu seyyahlar hakikatte, alman kur
may ıub:ı.ylarıdır. Bunlar hudut haricine 
çıkarılmışlardır. 

Emniyet memurlarının, Btikreş içinde, 
casuslukla meşgul bir gizli nazi teşkilatı 
meydana çıkardıkları söyleniyor. 

Bulgari•tan'daki tedbirler 
Sofya, 3 a.a. - Bulgar ajansı bildıriyor: 
Dahiliye N:ı:ı:rrr Gabrovski, mecliste. 

bir mebusun, Bulgaristanda ecnebilerin va
ziyetlerine dair sordu&u bir suale ~u ceva
bı vermiııtir: 

"- Yabancılar hakkında daha müessir 
bir kontrol icrası için Bulgaristanda dıı. 

baıka memleketlerde olduğu gibi ıtedbir • 
ler ahnmı~tır. Katiyetl: sbyliyeblllrlm ki, 
memleketteki ecnebilerin gerek sayısı, ge
rek vaziyetleri normaldir. Son üç ay zar -
ftnda, Bulgaristan'a ceman 3284 yabancı 

girmiş ve aynı muddet zarfında 3265 ya -
bancı çıkmı&tır." 

derek iki düsman denizaltısını tahrip et -
mişlerdir. 

Alman tayyıı.releri 1 mayısta düşman fi· 
losundan bir grupu dağıtmış ve bir tayya. 
r: gemisi ile bir destroyeri muhakkak ola
rak, diğer bir tayyare gemisini de muhte • 
mel olarak tahrip etmiştir. İki diı5m.an av
cı tayyaresi dü5ürülmüştür. 2 mayısta al • 
man tayyareleri duşmanın deniz kuvetlcri
ne tekrar hücum etmi5lerdir. Bir kruvazör 
ehemiyetli surette hasara uğramı5tır. Bom· 
baların diğer bir kruvazorc yaptığı tesir, 
siı yüzünden tesbit edilememiştir. Bir nak
liye vapuruna bombalar isabet etmiş ve va. 
pur batmıljtır. 

Norveç'te ve Dıuıimarka'da bir kaç ha
va meydanı düşman tarafından netic:siz 
bir surette bombardıman edilmiştir. 

Gayda'nın bir makalesi 
Roma, 3 a.a. - Havas ajansı bildi· 

riyor: 
İngiliz kıtaatının geri çekilmesini 

uahane ittihaz eden Gayda, Giornalc 
d'İtalia gazetesinde, faşist matbuatı· 
nın, Norveç harbi bidayetindenberi 
aldığı vaziyeti haklı göstermiye çalış
maktadır. Bu vaziyet, müttefiklerin 
sarfettikleri gayreti, sistemli surette 
inkar etmekten ve Norveç istilası 
nı takdire şayan bir teşebbüs gibi gör 
termekten ibarettir. 

Esld müttefiki TUrkfyenln muzahareU 
ile, bulgarlar, pek muhtemel olnrnk, 1914-
1918 -devresindeki rollerinden çok başka 
bir rol oyı!lyacaklardır. 

Elenl('r, tehdidin tam ağZlnda bulun • 
mnmaklıı beraber, mtlttcfıkicrin garantisi· 
nl haizdirler ve balkan grupunun diğer fl
zıısı llt.> muahedelere baF;lı dostane müna. 
scbctlcr idame etmektedirler. 

Suriye \'O FillsUndrkl bUytik müttefik 
kuvcUcrl ve halen Akd nizin şark havza • 
sında tahşlt edilmiş bulunan mtlhlm d nlz: 
cUzütamlnrı. mUtte!lklerln, tehdidin \'ııha
metlnl anlamış olduklarını \'C her t lrlU ih
timallere karşı koymak için hazır bulun
dultlarını sarih surette göstermektedir. 

Bu ihtl•·nt tedbirleri, her hangi bir kim· 
seyi tahrik etmlye matuf dcğlldır. Balkan 
devletlerinin hiç blnırl, bu tedbirleri tehdit 
olarak görmemektedir. Balkanlar, bll~kls, 
bu tedbirlerden itimat almakta ve bunların 
mUtteflklerln !Uzumu takdirinde kendi -
!erine derho.l yapacakları müessir ve seri 
yardımın bir garantisi gtlrl telfıkki eyle • 
mektedir. 

B. Gafenko diyor ki : 

Tuna ve Akdeniz 
sulhu biribirlerine 

sıkı suretle bağhdır 
Madrid, 3 a.a. - Gafenco, ispan· 

yol ajansı muhabirine şu beyanatta 
bulunmuştur: 

"- Tuna sulhu ile Akdeniz sulhu 
sıkı surette biribirne bağlıdır. Cenup 
Avrupası milletleri, biribirinden ne 
kadar uzakta olurlarsa olsunlar, bu
gün aynı mukadderata sahiptirler ve 
hepsinin arzusu nizam ve hüriyettir." 

Garp cephesinde topçu 

faaliyeti kaydedildi 
Paris, 3 a.a. - 3 mayıs sabah tebli

ği: Gece yarısından evel birkaç topçu 
ateşi kaydedilmiştir. 

Ak§am tebliği 
Faris, 3 a.a. - 3 mayıs akşam tebli

ği: Bugün, Vosgeslerin garp mınta
kasında, atrafımızdan topçu ateşi a
çılmıştır. 

Alman tebliği 
Berli, 3 a.a. - Norveç'teki harekat

tan bahseden alman resmi tebliğinde 
şöyle deniyor: 

Garp cephesinde mühim bir şey ol
mamıştır. 

Gayda, Almanya'nın siyasi ve aske
ri sahadaki vaziyeti, çok kuvetlendi-1 
ği kanaatına varmaktadır. Pazar günleri a.çıktu. 
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İn iliz f ra sız filosu 
İske eriye' de 

( Başı 1. ıncı savladn ) 
sülharekesine avdet etmesi emri ve-
rilmiıtir. 

Mısır hariciye nezaretindeki 
içtima 

Kahire, S a.a. - AKdeniz gerginliği 
Mısır hükümeti tarafından dikkatle 
takip edilmektedir. Dün hariciyede 
bir içtima yapılmış ve bu içtimaa baş
vekil Mahır P""a ile İngilt re büviik 
elçisi Sir Miles Lampson, lngilterc
nin l'ıhr.ır"da'.i rduııı.nun baş kuman
danı general Wilson ve milli müdafaa 
nazırı Mehmet Salih paşa iştirak et
mişlerdir. 

Bir buçuk saat süren i~timadan 
sonra müdafaa nazırı, konferansın ya• 
kın bir tehlike dol&yısiyle değil, mem 
leketin emniyetini temine amade bu
lunması için içtinabı imkansız tedbir
leri almak maksadiyle toplanmış oldu
ğunu bildirmiştir. 
Toplantıyı müteakip başvekil, dahi

liye musteşarı Hamid Mahmut Beyi 
kabul ederek yabancıların murakabe
si hakl:ında alınacak yeni tedbirleri 
tetkık eylemiştir. 

Hükümet. her türlü ihtimale karp 
alınan polis tedbirleri cümlesinden o
larak, Kahire'de bir Mısır fırkası tah• 
şidine de karar vermiştir. 

Şurası da kayda layıktır ki, başve
kil ö~leye doğru İtalya orta elçisi 
kont Mazzolini'yi kabul etmiştir. Se
fir başvekilin odasına girmeden önce 
matbuata yaptığı beyanatta, hüküme· 
tinden her hangi bir buhran tasavvu
runa imkan verecek hiç bir işar alma
dığını ve hadiselerin nikbin bir şekil
de mütaleası icap edeceği kanaatini 
muhafaza etmekte olduğunu bildir
mişt ir. 

Mısır bcışoekilinin beyanatı 

Kahire, 3 a.a. - Başvekil, matbuata 
şu bevanatta bulur.muştur: 

Bütün emniyet tedbirleri alm• 
mı;,tır. Vaziyet gerçi tehlike ar
zetmektedir. Fakat bu tehlikeler 
ne tcla§a dü§ürücü mahiyettedir 
ne de yakındır. 

Mısırda hava müdalaası 
manevraları ve tedbirler 

Kahire, 3 a.a. - ıs mayısta yapıla

cak olan tayyarelere karşı müdafaa 
manevraları, sahil bataryalarının top
çu atışları ve karanlık talimleri 7 ma· 
yısa alınmıştır. 

Diğer taraftan sabotajlara ve ca
susluklara karşı idam cezası derpiş e
den reni kanunun müstacelen çıka -
rılması ayandan istenmiştir. 

İngiliz sefiri Sir Miles Lampson i
le Mısır başvekili ve ordu şefleri a· 
rasında bugün yeni bir mülakat vuku 
bulmuştur. Mülakatta milli müdafaa 
hakkında alınacak bütün tedbirlerin 
alınmış olduğu ve Mısır'ın her ihtima
le karşı hazır bulunduğu ittifakla mil
şahede ve tesbit edilmiştir. 

Rodezya kıtalan Filiıtin'de 
Kudüs, 3 <La. - Cenup Rodezyaaı 

kıtaları bugün Filistin'c muvasalat 
etmişlerdir. 

Akdeniz'deki lüolar 
Paris, 3 a.a. - Fransız gazeteleri B. 

Çemberleyn'in ingiliz ve fransız harp 
filosunun şimdiden şarki Akdeniz'do 
bulunduğu hakkında verdiği haberle
ri bilhassa tebarüz ettirmektedir: 

Pertinax, Ordre gazetesinde diyor 
ki: 

"Çemberleyn, Norveç'in ikinci de
rece bir harekat sahnesi olmıyacağını 
söylemiş olmakla beraber, Avam Ka
marasının dünkü celsesinin ana vasfı
nı Başvekilin İtalya'ya hemen he
men tamamiyle açık surette yaptığı 

ihtar teşkil etmiştir. Filhakika ingi -
liz Başvekili demiştir ki, alman filo
sunun ağır surette sakatlanması ile 
ingiliz - fransız deniz kuvetleri Akde
nizde takviye edilmiş ve müttefik fi
loları şimdiden Akdeniz'in şark hav
zasında tahşit olunmuştur." 

ltalya'nın mütereddit vaziyeti 
Epoque gazetesinde Henri de Ke-o 

rillis diyor ki: 
"Almanya, İtalya ve Rusya arasın

da Balkanlar meselesi bahsinde mev
cut fikir ayrılıkları, Rusya'nın İskan
dinavya ve Balkanlardaki hattı hare
ketinden sıkıntı duymakta olan Al· 
manya'yı, harbin garp cephesinde ça
ıukça bitmesini araştırmağa sevkede

!.>ilir. 
Amerika Birleşik devletlerinin Ro

-na büyük elçisinin Kont Ciano tara
fından kabulü ve B B. Ruzvelt ve Sum 
ner Welles'in Vaşington'daki italyan 
'lüyük elçisi prens Colonna nezdinde 
yaptığı mühim teşebbüs ltalya'nın 
mütereddit vaziyetini göstermekte
dir. Fakat bu husustaki haberler çok 
geç gelmiş olduğundan, fransız mat· 
buatı bunları bu sabah tefsire vakit 
bulamamışlardır." 

Walta'da qık aöndiirme tecrüb<:si 
Malta, 3 a.a. _:.. Mahalli idare, b:.ı 

eceden itibaren yeni bir işara kadar 
~urupla tullı arasında ışıkların söndü
~lmesi emrini vermiştir. Bu tedbirin 

1 halkı karanlığa alıştırmak üzere alın. 
dığı söyleniyor. 
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JANDARMA 

Kaputluk Kumaş 

ahnocok 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1- Bir metresine üç yüz elli bir ku

ruş fiyat tahmin edilen beş bin metre 
vasıf ve örneğine uygun kaputluk ku
maş 15. 5. 940 çarşamba günü saat 15 
de kapalı zarf usulü ile satın alına -
caktır. 

2- Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabi1ecck bu eksiltmeye girmek 
istiyenlcrin 1316 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu 
ile şartnamede yazılı belgeleri muht~ 
vi teklif mektuplarını en geç eksiltme 
vaktinden bir saat evci komisyona ver-

MAHKEMELER 

Ankara 3 üncü Sulh Hukuk Ha
kimliğinden: 

Ankara'nm Altıntaıı mahallesi Çıkmaz 

soka« 5 numaralı evde mukim iken bu ke
re vefat eden bakırcı Yuıuf kızı Azime 
bakırcının emvalin~ mahkemece vazıyet e
dilmiş ve kanunu medeninin 532 inci mad
desi mucibince defter tutma muamelesi de 
hitam bulmuş oldugundan kefaleti hasebi
le alaco.klı olanlar da dahil olduğu halde 
bilcümle alacaklı ve borçluların kanunu 
mezkürun 561 inci maddesi mucibine: bir 
ay zarfında vesaiki resmiyeleriyle birlikte 
Ankara 3 üncü sulh hukuk mahkem:sine 
müracaatları ve alacaklarını vaktiyle kay
dettirmiycnlerin mirasciya ne şahsen ve ne 
de terekeye izafeten takip edemiyecekleri 
ve mirascılarının dahi kanunu mezkürun 
534 üncü maddesi mucibince 3 ay zarfında 
müracaatları lüzumu ilan olunur. 17•U 

miş olmaları. (1918) 11956 ---------------
ASKERi F ABRIKALAR 

Kııhk elbiselik kumaı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satm Alma Komisyonundan: 
1 - Bir metresine üç yüz yirmi beş 

kuruş kıymet tahmin edilen mevcut 
6rnek ve evsafına uygun yirmi beş bin 
metre kışlık erat elbiselik kumaş ka
palı zarf usulü ile 15-5-940 çarşamba 
günü saat onda satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi 406 kuru!J karşılı • 
fında komisyondan alınabilecek bu 
eksiltmeye girmek istiyenlerin 5312 
lira elli kuruşluk ilk teminat makbuz 
veya banka mektubu ve p.rtnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarını en geç eksiltme vaktinden 
bir saat evel komisyona vermiş olma-
ları. (1919) 11957 

Kışlık elbiselik ohnocok 

Müteahhit nam ve hesabına 

50 ton Avrupa Linlers pamuğu 
ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (22.500) lira olan 
50 ton Avrupa linters pamuğu müteahhit 
nam ve hesabına askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez sRtın alma komisyo • 
nunca 11 mayıs 940 cumartesi günü saat 
11,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Sart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1687) 
lira (50) kuru!f ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu iııle alakadar tüc
cardan olduklarına dair ticaret odaııı vesi
kasiyle mezlcllı: gün ve tıaatte koıniııyona 
müraca.Mları. (1984) 11997 

Jandarma Genel Komutanlığı An- 67 k I h l'f f I 
kara Satm Alma Komiayonundanı a em mu fe 1 1 eı fUğ aSI 

1 - Bir metresine üç yüz yirmi beş 
kuruş kıymet biçilen vasıf ve örneği- Ye har(f iri ahnacak 
ne uygun on beş bin metreden yirmi Askeri Fabrikalar Umum Müdür-
bin metreye kadar erat kı§lık elbise- Jüğü Merkez Satın Alma Komiıyo
Jik kumaşı 11.5.940 cumartesi günü sa- nundan : 
at onda kapalı zarf usulü ile satın a- Tahmin edilen bedeli (176.000) lira olan 
lınacaktır. 67 kalem muhtelif ateş tuğlası ve harçları 

2 - Şartnamesi 325 kuru• kar•ılı • askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
~ -s s satın alma komisyonunca 11 mayıs 194() 
ı;•nda komisyondan alınabilecek bu cumatresi günü saat 10 da paznrlıkla iha
eksiltmeye girmek istiyenlerin 4500 le edilecektir. Sartname (8) lira (80) ku-
1iralık ilk teminat ve R 2 rtnamede ya- ruş mukabilind~ komisyondan verilir. Ta-

r- liplerin muvakkat teminat olan (10.050) 
zıh belgeleri muhtevi teklif mektup- lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve ~
Jarını eksiltme günü saat dokuza ka- maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol -
d k madıklarına ve bu işle alakadar tüccardan 

ar omisyona vermiş olmaları. oldukluına dair ticaret odası vesika.siyle 
(1856) 11878 mezkQr gün ve saatte komisyona müracaat-

ları. (1952) 11991 

Münakasa tehiri 
Jandarma Genel Komutanlığı An
kara Satm Alma Komisyonundan: 

Satın alınacağı 30.4.940 tarihinde i
lan edilen on bir bin kilo kösele ve 
on bin kilo vakete alımından vaz ge
çilmiş olduğu alakadarlılarca bilin -
mek üzere ilan olunur. (2019) 12032 

beı ah nacak 

10 ton kalay alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

üiii Merkez Satın Alına Komiayo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (45.000) lira olan 
10 ton kalay Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü merkez aatm alma komisyonunca 
9-S-940 perıembe günü ıaat 14 te pazarlık
la ihale edilecektir. Şartname (2) lira (25) 
kurul} mukabilinde komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (3375) 

Jandarma Genel Komutanlığı An- lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
kara Satm Alma Komiıyonundan: delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık-

1 - Bir metresine altmış kuruş fi. lanna ve bu işle alakadar tüccardan ol
yat tahmin edilen kırk binden elli bin duklarına dair Ticaret Odatı vesikasiyle 
metreye kadar vasıf ve örneğine uy- mczkilr ırün ve aaatte komiıycma mflrac:a-
gun çamaşırlık bez kapalı zarf uıulü atları. (1965) 11967 

ile 20.5.940 pazartesi günil saat onda 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi yilz elli kuruş kar
ıılığında komisyondan alınabilecek 
bu eksiltmeye girmek iıtiyenlerin 
2250 liralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
tuplarını en geç eksiltme günü saat 
dokuza kadar komisyona vermit olma-
ları. (2020) 12033 

DEVLET ORMAN iŞ. 

Müteahhit nam Ye hesabına 

100 ton elektrolit tutya 

ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

üğü Merkez Satm Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (23.000) lira olan 
00 ton elektrolit tutya müteahhit nam 

ve hesabına askeri fabrikalar umum mil -
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
11 mayıs 94() cumartesi günü saat 10,30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Sartname pa-

Naklı•yat yaptırılacak rasız olarak komisyondan verilir. Talip.. 
terin muvakkat teminat olan (1725) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele-

Devlet Orman f§letmesi Aband • rindeki vesaikle komisyoncu olmadrklan
na ve bu isle alaka.dRr tüccardan oldukla-

Keremali Revir Amirliğinden: rına dair ticaret odası vesikasiyle mezkdr 
gün ve sıı.atte komisyona müracaatları. 

(1985) 11998 

Müteahhit nam Ye hesabına 

1 O adet hassas kü(ük torna 
tezgahı ahna<ak 

Aband bölgemizin Sıgırhk orma -
nında mevcut (3087.155) metre mi -
kabına muadil {3866) adet köknar 
tomruğunun kütüğü dibinden Tatava 
ve Kaynaşlı köylerinde gösterilecek 
depolarımıza nakli açık eksiltme ile 
15.5.940 saat 14 de Düzcede Revir a
mirliğimizde ihale edilecektir. 
Tomrukların beher metre mikabının Askeri Fabrikalar Umum Müdür-

muhammen nakil ücreti (380) kuruş- üğü Merkez Satm Alma Komiıyo
tur. Talip olanların mezkur gün ve sa- nundan : 
atte evrakı lazıma ve % 7.5 dan (879) Tahmin edilen bedeli (15.700) lira olan 
1. 10 adet hassas kücilk torna tezgahı mü-
ıra (84) kuruş muvakkat teminatları teahhit nam ve hesabına askeri fabrikalar 

ile birlikte mezkur komisyona müra- umum müdilrlüğii merkez satın alma ko -
caatları şartname Ankarada orman u- miıyonunca 11.5.940 cumartesi günü ıaat 

10 da pazarlıkla ihale edilecektir. Sartna
mum müdürlüğü, fstanbulda orman me parasız olarak komisyondan verilir. 
çevirge müdürlüğü Boluda orman çe- Taliplerin muvakkat teminat olan (1177) 
virge müdürlüğü iJe Düzcede Revir lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 

2 ve 3. maddelerindeki vetıaikle komiııyon-
ami rli ğimizde görülebilir. cu olmadıklarına ve bu işle alakadar tUc-

("3427"/1986) 1203~mckırdan olduklarına dair ticaret odası vesi-
asiyle mezkOr ıtün ve saatte komisvona 
üracatları. (1983) 11996 

5 kalem demir saç levha ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satm Alma Komiayo-

nundan: 
23 ton 1 mm. kalınlığında Demir ııao levha 
57 " 1,5 " " " " " 
25 ., 2 ., " " " 
15 .. 2,5 ., " " " 
14 .. 3 ., ... •• .. " 

Tahmin edilen bedeli (45.560) lira olan yukandayuıb lıet kalem demir ııao lev
ha asl<ert fRbrlkalar umum mtidUrlUğtl merkez aatın alına komiayonunca e. 6. 19'0 
pa:r.ert 111 günü saat 14 te pazarlıkla lhal e edilecektir. eart.rıame (2) lira (28) ku
ruş mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan ( Ml 7) U
ra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki veııaikle komieyoncu olmadık
larına ve bu tıle alA.kadal' tüccardan old uklanna dair ticaret odam vealkaalyle 
mezld)r gUn ve aaatte komleyona mUraca atlan. (191 T) UM.2 

ULUS 

ANKARA BELEDiYESi 

Yal tasfiye cihazı ahnac:ak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Su işleri terfi dairesi için a

lınacak yağ tasfiye cihazı 15 giln müd
detle açık eksi]tmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1100 lira
dır. 

3 - Teminatı 82,5 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 14.5.940 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. (1905) 11929 

590 adet Büz ahna<ak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Mecra inşaatında kullanılmak 

üzer muhtelif ebadda 590 adet büz a
lınması işi 15 gün müddetle açık ek
siltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli 1455 liradır. 
3 - Teminat 109,13 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
istekJilerin de 14.5.940 salı günü saat 
10.30 da belediye encümenine müraca-
atları. {1908) 11931 

Amonyak ohnacak 

VIL.A. YETI..ER 

Kapah zarf usulile eksiltmei llnı 
Gümü~hane Nafıa Müdürlüğün -

den: 
1- Eksiltmeye konulan iş : Gümüş

hane vilayeti Bayburt kazası merke -
zinde yaptırılacak hükümet konağı in
şaatı. 

Binanın keşif bedeli : 42829 lira 9 
kuruıtur. 

2- Bu işe ait şartnameler ve evrak 
şunlardır : 

A- Eksiltme şartnamesi, 
B- Mukavele projesi, 
C- Nafia işleri genel şartnamesi, 
D- Yapı itleri fenni şartnamesi, 
F- Keşif cetveli ve metraj cetveJi, 
G- Proje. 
İstiyenler bunları 225 kuruş bedel 

mukabilinde Gümüşhane nafia müdür
lüğünden alabilirler. 

3- Eksiltme günü 10 Mayıs 1940 
cuma günü saat 15 de Gümilşhane na
fia müdürlüğünde yapılacaktır. 

4- Eksiltme kapalı zarf usulile ya
pıJacaktır. 

5-- Eksiltmeye girebilmek için is -
teklilerin 3213 lira muvakkat teminat 
vermesi bundan başka ticaret odasına 
kayıtlı olduğuna dair vesikayı haiz o-

Ankara Belediyeaindenı lup göstermesi liizımdır. 
1 - BeJediye ihtiyacı için 200_220 6- Teklif mektupları yukarda ü • 

kilo amonyak pazarlıkla alınacaktır. çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
2 - Muhammen kıymeti 1100 lira- evetine kadar Gümüşhane nafia daire-

dır. sinde hazır bulunan eksiltme komis -
3 - Teminat 165 liradır. yonu reisliğine makbuz mukabilinde 
4 - Şartnamesini görmek ist" en. verilecektir. Posta ile gönderilecek 

terin encümen kalemine ve iste;:ıile- mektupların nihayet ü~üncü maddede 
rin de 7. 5. 940 salı günü saat 10,30 da yazılı sa~~e-~adar gel:nış _ol.ması ve dış 
beldiye encümenine müracaatları zarfın muhur mumu ıle ıyıce kapatıl-

(2054) 12051 mıt olması lazımdır. Postada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

{3172/1863) 
MALiYE VEKALETi 

Sa~ dosya dolabı ahna<ak 
Maliye Vekaletinden: 
1- 2020/1000/510 milimitre ebadın

da ve beherinin muhammen bedeli 95 
lira olan 50 adet saç dosya dolabı açık 
eksiltmeye konulmuştur. 

2- Eksiltme 8. 5. 940 çarşamba gii
nü saat 15 de Vekalet levazım mildilr
lüğünde toplanan eksiltme komisyo -
nunda yapılacaktır. 

3- Şartnamesi levazım müdürlü -
ğünden ve lstanbulda Dolmabahçede 
Maliye evrakı matbua anbarı memur
luğundan parasız alınır. 
4- İsteklilerin 2490 numaralı kanu

nun 2 ve 3 üncü maddelerinde yazılı 
belgeler ve 357 liralık teminat makbu
zu veya Banka kefalet mektuplariyle 
birlikte eksiltme komisyonuna müra -
caatları (1879) 11870 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Pmarbatı Belediyesinden: 

Vekaletçe tasdik edilen plln ve 
projelerine göre 18.758 lira keşif be
deli olan kasabanm: hidro elektrik te
sisatı yaptırılacağından taliplerin ve 
daha fazla izahat almak istiyenlerin 
tifaht ve tahriri surette belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 12022 

........................................... - -: FİL DOKTORU : - -- -: OUver Hardi : 
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DEVLET DEMlRYOLLARI 

Molör Jenaralör tenvir grupu 
ah nacak 

D. D. Yollan Satın Alma Komia
yonundan : 

Muhammen bedeli 10000 lira olan 4 a -
det ıeyyar motör jeneratör tenvir crupu 
17-6-1940 pazartesi günü saat lS,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankara'da idare binasm
da 11tın alınacaktır. 

Bu iıe ~rmek istiyenlerin 7SO (yedi 

11865. 

Ekmek alınacak 
G. Antep C. Müddeiumumiliğin • 

den: 
1 - G. Antep cezaevinin 1.6.1940 

dan 31.5.941 tarihine kadar bir sene
lik ekmek ihtiyacı kapalı zarf usuliy
le ihaleye konulmuştur. 

2 - Tahmin edilen ihtiyaç miktarı 
iki yüz bin kilo ve bedel on altı bin 
liradır. 

3 - Muvakkat teminat bin iki yüz 
liradır. 

4 - İhale 13 mayıs 940 pazartesi 
günil sat 15 de G. Antep adliye binası 
içinde C. müddei umumilik dairesin
de yapılacaktır. 

5 - Teklif mektupları 13 mayıs 940 
pazartesi günü saat 14 de kadar G. 
Antep C. müddei umumiliğine verile
cektir. Poatadaki gecikmeler muteber 

değildir. 
6 - Eksiltmeye talip olanlar 2490 

sayılı kanunun 2 ve 3 üncU maddele
rinin emrettiği vesikaları ibraz ede
ceklerdir. 

7- Şartname G. Antep C. milddeiu 
mumiliği cezaevi müdürlilğünde her 
gün çalışma saatlarında görülebilir. 

(1841) 11876 

Kotran ağacı satışı 

Antalya Orman Çevirge Müdür
lüğünden: 
1- Antalyanın Kaş kazasına bağlı 

Karatepe devlet ormanından bir ıene 
müddetle ve kapalı zarf usulü ile 917 
metre mikap gayri mamfil katran ağa
cı 20 gün müddetle arttırmaya çıka • 
rılmıştır. 

2- Arttırma 10. 5. 940 tarihine mü
sadif cuma günü ıaat 15 de Antalya 
orman idaresinde yapılacaktır. 

3- Katranın beher gayri mamfil 
metre mikabı 780 kuruştur. 
4- Muvakkat teminat 536 lira 45 

kuruıtur. 
5- Teklif mektupları 10. 5. 940 gü

nn saat 14 de kadar behemehal Antal
ya orman müdürlüğünde müteşekkil 
komisyon reisliğine verilmelidir. 

6- Şartname ve mukavelen.ameyi 
görmek istiyenlerin Ankarada orman 
umum müdürlüğüne ve Antalya orman 
çevirge müdürlüğüne müracaatları. 

{3285/1910) 11912 

Kapah zarf usulile eksiltme ilim 
yü.ıı; elli) liralık muvakkat teminat ile ka- Manisa Valiliğinden: 
nunun tayin ettiği vesikaları ve teklifleri- 1 _ Manisa'da yapılmakta olan do-
ni aynı rün saat 14,30 ı kadar komisyon re- ğumevinin bakiyei inşaatı 65255 90 li-
iııliğine vermeleri lhımdır. . . . ' 
Ş l 1 ,_ A k 'd ralık keşıflı ve keşıfnamede yazılı va-artname er parasız o ar-a& n ıra a . . . .. . 

malzeme dairetıinden, Haydarpa:sa'da te1el- hıd_ı fıyatl~ uzerınden kapalı zarf u-
lüm v~ ıevk şefliiinden dağıtılacaktır. j ıulıyle eksıltmeye konulmuştur. 

(1940) 12005 

3 grup tezgôh alınacak 
D. D. Yoltan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedelleri ve isimleri aşağıda yazılı üç gurup tezgah 14. 5. 940 
salı günü saat 15 den itibaren ayrı ayrı kapalı zarf usulü ile Ankara'da ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin her tezgihın hizasında yazılı muvakkat temi
natları ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e 
kadar komisyon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme Dairesinden, Haydarpa
p'da Tesellüm ve ıevk ıefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen 
Bedeli 

1- Elektrik motörlU hassaı torna 
tezgahı 

2- Elektrik mot:Srlü planya tezglht 
3- Elektrik motörlü otomatik de.

tere tezgahı 

Lira 
1450 
2250 
1150 

(1894) 

Muvakkat 
Teminatı 

Lira 
108.75 
168.75 
86.25 
11941 

2 - Bu İ§e ait ketifname, prtname 
ve bu i~e müteferri diğer evrak 3 lira 
27 kuruş mukabilinde Manisa Nafıa 
müdilrlüğünden alınabilir. 

3 - İhale 16. 5. 940 perşembe gilnü 
saat 11 de Manisa vilayeti daimi encii
meni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4512 lira 80 
kuruştur. 

5 - Talipler eksiltmenin yapılaca
ğı tarihten en az sekiz gün evel bu 
işe girebilecekerine dair vilayetten a
lınmış ehliyet vesikasını ve cari sene
ye ait ticaret odası vesikasını ve 50 
bin liradan aşağı olmaımk üzere yap
tığı bina işlerini iyi başrdığına dair o
lan vesaiki teminat zarfının içine koy
mak suretiyle ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

6 - Kanunun tarif ettiği şekilde 
hazırlanmış olması lazım geen zarflar 
16. 5. 940 perşembe günü saat ona ka
dar vilayet daimi encümeni riyasetine 
tevdi olunmalıdır. 

7 - Postada vuku bulacak teehhilr
ler nazara alınmaz. 

{1956) 11948 

Hastane inşaatı 

Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: 

1- Memleket hastahanesi ikinci kı
sım inşaatı 27. 4. 940 dan itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarf usulile ek -
siltmeye çıkarıJmıştır. 

2- Bu işe ait evrek şunlardır : 
İstekliler bu evrakı Elazığ Nafia 

müdürJüğünden 188 kurut bedel mu
kabilinde alabilirler. 

A- Hülasai keşif, 
B- Tafsilat keşfi ve proje 
c_ Vahidi fiyat cetveli, 
D- Hususi ve fenni ~rtname, 
E- Bayındırlık işleri genel ve yap 

işleri 940 fenni şartnamesi, 
F- Mukave]ename projesi, 
J- Eksiltme §artnamesi, 

ZAYILER 

ZA YI MAKBUZLAR 
Beyanname Makbuz Se 

636 98455 937 
20326 338426 937 
20222 322679 937 
19643 316745 937 

İstanbul İthalat Gumrüğünden aldı 
yukarda yazılı beyannamelere ait mak 
lan zayi ettim. Yenilerini alacağımdan 
kilerinin hükmü yoktur. 

Ayvansaray Mensucat Fabrikası 
Mihael Çıkvaşvili 

Zayi - Ankara beled·yesinden aldı 
445 numaralı bisiklet plakasını kaybet 
Yenisini alacatımdan eskisinin hükmü 
madığı itan olunur. 

Edip Sirmen 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı 
2.23 numaralı motosiklet plikasını kaY 
tim. Yenisini alacağımdan eskisinin h 
mü olmadığı iliin olunur. 

Ankara İtfaiye meydanmda llst 
Enis Tezelli 1 

Zayi - Aydın sanat mektebinden 9 
939 senesinde almıı olduğum tasdikna 
mi kaybettim. Yenisini alacağımdan es 
nin hükmü olmadığı illrı olunur. 

Altındağ mahallesi 131 No. lu 
Kemal Tiftlker 

ZaY,i - 1925 senesinde Adliy~ Ve 
muhasebe müdıir muavini Nurettin A 
namına Ankara Memurlar Kooperatif 
ketinden alınan 337'2 numaralı hisse ıı 

di zayi olmuştur. Yenisi almacağmdan 
kisinin hilkmii olmadığı ilin olunur. 17 

Zayi - Merhum Konya mebusu il 
Bckir'in Ankara Memurlar Koop 
Şirk~inde ııahip bulunduğu 1354 numa 
150 liralık hisse senedi ziyaa uğram 

Yenisi almacağmdan eskisinin hükmli 
madığr ilin olunur. 

Ali Canip Sumer 

3- Eksiltme 16. 5. 940 perşembe gü- GÜMRÜK VE İNHiSARLAR 
nü saat 15 de Elazığ Nafia dairesinde ______________ .., 

yapılacaktır. 

4- Eksiltmeye girebilmek için ia • 
tekliler 2825 lira 1 kuruş muvakkat te
minat vermesi ve bundan başka aşağı
daki vesikaları ibraz etmesi lazımdır. 

A- İhaleden en az 8 gün evel vila -
yete müracaatla eksiltmeye girebilmek 
için alınmış ehliyet vesikası. 

B- 939 yılına ait ticaret vesikası, 
C- İnşaat müddetince iş baştnda dip

lomalı bir Mühendis veya Mimar bu • 
lunduracaklarına dair taahhütname. 

5- Teklif mektupları yukarıda il
çüncü maddede yazılı saatten bir saat 
evetine kadar komisyon reisliğine 
makbuz mukabilinde verilecektir. Pos
ta ile gönderilecek mektupların niha
yet 3 üncü maddede yazılı saata kadar 
gelmiş olması ve dış zarfın mühür 
mumu ile iyice kapatılmı§ olması şart
tır. Postada olacak geçikmeler kabul 
olunmaz. (3491/2009) 11988 

HükOmel konalı inıaah 
Malatya Defterdarlığındanı 

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ma
latya merkez hükümet konağı ilanı
li inşaatı 

Nakliyat ilônı 
Ankara İnhisarlar Batmüdürl 

ğündenı 

940 mali yılı içinde aşağıda 
yerlere sevkedilecek dolu tütün ve 
ki sandıkJariyle dolu ispirto bidon 
nın ve bunlara ait bot kapların bir 
ne müddetle taşıması işi ıartname 
veçhile 19. 4. 940 tarihinden iti 
yirmi gün müddetle açık eksil 
konulmuştur. 

Açık eksiltme ve ihale 
13. 5. 940 pazartesi günü saat 15 
Bankalar caddesinde İnhisarlar 
mtldlirlUttl binaaında taplaaa~ 
misyonda her mahal için ayrı ayrt i 
edileceği ve bir senelik nakliyatın 
hammen bedelinin yüzde yedi bu 
hesabiyle muvakkat teminat p 
da hizalarında gösterilmiştir. 

Şeraiti anlamak istiyenlerin her 
satış §Ubemize müracaat etmeleri 
açık eksiltmeye iştirak edeceklerin 
gününde teminat parasiyle gelmel 
ilan olunur. 

Nakliyat mahalli 
Parası 

Lira 2 - Bu işe ait evrak 
A) Keşif varakası 1 - Ankara - Çubuk 
B) Hususi ve fennt ıartname 2 - Ankara - Beypazarı 

30 
45 
54 
35 

C) Mukavelename 3 - Ankara - Kızılcahamam 
D) Eksiltme şartnamesi 4 - Ank'ara - Bala 
3 - Yapılacak inpatın keşifbedeli 5 - Ankara - Nallıhan 

173809 lira 65 kuruıtur. 6 - Ankara· Ayaş 
4 - Muvakkat teminat (9940) lira 7 - Polatlı - Haymana 

(49) kuruştur. 8 - Yahşıhan - Keskin 

5 - Ek ·1t M l ty d fterdarlı- 9 - Çankırı merkez 
sı me a a a e 10 Ç k Ş b .. il 

ğında 20. 5. 940 tarihine rasthyan pa-
11 

- Çankırı • lla anoz 
· ü ü 15 k · on h - an ırı - gaz zartesı g n saat te omısy U- ( 1812) 

zurunda yapılacaktır. 

42 
12 
52 
20 

29 

11 

6 - Bu inşaat kapalı zarf usuliylc 
eksiltmeye konulmuştur. Matbaa mürekkebi 

7 - İsteklilerin ihaleden 8 gün evel 
nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

alınacak 

8 - Teklif mektubunun 2490 sayı- İnhisarlar Umum Müdürlü 
1ı kanunun hükümleri dairesinde ha- den: 
zırlanarak ihaleden bir saat evel ihale 

I- Şartname ve matbu numuneleri 
komisyonu riyasetine verilmesi me§· cibince 6330 kilo muhtelif cins 
ruttur. milrekkebi pazarlıkla satın alıncaktıt· 

9 - Postada vuku bulacak gecik- II - Pazarlık 20. V. 940 pazartesi r nU saat H te Kabataşta levazım ve ın 
melerden dolayı mazeret ve mesu ıyet yııat ıubealndeki alım komisyonunda 
kabul edilmez. pılacaktır. 

ıo - Tafsilat almak istiyenlerin III - Şartname ve matbu nUmu 
defterdarlıg-a ve nafıa müdürlüğüne sö?.li geçen şu~eden parasız alınabilit 

.. ~ tV - İstckhlcrin pazarlık için ıayil 
müracaat etme]erı ılan olunur. ıunan gün ve saatte teklif edecekleri 

{3543/2046) 1204~ yat üzerinden % 7,5 gUvenme paral 
birlikte mezkfir komisyona mUracatl ... 

------------- ıa.n olunur. (3371/ 1950) 11965 

Muhtelif av malzemesi ah nacak 
inhisarlar Umum Müdürlüiünden: 

Muhammen % 7.5 Ekalltmenln 
Cinsi Miktarı bedeli teminatı şcl<li 

Lira Kr. Llr'I Kr 
8 No. elektrik kapsül!i. 1.000.000 A. Sif 68.000.- 5.100.- Kapalı Z. 
Santral fişeği 10.000 •• ,. Pazarlık 
6 m/m flober fiş~ği 25.000 " ,. 
9 mim çift şarjlı flober fiıeği 25.000 •• • 
Adl tapa 6.000 " • 
Ni§an fi!Jeği 22 mim 1.500.000 " 

.. 
I - Şartnameleri mucibince yukanda cins ve milrtarlan yazılı av mılzemet' 

nlarmda gösterilen usullerle satm alını caktır. 
II - 8 numara kapsülün muhammen bedeli muvakkat teminatı eksiltme $eıcfl 

ııaatleri hizalarında göıterilmistir. 
III - Eksiltme 15.V.940 çarşamba &ilnil Kabataşda levazım ve mubayaat su 

deki alım komlsyyonunda vapılacaktır. 
IV - Elektrik kapsülü şartnamesi levazım ıubeıi veznesinden ve İzmir Atı 

başmüdürlüklerinden 340 kuru' mukabilinde ahnabileceiı gibi diğer şartnameler 
rasrz. alınabilir. 

V - Kapalı zarf m!inakasına ~receklerfn mühürlü teklif mektuplarını kanu'f 
saikle% 7,5 güvenme paruı makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva .., 
kapalı zarfların ihale rünü eksiltme Hltinden bir 11at eveline kadar mezkür ~ı 
yon başkanlığına makbuz mukabilind~ vermeleri ve diğer işler egireceklerin 
7,S güvenme paralariyle birlikte mesktr komisyona müracaatlan ilin olunur. 

(3203/1854) ııad 



4.s-ısm ULUS -7-

2 Mayıs 1940 Tarihinde 
Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası idare Merkezinde Yapılan 

0/ 0 5 Faizli ve ikramiyeli 1938 Tahvillerine ait 

1 kinci Amorti ve dördüncü ikramiye keşidesinde ikramiye kazanan ve amorti edilen numaralar1 gösterir tasdikli listedir . 
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171 - 180 180 40 37721 - 37730 37723 40 77301 - 77310 - 119991 - 120000 119995 40 161711 - 161720 
451 - 460 38441 • 38450 38448 40 77641 • 77650 77650 40 120271 • 120280 - 163841 - 163850 
ssı - 570 564 40 38531 • 38540 38531 40 78311 - 78320 - 121241 - 121250 121248 40 164531 - 164540 
621 • 630 38871 - 38880 38879 40 78991 • 79000 - 121561 - 121570 121568 40 164981 • 164990 

21 91 • 2200 3911 l - 39120 79661 - 79670 - 121671 - 121680 121680 40 164991 - 165000 
2721 - 2730 2730 40 39151 • 39160 79811 - 79820 79819 40 121721 - 121730 - 165721 - 165730 
3211 • 3280 3277 40 40901 - 40910 40910 40 8111 l • 81120 81113 40 121841 - 121850 - 166221 - 166230 
3551 • 3560 41661 - 41670 81451 - 81460 122921 • 122930 - 166751 - 166760 

161720 
163848 
164535 

4os1 • 4090 4085 40 41771 - 41780 81711 - 81720 123351 123360 - 166901 - 166910 
4421 • 4430 4430 40 41951 - 41960 81981 - 81990 81987 40 123461 - 123470 - 166941 - 166950 166941 
4s21 • 4830 42071 - 42080 42077 40 82131 - 82140 82133 40 123791 - 123800 - 167241 - 167250 
5071 - 5080 5071 40 42541 • 42550 82471 - 82480 125211 - 125220 125215 40 167461 - 167470 
5101 • sııo 5l08 40 42801 - 42810 42809 40 83171 • 83180 83178 40 125431 - 125440 125439 40 161121 • 161130 161129 
5J9ı • 5200 5ı95 40 43251 • 43260 43258 40 83211 • 83220 83218 40 126051 • 126060 126056 40 168101 - 168110 
:811 •• 5870 43271 • 43280 43272 40 83411 - 83420 83411 40 126291 - 126300 - 168201 • 168210 

6090 6086 40 44591 - 44600 44599 40 83481 • 83490 - 127181 - 127190 - 169341 - 169350 
61 ı l • 6120 44691 • 44700 44698 40 83931 - 83940 - 127331 - 127340 127337 40 169771 - 169780 
6251 - 6260 6258 40 44911 - 44920 44912 40 84491 - 84500 84491 40 127541 - 127550 127541 40 170081 - 170090 
65sı .. 6560 6555 40 45531 - 45540 85661 - 85670 - 127861 • 127870 - 170271 - l 70280 
8171 • 8180 8176 40 45621 - 45630 85901 - 85910 - 127931 - 127940 127933 40 171551 - 171560 

168206 
169341 
169771 
170088 

9041 • 9050 9041 40 45731 • 45740 45739 40 86831 - 86840 86840 40 128041 - 128050 128045 40 171771 - 171780 
9071 • 9080 9073 303 46071 - 46080 46071 40 87101 • 87110 - 128051 • 128060 172151 • 172160 172155 
9371 • 9380 46241 • 46250 46241 40 87851 • 87860 - 128321 - 128330 128328 40 ı 72921 - l 72930 
9591 - 9600 9597 40 46651 - 46660 88501 - 88510 88504 40 128541 - 128550 173571 - 173580 
9761 • 9770 9761 40 47121 - 47130 47123 40 88581 - 88590 - 128641 - 128650 128647 40 173791 • ı 73800 
9781 • 9790 47371 • 47380 47373 40 88861 - 88870 88869 40 128651 - 128660 128652 40 173991 - 174000 
9851 • 9860 48471 - 48480 88911 - 88920 - 129051 - 129060 129057 40 174051 • 174060 
ıo2sı • 10260 10253 40 49341 • 49350 49341 40 88961 • 88970 88966 40 129111 - 129120 129113 40 114121 • 174130 
ıos11 • 10580 49941 - 49950 49945 40 89221 • 89230 89230 40 129s91 - 129900 - 114151 - 174160 

173991 
174054 
174126 
174154 

l094t - 10950 10943 40 50481 - 50490 50487 40 89471 - 89480 - 131101 - 131110 - 17.4591 - 174600 
~ 1 301 • 11310 11307 40 50611 • 50620 89551 - 89560 - 131441 • 131450 131449 40 174641 • 174650 174646 
ıssı • 11660 11651 40 50741 - 50750 90081 - 90090 90087 40 131871 - 131sso 131878 40 114661 - 174670 

ıı12ı - 11730 11721 40 52951 - 52960 91751 - 91760 - 132251 - 132260 132257 40 175761 - 175770 

40 204201 • 204210 204209 
40 20424 l - 204250 204246 
40 205691 - 205700 
- 205751 • 205760 
- 205791 - 205800 205799 
- 205941 - 205950 
- 205981 • 205990 205985 
- 206221 - 206230 
- 206321 • 206330 
40 206751 - 206760 206758 
-~ 207151 - 207160 
- l 207591 - 207600 
40 207731 - 207740 
- 207791 - 207800 
40 208051 - 208060 
40 209091 • 209100 
40 209541 - 209550 
40 209681 - 209690 
- 209781 - 209790 
- 210761 - 210770 

207794 
208058 
209096 
209544 
209687 
209782 

- 210951 • 210960 210959 
40 211101 - 211110 211 ıo5 
- 211271 - 211280 
- 211351 - 211360 
- 211371 - 211380 
40 211531 - 211540 211531 
40 211921 - 211930 211926 
40 212541 - 212550 
40 212631 - 212640 
- 212991 - 213000 212999 
40 213201 - 213210 213209 
- 213681 - 213690 
- 213961 - 213970 
- 214461 - 214470 ı ıssı • 11860 53041 - 53050 92021 • 92030 92021 40 132451 - 132460 132455 40 17582J - 115830 

12Ssı • 12870 12865 40 53321 • 53330 53325 40 92141 • 92750 92745 40 132411 - 132480 132413 40 116111 - 11s1so 
12961 - 12970 53561 - 53570 53561 40 92751 - 92760 92759 40 132551 • 132560 - 176421 • 1764::t0 
13os1 _ 1 13060 54201 - 54210 54204 40 92931 • 92940 92940 40 134401 • 34410 134408 40 176851 • 176860 

176178 10.000 214661 - 214670 
176427 40 215481 - 215490 

- 215801 - 215810 

213965 
214463 
214667 
215483 
215804 
216460 ıaso1 - 13510 13501 40 54391 • 54400 54399 40 92911 • 9z9so - 134471 - 134480 134477 40 176981 _ 176990 

~44451711 •• 14420 14416 40 54531 - 54540 54533 40 93411 - 93420 - 134531 - 134540 134536 40 177621 - 177630 
ısoaı • 14580 55131 - 55140 93741 - 93750 93741 40 134641 - 134650 134642 303 177631 - 177640 

] 5040 15033 40 55311 - 55320 553 ı 7 40 94031 • 94040 - l 34941 • 134950 134949 40 l 77651 - 177660 
15431 - 15440 15437 40 55751 . 55760 55757 40 94841 - 94850 94850 40 135051 . 135060 135055 40 177671 - 177680 
l556t - 15570 56071 - 56080 95031 - 95040 95034 40 135911 - 135920 135915 40 177821 - 177830 
ıssoı . 15810 15808 1000 56401 - 56410 95071 • 95080 95076 40 136061 - 136070 136062 40 118151 _ 11s160 
16361 _ 16370 56631 • 56640 95311 - 95320 - 136081 • 136090 - 179911 • 179920 
16541 • 16550 16547 40 56821 - 56830 95471 • 95480 95471 40 136301 - 136310 136305 40 180181 - 180190 
l7ı21 • ı 7130 57291 - 57300 57299 40 95651 - 95660 - 136741 - 136750 136747 40 180311 - 180320 
17151 - 17160 17154 40 57451 • 57460 57453 40 96091 - 96100 96093 40 137051 - 137060 - 180531 • 180540 
ı166ı • 17670 57841 • 57850 57850 40 96151 • 96160 - 137141 - 137150 - 180871 - 180880 
ısosı . 13 5 18090 18084 1000 57891 - 57900 57899 40 97101 • 97110 - 1 91 - 137600 137593 40 181171 - 181180 
18371 • 18380 18375 40 58261 • 58270 97751 - 97760 97760 40 138441 - 138450 - 181441 - 181450 

176985 
177621 
177634 
177659 
177673 
177825 

179913 
180188 
180317 

180871 
181176 
181450 

~~~ : 18450 18443 40 58761 - 58770 58765 40 98191 • 98200 98199 40 138671 - 138680 138674 40 181751 - 181760 

19361 
_ 18110 18707 40 59111 - 59120 100601 • 100010 100608 40 139011 - 139020 139012 40 182561 _ 1sıs10 182563 

19871 • 1199880370 59121 • 59130 100831 - 100840 100835 40 139331 - 139340 - 182701 • 182710 182706 
59401 • 59410 59403 40 101841 - 101850 101842 40 139421 - 139430 139424 40 183091 • 183100 

20381 - 20390 59451 - 59460 59457 40 102361 • 102370 - 139961 - 139970 - 184211 - 184220 184216 
2oss1 _ 20560 20560 40 59661 - 59670 59661 40 102911 • 102980 - 140211 - 140280 - 184911 • 184920 184911 
21371 • 21380 60991 - 61000 60993 40 103091 • 103100 103096 40 140461 - 140470 140465 40 184941 - 184950 
21411 • 21420 61071 - 61080 61079 10.000 103191 - 103200 - 140721 • 140730 140728 40 185071 • 185080 
219s1 • 21990 21989 40 61111 - 61780 61775 40 ıo3321 - 103330 103326 40 140801 - 14os10 - 185181 • 1ss190 
2236] - 22370 62491 • 62500 62494 40 103661 - 103670 - 142041 - 142050 185401 - 185410 
23ts1 • 23ı 70 23167 40 64091 - 64100 64095 40 103151 - 103760 - 142471 - 142480 142474 40 185891 • 185900 
24261 • 24270 24264 40 64171 • 64180 - 104791 - 104800 - 142481 • 142490 - 187271 • 187280 
2so91 • 26100 26091 40 64211 - 64220 64217 40 104911 • 104920 104911 40 143481 - 143490 143482 40 187391 - 187400 
2sa21 _ 26830 64231 - 64240 64235 40 105041 - 1ososo 105041 40 144371 - 144380 144375 40 187451 - 187460 
2G&tı - 26850 64291 • 64300 - 105361 - 105370 105363 40 144841 - 144850 144844 40 187691 - 187700 
2ssa1 • 26990 26987 40 64371 • 64380 64380 40 105531 • 105540 - 145731 - 145740 187831 • 187840 
27211 - 27220 27214 40 64701 - 64710 - 106301 • 106310 106308 40 146021 - 146030 146025 40 188071 - 188080 
27531 • 27540 27531 40 64741 • 64750 - 106341 - 106350 106341 40 146301 • 146310 146306 40 188301 - 188310 
27ss1 _ 27690 27681 40 

64941 - 64950 _ 106361 - 106370 106367 40 148591 - 148600 1s9411 _ 189480 
27731 27740 27736 40 66781 - 66790 66786 40 107681 • 107690 - 148811 • 148820 148811 40 191371 • 191380 
28o11 • 66991 - 67000 ~ 107831 - 107840 107833 40 149241 - 149250 - 191721 • 191730 
28191 - 28080 ] 4 28 • 28200 67521 - 67530 - 108091 - 108100 108092 40 9271 - 149280 149271 40 191801 - 191810 

341 - 28350 28350 40 67531 - 67540 108581 • 108590 108590 40 149651 - 149660 191951 - 191960 
28Ss1 28560 28558 40 67911 - 67920 67917 40 1os931 - 108940 - ı49691 - 149700 149698 40 192s11 - 192880 286s1 • 28660 68501 - 68510 110661 • 110610 150381 - 150390 - 193041 - 193050 

185071 
185186 
185406 
185893 

187459 
187692 
1878.ll 
188075 
188307 

191371 
191723 
191801 
191955 
192876 
193046 28811 - 28820 28811 40 69931 - 69940 69936 40 112011 • 112020 112018 40 151271 - 151280 151277 40 194191 • 194200 

29141 • 29150 70011 - 70020 70018 40 112061 - 112070 112065 40 152011 - 152020 152013 40 195601 - 195610 195606 296s1 - 2 10881 • 10890 10881 1000 112621 - 112630 152211 - 152280 sso 30041 : 9690 29681 40 19 1 - 195810 

30391 
30050 30042 40 11241 - 11250 11241 40 112641 • 112650 112645 40 152291 - 152300 152298 40 196261 • 196210 

30301 - 30400 30393 40 71281 - 71290 71289 40 112871 - 112880 112873 1000 152441 - 152450 152444 40 197451 • ı97460 
30871 - 30810 71611 • 71620 - 113721 • 113730 113728 40 ı53291 - 153300 - 198731 - 198740 198739 
31 l • 30SSO 30875 40 71861 • 71870 - 113831 - 113840 113831 40 153301 • 153310 - 199051 _ 199060 
314g - 31120 31120 40 72341 - 72350 - 115741 - 115750 115743 40 153391 - 153400 - 199161 - 199170 
31531 : 31420 72391 - 72400 72391 40 115751 - 115760 115753 40 ı55501 - 155510 155509 40 199261 - 199270 

31561 31s10 121s1 - 12110 115811 • 115s20 115820 40 156071 • 156080 156075 40 200151 • 200160 
3ıs.ıı : 31570 31561 40 73331 - 73340 73337 40 115991 - 116000 115995 40 156371 - 156380 156376 40 200411 - 200420 
32791 31850 73381 - 73390 73388 40 116051 • 116060 116059 40 157021 - 157030 - 200551 - 200560 

199268 
200154 
200416 

32~~ - 32SOQ 32797 40 73881 - 73890 73890 303 116981 • 116990 116981 40 157361 - 157370 157361 40 201111 - 201120 
~ı - 32~'!1'\ 11700 33,.7 C'(>v 32856 40 73941 - 73950 1 - 117010 117004 40 158191 - 158200 158193 40 201281 - ?.01290 201281 

. ·• 1 3JAoo 5 3354 - "+<" 33478 40 74091 • 74100 7409 40 117051 - 117060 - 158821 - 158830 158829 40 201511 - 201520 201511 
3475~ - 33550 33548 40 75181 - 75190 75184 40 117091 • 117100 117096 40 158941 - 158950 158941 5.000 201641 - 201~c;o 
35941 - 34760 34757 40 75201 • 75210 117381 - 117390 117386 40 159951 • 159960 159951 40 201711 - 201720 201718 
3Stsı • 35950 76011 - 76020 76015 40 117771 - 117780 117778 40 160111 • 160120 - 201771 - 201780 201780 
36531 - 36170 76481 - 76490 76487 40 117901 - 117910 117907 40 160491 - 160500 - 202031 - 202040 
36961 - 36540 76681 - 76690 - 118231 - 118240 118231 40 160891 • 160900 - 202211 - 202220 202218 
3767] : 36970 36969 40 76721 - 76730 76726 40 118471 • 118480 - 161071 - 161080 - 202241 - 202250 

37680 76971 - 76980 76978 40 119411 - 119420 - 161511 - 161520 - 202381 - 202390 202389 

~ = ru ta~villerden kur'a çrkan numaraların her birine yukarda yazılı ikramiye veya. amortiler ödenir. 

216451 - 216460 40 
216591 - 216600 :g 217971 • 217980 

40 217991 - 218000 
40 218251 - 218260 
40 218711 • 218720 

218941 • 218950 
40 219241 - 219250 
40 219341 - 219350 
40 219381 - 219390 

219441 • 219450 
40 219701 - 219710 
40 220431 - 220440 
40 221221 • 221230 

221721 - 221730 
- 2221l1 - 222120 
40 223231 - 223240 
40 22393 l - 223940 

217979 
217996 
218257 
218718 
218943 
219250 

219442 
219709 
220431 
221221 
221728 
222113 

- 224271 - 224280 224276 :g 224301 - 224310 
224711 - 224720 

40 ~~~~~~: ~~~g 
40 226821 • 226830 
40 227171 - 227180 
40 227781 - 227790 

225328 
225841 
226827 

- 228791 - 228800 228794 
- 229091 - 229100 
40 230171 - 230180 
40 230641 - 230650 
40 231821 - 231830 
40 232031 - 232040 
40 232301 • 232310 
- 232721 • 232730 
40 232721 - 232730 
40 232741 • 232750 
40 234401 - 2344 ı o 
40 235131 • 235140 
40 236011 - 236020 

230177 
230645 
231825 
232040 
232302 

232745 
234405 
235139 

40 236141 - 236150 236145 
- 236171 - 236180 

303 236211 - 236220 236217 
- 236351 - 236360 236352 
- 23642 ı - 236430 
- 236571 • 236580 236575 
40 237711 • 237720 237712 
- 237901 - 237910 
- 238641 • 238650 238643 
40 238801 - 238810 
40 238981 - 238990 238990 
40 240611 - 240620 240615 
- 240831 • 240840 
- 241411 - 241420 
40 242541 - 242550 
40 1242701 - 242710 
-1243281 - 243290 243286 
40 243321 - 243330 
40 1243661 - 243670 243669 
- 2440ı 1 - 244020 244018 

303 244621 - 244630 244630 
- 244791 • 244800 -
40 1 (Devamı yann) 

B krarn1ye ve amortiler Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankası, Merkez ve Şubelerınde ve Merkez Bankasmm müesaea olmadığı yerlerde de Türkiye l! 
anka.aı Şubelerinde bu ta&dikli ketide listeleri üzerinden ödenecektir. 

MALiYE VEKALETi TÜRKiYE CÜMHURIYET MERKEZ BANKASI 
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Anbar inşaatı 
Toprak Mahsulleri Ofisinden: 
t. - Çerikli istasyonunda yapılacak anbar, idare bina· 

aiyle buna mütef em işler götürü olarak kapalı zarf u.Wiy
le eksiltmeye konulmuştur. Keşif bedeli 69426.12 ahmıt 
dokuz bin dört yüz yirmi altr lira on iki kunııtur. 

2. - Eksiltme evrakı 4 lira mukabilinde Ofiı Umum Mü
dürlüğünden alınabilir. 

3. - Eksiltme 7-5-940 tarihinde saat 15 de Ankara'da 
Ofis binasında yapılacaktır. Teklif mektuplarmı havi zarf
lar makbuz mukabilinde Ofisin Muhaberat Servisine tes
lim edilecektir. 

4. - Muvakkat teminat miktarı 4. 721.30 dört bin yedi 
yüz yirmi bir lira otuz kuruıtur. 

5. - İstekliler teklif evrakı meyanına eksiltmeye gire
bilmek için ihale tarihinden nihayet iki gün evel Ofisten 
alacakları ehliyet vesikasını koyacaklardır. (1967) 11969 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -----------
-------

-Toprak mahsulleri ofisinden : -
-----Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha § 

evelki seneler mahsulü afyonlarm Toprak = 
Mahsulleri Ofisince aşağıdaki şartlarla ve §§ 
peşin para ile mübayaasma karar verilmiştir. := - -:= a. - Afyonlar 1940 senesi Mayıs nihayetine kadar İs-:= 

- tanbul deposuna teslim edilmiş bulunacaktır. E: 
b. - Bu müddet zarf mda getirilen af yon depoya giriş := 

:= srrasiyle muayeneye tabi tutulacak, ince ve kabası tefrik := = edildikten sonra usulü dairesinde nümunesi alınarak talı- =: = lili ve bunu müteakip tartısı ve kati tesellümü yapılarak := =: bedelleri ödenecektir. := 

--

§ c. - Hikemi muayene neticesinde mağşuş bulunan af- § 
=: yonlar mübayaa edilmiyecektir. := 
:= d. - Bu af yontar için takdir edilen kıymet ince toplan- E: 
;: mrş olanların beher morfin derecesi (40) kırk kuruş ve ka- := 
=: ha toplanmış olanların beher morfin derecesi (30) otuz := 
;: kuruştur. =: 
=: e. - İstanbul haricinde bulunan mütevassıt veya zürra := 
;: ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İstanbul'a getireme- =: 
:= dikleri takdirde afyonlarmın iptidai ve kati teslim ve- te- := 
=: sellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterde:1 mu- := 
=: saddak bir vekaletname ile İstanbul'da münasip görecek- := 
=: leri bir mutemedi vekil tayin edebilirler. (2036) 12030 =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
,.;1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. 

~ Ereğli kömürleri işletmesi kömür ~ 
~ satış şubesinden : .. ~ - -: Ereğli Kömllrleri İşletmesi Kömür Satıı Şubesinin bilumum mev- : 
: cudat, teahhUdat ve matlC\batı bütün hukuk ve vecaibiyle 3870 nu- : 
: maralı kanuna mUsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı :E - -: kararı hükmüne göre teşkil edilen : 

: " Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ., ne : 
: dcvrcdilmi§ olduğundan aliikadarların her türlil i§leri için 15 Ma- :E 

yıe 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA buluna- E - -- cak otan adı geçen Satıı Birliğine milracaat etmeleri. 6124 : - -':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - = -Çuruf nakliyatı yaptırılacak -----
------- Ankara Havagazı ve Elektrik Şirketinden: := 

Fabrikamızda teraküm eden takriben 1500 ton kadar curuf =: 
:= k..ıldırılarak yarısr Akköprü Mezbaha ark.uma Ye yan11 San =: - -
--
= Kı~la yanma döktürülecektir. _ = Bu ife talip olanların tekliflerini en ıeç 7-S-940 tarihli aalı gÜ· = 
:= nü aaat 15 e kadar m~zkur Şirket Müdüriyetine vermeleri lazım·:= 

== dır. -- Curuf'u görmek ve fazla malumat almak iıtiyenler, mezkur =: 
=: Şirketin Batmühendiıliğine müracaat edebilirler. 1742 := 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -
Askeri Liselere talebe alınıyor = ------= 1- Kuleli, Maltepe, Bursa Aıkert Liselerinin her üç sınıfına da = 

=: önümüzdeki Haziran içinde baılanacak olan 940 - 941 ders yılı için = 
=: talebe alınacaktır. --
- 2- Alınacak talebelerin öz Türk ırkından olması, kendisinin ve 
:= ailesinin kötU hal ve ıöhret ıah.ibi olmaması, sıht muayenede ıağ- = 
:= lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması ıarttır. =: = 3- Bir sene tahsili terkedenler, yaıını büyültmüı ve küçültmii~ =: 
=: olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya bütünle- := 
:= meğe kalanlar, yaşları, boyları ve ağırlıkları talimattaki hadlere uy- =: 
:= gun olmıyanlar askeri okullara alınmazlar. -
:= 4- İsteklilerin şimdi okumakta oldukları mekteplerdeki tahsil- := 
=: lerine devam etmekle beraber 10 Nisandan itibaren bulundukları := 
::= yerlerdeki askerlik şubelerinden diğr kaydükabul ıartlariyle müra- =: 
:= caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıtlarını § 
:= en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamış olmaları lazımdır. -
:= 5- İsteklilerin sınıf geçme vesikaları Haziranda bulundukları = 
:= okullardan askeri liselerce celbedilecek ve biltilnlemiye kalmadan := 
:= sınıf geçenler seçme sınavına çağrılacaktır. = -= Askert Lise II. ve III. sınıflara girmeğe muvaffak olanların 940 = 
§§ yılı kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. := 
= 6- Askeri orta okullarla musıki, sanat ve kara gedikli erbat ha- = = zırlama orta okullarının kaydükbul ıartları ve zamanları ayrıca il!n = 
§ edilecektir. (1549) 11490 § 

~llllllll!llllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllfi=" 

M. M. V. Han Müsteıarhğı 

Yazlık elbiselik ah nacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan ı 
l - 20.000. metre yu:lılı: elbiselik hı -

mat paznrlıkla satın almacnktır. Muham
men bedeli 13.800 lira olup kati teminat 
miktnn (2070) iki bin yetmi11 liradır. Pa
zarlığı 6.5.94-0 pazartesi clinü ıut 10 da 
hava satın alma komisyonunda yapıla -
cnktır. ldart ıartname, evsaf v t nümıınetıi 
her glln öğleden ıonra komiıyonda görü
lebilir. t ~teklilerin muayyen ıcün ve saat
te lı:att teminat ve kanuni belgeleriyle ko-
misyonda bulunmaları. (19S9) 11999 

Grup elektrojen alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 7 adet grup el:ktrojen pazarlıkla 

utı nalınacaktır. Muhammen beıleli 1820 
lira olup kati teminjlt miktan 273 liradır. 
Pazarlığı 9-S-940 perıembe ıünü saat 10 
da hıı.va satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. İdart ve fenni ~artname her gün öğ. 
leden sonra mezkflr komisyondan alınabi
lir. İsteklilerin muayyen giin ve aaatte 0ka
tl teminat ve kanuni belgeleriyle komis -
yonda bulunmaları. (2059) 12052 

Kaputlek kumaı ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 

2 Beygir alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan: 
ı baı nakliye ko11um beyrirl pazarlıkla 

satın alınacaktır. Pazarlığı: 13.S.940 pa
:rartesi günli ıaat 11 dedir. Taliplerin mu
ayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bu-
lunmaları. (2026) 1203'4 

Kamyon akimlatörü ahna(ak 
M. M. Velcaletl Satm Alma Ko

miıyonundanı 
Hepsine ta.'ımin edil:n fiyatı: 750 lira<>

lıın 25 adet kamyon akümlatörü pazarlıkla 
satın alınacaktır. Pazarlığı: 10.5.94-0 cuma 
günil saıı.t 11,S dadır. Kntl teminatı: 112 
lira 50 kuruş olup şartnamesi komisyonda 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(2028) 1203S 

Cağ torbası almacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
10.000 :20.000 adet kalın bezden çağ tor

bası sntın alınıı.cağındnn talip olacaklann 
fenni vasıflarını tesbit etmek üzere 10.S. 
940 günü aksamına kadar M. M. fen v: sa
nnt U. Md.ne müracaat etmeleri. 

(2029) 12036 

Elektrik yaphnlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Kesif tutarı: 1201 lira 7S kurus olan 

hangar elektriki pazarlıkla yaptırılacak
tır. Pazarlı~ı: 20.5.940 pazartesi gunü saat 
11 dedir. Kati teminatı: 180 lira 27 kurus 
olup 5artnamesi 7 kurusa komisyondan &· 
lınır. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmnlnrı. 

(2030) 12037 

Motosiklet akimlatörü 
ah nacak 

4 - 5 - t!W 

.ıtııııııııııııııtııııııııııııııııııııııııııııııııııııeıııııııııııı~ıııııııııııı ------ DAKTİLO KURSU -= 70 İNCİ DEVRESİNİ DE % 50 TENZİLATLA AÇTI -: Haziran teşkilitına mahsus olan bu fevkal~de kur, geniş bir 
§ programı ihtiva etmektedir. Kayıtlara §imdiden başlanılmııtır. Bİ~ 
: ayda diploma verilir. Tahsil aranmaksızın herkes alınır. 
: Belediye sırası, IIanef Apartıman No: 4. Telefon : 3714 
.,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııı 

~ 1111111111111111111111m111111111111111111111111111111 m11111111111111111~ ------------------------------

Ereğli havzası kömürleri satış birliğinden : 
3870 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı kararname

nin 3 sayılı kararına göre teşekkUI eden 

•• Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği " 
Merkezi ZONGULDAKTADİR 

Birlikten Kömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 tr 
rihine kadar İstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numaradı 
ve 15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zongut.. 
dakta SATIŞ BİRLlôt MERKEZİNE müracaat eylemeleri lA a := zımdır. = KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ : 

:= 1- Kömür alıcılarının Kömür bedelini peşinen ödemeleri prttır• 
:= 2- Kömürler Havzada F. O. D. olarak testim edilecektir. = TeJgraf adresi : ZONGULDAK - SATIKÖMÜR -= Telefon : 145 ZONBULDAK 6123 

~llllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltrııııııııırııııııf 
2 - Muhammen bedeli 4500 Hra kd 

Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. minııtı 675 liradır. Şartname Tc nll 

Ko. na gönderilen hariç askeri ıl komisyonda carüıur. (20SO) 

kıtaat ilanları 
Yumurta ahnaco 

Arpa ahnacak Ankara Levazım Amirliği Sat.! 

1 - 3.500 metre hava rengi kaputluk ku
maş paazrlıkla satın alınacaktır. Muham -
men bedeli (13.300) lira olup kntt teminat 
miktarı (1.995) liradır. Pazarlığı 9.S.940 
perşembe g!inü sant 10.30 da h:ıva satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. tdarl şart
name, evsaf ve nümunesi her gün öğleden 
ıonra komisyonda görülebilir. İsteklilerin 
muayyen gUn ve saatte kati teminat ve ka
nuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

Edirne Askeri Satın Alma Ko.
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- dan: 

misyonundan: 

Alma Komisyonundan: 
1 - 4-00.000 adet yumurtanın kapalı 

la eksiltmesi 20-5-940 saat 15 de A 
Lv. llmirlifi ıatm alma komisyonund• 
pılacaktır. 

(2043) 12040 

Kışlık elbiselik kumaş 
alınacak 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 
Komiıyonundan: 

1 - 4-000 metre kışlık elbiselik kumaş 

pazarlıkla satm alınacaktır. Muhammen be
deli 14.000 lira olup kati teminat tıUktan 

2100 liradır. Pazarlığı 9.S.940 perşembe 

ııünü saat 11 de hava satın alma lı:omisyo
nıın.da yapılacaktır. İdari ıartname, e-vsaf 
ve nümuneııi her ıün öğleden sonra komiı
yonda görUlebilir. İsteklilerin muayyen 
ıün ve saatte kati teminat ve kanuni bel • 
geleriyle komisyondl\ bulunmaları. (2044) 

12041 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 16.000 lira 
olan 400 adet motosiklet akimlatörü pa
ze.rlrklı1 '&atın alınacaktır. Pazarlığı: 10.S. 
940 cuma günü &aat 11 dedir. Kati temina
tı: 2400 lira olup şnrtnamesi komisyonda 
görülür. Taliplerin muayyen vakitte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmaları. 

(2032) 12039 

NAFIA VEKALETl 

Yapı işleri ilônı 
Nafına Vekaletinden ı 

1. - Eksiltmeye konulan iş: Anka
ra Gençlik parkı ikinci kısım inşaatı
dır. 

Keşif bedeli: 113472 liradır. 

Kaputluk kumaş alınacak 
2. - Eksiltme 17.5.1940 cuma günil 

saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 
işleri reisliği eksiltme komisyonu o

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma dasında kapalı zarf usuliyle yapıla -
Komiıyonundan: caktır. 

ı - (3.800) metre hava rengi kapuılult '- 3. - Eksiltme artnamesi ve buna 
kumaş pazarlıkla ıatın alınacaktır. Mu • müteferri evrak 5 lira 67 kuruş bedel 
hammen bedeli (14.440) lira olup kati temi- mukabilinde yapı ve imar işleri reisli
nat miktarı 2166 liradır. Pazarlığı 10-5-940 ğinden alınabilir. 
cuma giinü saat 10 da hava satın nlma ko- 4. - Eksiltmeye girebilmek için Js-
mlıyonunda yapılacaktır. İdrt şartname 
evsaf ve nümuncsi her giln öğleden ıonr~ teklilerin 6923 lira 60 kuruşluk mu-
komisyonda rörülebilir. İsteklilerin mu- vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve
ayyen gUn ve saatte kati teminat ve ka • kıiletinden bu işe girebileceklerine 
nuni belgeleriyle birlikte komisyonda bu- dair alınmıı vesika ibraz etmeleri ll -
lunmalan. (2045) 12042 zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı • 

Kablo alınacak 
lacağı gilnden en az sekiz gün evet is
teklilerin bir istida ile nafıa vekale
tine müracatları ve dilekçelerine en 

M. M. Vekaleti Hava Satm Alma az bir kalemde - 40.000 - liralık bu işe 
Komisyonundan: benzer bir iş yaptıklarına dair i§i yap-

ı - 1750 metre yeraltı kablosu pn.zarhk- tıran idarelerden alınma! vesika rap
la aatın almacaktır. Muhammen bedeli tetmeleri muktazidir. Bu müddet zar
(7445) lira olup kati teminat miktarı fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
(1117) liradır. Puarlığı W-94-0 ça~ambn eksiltmeye giremiyeceklerdir. 
g!inü ııınt 10 da hava utın alma komisyo-
nunda yapılacaktır. Fenni ve idari prtna- 5. İstekliler teklif mektuplarını iha
me her gUn öğleden ıonrll mezkftr komis- le giini.i olan 17.5.940 cuma günü saat 
yondan alınabilir. İsteklilerin mu:ıyyen 14 e kadar eksiltme komisyonu reisli
rün ve saatte katt t:rnlnat ve kanuni bel- ğine makbuz mukabilinde vermeleri 
releriyle komiıyonda bulunmalan. (2061) tazımdır. 

120S4 Postada olacak gecikmeler kabul e-

T ra n s forma tör alınacak dilmez. {1937) 11990 

1 - Edirne birlikleri hayvanatının ıene 

sonuna kadar ihtiyaçları olan 600 ton arpa 
kapalı zarf usuliyle yapılack eksiltmeııin -
de istekli çıkmdığından aynı ıerait dahl -
!inde eksiltmesinin 10 - mayıs - 940 cuma 
cilnU saat 11 de yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 39.000 lira olup 
ilk teminatı 2925 liradır. 

3 - Evuf ve :ıeraitini görmek istiyen
ler çalışma saatlerinde Edirne saanyi kış
lası satın alma komisyonuna gelebilirler. 

4 - İsteklilerin belli gUn ve ııaatten bir 
sant eve! resmi vesiknlariyle birlikte te
minatlarının sanayi kışlasındaki ııatınalma 

komisyonuna vermeleri. (1822} 11827 

Sade yağı alınacak 
Diyarbakır Kor Satın Alma Ko

misyonundan: 
1 - Kolordu satın alma komisyonunca 

alınacak olan (20.000) kilo sadeyağı kapa
lı urfla :ksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 10 mayıs 940 cuma gU. 
nli saat 11 de D. Bakırda kor satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Ml!hamm n b de <Z .00 lira o-
lup muvakkat teminatı 1725 liradır. 

4 - Şartnamesi her gün iş zamanında 
komisyonda göriilebilir. 

S - Taliplerin teklif mektuplan eksilt
me eaatinden bir saat ev:line kadar kabul 
edilir. (1873) 11868 

Arpa ahnacak 
Edime Askeri Satm Alma Ko

misyonundan: 
Müteahhit nam ve hesabına 300 ton arpa 

pazarlıkla satın alınacaktır. Pazarlığı 

10-S-940 cuma günü saat 10 da Edlrne'de 
eski müslriyet dainıılnde satın alma ko -
misyonunda yapılacnktır. Tahmin edilen 
tutarı 36000 ve teminatı S400 liradır. Ev
saf ve tartları komisyonda görülebilir. İs
teklilerin sözü geçen glinde komiıyona gel-
meleri. (2048) 1204S 

Sığır eti alınacak 
Edirne Askeri Satın Alma Ko· 

misyonundan ı 
Pazarlıkla 73200 kilo sıfır eti alınacak

tır. Pazarlığı 11-5-940 cumartesi gilnU saat 
11 de Edirne'd= eski miiıiriyet dairesinde 
ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. Tes
lim mahalleri Havza, Osmanlıköy, Abal11r
köy, Pehlivanköyüdür. Tutarı 22692 ve te
minatı 3404 liradır. Evsnf ve şartnamesi 

2 - Muhammen bedeli 8000 lira lllı 

mfnatı 600 liradır. Şartnamesi komis 
da görülilr. 

İçinde kanunt ve ticaret odası v 
ıı dn bulunan kanuna uygun teklif 
tuplıırı saat 14 de kadar kabul olunur. 

(20Sl) 12048 

Semer ~iitesi ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Sıa 

Alma Komisyonundan: 
1 - Cebeci dikim evinde mevcut 

çift tevhit ıcmcr ııUetsi pazarlıkla sa 
caktır. Pazarlık 6-6-940 saat ıs d: A 
Lv. fi.mirliği satın alma komisyonundJ 
pılncaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12 liradır. Ş 
ler Cebeci dikimevinde göriiUlr. (20S!) 

120.sO 

Nakli\·at yaphrılatak 
Ankara Levazım Amirliği Sati 

Alma Komisyonundanı 
1 - 600 ton şehir dahilinde yaptın 

nnitliyat pazarlığı 6-S-940 saat 15,30 
Ankara Lv. fimirliği ıntm alma komi 
nunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1020 llra ttatf 
minatı 153 liradır. Şerait komisyondaJ1 
rcnilir. (2()47) ı2o-fA 

Tahmil ve f ahHye müna!{a~ 
Ankara Levazım Amirliği Sıa~ 

Alma Komisyonundan: 
1 - 2000 ton vagonlardıuı tahmil t 

ivi pazarlığı 6-5-940 &ant 14.30 da A 
Lv. limirliği satın alma komisyonunda 
pılacııl.:tır. 

2 - Muhammen bedeli 681) lira, kati 
minatı 102 llrndır. Şerait komisyondaO 
rcnilir. (2052) 12049 

Acele 5ahhk veya kirahk 
tstnnbuldn P endik deniz kenarın 
gnraj. bağ, b:ıhçe, meyve. nğnı;:latı 
havi köşk. Milraca.at : Telefon: 00 

M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 
Komisyonundan: 

ı - Bir adet Transformatör pıı.azrlıkla 
ıatın alınacaktır. Muhammen b:deli (1500) 
lira olup kati teminat miktarı 22S liradır 
Pazarlığı 8-5-940 saat 11 de hnva satm al
ma komisyonunda ynpılacaktır. İdari Ye 

fenni şartname her gün öğleden sonra mez
kftr komisyonda ıörülebilir. lsteklllerin 
muıyyen kün •e saatte kati teminat ve kn
nunt belgeleriyle komisyonda bulunmaları 

ŞEHİR LOKANTASI 
Dünyanın meşhur "Jack 

Hylton" orkestrasına 
mensup zencı 

1 

her gün komisyonda görülür. İsteklilerin 
sözü geçen giinde komisyona c~lmeleri. 
(2049) 12046 

(20SO) 12053 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Sargılık bez alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher m:tresine tahmin edilen fiyatı 21 

kuruı olan yirmi bin metre sargılık bez 
6 mayıs 940 pazartesi gÜnü sıı.at 11 de An
karada M. M. V. satın alma KO. da pazar
lıkla satın alınacıı.l:ından isteklilerin 630 
llrnlık kati teminatları ile birlikte pu:ar
lrlı: giln ve saatında KO. da bulunmaları. 

(1969) 11978 

Akimlatör alınacak 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
misyonundan: 

Hepsine tahmin edilen fiyatı: 15.000 lİ· 
r.ı olan 300 ad : t akimlStör pazarlıkla satın 
alınıcıtktır. Pru:arlıi:ı: 10.S.940 cuma &iinli 
saat 10 dıı.dır. K.ıti teminatı: 2250 lira o
lup şartnamesi komisyonda görülür. Ta -
liplerin muayyen va.kitte M. M. V. Sa. Al. 
Ko. da bulunmalan. (2031) 12038 

MAC ALLEN 
Bu ak§amdan itibaren 

lokantamız dadır 

masalarınızı evelden tedarik 
ediniz 

Bilhaıısa cumartesi ve pazar 
günleri 

J. Karpiç Ti. 2032 

YENİ SiNEMA 
BugUn 14.30 dan itibaren 

Dansın zaferi 
Yaratan : FRED ASTAİRE 

Musiki - Danı - Neıe - Zevk filmi 
Seanslar 

Saat : 14.30 - 16.30 - 18.30 da 
Gece IDat tam 21 de 

Saat: 10 - 12 de ucuz H. matinesi 
Z A Z A 

Clnudette Colbert 

A. LEY AZIM AMIRLlCI 

Yataklık pamuk 
ah nacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 

1 - 10.000 kilo yataklık pamuğun pazar
lıkla eksiltnıe~i 7-S- 940 Hat ıs de Ankara 
Lv. Amirliği ıRtın alına komisyonunda ya-

U L U S - 21 inci yıl. - No. 67 

İmtiyaz sahibi 

lı;kender Artun 

Umumf Neşriyatı İdare Edets 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 
Müess~e Müdürü: Naşit l1LU0 

ULUS Basımevi ANKARA 

Alma Komisyonundan: ~ 

pılacaktır. ===========::::::"I 

HALK SINEMASI 
BU GÜN BU GECE 

FİRAVUNUN KIZI 
Kıhluıhılır Kıulı 

HAROLD Lt,OYD (Lul) nln 
En son yarattıiı Tilrkçe ıözl(l 

En son şaheseri ... 
Seanslar 

Saat: 14.30 - 16.30 - 18.30 vı 21 de 

Saat : 10 - 12 de ucuz H. Matine1i 

SUS SİNEMASI 
BugUn saat 14 ten itibaren 

FinAvurıuH Kızı 
Kahkahalar kırnlı HAROLD LLO"IV 

(Lui) nin ~on yarattığı şaheser 
Türkçe Sdzlli 

Seanslar 
Sa.at: 14 - 16 - 18 - 20,30 da 

Saat 10 - 12 de ucuz H. matin~ 
CEBELÜTTARIK CASUSU 

Vivinn Romance 

F 1 rsa t.I k Dünyanın o PTA LO EW E Radyolarını bir kere dinledikten sonra almıya karar vermeniz menfaatiniz icabıdır. 12 af 
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