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Başvekilimiz bugün 
şehrimize dönüyor 

Ba~vekilimiz dün Sivas'la tetkikler yaptı 
Sıvas, 4 a.a. - Başvekilimiz Dr. Refik Saydam bu sabah saat 

8 de Sıvas'ı teşrif etmişler, istasyonda mülki, askeri erkan, parti 
ve belediye reisi ve azaları ve halk tarafından kar§ılanmış, as
keri bir kıta selim resmini ifa etmiştir. Başvekilimiz, kızrlay 

depolannı gezdikten sonra vilayeti, tümeni, partiyi, belediyeyi 
ziyaret etmiş, cer atelyeaini ve hastaneyi görmüş ve saat 12 de 
hareket etmiştir. 

· 8<J§vekilimiz Kayıeri'den geçerken 
Kayseri, 4 a.a. - Başvekilimiz Doktor Refik Saydam bugün 

saat 17,15 de ıehrimize gelmişler ve istasyonda vali, kumandan, 
askeri ve mülki erkan ve halk tarafından karıılanmış ve 17,30 
da da Ankara'ya hareket etmi~lerdir. 

Bcı,vekilimiz petrol kuyum hakkında 8. Cevat Eyup TCl§man'dan 
izahat alıyor 

BQfVeküimiz, kuyu batında çıkarılan petTolü bİ%%.at 
muayene edip kokluyor 

Avrupa harbi 
karşısında 
Birleşik Amerika 

Necip Ali KOÇO KA 

t b
Norveç'in bazı mmtakalarm<la, .... 

iu 11 §artların alınanlar lehine do-
b ·· tduğu yeni vaziyetler kaT§ısmda 
A.~sbütün gururlanacak olan nazi 
1 ıtıaıı.yası Avrupa'da yeni sürpriz· 
r7~ Yaptığı takdirde Birleıik Ame
~ a ne yapacaktır? Cümhurreiai 
t .. ~~Velt gazetecilerle yaptığı mu
d toplantıda, bir gazeteci tarafm· 
,:~ &§ağı yukan sorulan böyle bir 
ta~ e harbin Avrupa'nm diğer mm• 

.ıı:alarnı · ••. 
iıtıd a aırayet etmemeııı ıçın e• 
.. P en ~eleni yapacağım, diye ce
u "erıyor. Müphem gibi verilen 
u;e.Yap ınuhtelif suretlerle tefsire 
U ; 1ttir. Birleşik Amerika, bugün· 
ır. ;:up~ 'harbi karıısında bitaraf
ii llıcrıka harbin beynelmilel 

!terek m d · ... ... ahtib e enıyete yaptıgı agır 

llll at dolayısiyle, medeniyet vic· aki'rn ıstırabını herkes kadar duy· 
ua~~ beraber bitaraf kalmak hu· 
\iıı ola e ... n büyük hüsnüniyeti mÜm· 
e S.I dugu kadar muhafaza etme· 
.. r d l§acaktır. Fakat bu hal ne ka· 
Udu evaın edebilir. Bitaraflığın hu· 
h-..u .. nel'eye kadar uzanır bunu Ö· 
-•q Zd k' h'" 
al'a k e 1 adiııeler meydana çı-
• R~ •• tır. Bazı siyasi muharrirle
af1ı .. 0t1itlerine göre Amerika bita• 

tını Ür e l ,. '] . • d .. ea etın . :r. saıı ı amı ıçın e muta· 
ırıda elıdır. ( 1) Reiııicümhur tara· 

n Cen' 'k a ota . 11 mı yasta kullanılmak· 
n k n ıcra aelahiyeti, (2) Vating
lllull\~ngr~siı ( 3) Amerika efkan
C .. Yesı. 

\lnıhurrei • • l'"h' • • ok . • sının ııe a ıyeh gerçı 

İr ~e~ıttır. Fakat hudutsuz deiil· 
.. • ~eııicü h 
l.ı:tel b' . nı ur Jefferaon'un pek 

ır ıfade ·ı t b' ·~· 'b. ecncb• ı e es ıt ethgı gı ı 

r tea~ ~emleketlerle münasebet-
. ısı ve • • 
ır selahi .~uanıele ıfasr ıcranm 
hip Yehdır. Fakat bunların 

· Ve taad"kl • ıt bir h k 1 erı tetri kuvetine 
iai hu ~ tır. Bu itibarla cümhur-

ft • ENnkü va · • b' zı:vet zıyetten gayrı ır 
Uver YarlltabiJrnck için her iki 
İr hın de aynı ın 1 .. •• d a enle: . • eıe e ustun e tam 
a.beder ~~~nde mutabık kalmaları 
.. 1931 · d um~urreisi Ruzvelt, da· 
•Ptığ1 b e reıs namzedi sıf atiyle 

a&la d:~~~atta: karı§ık ittifakla.-
1 olnııyacağmı ilan et· 

(Sonu 2. inci sayfada). 

iz' e • 
gı 

Amerikalılar tehlikeyi İtalya'da görüyorlar 
• 

Birleşik Amerika llalyan 
hükumetine itidal tavsiye elli 
Fransız gazeteleri İtalya'nın 

biçok yerlerde şüpheli 
gayretler yaptığını yazıyorlar 

Londra, 4 a.a. - Rcuter ajansının İskcndcr.iyc muhabiri, bir müttefik 
filosunun İskcndcriyeye gelmesi, büyük Britanyanın, prkt Akdenizdckt 
hukukunu icabında müdafaaya sadece kadir değil aynı zamanda azimli 
de bulunduğunu isbat ettiğini bildirmektedir. 

Reuterin bu muhabiri, filonun zırhlılardan, kruvazörlerden, muhripler
den denizaltılardan ve mühimmat nakliye gemilerinden mürekkep oldu
ğunu haber vermektedir. 

F Qfiıt matbuatında 
Roma, 4 a.a. - Akdcnizdeki müttefik kuvetlerinin arttırılması faşist 

matbuatta tiddetli akisler yapmaktadır. Bu gazeteler, bu tedbirin İtal
yayı istihdaf ettiğini ve İtalyanın. icabında, her hangi bir tehdide gö
ğüs gerebileceğini söylemektedirler. 

Garp cephesin;l 
top~u faaliyeti 

Paris, 4 •·•· - 4 -111 tarilıli aalıalı te'bliii : 
Moaelle'in f8rlnnda n Blies ile Voıu'larda iki 

tarıf111 topÇ'11l&rı fuliyelte balaıuınıtlardır. 
Pariı, 4 a.a. - 4 aayıı akpııı tebliii ı 
Mmtaka dalıilindı n BliH iizerinde lıer ilü taraf 

lop(UH oldukça bayiik fuliyll a.rfttmiıtir. 

ltalya'nın vaziyeti ve lranıız 
gazeteleri 

Paris, 4 a.a. - Havas:: Bu aabahki Pa
ri11 gu:etelerinin tefsirleri: 

Norveç harbi ve Akdeniz meseleleri, 
ga.zet ~!erin her gün mevzuubahis ettikle
ri meselelerdir. Hattl halya'ya taalluk e
den mesele, halen, birinci derecede bir &

hemiyet arzeder ıörünüyor. 

BütUn ıazcteler, Ruzvelt'in beyanatı -
nı ve Akdeniz havza11nda bir Fransız - İn.
giliz filosunun tecemmüilnii ehcmiyetle 
kaydetmektedirler. 

Dua ıece, diiııııan. Sarre aımtakumcla, ıeniı lıu 
ceplıede oldukça ıııiilıiın 'bir küçük turraza teteb • 
biı etmiıtir, Fakat topçama%1111 Te otomatik ıilifl • Populaire gazetesinin diplomatik mu • 
larımızın ıteıi kerıuıodı maflap olarak daiınılı bir habiri, İtalya meselesi üzerinde durarak, 
ıelıilde riut dnÜıtı•: ,,. • italyan matbuatının miıttefikler aleyhin -
Garp ccpheıınde . aıke~ı vazıyet deki şiddetli neşriyatı, yabancı ajanlann 

Pariı, 4 •·•· - Hnaı •ıanun ı.ıre rarp cep • S!ovakya'da ve Dal d f tt kl · 
~Hinde nti,.et ıöyledir : • .. . . ma~ya a aa: ~ 1 erı 

Dua ıu:ıdüı: n erce Olırental çılııntııı denilıa 1 s.uphe~ı faalıyetler, fa&ıst §eflerının met• 
biilcede oldukça tiddetli bir kaç top ıleıi ve Liliu lıstekı nutukları ve daha az malum fakat 
ôölceainde, 1ıir fr•'!".ız ıııeniine karıı afak laarnııl daha vahim difer bazı meıel:ler, beyaz 
J•pıldıiı lııber nrılıyor. sarayı Musolini'nin ini bir karar vermesin 

Fransız ta11arelari, ılıııan reri hatları üıeriode d d' dü · d ·ı:.ü ·· A 'k 1 • 
açıııoılar .,. ılıııaa ıiıııal mıotakau, Paa de Calaiı n en en ı§eye şur u. nu, merı a e ~ı-
laıiltere cenk imiııde wçaılar Ptmıılardır1 ( Sonıı 1. üncü say/ada J 

Amerikan hariciye müıtqan 
Welleı 

1 talya harbe girerse 

Papa İtalya'dan 
ayrılarak 

Porf ekiz' e gidecek 
Bem, 4 a.a. - Vatlkan, Reg

mie Fascista gazetesinde Farinac
ci'nin papalık makamına karşı 

açtığı kindar miicadeley1 çok cid
diye almaktadır. 

Bale'de çıkan National Zeitung 
gazetesinin iyi bir kaynaktan al
dığı bir habere göre, İtalya harbe 
girdiği takdirde, Papa Roma'dan 
ayrılarak Portekiz'e ıidecektir! 

BUGON: Dördüncü Sayfada 

BaJVekilimiz petrol sahasmda 
Hususi Muhabirimiz Cemal 
l§ıksel'in gönderdifri resimler 

Bcqveküimiz Doktor Relik Saydam mütehaıaı.larla birlikte 
petrol laıyam bC1§1nda 

Narvik'te 1 Müttefik askerle 
::;:, ) Narvik'i çeviriyo 
Röros Norveçlilerin elinde ! 

Namsos'tan tahliye edilen müttefik 
askerler başka yerlere çıkarıldılar 
Londra, 4 a.a. - Selahiyettar mahfillerde beyan edildiğine göre mUtte 

fiklerin Norveç'te ricat etmelerine rağmen İngilizler ve Fransızlar harek'" 
ta azami enerji ile devam etmeğe karar vermişlerdir. 

Norveç'in bcqka mıntakalannda L L Havas: 
Namsos'tan müttefik kıtalarm vR.pu 

!ara bindirilmesi cuma sabahı ıona ermi 
tir. Krtalar:m vapurlara bindirilmesi işi 

ne ~rpmba akpmı başlanmıııtı. Namı 
limanı geçen cumartesi &{inü alman kıtal 
n tarafından tamamiyle tahrip edilmlJti 

Stokholm, 4 a.a. - Namıoı cephesln • 
den tahliy!t edilen müttefik kıtaları Nor. 
veç'4n baıka noktalarmda karaya çıkarıl
mıştır. 

Namaoa naaıl tahliye edildi? 
Namsos Yolunda Hin Nordlu'dan: 4 (Sonu $. üncü say/ada) 

Romanya'da Nazilere 
karşı alınan tedbirler 

Bir bodrumda çalışan gizli bir 
nazi teşekkü 1 ü meydana çıkarıldı 
BUkreş, 4 a.a. -

Royter: 
Romanya makam

ları, "Turist akınla • 
n" na kartı çok tld • 
detll hnrckctlerine de 
vam etmektedir. Ro -
manyaya girmek ''e 
memleket dahilinde, 
ikamet etmeyi taky1-
data tllbl tutan nl -
zamnamenln 16 gün 
evel merlyete girme
slndenbcrl, 240 alman 
tebaasının ikamet tez 
kerclerl iptal edil -
mJııtir. Bunlar arasın
da, Romnnyada bir 
kaç sencdcnberl ika -
mE't ettikleri halde, 
"brşlncl kolon" fR.n -
llyetlnc lştiraklrrl do 
layıslyle harice çıka-

~!~~~r ~aç alman Bükre§'ten bir manzaı·a Kalca Viktorya caddesi 
Haber verildiğine göre, Romanya poli

si, BUkreşte bir bodrumda toplanan gizli 
bir alman teşekkUIU meydanıı. çıkarmıştır. 
Bu alman teşekkülU, Romanya dahilinde 
gayri meşru bir tarzda radyo haberleri 
~e plıımakta idi. 

Sakson ekalllyetinin bulundutu eaa.ıılı 
merkez olan Slbluda. alman kurm.ııy aubR.· 
yı oldukları tebeyyün eden bazı turistleri 
evlerine almış bulunmo.larındıuı dolayı ba
zı sak.sonlar tevkif edllrni§ ve turisUer iH 
hudut haricine çıkanlırualardır. 



-!-
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ilkbahar ot yarışları 
bugün boşhyor 

Bu maksatla İzmir'de 

yarıılarının neticelerini de 
yapılan at 

kaydediyoruz 
llkbahar at yarışlarının blrlncısl bugiln 1 

A&t 16 da Şehir hipodromunda yapılacak
tır. İlk halta olmasına rağmen kaydedilen 
hayvanların fazlalığı dolayıslyle kotuların 
epey heyecanlı olactığım tahmin etmekte • 
ytz BugUnkU kazanacak atlan bildirme -
drn e\'el İzmir yarışlarının u!ak bir hUll· 
ııuıını yapmayı bahSlmUeterek meraklıları 
iç n la~ dalı gördUgUmUı:den bu kO§ulan 
ko·nanlan aşağıya yazıyoruz : 

Akın (Alt Amasyalı) UçUncU 
Yıldınm (Kamber Norveç} dördUncU 

Dört ve dlllıa yukarı yaştaki hallı kan 
inglllzlere 2400 metre hendlkap : 

Yatagan (1''evzl LQtfl Karaosınan) 67 ki· 
lo birinci rekor 2,48 1/2 dakika 
Şıpka (Halim Aysın) M kilo ikinci. 

Bugünkü koıular 
B rlnci hatta: Uç yaşlı yanın kan lngl • 

il 1 r meaalesi 800 metre : Bu neticeleri verdikten sonra bu kO§U· 
lara alt tahminlerimizi bildiriyoruz : Alf!'v (İsmail Aksoy) Birinci rekor M aa

•lye BİRİNCİ KOŞU: (Yeniler kO§usu): 3 
yaşında ve hiç kotU kuanmamıı yeril ya
nm kan lnglllz erkek ve dlııl taylara mah
sustur. İkramiyesi 320 lira mesafesi 1000 
metredir. 

-.v•nllka (Fevzi Lilt!l Karaosman) İkin-
1. 

C )l&n (M. ve S. Kökllloylu) UçUncU 
httrak eden diğer atlar: Nlıan, Doğan, 

~ylA.n, Dölal. 

Uç yqlı lnglllz taylan: 
Taylı (Fevzi LQt!l Karaoeman) Yal • 

nız koşmuııtur. 

Dört ve daha yukarı yqtakl yarım kan
lar mesafe 1800 metre : 

Nirvana (Fent LQl!i Karaoamıuı) Birin-
i! rekor 2,08 dakika 

Frou Frou (M. Vaganof) İkinci 
Yıldınm (Kanber Noroca) UçUncU 
İfUrak eden diğer atlar: Canefe, Akın. 

Dört ve daha yukarı yaştaki yeril hallı 
kıtn tngllizler. Mesafe 1600 metre : 
ı tağan (Feı.·zl LQtfl Karaoııman) bt -

!'ine-! M kilo rekor l,tll dakika 
Ş pkR (Halim Aywın) ikinci 63 kilo 
Tomnı (Asım Çırpan) UçUncU 68 kilo. 
btırıık ed('n diğer allar: Yılmu, KayL 

Dört ve daha yukarı Y&ftaJd saf kail a-
raplıtr 1600 metre : 

Bora CRlfat »~ ... 'Sal) birinci 61 ldlo 
YUkael ( S ) ikinci 68 kilo 
Çelenk (F lıml mearotlu) UçUncU 68 

~lo. 
İftlrak eden diler aUar: Örnek. 

İkinci hafta: Uç 7911ı yanm kail lngtll• 
taylar 1000 metre : 
Şehnu (Salt Halim) blrtnct M.G kilo. 
Mehlika (Fevat LQt!I Karaomn&n) tklnct 

as ft kilo. 
Tuvir (ll'eval LQt!l Karaoeman) UçUnc11 

as~ ldlo. 
İftlrak eden diğer aUar: AleT, KOiduk, 

Ceylan, Dölap. 

Dört ve daha yukarı Y8ftald halli kail 
taylara 1800 metrelik hendlkap : 

örnek (HalQk GUçlU) 63 kilo birinci 
Yllkael (Salim İnak) ft9 kilo ikinci. 
Çelenk (Fehml Simaarotlu) 69 kilo U -

çUncU. 
!otırak eden diğer allar: Bora, Bahtiyar. 

Uç yaşlı lngillz taylar 1600 metre : 
Desllyar (Salt Hnllm l birinci 
To.ylıı (Fevzi LQtfl Knraosmnn) İkinci 
G!.ırayak (S. Başlan~ç) UçilncU 

Dört ve daha yukarı Y8flakl sat kan tn-
glll zlere hendlkRp 2000 metre : 

KomlearJ (Burhan Iııt l ft7 kilo blrlnct 
Şıpka (Halim Ayına) 44 kilo lklDcl 
Dandl (Asım Çırpan) 70 kilo UçUncU 
İtUrak eden dığer allar: Yatatan 58 ki· 

lo. 

Uç yqlı aaf kan arap taylan 800 metre: 
Tuna (İ. Hakkı Tekçe) Birinci. 
Sa\'a (İ. Hakkı Tekçe) İkinci. 

UçUncU hatta: Dört ve daha yukan yq
lı sat kan araplara satııı koıusu : 

Bahtiyar (Şenuıl Tonak) yalnız koıtu. 

Uç yqh saf kan arap taylara 1000 met
re : 

Tuna Cl. Hakkı Tek.,ı;:e) birinci 
Sava (İ. Hakkı Tekçe) ikinci 

Uç yqlı aaf kan lngillz taylara 1800 
m"tre: 
Deıtıyar (Salt Halim) blrlncl rekor 

t,25 dl\kik&. 
Taylı (Fevzi LQlfl Karao11mıuı) lkfnct 
9}rayak (8. Baflangıç) UçUncU 

Dört ve daha yukan yqtaki ıat kan ln
,Pll-ıler 2200 metre : 

YatRgan (Fevzi LQt!I Karaomıan> birin 
et rekor 3.~ dakika 
Romanı (Salt Halim) ikinci 

Dört ve daha yukan yaetald yarım kan 
tngıllzler 1600 metre : 

Nlrvana (Fevzi LQtfl Karaoaman) bl • 
rtncl rekor 2,27 dakika 

Poyraz (Salt Halim) ikinci 

Bu kO§uya kaydolunan taylar ıunlar -
dır : 

Pasla (M. Ali Yalım 
KUçUk Friz (S. KöylU) 
Şeııkenı (M. Atak) 
Yavuz (M. Atak) 
Nisan (F. L. Karaoaman) 
Tasvir (F. L. Karaosman) 
Bunlar içinde ve bnştan itibaren dört tay 

bugün ilk koşularını ko0acaklardır. Nisan 
İzmlrde bir kere kcışmuıı ve dl'rccc RI ı · 
nıamııtır. T&11vlr İr.mlrdc iki ikincilik bir 
UçUncUIUk kazanmııtır. nu vnı:lyct rakip
lerine nazaran Tasvirin bu kO§uda ıans
h olduJtunu göstermektedir. J>aaln ldman
lıu-ında iyi dereceler yapmıı olmasına rağ
men mıı.klnell startta fevkaltlde Urkmekte 
ve çıknıamaktıı.dır. Eıter bugiln iyi ıtart a
lırsa plAse olması ihtimali vardır. Paslnln 
rakibi Yavuzdur. 

İKİNCİ KOŞU: (Keçiören): Uç ve daha 
yukarı ya,lakl hallı kan lngtllz at ve kıs
raklara mahsua hendlkaptır. İkramiyesi 
360 lira meaa!e11ı 1600 metredir. Bu kotuya 
dokuz hallı kan kaydedllmlıtır. 

Dandly (Asım Çırpan) 76 kilo 
Koml1&rj (Asım Çırpan) 70 kilo 
Karanfil (Ahmet Atman) 66 kilo 
Özdemlr (Ahmet Atman) 63 kilo 
Batıray (Salih Temel) 61 kilo 
T&fl>ınar (Kemal ·Tezer) 69 kilo 
Sl!kap (Ferruh Agln) M kilo 
GUrayak (S. Bqlangıç) 60 kilo 
Martblr (Fikret AUı) 48 kilo 
GUnUn en heyecanlı ve gUç kotUIU bu -

dur. 
Kaydedilen hayvanlardan Karanfilin bu 

kotuda kotmıyaca#ını zannediyoruz. Taşı
dıkları atır kilolara rll#men Dandly bu ko· 
1Uda en ~ze çarpan atbr. Özde.mir ken
dlılnln en kuvetll rakibidir. Yarııın bu i
ki at arasında olaca.tını :aannedlyonız. 
Tqptnar ve Komlearjın plbe olmaları lh
Umall kuvellldlr. 

UçU'NCÜ KOŞU: Dört ve daha yuknn 
yqtakl ve hiç koıu kazanmamııı halis kan 
arap at ve kısraklara mahııı.uııtur. lkraml -
yelli 2M lira mesafesi 1600 metredir. 

Bu koşuya lıç hnyvan kaydedllmlıtlr. 
Keklik (S. Demet) 
Sel (C. Apayık) 
Bozkurt (N. Kurtay) 
Bu koşuda Kekliğin bir 111 yapacağım 

zannetmlyorua. Sel ile Boakurtu lae bir -
birinden ayırmıya lmk&D 70ktur. t'ldıd de 
güzel ve kuvetlldlr. Yqının Bozkurttan 
fazla olması dolayısiyle Selin ıansı biraz 
fazladır zannındayız. 

DÖRDUNCU KOŞU: Rağbet koşusu : 
Uç ynşında ve hiç kotuya gtrmemlf hallı 
kan arap erkek ve dişi taylara mahsuııtur. 
İlcramlyesl 2M lira mesafeli 1200 metre -
dlr. 

Bu kosuya dört tay kaydedllmlııttr 
Sl'yhan (Tah.ltn Doğan) 
Misket (Vehbi Koç) 
Şahin (Hamit Horan) 
Yılmaz (M. Eren) 
llunlann hiç koııusunu görmedik. İlk 

defa koşacakları bu yarıııta bu yavruların 
ne yapacakları pek keııtırllemeıı. Bay Veh· 
bl Koçun Jdlıkctl diğerlerine nazaran r,-U -
~el ise de hemen hemen her hayvanın tay
lığında ~eçlrdl~ surşln tAblr olunan ayak 
acısından mustariptir. Bizce koşu ŞBhln 
ile Seyhan araınnda geçecektir. 

BEŞİNCİ KOŞU: SUlUn koşUBU : Dört 
ve dalıa yukarı yaşta ve bu kO§uya gelin· 
ceye kadar kazançları yekGnu 4000 lirayı 
doldurmıyan yerli yarım kan lnglllz at ve 
kısraklara mahsustur. İkramlyeıl 320 lira 
meıa!esl 1600 metredir. 

Bu koşuya yedi yarım kan kaydedllrntı • 
lir. 
Baskın (C. Apayık l 
AlceylAn (F. Atlıoglu) 
Uçar !Tahir) 
Berceste (S. Hallm) 
Poyraz (S. Hallm) 

u L ' '"" .. 

Haziran devresi 
imtihan günleri 

lesbil edildi 
Okullarda dersler ne 

vakıt kesilecek ? 

Ga~enlerde kansını öldüren 

Ahmet Portakal 
1 sene 4 ay ağır 

hapse mahkum oldu 

Mevcut ve bugün iılemekte bulunan 
imtihan talimatnamesine göre 1939 - 1940 

Birkaç gun eve! Samanpazarında Yenl
myat mahallesindeki evind ~ karısı L\itfi
"' Portakalı bıçakla yaralıyarak olclur
mekten suçlu Ahmet Portakalın muh:ıkc
meıi diln neticelcnmiı ve karar tefhim o -
lunmu:;tur. Birkaç gün evci muhakeme sa
lahatınr naklettiğimiz oldürme dava1mın 
faili olan Alım:t Portakal dün mUd.:ıfıı:ısı
nı yapmış, ve ilk ifadelerinde bir turlü 
soyliycmodigi bir hususu, yani katısınr 

kendisinin üldürdU~UnU itiraf etmiştir. 

Bu cihet daha evel muhtelif delillerle za
ten sübut bulmuş bulunuyordu. Bu dAvnda 
iddia makamını işgal eden miıddeiumumi 
muavinlerinden B. Sami Alaçam da geçen 
cclaede okuduğu iddianamesinde Liltfiye 
Portakalı kocaaı Ahmet Portakal'ın bıçak
la öldürdüğünü sabit ıörerek ceza istemiş
ti, B. Sami iddianamesinde hadisenin vu
kuuna tekaddum eden aylar ve günlerin kı
ıa hlklyesini naklettikten sonra vaka gü
nü evde karı koca arasında başlıyan dil 
mıiııakaıaııınm münazaa halini aldığını, bu 
sırada Lütfiycııin ekmek bıçağiyle Abme
diıı üstilne yürUdil~ilnU, çocuğunun ferya
dr iizcrlne iıln farkına vararak ve Lütfi -
yenin çenesine yumruk atarak bıı;ağı e
linden alan Ahmedln bu ıefcr karıımı bı
çaklamaia baılıı.dıiını ve LUtfiyenin aldı
iı bu yaralar ylizUnden öldilğUnU kabul e
diyordu. Gene iddlanımede Ahmedin, ha
yatına lcarıı çolc bir tehlike kalmamııken 
Liltflye7l öldilrmilı olmaaı halinin, meıru 
mUdafaa halini bertaraf ettiii zikredili
yor, ancek, Liltfiyenln kocaamı aiır ıöz -
!erle tahkir ettiği, Sadıkla ıevlıtlğlni, o
nunla metres hayatı yıpdığını Ahmedin 
yilzUne karwı ıöylemeıl aiır bir tahrik o
larak kabul olunarak bu harekete uyan ce
za kanununun 449 uncu maddesinin birin
ci bendinin ve 51 inci maddeılnln ikinci 
fıkrasının tatbiki lıtenlyordu. 

ders yılı haziran devresinin imtihan gün
leri tesbit olunmuştur. 

Ort.nokullarda derıler 23 mayıı perıem

be sabahından itibaren kesilmlı buluna -
caktır. 27 mayıs pazartesi günu bütün li -
ıelerde bitirme imtihanlarına ba,ıanacık
tır. Ortaokul eleme lmtihanlanna 23 ulı 
günü başlanacak ve o gUn türkı;e, 29 s;ar
şamba tabiat bilglıl, 30 perşeınbe mate
matik derslerinden imtihan yapılacaktır. 

Eleme imtihanları neticeleri 4 haziran u
lı ubahı talebeye tebliğ edilecektir. 

Ortaokul sözlü imtihanları 5 haziran 
çarşambıı günü başhyacak ve 28 cuma gü
nü bitecektir. 

Lise bitirme imtihanlarına gireceklerin 
adlan 25 mayıs cumartesi aabahı okullar
da ilan edilecektir. Liıe bitirme lmtihıın
lanna 27 mayıs pazartesi günü başlanacak 
ve 15 haziran pazartesi günil nihayet ve
rilecektir. Bu imtihanların neticeleri 17 
haziran pazarteıi ıünü teblii edilecektir. 
Llıe devlet olgunluk lmtlhanlarUHn fen 
ve edebiyat kollarmrn tUrkçe kompozis
yon lmtihanlan 22 ha zir.an cumartesi; e
deblya t kolunun edebiyat ve fen kolunun 
matematik grupu 24 haziran pazartesi; e
debiyat kolunun felıefe ve tarih, fen ko
lunun tabllye ve fizik ıruplan 26 haziran 
çarıamba; edebi)'llt kolunun tabiiye n 
matematik, fen kolunun lelıefe ve tarih 
ırupları 28 haziran cuma (llnll 7apılacak
tır. 

Şehir ilköğretmen okullınnda 27 mayıı 
pazartesi 1UnU denıler kesUerek, Sl ma -
yıı cuma aUnU aözlU imtihanlara baılına
cak ve 20 haziran cuma ıilDU bltlrUecek
tlr. 

Bu ıuretle TUrklye'dekl biltlln Ortaöi
retlm mUe11eaelerinde haslran nihayetin
de her tUrlil imtihanlar bltmiı olacaktır. 

Kayaeri' de ağaç bayramı 
ICayMrİ, -4 a.e. - KayMricle lıtı MM lıir afaç 

dilı- Hferlıerliii pıpılıaııtır. .. Hferlıerlilı elll • 
petiıı. hiitlia lıöylerİM lıadır 1a1slmıtır, T ıpılaa •• 
f•t bayrımlıırındı meyYllı Ye ınerruıı 283.CIOCI fi
dan dikilerek hir çok yerler aiaçlaadırılmııtır. Kay· 
ııerinin yakiainclelıi Ali dafıada lolı..ıa ... er· 
manlıcı Jelİtlirme teıeblııiıü de ilerle•İı ... lterıda 
10 bin ocak •çılarık tohum ıltılmııtır. llo dıfm ce
nup aatlaı -ilindeki aakıı ıfaçlarıaa fq!Jk aııu 
1apılma11 için tedbirler alı-ııtır. 

il""'''' '"'ti'" "'A'"' v .... .,.. .... ' ''"''' 'I 
, .. , ................................................. _ 

lzmir ve Sinop'ta 

havalar fırtınalı 

DUnkU duruımada maznunun mUdafaa-
7a taalldk eden ıon ıözlerini de dinledik
ten ıonra müzakereye çekilen hlkimler 
heyeti, ıaat 13 e doiru kararını teblli et
miıtir. Kararda, iddia makamı tarafından 
sabit ıörUlen cihetler ıYJien ve ıııiı yu. 
kan aynı cUmlelerle kabul edilerek ıuçlu 
Ahmet Portakal 22 ıene atır hapse mah
kdm Ye •iır tahrik aebeblyle bu cezanın 
Uçte ikisi affediliyordu. Bu hale göre Ah
met Portakal 22 senenin Uçte biri olan ye
di ıene dört ay ağır hapse, Uç aene müd
detle Amme hizmetlerinden memııuiyete, 

1900 kuruı mahkeme masrafının tahtı iline 
temyizi kabil olmak üzere mahkum cdil
miıtir. 

Ahmet Portakal kararr ve reis B. Na
clnln karan iıah eden 13ılerlni ıllk~netle 
dlnlemiı, bu eczasının tecil edllm:ılnl ls-
temİ$SC de, tnbii kabul olunmamıetır. 

Kır, ç.a111 ve mahalle bekçilerinin 
suçları 

Kır, çarıı ve mahalle bekçilerinin 
vazifelerinden ileri gelen veya vazi -
felerinin ifası sırasında meydana ge -
lecek suçlardan dolayı ilk tahkikatın 
icrasında haklarında umumi hUküm -
!er tatbik olunarak memurlar muhake
mat kanunu hUkUmlerinin tatbik edi
lemiyeceğine temyiz mahkemesi tev -
hidi ittihat yoliyle karar vermiıtir. 

Çağrı 
X Ziraat EncUmeni 6. V. 1940 pa

zarteai günü umumi heyet içtimaın
dan ıonra toplanacaktır. 

X İktisat Encümeni 6. V. 1940 pa
zartesi günü umum! heyet içtimaın
dan sonra toplanacaktır. 

lstanbul'da 

Bir ka~ak~ı 

ıebekesi yakalandı 
İstanbul, 4 (Telefonla) - GUmrUk 

muhafaza teıki15.tı İstanbul limanına 
gelen yabancı gemilere kaçak eıya ve 
uyuşturucu maddeler ıatarak muka -
bilinde gene kaçak eıya alan bir ıe -
beke meydana çıkarmıttır. Atikadar 
meurlar bugUn Haydarpa~ açıkların
da bulunan bir İngiliz vapuruna 1Up
h 'r sandalın yanaıtığını ve aan • 
daldan yukarıya iple bazı ıeyler ve -
rilerek, mukabilinde bir takım paket
ler alındığmı görmüşler ve derhal 
sandala yanaımışlardır. Yapılan araı
tırma neticesinde sandaldan vapura 
kaçak afyon verildiği, mukabilinde 
yabancı paralarla kaçak yabancı ılga
ralar alındığı anlaşılmıştır. Avrm, Ya
ıef ve Nadir adlarmdakl Uç kitinin 
Üzerleri arandığı zaman İngiliz lira
ları ve ıekiz paket afyon ve bir ıürü 
kaçak eıya bulunmuıtur. Yapılan tah 
kikat sonunda alınan kaçak ıigaların 
Beyoğlunda Hayık adında bir ermeni 
tütüncüye ıUrüldilğü anlatılmıı ve 
hepsi de adliyeye•teılim olunmuıtur. 

Balkan Antantı 

Ekonomik konseyi 
Haber aldığımıza göre Balkan an

tantı ekonomik konıeyi tarihi değlı
mediği takdirde bu ayın 27 ıinde Yu
goslavyanın Adriyatik sahilindeki 
Dobrovnik ıehrinde toplanacak ve 2 
hazirana kadar devam edecektir. Bu 
konseye hükümetimiz adına lttlrak 
edecek delegemiz önUmllzdeki ıUn -
lcrde tesbit edilmiı bulunacaktır. 

Yamanlar dafmc:laki heyelin 

5-5- 1940 

Avrupa harbi 
karşısında 

Birleşik Amerik 
• 

( Başı ı. ıncı say/ada J 

mitti. Bundan sonra birçok 
ler)e sôy)ediği nutukl=\rdn 
fikrini teyit ederek dün 
ıu)hperver adan ı .. ıdan biri ıı 
tiyle yalnız bir r .. t altında atetl 
korkmuı ve ondan ıçtinap etmi 
O da tecavüze kartı mefru 
dafaadır. Cümhurtcisinin haticJ 
nazırı M. Cordell Hull cümhurre' 
nin ıulhıeverliğindeki bu İnce 
tayı daha vazıh bir ıekilde teba 
ettirerek Amerika hiıküm ti 
hanıi bir ıiyaıi gayeye mutev 
ittifaklardan içtinap etmekle be 
ber, harbi teıvik ve tahrik edeni 
ıkanun harici aayacaiı cihetle A 
rika'nın sulhperverlik iddiui 
böyle bir vaziyetle yapacağı ha 
ketinin, bir alikaıı olmıyaca 
daha vaktiyle aöyJemiıti. Ame ' 
Ayanı hariciye encümeni reiıi P 
tam bu huıuıta daha ileri gider 
21 ıubatta radyo ile yaptığı bir 
tabede Amerika'nın ötedenberi k 
ıi bir emel olarak takip etmekte 
dutu ayrılık politikasından onu 
yıracak fey Amerika'nm hak t 
dıfı ve hürmet ettiği l'ayelere k 
yapılacak taarruza, tiddetle mu 
bele ve müdafaa etmektir. 

Amerika efkanumumiyeaine 
lince ı 

Amerika hayata gözlerini açt 
ıündenberi, demokraıi reJımı 
içindedir. Amerikan zevki, am 
kan düıünceai Amerika içtimai b • 
yeai ve nihayet Amerika mantık ' 
temi bu maya içinde yuğrulmuı 
tekillenmiı bulunduğu ve bugün 
Amerika refah ve azameti de b 
medyun bulunduğu için, Hitler 
arkadaılan tarafından dünyaya 
ril.:-ck iıtenilen yeni nizam, Ame 
ka zihniyetine yalnız pek aykın d 
fil, aynı zamanda bu memleke 
milli vicdanı üzerinde çok derin ' 
ler bırakacaiını ıüpheıiz 
lazımdır. 

lı•İr, 4 •·•· - Ta-alar .. afılMla Çarılıılen 
•evkiinde 10 lıin _,,. .urmlıuılılı lılr ulıa11 b, 
lıyııı •• ,..l&IUll T •-atar .. ,.. -•lıe " ıı....ı.r .... ....n. uııalar lııııle retirdifi iteledi,.. fn ıı.,... 
lince teslıiı edilmiıtir, Sa aıecrumdaki lıoıaklalda • 
r• tamiri i~ia ~·lıı-lara faali1etle deYUI eln
makıadrr. 

Yardımsevenlercemiyeti 

menfaatine konser 
Sarm Bn. M. 111oau'aüa rlikselı lıiıııarrluinde lıu· 

lanan Yardım Sevenler Crmiyeli mrnfaatiııe 10 ... 
111 1940 cuma ıunu alıpmı ıaal Zl de Ankara Hıllı 
evi ıalonıında Orkestra Piyano, Orkestra kemH 
konseri •erilecektir, 

Ork11tr11 tef: Dr, Pruloriuı, PiJ&aİat: Prof. Mi· 
lal Fenmen, Viyolonist: Prof. >.. 1. Vinklar. 

Fiyatı: 1 liradır. 
Sıtıı yerlrri: 11.ıııkalar caddeai Haaaa Ecıadepo• 

ıa, Y eniıehir Eczaaeai. 

Beden Terbiyesi 
isli~are heyetinde 

Amerika umumi harbe girerk 
ne gibi sebepler bu memleketin 
kanumumiyeıini tahrik ve har 
teıvik elmitıe bugün ondan da 
kuvetli sebepler doğmağa baılamı 
tır. Şimdiden efkarıumumiyenin b 
yük bir ekseriyeti müttefikler tar 
fındadır. Oç dört ay evel yapıl 
ltlr ankette hallan % $3.l lnail.t 
ve Fransa % 8,3 Almanyatya tenı• 
yül etmİ§ % 26 11nm bitaraf vaziye 
te bulundukları anlaıılmıfh. Şu h 
le göre bugünden ıezilen bir ha 
kat varsa Amerika, kuvet ve de 
ıetle yapılmak istenilen emri va 
lere karıı uzun müddet tahanun 
edemiyecektir. Bir gün pek ya 
bir atide infilak edeceği ıüphe • 
olan efkanumumiyenin meıru t 
yikı karıısında üç unıurun bir a 
ya gelerek tam bir ehenk içinde 
merika politikaınmn müttefikle 
doiru milli vecheıini alacaiını 

a..ı.. tarlıiyeıi ae•• •iulıtörlifi istltan lıe1-
•Iİnin Z9 ni11a pıurt .. I ciıaiiıılealıeri tlena et
mekte olan toplantıları dun ıoaa •nıİtlir ... lop• 
lanlıiarda ıal11iıalıa aaroıi tnıii ıizerinde kararlar 
ılınmıı •• bıitçeden feder11yoalera ayrılecalı olaa 
talulıatın ne ıurdlc talııiaı ohmııcafı ft uaıi iı· 
lere 11rfedileceii muakere n tHlıit olınm•ıtar. 

Merkez iııiıare ~e1cti bıından lıaılıa, lıedea ter· 
lıiyHİ ... ıpor .ıikcllefi1etlaa dalıil olec•lı Hlıe· 
lerle aıukellcflerİll yerleri Ye yıı k•dleri .. kkında· 
ki düıüncelerinin n bu mnıa üzerinde çalıımalı 
üure, "jiıanutik •• iıcilik,. adiple yeai lıir fede
raı1oa teılulinin b.ı .. lıilete .,.... urarlaıtırmıı· 
lır. 

bii görüyoruz. 

Bir takım med ve cezirlerden 

Frou Frou ( M. Va.ranot) UçUncU 
İştirak eden diğer atlar: Berce1te, Yıl • 

dınm. 

DördUncU hafta: Uç YAiiı yarım kan fngt-
ll:ı: tayları 1200 metre : 

Şf.'hnaz (Satt Halim) birtnct rekor 1,27 
Tasvir <Fevzi LQttl Karaosman) ikinci 
Alev (İsmail Aksoy) UçUncU 

Nlrvnna (F. L. K&raoıman) 
Tunca CM. Atalay) 
Ka) dedllcn hayvanlara bakar bakmaz 

ilk nazara çarpan ıı;ec;en aenedenberl aşa -
gı yukarı hiç mağlCıp edllemlyen Nlrvana
dır. Poyraz kendisinin yegAne rakibidir. 
Bercestenin l'oyraza fedai kotacaJtını zan
nettiğimizden plAse olamaz. Baskın iyi va
ziyette değildir. Mamııfi pll\se olmak ııan
ıı Alceylanla nıU11tcrekttr. 

Dtin ıchrimizde hava kapalı ve durgun 
geçmiştir. Gecenin en düıUk aıcakhiı 10, 
giıniın en yUkaek ııcaldıiı 21 derece lr.ay
dedilmietir. Yurtta hava, doiu Anadolu 
ile Karadeoiz kıyılarının prk tarafların
da bulutlu, Trakya, orta Anadolu, Ege ve 
Akdeniz kıyılannda kapalı; Marmara hav
zasında mevzii yafııh geçmlıtlr. Yirmi 
dôrt saat içindeki yağı5lann metre ı:nu

rabbaına bıraktığı su mikdarı, Vanda 3, 
Çamlıceda 2, İznik, Göztepc ve Eıklo
hirde 1, Yeıilköy, Kocaeli, Buru ve Ba.. 
lıkesirde cUzi miktardadır. Rilzglrlar 
Karadeniz kıyılarında ıimal, diier bölııe
lerde muhtelif iltikımetlerden aanlyede 
:n çok 9 metre kadnr hızla; Sinop ve h -
mir çevrelerinde fırtına ıekllnde nmlı

tlr. Saat 14 te yapılan rautlarda en 7Uk
ıek ııcaklıklar da Çorlu, İatanbul, Null
li ve Antılyada 22, Edime, Bolu ve Ur
fada 23, Koceell, İakenderun ve Iallhl7e
de 24, Bahkealr ve Adanada 25, Buruda 
215, lzmlrde 27 derecedir. 

histe idare! hll8Ulllye hllleesl olarak ayn -
lan % de miktarı onbete çıkanlmııtır. 
TrlbUnUn altında kapalı glfeler bu hafta -
dan itibaren açılacak ve yalnıa bayanlara 
mahsua olacaktır. Bu vesile ile kalabalık 
arasına gtremlyen bayanlar orada rahat 
rahat oynıyablleceklerdlr. 8tadyom idare -
ılnln gösterdlgl bu yenlllk çok yerinde ve 
güzeldir. 

X Dahiliye Encümeni 6. V. 1940 
pazartesi günü umumi heyet içtima -
ından sonra toplanacaktır. 

X Adliye ve Teşkilatı Esasiye En
cümenlerinden mürekkep muhtelit 
encümen 6. V. 7940 pazartesi günü u
mumi heyet içtimaından ıonra topla
nacaktır. 

Ba toplaatıluda, 'lporcıılarıa 11hl -arenelerine, 
cezalandırılmalarına •e -rkeı teıkiliti1le holcele
ria ~Hap itlerine dair olan talm.taa-lerİll rele • 
cek içti9u uder lıaasrla-11 için ••nal eaci • 
ıMnlrr teıkil edilmiı •• ıeael dırektörlilk •erlıea 
leıkil.hınııı nıifeleri, ecnebi ıporcalarla le-• Ye 
••ili oliıapiyat koıaiteıi t.liıa&tna-leri ueriadelıi 
tetlıilılerini lıitiraİflİr, 

ra harbin müttefikler lehine kaza 

l:ıcağı ıüpheaizdir. İngiltere Nap 

yon zamanında ve harbi umumi 

ne İse timdi ondan daha kuvetli ' 

Harp devam ettikçe kuvetlenecek 

lan müttefik ordulan medeniye 

kendilerine tahmil ettiği vazif 

manaııını çok iyi anlıyarak hare 

etmektedirler. Ancak Amerika 

ziyetini ne kadar erken açıia vu 
cak oluna, Avrupa'da akacak k 
nm miktan o kadar az olacakt 

Biz 11rf insanlık ve medeniyetin 

an evel ıu badireden kurtulnı 

İçin bu müdahaleyi temenni edi İştirak eden diğer atlar: Dölal, Ceylan. 

Dört ve dahs yukarı yqta sat kan arap
lara 2000 metre : 

örnell (Halilk GUçlU) 67 kilo birinci re
kor 2,38 dakıka. 

Çelenk (Fehmi Slmsaroğlu) 58 kilo ikin· 
el 

YUkael (Salim İnak) 59 kilo UçtıncU 
btirak eden diğer allar: Bora, Bahtiyar. 

Dört ve daha yukan ynştakl halis kan 
lnglllzlere 2400 metre : 

Dandı (A11m Çırpan) 60 kilo birinci 
Komlaarj (Asım Çırpan) 60 kilo ikinci 
Şıpka (Halim Aysın) 52 kilo UçllncU 

Uc: yqh sat kan ingillzlere 2000 metre: 
Taylı (Fevzi LQl!I Karaoeman) Birinci 

~k'lr 2 27 dl\klka 
GUrayak ( S. Batlangıç 1 ikinci 

Cc: ya,lı saf kan arap taylara 1200 met • 
re : 

Tuna (İ. Hakkı Tekce) birinci 
Sova (İ. Hakkı Tekce) ikinci 

Hueuıt muhasebenin tertip ettlll betin· 
et haftada ıae Uç yqtı yarım kan iııaill• • 
lere 1000 metre tek yanıta : 

Mehlika (Fevzi LQt!I Karaoaman) bt • 
rlncl rekor 1,08, 1/2 dakika 

Tasvir (Fevzi LQtfi Karaoıman) ikinci 
Dölal CAhmet Kapari Uc:UncU 
ltllrak eden diğer atlar: Ceylan. 

Uc: yaeh sat kı>..n arııp tavlara 1200 met
re İsmail Hakkı T kçenln Tunıuıı yalnız 
koımuştur 

Dört ve daha vukarı ya.takt yarım kan
tnglllzl~re 2400 metre. 

Nlrvana (F vzl LQtfl Karaosman) bi -
rlnct rekor 2,53 dakika 

Frou Frou (M. Vacanof) lkiDc:t. 

Bu hatta çifte bahis bir tanedir ve dör
dUncU ile beşinci koşular arasındadır. Ye
ni alınan bir karara göre çitte ve ikili ba-

X Divanı Muhasebat encümeni 
6. V. 1940 pazartesi günü (10) da top
lanacaktır. 

Vekiller Heyetince ,...ı lıalıel edilea ~ 
•ulıumlerine ıöre iter •J lopla-11 ilıtiaa eılea 
merkez istiıare lıeyeti müteakip loplaatmaı uıiran 
lıaııada papauktır. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiiiiıııııııııııııııııı 

Gene bir dil meselesi 

B azı güzel kelimeler bulmuş - • 
tuk ki bizi, iğreti ecnebi 

malları kullanır gibi, yabancı keli
meleri harcamaktan kurtarıyordu. 

Bunlardarı bir kısmı tutundu. Bir 
kısmının ise tutunmamasının en 
büyük günahı gazeteci ve muhat · 
rirlerindir. 

Meseli arapça olan, fakat arap
Jar tarafından kullanılmıyan "müs
temleke,, yerine aldığımız "sömür
ge., ahenkli, manalı ve tarifi kendi 
içinde bellgatli bir kelime olduğu 
halde Babılli'de tutunamamıştır. 

Tele tük kullanılanlara tesadüf e
diyoruz. Fakat "itiyat., denilen ba
bacan ve her şeyin kolayına taraf -
tar aıinamız çoğumuza "müstem -
leke., dedirtip duruyor. 

Gene arapların kullanmadığı a -
rapça matbuat kelimesiyle kendi -
mizi ifade eder, gideriz. 

Bunun karıılığını "basın.. diye 
almı,ıık; itiyat elendi buna da en-

gel oldu. 
Araplar havada uçan aletlere tıy

yare değil, tair derler: biz bu mu -
bal§ga ile ismi fail siygasına sarıl
mışızdır. 

Bu fıkrayı Yunus Nadi üstadı -
mızın J mayıs tarihli Cumhuriyet
te yazdığı bir başmakalede "uçak,. 
kelimesini kuJJandığını görerek ya
zıyorum. 

Bu örneğe öteki muharrir/er de 
ayak veyahut kalem uydursa/ar, di
limize kendi malımız olan bir keli
meyi kazandırmış olacağıT. 

Fakat ne gezer I Aynı gazetenin 
bile öteki sütun ve sayfalarında ba-

dili özleştirmek yolunda bir adım 
değil, bir nevi anarşi ifade eder. 

• • • 
Gazeteci ortluıu! 

Bir refikımızın IJiıkreı muhabi -
ri Romanya'da bir "gazeteci ordu -
su,, bulunduğundan bahsediyor. 

Bir telgraf haberi de Romanya'
da bulunan alman turist ve muha -
birlerinden çoğunun kurmay suba
yı olduğunu bildiriyordu. Şu halde 
"gazeteci ordusu,. tabiri mecazi ma
nada kullanılmaınııtır I ..... 

rıl harıl tayyare kelimesi kullanıl - Bir tloıtlak 1'e bir ilcin 
maktadır. 

Zaten bu türlü işler tam bir elbir
liği ile yapılırsa olur. Bir yerde 
tayyare, bir yerde ujjak kullaamak 

Bir yabancı ajansınını lstanbul'
da dini bir Ayine mUsaade edilme -
mek değil, tamamen idul ve .ma -

halli bir tedbirden faydalanrak dur
gun ve berrak sular11nızı bulandır
mak istediğini, kendi "aklı kasira -
ne" since yunanlı dostlarımızla a
ramızı bozmağa yeltendiğini öğre -
niyoruz. 

iyi Almanca bilenler, "boıuna 
pala sallamak,. ve "akıntıya kürek 
çekmek,. tabir/erimizi Göte'nin dili
ne çevirsinler. 

H,1kikatte ise manzara §Udur: türk
yunan dostluğu yalnız resmi bir 
bağlılık değil, halkın yüreğini sar
mıı bir sevgidir. Bir küçük misil 
ve delil gösterelim : 

3 mayıs tarihli lstanbul gazetele
rinden birisinde bir ölüm ilim §Öy
le başlıyordu : 

"313, Balkan ve harbi umumiye 
iştirak ederek ..... ,. 

Türk halkı o kadar yunan dostu
dur ki bir ölümün teessürü içinde 

• yazdığı bir ilanda bile "yunan har-
bi., dememek için "313 har~i,. de
meyi unutmamıştır. 

T.L 

ru:ı 

Necip Ali KOÇO 

lngiltere ve lzmir fuart 
• lz~ır, 4 •.ıı. - lnriltoreaia Anku• lıilyiik ek 

fı lıcarrt ate,esi dun ıehriıabdeki inıiliı ıe 
lıenaoloıı ilı birlikte kledıye rriıini ıirınl 
•• fora iıtlrak iıi azerinde ıoruıı .. ıtar, Ate19 
daa ıonra fıar n Kulıurp rk aalıas1111 ıumiı 
buı pllnlnr ılmııtır . laciliı hkiııaetiıtln lıa 
lıii,.Ulı Y~ aıuke-ıl lıir pnJoıı pıtırecıiı ... .
dılmılıledir, 

Hollanda 11e luar 
lımır, 4 a.ıı, - lkı gu:od r ,•lırıll' ıde lıal 

Holl nd>nın Ankara bu>i k .,ı uı brlr-:!111 rr 11 

tor B Lç 1 Uza ıiyu tle fuar L•klunda ,.,, • .., 1 
mıı ve huk met•n·n futra iıtırali için t eb • 
lıulıııacaiını ıörleııılıtir 

.-······································ • • • • . 
• • . . . 

Yurddaşl 

Bir meraklı hesap etmiı: 
Türkiye'de aarfolunan kağıtlar· 

dan yüzde on tasarruf edilse, bit 
yılda 800 bin lira ziyan olmaktal2 
kurtarılırmıt 1 

Onun için "Kağıt parçası" de
yip geçme! 

Ulusal ekonomi ve Arttırın' 
Kurumu 

~ •........................... 

"~&il 
Oldu 
l\İı\ 
......~ 

}'ı~ • 

l'rıo~ 

hl\rb 
iildj 
dia~1 
he 1 

llltırı 
lıl&QI 
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.. _ J ................................. , .. _,, D O N YA H'A''B E R L E R i 
Akdeniz'de harp 

tehlikesi mi ' 

. . 

• Akfio"':cf harbi ba§lıyalı, 
0 

harbin 
vesıl h l~enız. e yayılmnıu tehlikesi de 

bl e ırın· . 1 

Müttefik askerler Sovyet - Romen 
rna y l§lır. lk tchlilm itarcti ltal-
11 ·1:n. 1~nzetelcri tarafından verildi. 

ıW gı ız don 

Narvik'i çeviriyor ekonomik temasları 
1 l'ı d . anmnaının Norveç aula-

teft d n 11 •mha edildiği yazıldı. Alman 
• 1 onanına 1 fae.ı· sının ve hava kuvetinin 

Röros Norveçf ilerin el inde ! 
J11 h 1 ıYeti hakkında mubalegalı ha-

• j er er v 'ld. J rıc • crı ı. f burada kalmıt ol· 
i aydı b Ik· h . re ol ' e ı, tc lıke o derece ciddi 

n~Ya~~=~ıh lii~ayet denilebilirdi ki bu 
ıı. bir ka a~ıkate tevafuk etmese de 

tı dir H naatın, bir cörü~ün ifadeai
ı ecc et~· atta samimi bir görüı ifade 

Namsos'tan tahliye edilen 
askerler başka yerlere 

müttefik 
çıkarıldılar 

b~~:tıaa~~:~ı d~ ~l~anya ile ittifak mÜ· 
tn \>İ erının ıcabı yapılmıt mane· 
~~ltar;rdımdır da denilebilirdi. Fakat 
ısıY dah anb gaz tclerinin netriyatları, 

(Baıı 1 inci sayfada) 
Kıtaları nakledecek olan iki lnılllı harp 
gemisi açıkta fiyord'da beklemek mecbu
rly:tinde kalmııtır. 

rot'u hlll kontrollan altında tutmaktadır
lar. 

Dün Röroı'un on mil cenubunda Oı 

mevkii civannda ılddetll topçu faaliyeti 
lr.aydedilmlıtir. Burada, gönüllillerle tak
viye edilmi& olan norvec.;liler, diışman ha
rekatını t:hir için ı;lddetli surette miica
dele eylemektedir. 

arf a Üyük b' 
• :tıin ilk b ır taarruz hareketi· 
~lıı Bir t ornbardımanını tctkil etti. 

Namıoı mınta.kuında, bllhana Gronz
dan Sanıo'ya giden yol uzunluğunca lı:a -
demelenmiı olan fran11z kıtaları huıud 
Norveç otomobilleriyle ve .kamyonlarla 
limana nakledilıniılerdlr. Bu kıtalar Nam
ıoıı'n geldikleri zaman kUı;Uk gruplar ha
linde müsadere edilen Norveç balıkçı ge
miler-ine ve aalopelerine irklp edilmiıler -
dir. Bu gemiler, peroembe ve cuma günle
ri bütün gün uhll ile harp gemileri ara -
11nds gidip gelmlalerdir. 

rı. vanı n~aftan bu bombardıman de
Pı •darn~ erken, mcsul İtalyan devlet 
rMlta.Jy ,arı ve nüfuzlu poJitikacıları 

'trı.ıya a n._ın artık harp dı§ında kala· 
k J ladıl cagırıı açıktan aöylcmeğe baı-

1:.ırJı~r. Bunu dn bir takım harp ha· 
F'lharı takip etti. • 

ar' 1 o.kik b c:a; İtal , a u manzaraya bakılın· 
a denil Ya nın her halde çok yakm 
k l"ak etcek .. bir istikbalde harbe iıti-

~
• e ınege k . 1 
ırıanıl arar vermıı o masına 

trkS.p amcllyeai esnasında kıtaat hiç bir 
alman bombardımanına maruz kalmamıı -
tır. Bu ameliyata milttefiklerin sefer! ku
vetlerinin iki kumandanı lnıillz kuvetle
rlnln ıcfi general Carton de Wiard lle 
franıız kuvetlerinin ıefi general Cadet 
nezaret etmiılerdir. 

etrne"a~zdı. Cünkü harbe :iıtirak 
llu "u~e .. 

1 
arar veren bir devlet bu· 

tı .. ru t .. ·ı 
. talya.' u ı e ilan etmez. Sonra I- Alman ilerleyiıi 

• nın Al ın devleti ' manya ile demokrat Namıoı hududunda k4in Nuordlu'den: 

. >'• •t I ada ıken, böyle bir macera• Haber alındığına göre almanlar Steink-
e~· bu saf~r ar~ıundaki askeri harekat 4 a. a. - Hıı.vaa: 

• Burıu~lrnası rnakul görünmüyordu. jer'den Grong lıtikametlnde llerlemeğe 
"e h a beraber, bu kadar gürültü devam etmektedirler. Snoaa civannda al
l"at dat'J>1 hazırlığı kartıaında demok- mantarla norve~liler aruında milaademe -

ev eti tedb • ler olmu~ ise de alman kıtalan Trondhe -
l'İ:tetini h. er • ır almak mecbu· im'in ılmallndekl mıntakaya kumanda e
bıukab'l ıssettılcr. Tedbir daima den miralay Getz'in ıulh teklifleri yaptı
lrlll"§ıJ ki tedbiri davet eder. Ve bu ğını öğrenerek taarruzlarına nihayet ver -
lar d 

1 
.. 

1 tedbirler karıılıklı zarar- rnlılerdir, 
liind~gurur. lngiltcre ve Fransa, Dltcr cihetten alınanlarla norveçliler 

ıstan'la A • §llrf< • vustralya'ya ve uzak Boroı'ta ve Oı mıntakaıanda ıiddetle ~ar-
ı~ rtiı'da gıden gemilerini artık Akde· pışmışlardır. Almanlar norveçlilerden faz 
ar en g · • ı ı · · Hına I eçırmıyorlnr. Ve ftalyan a zay at vermı&lerdır. 

il arına g ·ı · · Müşahitler, cepane ve bilhasaa yiyecek __. l"ını cmı erının uğramala-
r f lllenetmi•I d' B darlıfı yüzilnden iki tarafın da pek müı-
L rarı Y er ır. u İngiliz ve 

eı· }:' sız gem· ·ı · . . kül bir vaziyette bulun.dutunu b:yan et-
bl, akat it 1 ıcı crı ıçın bir zarardır. mekt.edirler. 
h'Yik ed a ~an iktisadiyatını da taz-
r lakını en hır vaziyettir. Çünkü bir 

1
, ı-ı ın 7addeler ltalyn'ya deniza§ı
ö' de ne~ ekctlerden bu gemiler için
' takı a edif mekte idi. halya'nın bir 
3' de brn lllnddcleri de bu gemiler için-

~~e\{ı:~~a ıneml?kctlcre nnklcdil-
t
,hir d ~r. Cerçı halya'nın büyük 

enı t• lcat b z ıcaret filosu vardır. Fa-
,. u g ·ı 
• !\a'-] • eını er yalnız İtalya malı 
.. 1( etınıy r ·ı· btile • or. ngı ız ve Fransız ge-
~ ltal rı İtalyan malı nnklcttiği cibi 
I' Yan g ·ı · ' ..ı;lek 

1 
• cmı crı de yabancı mem-

"'°Ş et erın rn 11 1': İltldi in .· • a arını nakletmektedir. 
, ta.ı gılız ve Fransız gemileri 1-
i' Yan ın 1 t ,. l'llile • a 1 a~ımıyncak. Alman ge· 
~ tır. l 1 es~sen denizlerden kalkmı§
' bıenı ~t!~ıka cemilerinin de naklet

ltiitn e/rı mümkündür. Amerika hü
dakje t ıyle halyan hükümeti are.ııın· 
lcika b?maslıırın hedefi, eğer filha
bıil •• ır harp tehlikesi varsa, bu ge

.. rın d r 1 bıa.la, e ta yan limanlarına uğra-
luf r1 ını menetmek maksadına ma-

o sa g k . l 
~tiası gerek ~ıhr. Şu halde talyan 
•thaı- ' ere ı racatındn ve gerek 
bıil ... r~tı.nda münhasıran ltalvan ge-
' .... ı ı . d . 1ta it 

1 
çın e Yapılmalıdır. FilhAki-

a Ya ı· bııl'a k~ ? . ıcıuet filosu bunu yap-
•e:tıi nf~dır. Fakat bu gflmilerin 
d'J Ycnı va • t .. d 'l'lıe}'d· zıye e ~orc "' l'pte e· 
lac:ak ~· ır: Bu da kolay kolay yapı-

l:: ır 15 değildir. 

Nakleclilen Norveç cukerleri 
Londra, 4 a.a. - Royter aj11nıının sa -

lihiyettar menbalardan öğrc:ndigine ııöre, 
general Pagc:t, Andalıneı'in tahliyesi hak
kındaki pllnında, Norveç baıkumandanlı
ğının baıka taraflarda daha miiessir bir 
surette kullanılmak üzere tensip edileceği 
bütün Norveç kıtalarrm da, lnıiliz kuvet
lcriyle birlikte nakletmeyi teklif etmiıti. 

Bu talebe muvafakat edici mahiyette lü
zumlu talimat ıönderilmiıtir. Fakat, bu 
suretle nakledll:n askerlerin hakikt mlk
darı hcnilz Londrada malQm değlldir. 

Mahalli mütareke 
Londra, 4 a.a. - Royter: hveç rad

yosunun neşrettiği biı habere gore, Trond 
heim'in cenup ve oimal mıntskalarındaki 

Norveç kuvetleri kumandanı albay Getz, 
mahalli bir mütareke talebi niyetinde bu
lunduğunu bildiren bir emriyevmi ne~ret
miştlr. Bu emirnamede ıu cihetler teba -
rüz ettirilmektedir ki, müttefiklerin çeki
liıinden sonra, Trondelag'dıki Norveç kı
talarınm vaziyetleri tutunamaz bir mahi
yet almııstır ve bu ıerait altında ı;arpışmı
ya devam etmek, hiç bir faydası olmadan 
bir musibete doğru cltmek olacaktır. 

Mahalli mütareke nasıl yapıldı? 
Londra, 4 a.a. - İngiliz radyosu bildi-

riyor: 

Geçen gece, 400 kiı;ilik bir alman ku
veti, Röroı'a girmek lstemiı iıe de ıehlr 
civann.da bütün gun devam eden çarpıııma 
!ardan ıonra norv:~liler ve iaveç gc.inül
IUleri tarafından geri pUskUrtulmüılerdir. 

Alınan haberlere gcire, küçük alman 
müfrezeleri, hilen, Trondheim'den cenu
ba doğru ilerlemektedir. 

Röroı hslkı, gUndUzleri, dai evl:rine 
iltica etmekte ve ancak ıecelerl ıchre dön 
mektedir. 

Röroı'u İaveç hududuna bağlıyıuı yol, 
hlll Norveç kontrolü altındadır. Fakat, 
buzların çözülmesi dolayıalyle bu kontrol 
baz an büyük güçlilklerle ka rıılnomaktadır . 

Alman hücumu püıkürtüldü 
İsveç hududu, 4 a.a. - Havu: Röroı 

mıntakasında blitün gün cereyan eden bir 
muharebeden ıonra evelki gece 100 kadar 
norveçli ve İsveçli gönüllü 400 almıuıı Oı
lo lıtikametinde geri pUıkUrtmüılerdir. 

Emin bir menb&dan öğrenlldlğine göre 
norveçlller cenup istikametinde almanlan 
takip etmektedirler. 

Trondheim mıntaka11ndan hareket eden 
bazı alman müfrezeleri cenuba doiru iler
lemektedirler. 

Trondheim'in 50 kilometre ccnubuıar

kiıinde klin Dolbu'nun alınanlar tarafın
dan i11al edildiii zannedllmektedir. 

Namıoı İfe yaramaz halde 
Grong, 4 a.a. - Aıkerf mUttefik mah

fillerinde öğrenildiğine gör~ Namıoı, al
man bombardımanları bu limanı ite yara
maz bir hale retirdikleri için tahliy: e. 
dilmlotlr. 

Bununla beraber Norveı;in ıimalinde 

müttefiklerin mevzileri nrar görmemlı
tir ve İavcç dem1r maidcni yolu muttefik
lerin ablukası altındadır. Botni körfezi
nin buzları erim:diği miıddetçe bu yol 
müttefiklerin abliıkaaı altında ka!acaktır. 

~ıkerl mahfillerde beyan edildiğine 

göre, müttefikler ha~ ve deniz harc:kltı
na glttik~e artan bir ıiddetle devam ed~
ceklerdir. 

Bir İngiliz zabiti Havas ajansının mu
habirine ıu beyanatta bulunmuıtur: 

Almanların Namsoı'u ilk bombardı
manları limanda ve ihraç lııkelesinde hiç 
bir zarar husule getirmemiııse de 26 ni
sanda alman tayyareleri tekrar hilcum e
derek 14 saııt süren ıılddetli bir bom bar -
dımandan sonra iskeleyi ve limandaki te -
si&atı tahrip ederek müttefiklerin bu li -
mandan takviye kıtaları göndermelerini 
imklinsız hale g:tirmiılerdir. 

Zabit, tunları illve etmiıtlr: 
"- Namsos'a tank ve kamyon çıkarıl

mış olsaydı bile yollar geçilmez bir hale 
ıetirilmiş olduğundan bu malzemenin cep
heye nakllnc esasen imkin yoktu.H 

Alman hava üsleri 
ıiddetle bombalandı 

yakında baıhyor 

Sovyetler Romanya'ya 

font ve pamuk verecek 
Blikreş, 4 a.a. - Havas: Sovyetler 

birliği ile Romanya arasında munta • 
zam ekonomik ticaret mübadeleleri -
nin pek yakında organize edilmesi 
beklenmektedir. Romanya'nın Mos -
kova ticaret ata§esi Christeoreano, 
Bükreş'e gelmiş ve Romanya ticaret 
nazın B. Christu tarafından kabul e -
dilmiştir. 

Sovyetler birliği hükümeti, Roman
ya'ya font ve pamuk ihracatını kolay
laştırmak arzusunda bulunmaktadır. 
Bu aovyet talebi, Bükreş tarafından 
kabul edilmiştir. Kontenjanları, tedi
ye şartlarını ve iki memleket arasında 
nakliye işlerini tanzim için yakında 
görüşmelere ba§lanacaktır. 

Harptcnberi Romanya'nın font ve 
pamuk ihtiyaçları artmış ve bu mad
delerin başka memleketlerden ithali 
de bazı güçlüklerle karşılaşmağa baı
lamıştır. Yakınlarda fena bir vaziyet
te bulunmaktan kendisini kurtarmak 
i5in Romanya metalürji endüstrisi ip
tidai madde ve yarı mam01 madde va
ziyetini iyileştinneğe çalışmakta ve 
bunun için de yeni yabancı bayilerle 
milzakcreler açmaktadır. Romanya 
metalilrjiıini idare edenler, ayrıca 

Belçika'da da başka bir satın alma 
menbaı bulmak imkıinlarını dilşün -
mektedirler. Amerika ile yarı mamOl 
demir ve dikenli tel ithali hakkındaki 
müzakereler de müsait bir hava i -
çinde devam eylemektedir. 

İsve~'in bitaraf hğı 
Almanya ile Sovyetler 

bu hususta mutabık 

kalmışlar 
Moıko.a, 4 a.a. - Tu ajanıı iki tthip ı..ıret· 

-idedir. Ajan, enll So•1eıltr lıirliiia Bilıorı 
mukabilinde Prtaamo'aua .a Alaad adalarınm Yt• 
rilıııeıini Finlandiyaya ttlılıf etıifine dair dolaıaa 
iddiları inip tlmtktedir. 

Sonra dt, SoYydler birlifiııia ıeçen !tafta al-a 
•iıkümrtine bir nota indi tdrrrlı Al ... nya tarafm. 
dan lnrçr kartı yıpılıcak lıir •arrktlİll ktndiıinu 
ıa1ri doılane bir hırrktt ltllkki tdiltctfini ,.. Al. 
m•n71n111 A ' ınd ıdalırrnı itraline musanuha •de . 
miyecrfini bildirdifiııe dair nrilen lıılıeri de tek· 
zip e1lem•ktedir. 

T aa, fonları ilin •lmektrdir : 
"Hakiluı ıadur: Alınaa - SoyYel ıdHÜ tecniia 

İtilifı mucibince iki hafta eni Moıkonda ili ta • 
raf araınıda İslitareler :rapılıaıı Yt bu nolıtai anar 
lutiıi ndicuinde inesin bitaraf kalıauı iki llıit 
larafın miiıtuek menfaaılcri icabmdaa oldaia ıuı· 
hur etmiıtir .,. 

Yugoslav - Alman 
iktisat komitesi 7 
mayısla toplanıyor 

1 saaen it 1 . • 
l\:tısiyte . a Yan Jthalatı harp do-

di. Şinıcİ· bır ta~ım tahdidata tiıbiy
de Jrı .. ·ı ·ı kendı tahrikatı neticesin· 
d ~ • ı2lcr F ıı.11 al ve rnnınzlar tarafın-

N orveç'te mahalli bir mütareke akdi 
için bir Norveç zabitinin alman makamla
rlyle müzakereye giriştiğini haber alan 
İngiliz harbiye nezareti Norveç ordusu 
başkumandanı ile erkAnıharbiyesinin bir 
ingiliz harp remisine binerek meçhul bir 
istikamete hareket ettiklerini teyit eyle -
mektcdlr. 

Diğer cihetten kırat Haakon, henüz 
Norvec;'te bulunmaktadır. Bu itibarla ya
zılan emriyevmi ve mahalli bir mütareke 
akdi huıuaunda yapılan müzakereler için 
Norveç ylikıek kumandanlığının muvafa
kati istihııal edilmiı değildir. 

Londra, 4 a.a. - Sallhiyettar bir m:n
badan verilen haberlere göre, lngiliz hava 
lruvetlerinin Stavanger tayyare meydanı -
na yaptıklan hUcum esnasında almanlar, 
hafif bir mukavemet ıoıtermiılerdir. Du
nun sebebi, pek muhakkak olarak tayyar: 
meydanına evelce yapılmıı olan ı;iddetli 
hücumların vücuda getirdiği hasarlardır. 

Filhakika, hava meydanı etrafındaki bina
ların ekııeriıl, yangın bombalariyle yakıl· 
mııtır, 

Belgrad, 4 a.a. - Alman - yugos
lav daimi iktisat komitesi ilk içti
maını, 7 mayısda yapacaktır. 

lta.lyil •nan hu tedbirlerden sonra 
d ~ ' ınuhar· b' · 1l:ı h ld ıp ır vıızıyette olma-
ltıektira le Yarı ablukn altında de
l'or. v· ~al~a bundan şikayet edi
t•kat ~ akıkaten vaziyeti zordur. 
lliğcr t unun ıncsulu kendisidir. 
lına.n akraftan ltalya tarafından a
" as eri t db' 1 l . . e Fra e ır er, ngıltere'yı 

Kimler teılim olacak? 

İktisat nezareti müsteşarı Dr. Land
friedin riyaset ettiği alman heyeti, 
Belgrad'a önümüzdeki pazartesi günü 
muvasalat edecektir. 

Yugoslav heyetine ticaret nazır mu
avini Pilja riyaset edecektir. 

Kıral Boriı Dr. Clodiua'u 
kabul etti 

-S-

Akdeniz' de gerginlik 
devam ediyor 

(Ba~ı ı inci sayfada) 
ıının Duı;e nezdindekl teşebbiısü ve Va -
ıtngton'daki italyan elı;iıi Colonna'nın 

Sumner Vellı ve cUmhurreiıi Ruzvelt'le 
yaptığı müllkatlarm bundan mütevellit 
olduğunu yazmaktadır. 

Muharrir diyor ki: Muıolini, ıimdiye 
Jca.dar gayrimuharipliği elden bırakmak 
taaavwnında olmadığı ccvabmı vermiı
t!r. Fakat ıtatüko ne lr.adar devam edecek
tir? Burası malQm delildir. Bundan dola
yıdır ki, lngili:ı: ve franıız amirallıkları 
Akdenizde bazı tedbirler almıılardır v: 
Yuıoslavya, kendi hudutlarında, aynı tarz 
da hareket etmlıtir. 

Ocuvre gazetetinde, Gcnevleve Ta
bouis, ltalyan mali mahfillerinin, Blrleıik 
Amerika lh iyi münasebetler ldameıine 
elbirliği ile taraftar olduklarmı, çünkü 1-
talyanların, Birleıtk Ameriks"dan, bilh11-
e.a sulh zaınsnında, tarkt Afrika ıervetle
rini ve memleket 11net kaynaklarını iılet
mek i~in istikrazlar akdetmek l1tedikleri
ni söylemektedir. 

Jinice ıazeteslnde, Robert Lazurick, 
Musollni'nln kurnaz fakat tehllkeli bir il 
yaptığını yazarak diyor ki: 

Muıolinl'nin vaziyeti. fransızlarla in -
rilizlerin kartmnda müttefılder 1talya'
nın muhasemeılne rıza goaterdikleri nis
bette ztfa düımektedir. Musolini 1ulya 
mukadderatına hlkimdlr, fakat bu ıercf 
korkun~ olmaktan hlll kalmaz. Temenni 
edelim ki Duçe memleketin menfutinl a
~ıkça müdrik olsun. 

Pertinax, Ordre razeteılnde ıöyle dl -
yor: 

Eğer yarın tutya harbe atılacak olur
sa, İtalya'nın ıimdiki tlcsreti, İspanya, 
Yugoslavya ve Yunaniıtanla ksbotaja 
münhuır kalacaktır. Diğer bir tlbirle, 1-
talyamn rakibi ol.an denizci devletler, Al
maayarun ıekiz aydanberl maruz bulundu
ğundan daha ıiddetli bir abluka tesiı ede
ceklerdir. 

Almanyanın ablukası daha 11kııacaktır. 
CilnkU Almanya için İtalya yanmadacın
da, harict lleme a~ılan yol ltapanmıı ola
caktır. 

Amerika ltalya'ya itidal tavıiye 
etmİf 

Va.olngton, 4 a.a. - Ruzveltln matbuat 
mümessillerine vuku bulan beyanatındım 
sonra amerikan mahfUlerlı:ıde Amerlka.tııll 
Roma hllkUmctlne ltldaJ tavsiye ettiği ye 
Amerikanın aynı oekllde te§ebbUslerdc bu
lunmıya devam edeceği kanaati hllkUm 
.Urmektedlr. 

Bununla beraber lyt haber alan mahfil -
lcrde Mklm bir kanaat amerikan dlplo -
masla! tarafından İtalyayı itidale eevket -
mek için sarfedllen gayretlerin Musollnl -
nln aarlh bir vaziyet almuına yaramıya -
cağı ve Avrupa itleriyle aJAkadar görUn -
memek lstıyen Ruzvelt idaresinin bu ar
ZU8Unun bu teıebbUalert zayıflatacağı, hat
tA hiçe indireceği merkezindedir. 

Amerikan efkArı umumlyealnde haaıl o -
lan kanıı.ate gllre İtalya mUtteftkler için 
A.kdenl:ı:de ve Adriyatikte her an pek va
him mU,kUlat çıkarabilecek ciddi bir teh
like teokll etmektedir. 
Diğer cihetten kongre Azasından bir çok 

Jdmaeıer, Norveçte müttefiklerin uğı'adığı 
muva!faktyetsl:ı:llğln bUtUn bitaraf mem
leketlerde hlıısedllen emnlyetalz.llğl arttır -
dığı merkez.inde olan kanaaUerlnl sakla -
mamaktadırllll'. 

Tehlike var mı? 
Amerikan efkArı umumlyesl almımla.rın 

bu sen" içinde kati bir netice elde etmek 

için bUtün gayretlerini ııarfedeceklertm 
inanmıya mcyyaldır 

Hollanda'nın istilan 
Btr çok rnll§ııhltler, §imdi nleb t n ya -

kın bir Atide Hollandanın lstllAsı lmk4.nı
nı derpl§ eyit'mektedlrler. Bu hareket al -
manlara İnglltereye karoı genıo mikyasta 
hUcuma geçmek için yeni Usler t sis et -
mek lmk4.nını v rec<'kUr Aynı mUşahlt -
lerin kanaatına göre itnlyo.nın mUdııhalest 
bu vesile tle aynı :ı:amanda 'ltUku bulacak -
tır. Bu hal medeni milletler lc;ln gittikçe 
bU~ilyen bir tehlike te,kll et kt a r 

Bir ltalyan gazetesi ltalya'nın 
kuvetlerini övüyor 

Roma, f a.a. - D.N.B. Ajansı bildiri -
yor : 

İngiliz ve franııı:ı: matbuatı, denizden ge
lecek tccavUzlere karıı İtalyanın zayıf ol
dutunu yamtakta devam etm kt<>dfr. 

Tevere gazetcııı, bu mUnas betle bir ı -
taıya haritası neıretml11Ur B<ı haritada, 
italyan deniz, hava ve kara kuvetlerlnln 
bUtün hudutlarda tcokll cttllderi kaleler, 
ıema halinde gösterilml&ıUr. Gazete, İ -
talyanın zaafından bah11 d n bu teze iti
raz ederek ıöyle demektedir : 
Kapılarına İtalyanın hAklm bulunduğu 

AdrlyaUk denizi, tnmrun"n klllUldlr. 121 
ltalyan denizaltısı Llgllrya sııhtll ne Ad -
riyatik denizi methali arıuıında nöbet bek
lemektedir. Tircnlycn denizi, İtalya lisle -
rinde bulunan hava kuvetlerlnln kontrolu 
altında bir lı; d nl:ı:dlr. Meslna bo a::ı ile 
blriblrlne ba#h bulunruı ionya d nlzl tıe 
Tireniyen d nlzlnde, d nlzaltılardan başka, 
altı bUyUk harp gemlal, 83 kruvazör, 18 
muhrip, 62 torpido vardır. DU,man d Diz 
kuvetlerl, Akd nl:ı:ln Pantelcrya )'akının -
da kilitlenmesiyle blrlblrinden ayrılm~tır. 
Tam bir ısa.illi muhafua tertibatı, ltalyan 
ıaahlllerlnl tamamen himaye altında tut -
maktadır. Sekiz mllyon ltalyan &6ker1 çar
pıomıya hazırdır. 

ltalyan gazetelerinin yazdıkları 
Roma, f a.a. - D.N.B. Aj:w& b ldirl -

yor: 
BUtUn gazetelerin en faz.la mefgul ol -

duklan mevzu, Akdcııl:ı:e franaız ve lngi -
llz kuvetlerinln göndcrllmeııl meaelesldlr. 

GlornaJe d İtnlla gazeteal, Fransa ile 
in.ı;ııterenln, Akdenl:ı:dekl filolarını kuvet
lendirmek kararını hangi makllaUara isti
nat ettirdiklerini, lt.alye.n mllleUnln he -
nllz anlamadığını, fakat İtalyanın, buna 
ra#men. ııUkClnetl muhafaza ettiğini yaz -
maktadır. Bu gazete diyor ki: 

İtalya, Akdenl:ı:de filoların tecemmUUnll 
ilk defa olarak görmUyor. İtalya te.slr al
tında kalmamııtır ve mlllt menfaatleriyle 
Avrupanın fllt menfaatlerine mUstcnlt al -
yaaetlnl takip etmektedir. Fakat, müttefik 
kuvetlcrln Norvec;tcn g <'rl çekllmelc.riyle 
aynı zamana tesııdilf eden bu d nl:ı: nUma
ylıl. kaybedilen prestijin tt'krar t esisine 
matuf bir taarruz plClnı ise, bu nümayiş l
talyada intikamcı ve Azimli bir aksülamel 
yapacaktır. İtalya nereden gelirse gelsin, 
her tehdidi enerji ile pllskUrt • ,. 
Belçika ge:zetelerinin ':klan 

Brtlkael, f a.a. - D.N.B ld1ri-
yor : 

Belı;lka gazeteleri, bir fr&Mız - lngill:ı:, 
filosunun §arkl Akdenl:ı:e gönderllm si ve 
Mısı$, yakın farkta, balkanlarda büytlk 
bir aaablyet hUkUm 11Urm si keyfiyetine 
bllhaea nazarı dikkati cclbcdlyorlar. 

Standard ga:ı:etCJıl, czcUmlc, Cembcrleyn 
tarafından söylenen nutkun, demokrasi 
devletlerinin garp cephesiyle alakadar ol -
madıklarını ve katı hart'kAtın, başka ta -
raflarda cereyan cd ceğlnl göstcrdlC"lnl 
söylemektedir. 

Nleuva Vanden Dağ ga:ı:etesl, Roma -
mn, Akdcnlzdeki lngtllz f1101JUnun takvl -
yeslnl 1 talyaya mUtevccclh telakki ettlğlnl 
yazmakta, Nntlonal Belge azetc.sl ise, 
Norveçtekl ingill:ı: mu\'affaklyetsl:r.Jlgln -
den sonra, harbin l>qka tarafa nakledlle -
ceğtnl, mUttc!lklcrln y nl bir Selft.ulk cep. 
hesi kurmak arzusunda bulundukları muh
temel olduğUnu söylemektedir. 

Müttefikler çekildikten sonra 

Norveç gene azimle 
müdafaaya devam edecek 

Müttefik askerlerin Norveç 'ten çekilmesi 
muhtelif yerlerde nasıl karşılandı ? 

Stokholm, 4 a.a. - Norveç Telgraf ajansının neşrettiği bir notada Nor

veç, hüriyetin ilk safhasında elde edilen neticelerin derin bir inkisar tev

lid ettiği, fakat Norveç milletinin müttefiklerin maruz kıldığı mü§kilatı 

anlamağa gayret ettiği kaydolunmaktadır. 

Selüılyettar Norveç mahfiUerlnde Nor· ı
veç kıtalarının muhariplik zihniyeti baki 
olduğu ve eon hı\dlselerin Norveç mllletı- ., • ı t • A k 
nln ve hUkllmeUnln mücadeleye devam et- OQI erenin n arQ 
mek hususundaki azmini hiç bir vcçhile 
zayıflatmadı~, beyan edıı?'ek~edır. e ı ç i 5 i 50 fya da 

l ıveç te hayal ınkıaarı 
Stokholm, f a.a. - Havaa : 
MUttetlklerln Norveçte geri c;ekllmelerl 

İsveçte bUyUk bir hayal lnklaarı husule ge
tirmiştir. bııya nsa'yı da mukabil tedbir al-

sı . SeyJ<ctm • • · • ~ fılot ış ve ıngılız ve fran-
d' arı l k ır. ltaı s enderiye'ye "'clmieler-

tl\rşıaınJ: d.a bu mukabil tedbir 
I e her 'le' dığcr tedbirler almıf. 
1kı. tc..:~.' tnraf da bir nevi kar~ı-

Stokholm, 4 a .a. - Salahiyettar Nor
veç mRhfillerinde kaydedildiğine göre 
müttefik kuvetlerin ricati neticesinde i -
c;inde bulun.duğu müı;kül vaziyet dolayı -
ıiyle almanlııra teılim olacağını bildirmek 
üzere miralay Getz tarafından maiyetinde 
ki kıtalara hitaben yazılan emrlyevmi 
miralayın kumandasındaki yani Trondhe
!vval mıntaknııındaki kuvetleri istihdaf et
mektedir. 

Forenbu hava meydanına yapılan hü
cumlar esnasında, İngiliz hava kuvetleri, 
daha &iddetli bir mukav:mete kareı koy -
mağa mecbur kalmıılar.dır. Fakat buna 
rağmen, eıaılı hangar üzerine liızumu ka
dar dört bomba atılmıştır. Bunların çok 
ciddi hasara sebep olduğu muhakkaktır. 

Sofya, 4 a.a. - Dün sabahtanberi 
Sofya'da bulunmakta olan doktor Clo
dius, dün öğleden ~onra kıral tarafın
dan kabul edilmiştir. 

"Da.gene Nyhcter" gaz.etesl, lnglll:ı: do -
nanma.sının nlmanlann Norveçc aaker nak
letmelerlne niçin mAnl olamadığını ııor -
makta ve almanların 1nı;lltereye he.ve.dan 
yaptıklan hücumları teksif etmek U:ı:ere 
Norveç hava Uslcrlndcn istifade etmele -
rinden korkmaktadırlar. 

Sofya, 4 a.a. - lngiltere'nin Anka
ra büyük elçisi Sir Hughe Knztchbull 
- Hugessen dün öğleden sonra Sof
ya'ya gelmiştir. Kendisi, !ngiltere'
nin Sofya elçisi B. Rendell'in nez -
dinde bir kaç gün mi:::ıfü· kalacal.tır. 

Sof ya, 4 a.a. - lngiltere'nin Sof ya 
elçisi Rendel'i hususi mahiyette zi
yaret etmek üzere dün Sofya'ya ge
len Ankaradaki İngiliz elçisi sir 
Knatchbull Hugessen, bugün kırat 
Boris tarafından kabul edilmiştir. 

rtı '"";JırJ.,r .. b •ttır. musa akasına çık-

) Ocvlctl 
~.,. hörı e~. arasındaki münasehet-

l'ı.?ce, ııı~lh 1
". fıı~ıd daire içine gi

dı"ı:-r c·· <;ırldı surette tehlikeve 
~ .. t. • Unkii inıı 1 h.d. .. 

Nar'1ik'te çevirme hareketi Almanlar 
Soclal Democraten diyor ki : 

"Norveç alman himayesi altına girmek 
ve İnglltereye kareı yapılacak askert ha· 
rekAt için bir Ua teekll etmek tehllkeatne 
maruz bulunmaktadır ... 

ltalyan gazetelerinin yazdıkları 
Roma. f a.a. - Havas ajansı bildiriyor : 8 ~ı d'd h t 1 italyanıcazeteıerı,NorveçharekAtıhak- .. gra O 'lS O ~nan •ne 1ı· k ' · nn ar, " ııeler u-

l
dig'-'lcr ~ •nı '>lrnaktnn çrknr11k, ha-
lır ' •nı1nnlor " · h. · · Bi,~ 1 u:zcrınc nkım o-
\'~· ' xend· h b ıl<'leı-lc b .. ~. csn ımıı:a, birçok 
0~du~ıınıı .. uVlık hir de\'let adamı 
llın d .. n, ,Rnsterrni~ olan Musolini'-

Londra, 4 a.a. - İngiliz radyoıu, Nar
vik'in, dün akşam karadan ve havadan 
bombardıman edildiğini ve mllttef!k kıta

at tarl\fından bir çevirme hareketiyle ku
şatıldığını haber verml'ktc<lir. 

Müttefik ve Norveç kıtaatmın irkibı, 
Norveç bıışkumandanlığının kati mutaba
katlyle yapılmııtır ve müttefiklerin Nor
veçteki pllnlarının terki manasmr detil 
bu p!Anların tadili manaaını tazammun et
mektedir. Oeıterdal'do vo Roroı'un ce -
r.ubunda müsııdemeler devarn etmektedir. 

Alman deniz tayyareleri tarafından her 
hangi bir mayn dökülme ameliyeıine te -
ıebbüs edilmesin: mani olmak maksadiy
le, alman Friıon adaları üzerinde de ingi
llz tayyareleri keşif uçuşları yapmışlar

dır. Bu ingiliz keşif tayyareleri, ezcümle 
Sylt üsstlnden ve Hindenburg barajından 
alm11nlarm açtıtı ateşle kaflılaısmışlardır. 

Büyük miktarda inrlli.:ı: tayyar:leri tara
fından gece yapılan bu büylik hareketler 
esnaıunda, hiç bir kayıp ve huar kaydo
lunmamıştır. 

lngiltere sahillerinde alman 
tayyareleri 

Hollanda' ya 

tecavüz ederlerse 
Hollanda nazileri ne yapacak r 

Amsterdam, 4 a.a. - Almanlar Holan
daya taarruz ettikleri takdirde nazilerin 
kollarını kavuşturup karşıdan bakacakla
rını söyliyen holandnli nıızl ecfi Mussert, 
sözlerinin Felemenk Hlndiıtanındaki na
ziler üzerim.le yaptıiı tesiri tadil makıa
diyle bir telgraf c;ekmiştir. Mussert, bu 
telgrafında nulleri mllll müdafaa itinde 
mesul mevkilerden ayırmak suretiyle, 
kolları kavuşturma siyuetine bizzat hü -
lı:limetin mahkQm ettliini söylemektedir. 

kında mUtalealarında umumiyet itibariyle, 
tayyare kuvetıerlnln deDlz. harbi usulleri
ni alt Ust ettiğini lspatll çalıgmaktııdırlar. 

Popolo dl Roma gazetesinin İngtlteredckl 
hususi muhabiri diyor ki : 

. 
nazı müsteşarc 

Belgrat, 4 a.a. - Alman propagan· 
da nezareti müsteşarı ve turistik 
propaganda şefi Herman Esser, dün, 
Belgratta birdenbire hastalanmış ve 
Berlin'e dönmüştür. 

:rıı ,_ 0 "'ra t d e11; j~ 1" !' " ' evl.-•tlerlc hnrbe gir-
l'ı~. Aİ " 'kınc hali\ İtı1'nmamaktf\• 
l'tt k rn11nvn ·ı 
h 

I> rl\t d ·
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1 e tnc~gul olan de-
1\rbi 'ı•t ev etl"rin ltnlva ile bir 

~ ·ı ~ "Ilı 1 • • • 
g'. dir. F k .. "rt ll•e ak1a gelir iş de-
dı 1 1\ llt h 'k• b •C? '-'re lıitk.' ('r 1 ı hrafrn da ha-

e aiirukl un olanııyarak b.ir har-
alt ·"nnı"l • b 

tnda ciddi b. c~ı, UJ?Ünkü tt\J'tlar 

Stavanger ve Fornebu. üçüncU defa o -
Jarak tekrar bnmharduıı.ın edllmittir ve 
tayyare karardhl•:-1111 :ıit binalar alevler 

içindedir. 

Röroı Norveçlilerin elinde 
Fjalnaa, 4 a.ı. - "İlveç hududa,. Roy

ter muhabiri bildiriyor: lılanınalıd ır ıhtimal olarak 'kar-
ır. Norveçliler, bu hafta batında almanla

A. Ş. ESMER nn tabM1• ettUderi öaı.r vadiliDde Rö-

Londra, 4 a.a. - Dün akıam İngiltere· 
nin cenubu prkt sahilleri açrklarında dlit
mana alt oldutu tahmln edilen tayyare ıU
rültüleri işitilmiş, bunun Uıerine proJek· 
törler harebte geçıııit ve •iddetH tooçu 
ateşi açılmııtır. 

Diğer taraftan milliyeti tamamiyle ta
yin edllemlyen fakat alman tayyareıi ol
du~u tahmin olunan bir tayyarenin, dün 
akıam lnallterenin ılmallprld aahltıeri a
sıld&rmda ıeyrottili görülmüttllr. 

Difer taraftan Lahaye'de yapılan bir 
toplantıda nazi mebuı Van Tonningen 
bolandah naıri ırençllğine, alman nazl genı; 
litinin kahramanı Harat Venel'f numune 
olarak cöatermlftıir. 

BUyUk Brltanya hava kuvetıerlnln mo . 
dern muharebeye mUdnhalesl harp tekniği · 
nl ve milletler aruındakl dereceler silsi
lesini blltlll tadil etmlıı bulunduğunu, fm
paratorıutunun menfaati lktız.aeı kabul 
etmelidir. Eğer İngiltere bu yeni hakikati 
ve BU~1lk Brttanyanın kendi lradulnl dUn-
YllY& zorla kabul ettirmek için vücudu za- T I d 
ruı1 vuıtalan artık sahip bulunmadığı e evizyon' a tekômül 
keyfiyetini kabul edecek olursa, BUyUk 
Brltruıya bir çok harabllerden kurtulacak Nevyork, 4 a.a. - Bir televizyon prog
ve bUtun Avrupa bUyUk bir halleden ma- ramında bir mesafe rekoru kırıldığı bildi
=r~~!cdahaktıar.aOdll~manbt lktaUskadl ve siyasi j rilmektedir. Nevyorktan ne$redılen re-

nue r alml eı11ısına · 1 · mUstenlt beynelmilel yeni bir teşekkUIU ıım er ve sesler J 150 kılometrelık bir me-
tahakkuk ettirmek lmk&ı:l d&htUne «lre _ ıafede bulunan Chicago'dan sar~e 
.Utu. captedilmi$tlr. 



-·- \J ' '1 3 

Başvekilimiz Beşiri petrol sahasın 

Sondaj suretiyle çıkanlan petrol oluktan akıyor 

Petrol arama mütehanın Cevat Eyup T tqman izahat veriyor 

Köstencede 
beş memeli 
bir mayn! 

Bilkre, 4 a.a. - Reuter: Beş meme· 
Ji bir mayn, dün Köstence limanı cİ· 
varında karaya oturmuştur. Mayn, 
parça parça bir ha1de bulunmakta ve 
menşei hakkında hiç bir işareti ihtiva 
tylememektedir. Vama limanı açıkla
rında da bazı maynler görülmüş bu -
lunduğu da, bu münasebetle hatırla
tılmaktadır. Köstencedeki maynin, 
bir ıovyet mayn tarlasından kopmuş 

olduğu sanılmaktadır. 

Feci bir hadise 
İzmir, (Hususi) - Mersinlide Bor

nova caddesinde feci bir vaka olmuş
tur. Afyonlu dul Haticenin bir buçuk 
yaşındaki kızı Şiıkrüye, beşik ipi boy
nuna dolanmak suretiyle boğularak 
ölmü§tilr. Vaka şöyle olmuştur: 

Hatice Tukut, şayak fabrikasında 

amelelik yapmaktadır. Her zamanki 
gibi küçük Ştikniye'yi, ı 1 yaşındaki 
kızı Remziye'ye bırakarak fabrikaya 
gitmiş, Remziye kardeşini öğle üzeri 
doyurduktan sonra beşiğine yatırmış 
onu uyuttuktan sonra arkada§ları ile 
oynamağa gitmiştir. Hadise de bun
dan sonra olmuştur. 

Ticaret heyetimiz dün 

Romanya'ya hareket etti 

Hukuk mezunlarının 
toplantısı 

Ankara Hukuk Fakülteıi mezunları her 
•ene mayısm ikinci haftasında açık bir 
yerde ve bir arada öfle yemeklerini ye
mektedirler. Hukuklular bu yıl da mutat 
toplantılarını yapacaklar ve 12 mayıı pa
zar ıünü Marmara köşkünde yemeklerini 
yiyeceklerdir. 

Yemekte Ankarada bulunan mezunlıırla 
fakulte dekanı ve profesorlcr, fakülte di
rektorü ve bir kısım da.vetliler bulunacak
lardır. 

Mezunların mü~terek işlerini t1kip et
meie memur ettikleri faal komite, bu 
hususta fazla mnlfınu.t almak istiyen arka
daşlarının fakülte idaresine veya 3406 tele
fonla hukuk müşavir muavini B. Zekeri
yaya muracaatlarını rica etmektedirler. 

Yeni bir telefon planı 
hazrrlanıyor 

Posta telgraf ve telefon umum mU· 
dürlüğü her gün biraz daha artan e
konomik faaliyetin hissettirdiği tele· 
fon ihtiyacını önlemek üzere yeni ve 
geniş bir telefon planı hazırlamakta -
tır. Beş senelik olan bu pliin Münaka· 
Uit Vekfiletince tasvip ve İcra Vekil· 
teri heyetince kabul edildiği takdir • 
de önümüzdeki mali yıldan itibaren 
tatbike başlanacaktır. P. T. T. idare
si Kayseri - Sivas - Erzurum - Kaf -
kas hattının inşasına da 1940 mali yı
lında başlıyacaktır. İnşasına devam 
edilmekte bulunan Çanakkale • Balı
kesir telefon hattının çok yakında bit
mesi beklenilmektedir. 

Orfaşark İngiliz hava 
kuvetleri baıkumandanhğı 
Londra, 4 a.a. - Hava mareşalı Sir 

Arthur Longmore, Sir William Mit -
chell'in yerine orta §ark İngiliz hava 
kuvetleri baş kumandanlığına tayin e· 
dilmiştir. Arthur, 20 mayısta vazife
sine başlıyacaktır. 

Başvekilimiz.in önünde sondaj ameliyesi yapılıyor 

1000 kümr metre derinlikteki petrol ıimdi fU kovanın i,indedlr Petrol kuyum ve petrol ıaha8tnın umu'!lt görünü§iJ 
{ HU.1uııt ll"oto Muhsblrtml• B. Cemal foıksel'dea 1 

Bursa ve Balıkesir'de 
.J 1111111111 Son Gün 1111111111 L. .111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111• ---

konferanslar --Şair ve edip Necip Fazıl Kısakü - : 
rek, Halk fırkası tarafından, Anado-
lu Halkevlerinde, profesörler ve do- _ 
)entlere verdirilen konferanslar seri- : 
sinden iki konferans verecektir. : 

Konferansların mevzuu, Abdülhak· : 

ULUS Sinemasmda 
- -= -- --- -- -- -- -- -- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- -- -= = - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -

KONSER Ankara Halkevinde 

Viyolonist 

Piyanoda : 

Anni Delman 
FERDi STATZER 

vıv ALD1 - BACH • BRAHMS - SCHUBERT 
HUBAY-BAVTOK 

5 mayış 1940 pazar ak§amı ıaat 21 de 

Hamit vesilesiyle, türk teceddüt ede- : 
biyatı üzerinde bir tetkiktir. Konfe - : 
ranslardan biriclnsi, 11 mayıs cumar- : 
tesi akşamı Bursa'da ikincisi de, 12 
mayıs pazar günU Balıkcsirde verile~ : : : Biletlerı Yeni Sinema gi~esinde aatılmaktadl1\ 
tektir. 

Dil bilen memurlann 
imtihanlar1 yarm ba~hyor 
Yabancı dil bilen memurların yeni 

barem kanununa tevfikan yapılacak 
olan imtihanları 7 mayısta saat 14 de 
Dil - Tarih - Cografya fokültesinde 

- -- -- -- -- -- --- -- --- -- -- -- -- -- -
~ ATLAS EKSPRESi ~ - -= BARBARA ST ANWICK-JOEL= 
E Mc. KREA - AKIM T AMlROF. = --başlıyacaktır. 7 mayısta bir lisandan - 20.000 artist ... 1.000 asker ... 10.000 : 

§İmendiferci ... ve 1.500.000 dolara: 
yapılan senenin en büytik filmi. ;: 
Seanslar: 14 - 16,15 - 18,30 ve _ 
21de -

"=İıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiııııı• 

Yarın matinelerden itibaren 

ULUS SİNEMASINDA 
PAUL MORAND'ın meşhur eseri 

AŞKIN ÖLÜMÜ 
La Mort du Cygne filmi bQ§lıyor 

Pariı operası ... SERGE LİF AR ve operanın ha§ dansözü YVETT:& 
CHALIVINE idaresindeki opera baleti ... CHOPIN, DEBUSS11 

gireceklerin yazılı, 8 mayısta iki li - : 
sandan gireceklerin yazılı, 13 ve 14 _ 
mayısta bir lisandan gireceklerin söz- : 
lü ve 15 mayısta da 2 lisandan gire -
ceklerin sözlü imtihanları yapılacak- : 10 • 12 Ucuz matinesinde : ve SAINTSAENS'den parçalar, büyük bir musiki ve dans filmi .. • 
tır. 

Bugün Bakırköy'de bir tecrübe 
§Yaltnız senin için§ ~:=B=i=r=sa=na=t=es=er=i.= .. ============~ - -

sayımı yapıh~cak = GRAFE MORE-GARY GRANT = ----~------------------
İstanbul, 4 (Telefonla) - Yarın ':i11111111111111111111111111111111111111r 

sabah Bakırköy kazasında bir tecrübe 
•••• Doktor Operatör •••• sayımı yapılacaktır. Bu münasebetle 

istatistik umum müdürU B. Ce1fil 
Aybar ve diğer aHikalı zevat bugün 
İstanbula gelml~lerdir. Yarın bu a -
yım İ§İne nezaret edeceklerdir. ,! _______ , 

Dr. SITKI FIRAT 
birinci 
sınıf 

GÖZ Hsatahkları 
mütehassısı 

lstanbul Haydarpaşa hastanesi sabık 
göz miltehasam ve Gülhane haııta· 
ncıf sabık göz baı muav!nt Muilye· 
ne: ıabıth: 9 dan 19 a kadar. Beledi· 
ye aırasr Talat Ap. kat: 1 Tel: 3592 

M. ŞERİF KORKUT 
Nllmune Hıuıtnncsl ŞC'f Operatörll 

Hastalarını ıaat ıs ten sonra 
Kooperatif arkası Ali Nazmi A
partmanında kabul eder. 1596 

..111111111111111111111111111111111111111~ 

Kirahk ---- ---- -: Kurtlnl mevklinde içinde • odalı evi : 
: ile mütenevvi meyva a~aı,:lan ve ıu- : 
: yu bulunan bağ kiralıktır. Görmek : 
: isUyenlerln Kurtlnt bekçisine fiyat : 
: itin de Ç. E. Kunımu muhuebeslne : = müracaatları. 1 n~ = - -

ULUS Sinemasında ===~ 
ŞEHİR TİYATROSU tam kadrolariyle 

Yakında temsillerine başlıyor 

8 Çarıamba ........................ ikizler 
9 Perşembe ........................ Yelpaze 

1 O Cuma ... . .. ...... ... ....... .......... Herkes kendi yerine 
11 Cumartesi ........................ Bir muhasip aranıyor 
12 Pazar "Matine" ................ ikizler 
12 Pazar "Ak~amı" .............. Şermin 
13 Pazartesi .......................... Hindistan cevizi 
14 Salı . . . .. .. . ... ... ....... ........... .. O Kadın 
15 Çarşamba . .... ......... .......... O Kadın 
16 Pe!'f611lbe .......................... Sözün kısa.ar ~ 

İstanbul, 4 (Telefonla) - Dış tica
ret dairesi reisi B. Servet Berkin ve 
diğer alakadarlardan mürekkep beye· 
timizin ticari müzakerelerde bulun 
mak üzere Bükreşe yapacakları seya
hat Bükreş büyük elçimiz B. Suphi 
Tanrıöver'in memleketimize gelme • 
siyle bir müddet teehhür etmi§ti. Öğ
rendiğimize göre bugUn Ankaradan 
verilen bir =itle heyet derhal Rö • 

manyaya hareket etmiıtir. Bllkreıte
ki temasların bir hafta kadar eke~- J 

li anlalılmaktadır. ~--------· "tlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll" 
Bilet azahmtttr. Aeele edinn. ı::• ==:=!!:-
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TURKİYE 

Norveç 'te yeni hadiselerden 
11111111111!11111111111111111111!111111111111111111111111111111 

Dünkü maçlar 
yapılan 

yardım listesi 
--(Radyo Di!Uzyon Postaları)
TÜRKİYE Radyosu - A.~KARA Radyoıru 

----( Ds.lga Uzunlu(;11 ı 

1Ei4S m. 
31 70 m. 
19.75 m. 

182 Kcs.1170 Kw. 

• sonra son vazıyet Lira Kr. 

9465 Kes./ 20 Kw. T .A.P. 
15Hl5 Kes./ 20 Kw. T.A.Q. 

PAZAR - 5-5-1940 

~ 
N orveç'in cenubunda cep

he namma bir ıey kalma
~lfhr. Andalııne&'ın müttefik or • 
.ular tarafından tahliye edilme -
•ınden sonra, Norveç'in cenup kıs· 
:;!n~ teıkil eden ti§kin torba artık 
dutun ağırlığilc almanların &ırtmda 
enıektir. Oalo ile Stavanger, Ber· 

ren V' • • dh • bo ' o..rıatıansund ve Tron eım 
Yunca devam eden ıahiller, ge

n.e _irondheim'le Oslo arasında 
Çızılen b" h .. d b l k ır. at dahılın e u unan 

ısını, bugün değilse bile yarın 
veya .. b.. l 
h~k. ~ ur gün taınamiyle aman 
Da hırnıyeti altına girecektir. 
le: a. il şimdiden bazı Norveç 
d ıtalarının k~hir kuvet kar§ısrn· 

a alnıanlara teslim olduklarmı, 
l!ı~halJi mütarekeler aktedilmeğe 
ç~ 1fıldığın1 duyuyoruz. Bunlar 
r~ofateriyor ki, ilk tahminlerin hi
i ~-;~a. olarak, almanların Norveç 
~~ts!, evelcc düıünülmü~, tesbit 
:,~ rnıı, ve tatbikine ıiriıilmif bir 
.. ana · · R"bb ıatınat etmektedir. Yoksa 
'ita~. entrop'un iddia ettiği gibi, 
d Uttefikler iıgal edecek, onlar· 
b~n evel davranalım diye hemen 
b~~.R'Ünde verilmif bir karann tat· 
ıkınden ibaret değildir. Alman 

;r anıharbiyeai, muhtelif devre
dere ayırdıktan, istila planlarm· 
~ ~:n Yalnız bir tanesini bu sefer 
lr odrveç'te tatbik etmiıtir. İıte o 

a ar. 

~kler ni(in (~kildi 1 
B u sual herke&in kaf uma 

takılan bir istifham çen· 
telidı'r• t •. f'kl •. 'N • eve mutte ı er nıçın 

d 0 rveç'ten çekildi? Bu doğrumu· 
k~ır? Şunu unutmamak laznndir 
hı, hem kendilerinin zaranna, 
enı müttefiklerin zararına ola

rak bitaraflık denilen heyulayı, 
&on haddine kadar tatbik eden 'Ye 

~ncalc, iı çığırından çıktığı zaman, 
J~.dat iı•reti çeken Norveç'e, 
;1uttcf.iklerin kendi hayati men· 
){._ti erini uzun müddet tehlikeye 

0 l'arak yardım etmelerini İste
~e~'. bütün mantık ve izin kaide
Nrı111 inkar etmekle müsavidir. 
d ~eçliler, bitaraflığın ebedi ol
h uıunu zannederek hiç bir askeri 

1 •zırlık yapmamı§lar, yalnız bat
d.a.rı sıkıldığı zaman müttefikler· 
l e~ Yardım istemişler, üıtelik İç • 
d~~n~~ki ihanet teıkilatınm ken· 
d 1 erını ele vermesine müsaade e
l ecek derecede gafil davranmıı • 
k~'rdır. Nitekim bundan dolayıdır 
b \ h~rp baıladığı zaman İngiliz 
1 a rıye birinci lordu Çörçil ıun· 
•rı .. 1 

&oy emiıti : 
d "Müttefiklerin Norveç'e yar· 

8~rnı mahdut olabilecektir !,, 
r~k· . bu cümleyi tef&ir ede • 
de bır Yazımızda ıöyle bir ifa· 
~ kullanrnııtık: "müttefiklerin 

orve ' k bı k ç e as er çıkarmalarından 
bı~ •at, buraya tam bir yardım te
lru ııt ederek Norveç'in istiklalini 
dur ~arnıak değildir. Müttefiklerin 
le ?1Unceıi, hiç §Üphesiz, bu vesİ· 

ı e na 'l'ğ' b lışrn k zı ı ın aıını ezmeğe ça· 
J:.1· ~ lır. Yoksa Norveç'in istik-
"' ını • d 
lrıtd ıa ~· ancak sulh masası ba-
fikl a kabıl olabilecektir!,, Mütte
di er, Norveç'teki harekatın ken· 
e~ e~~llerine artık hizmet 
d edıgıni v d • v• • •• 
U~'-l e e emıyecegını gor· 

" er' • • dir ı ıçın buradan çekilmi§ler· 

Müttefiklerin hedefleri : 

N °rveç harekatı, niçin mÜt· 

ltıet tefiklerin emellerine biz· 
idd· eddeınedi? Bir defa böyle bir 
L ıa a b 1 
oi~ Ilı u unmak abestir. Vakıa 
l'llreu:ell~yi bıraktık ama, "za· 
llUrl mıktarlarınca takdir olu-

ar. Ka • • . b 
bile " zıyeunı, urada tat • 

etmen' • k. 
tefikl ın un anı vıudır. Müt· 
da ia:rd~orveç harekatı esnasın· 
.._

1
• I e ıklerini oldukça elde et•• , f erd' 

•lrnl\nl ır: bunlardan bir tanesi, 
Ceph ara Norveç'te daimi bir 
"•n: açınak, diğeri, alman do· 

··••ıını i . 
Retirnı k . fe Yaramaz bır hale 
henıenet hr. Bu iki hedef de hemen 
t • ıırna • ı ır, n,· . mıy e elde edilmi§· 

t •tnı ceph N "k' e ltlekt d. e arvı de devam 

demir]erinin ihraç limanı olmak 
bakımmdan, ikinci derecede 
ehemiyeti haiz bir limandır. Çün
kü almanlar Norveç'i i§gal ettik· 
ten sonra, lsveç'i İ§gal etmeseler 
bile, nasıl olsa kendilerine ram e
deceklerdir. Zaten yaz mevsımı 
de gelmiıtir. Botni körfezindeki 
buzlar çözülmektedir. İ&veç'teki 
Lulea limanı na&ıl olsa, birkaç za· 
man sonra seyrüsefere açılacak· 
tır. 

Biz bu iddialann ikisinin or • 
tasını bulmak ve vaziyeti ıöyle 
mütalea etmek kanaatindeyiz: 
Şimdiki halde Narvik demir İs· 
kelesi ve Norveç Hhilleri müt • 
tefiklerin kontrolü altındadır. 
Ve almanlar, hemen hemen 
bütün nakliye iıleri deni -
ze münhasır bulunan Nor • 
veç'te, artık kıyıdan kıyıya, kara 
sularında, fiyordlara &ığmarak 
memleketlerine kaçak mal götü
remiyeceklerdir. Diğer taraftan 
Norveç'in §İmalinde almanlara 
karıı devamlı ve kuvetli bir cep· 
henin mütemadiyen iıliyeceğini 
de hesaba katmak lazımdır. 

Akdeniz vaziyeti : 
s onra Norveç hareki.tiyle 

müttefikler, en büyük İs· 
teklerini tatmin etmiılerdir: Bu 
da alman deniz kuvetlerinin imha 
edilmesidir. Norveç harbi esnasın
da, alman donanma&ı, zırhlılar
dan mahrum kalmııtrr. Deıtroyer 
filosunun mühim kısmını feda el• 
mittir. Alman donanma&ının bu· 
rada kaybtıttiği miktar yüzde 30 
hesap edilmektedir. Müttefiklerin 
ıimalde elde ettiği deniz muzaf· 
feriyeti, derhal Akdeniz vaziye· 
tine de tesir etmiıtir. Nitekim 
Çemberleyn bunu nutkunda he· 
men tasrih etmektedir. lngiliz bat· 
vekilinin, Andnlanea'deki kuvet
lerin geri çekildiğini ıöyledikten 
aonra lngiliz ve Fransız mütterek 
filosunun Şarki Akdcniz'de isken· 
deriye'ye doğru yol aldığını bil
dinneıi, efkanumumiyeyi ıimal
den kopanp hemen bir hamlede 
Akdeniz'e nakletmekten ibaret 
politik bir ıtrateji değildir. Filha· 
kika Akdeniz, bugün bütün dün
ya için, asırdan asra intikal eden 
medeniyetleriyle, Norveçten daha 
çok kimseyi, ali.kadar eden bir 
mevzudur. Bu itibarla Akdeniz'. 
deki bir tehlike i§areti, dünya ıul
hunu, Norveç'ten daha çok alaka
dar eder dersek hata etmİ§ ol
mayız. Çemberleyn, bu itibarla 
dünya efkarıumumiyesini Nor
veç'ten buraya çevirmekle politik 
bir manevra yapmamı§tır. 

Almanlann uzattığı tuzak · 
i ngiliz baıvekili "almanla-

Gen~lerbirliği Allay'ı 5 • 3, M. gücü 
Alhnorduyu 5 - O yendiler 

DUn Ankarada İzmlrdcn gelen Altay 
ve Albnordu takımlariyle Gençlerblrllği 
ve MuhafızgücU arasında 19 .Mayıs Stnd -
yomunda Milli KUme maçları oynandı. 
Milli KUme maçlarında görmiye alı§tığı -
mız kals.balık yoktu. Yapılan iki mUsaba
kayı Ankara takımları kazandı. 

tınordulularda bir birlik görünüyordu. 
Bununla beraber Muhn!ızgUcU karşısında 
bu gUzel oyunu lehlerine neticelendirmek 
lmkAnını bulmaları biraz m~kUldü. Nl -
tekim öyle oldu. 

11> inci d!lldkada Cihattan Ahmete ve 
ondan rıağaçık Turana gelen top derin bir 
pruıla İbrahlmc geçti. İbrahim nnt ve temiz 
bir §{itle birinci golU Altuıordu kalesine 
soktu. 

Gençferbirfiği -Altay 
Birinci maça saat 15 de Hakem Muzaf

fer Ertuğun idaresinde Altay • Gençler -
birllğl arasında başlandı. 
Takımlar: 
Altay: lbrıihlm • Ali. Mehmet • Orhan, 

Ömer, Tevfik • Saim, İlyu, Vehnp, SalA • 
hattın. Hakkı. 

Gençlcrbirllgi: Rahim • Nuri, Ahmet -
Mlınlr - lla.tan • Halit - Selim, Ali, Ali. 
MusWn. Hilsoyln. 

Havu biraz bulutlu ve sıkıntllı idi. Bu 
basık havıı oyunculara da sirayet etmi§ -
ti. Ağır bır oyun .. 'Ycrlnl bulıımıyan pas • 
ıar .. l\Iiltemndıycn tnç .. 

Fakat oyun ilerledikçe İzmirlilerin taz. 
)iklerınl arttırdıltlnrı ı:-örülUyor. Daha be· 
§inci daltıkadıı sn(;ııçık oynıyıın Vchnptan 
alınan f.:'ilzel bir pastan ıwnra sıkı bir şlıt 
direği yalıyarak avuta gitti. Bunu Salimin 
kııçırdığı iki fırsat takip etti. 

Gcnçlcrblrlil,1 8 inci dnkiknda kornerle 
neticelenen bir akındnn sonra ikinci bir 
hticum daha ynptılnr. Sağdan inklş:ıt eden 
bu hUcum da gene korner oldu. Selimin 
çektiği korncr tnpu Hluıa.n b~iyle Aliye 
geçirdi . .Ali de Mustafayn pas verdi. Sıkı 
bir ııUt gençlere birinci golU kazandırdı. 

ikinci gol 
Oyun gene aı:-ır, izmlrlllcr miltemndl su· 

rette al.ındl'Jnr. Fak:ı.t 17 inci dakikada 
Küçük Mu ta!a kına bir dlrlplınktcn sonra 
kaleciyi de ntlatnrnk kalenin sağ kö§esln • 
den ikinci Gcnçlerlı!rllği golün!.l attı. Bu 
gole tribünlerde bulunanlar (ofss.yt) dedi
ler. Belki haklıdırlar. Fakat hııkem bizzat 
oyunun içinde olduğUndan tabii vaziyeti 
bizden iyi bilecektir. 

Altay'ın golü 
İki gol nltnylılnrın maneviyatını bozma

mıştı. Hepsi V clınpta toplanan paslarla 
Gençlcrblrliltl kal sine ısokUlmıya çatışı -
yorlardı. LO.kln Ceııçlerblrllğl de ~aliblyc· 
tin verdi,!;"! emniyetle oynıyordu. lki ta • 
rnf da bir kııı: fırsat kaçırdıktan sonra 36 
ıncı dakiluıdn Vehap, kendisine has bir 
sıyrılışla brkl,,rl geçti ve gUzcl bir şiltle 
ilk R'Ollrrlnl lııra taltdı. 

Üçüncü gol 
Oyun mlıt~vm:in bir şekilde devam eder

ken son dakntada Ali Pulat oa.hst bir hU· 
cumlıı Altay orta hnfını geçti. İki bek a
rasındnn ileri fırlattığı topa süratle yetıo
U ve kalecinin mlldııfnru;ına mcydnn ver -
mcdc.n UçUncU Gcnçlerb rllği golun\\ yap
tı. Devre 3 - l :Altay aleyhine neticelen • 
dl: 

ikinci devre 
İkinci devrenin d~rdUncU daldkaıunda 

Genc;lerblrliği Selimin enfes bir orta.siyle 
ve Selimin ondan gUzel bir ıiltil ile dör -
düncü golUnU kazandı. Fakat bundan sonra 
eahacln yaJnız altaylılar görllldU. Gençler
blrllğl mildnfnası, hllhaııea Halit, Nuri ve 
Ahmet bozuk o)'lında blrlhlrlerlne reka • 
bet ediyorlardı. 115 inci dn'kikada Vchap 
bariz bir favuldcn sonra haklı olarak ve
rilen penaltı ile takımının ikinci sayısını 
yaptı. Çok ınkı bir şlit bekllyen Hahlm. 
nedense yavaş yavaş yerden kayan topu 
tutrunadı .. 

23 Uncil dnkllrnd:t Snlp, topu birbirlerine 
ikrıım eden Gcnc;lcrblrllg~ mllda!aasının 
gftflctlnden istifade etti. UçilncU ve sonun
cu Altay golllnll de ağlara taktı. 

Gençlrrblrllğl 34 Uncu dakikada Ali Pu· 
latın fırsatı iyi kollamasını bilen bir vu · 
nışu ile beşinci golUnU kazandıktan son· 
ra artılt mildııfııa oyununa başladı. Ha • 
san tlı;UncU bek mevkllnde Vehnbı tutu • 
yordu. Bu §artlar altında oyunun neticesi 
değişmedi ve Gcnçlerblrllğl snhadıın ~ - 3 
ayrıldı. 

Muhaf ugücü - Alhnordu 
İkinci maç Necdet ÖzgUç idaresinde 

oynandı. 

Takımlar: 
Altınordu: Necati • Fehmi, Ziya • Nu -

rullah, Adil, Ali - Namık, Salt, Mazhar. 
Hamdı, Namık. 

ikinci gol 
Muhnfızlılnr 16 ıncı daldkadıı ceza çiz

gisin<:? ;}akın bir mesafede elde ettikleri 
serbest vuru;ıu sole çeviremediler. Ş3lıinin 
fena bir vuruşu ne top havadan avuta git
ti. 

İzmirliler soldan Nrunılun ırtldUkleyip 
ortaladığı toplara hep birden hUcum e -
derek Muhafız kalesi ön lnü knrı§tırmak 
ve bu esnada gol kazanmak içın u raşıyor
lardı. Eğer mUdafaa biraz aks::ısaydı bu tA
biyede muvn.ftnk dn olııcnklardı. 

30 uncu d:ı.kllmdıı Muhafız sollçl CelA.1, 
soldan 1'ur{;uttan gelrn b r § nd( ile ve vo
le bir ştıtle lltlncl gollı a hra taktı. 

Son on beş dakik dl Altınord:ılular hat 
hattının nıııhnclmlerc verdiği fmkOnlnrdan 
istifade ederek Muh!ı.fı:rg lcıl ks.lesıne bir 
kaç kere sol:ııldular. 39 uncu daktkad:ı sol 
açıkları bir dıılıa ele geçlrcmcdıği bir gol 
fırsatını kaçırdı. 

Devre 2·0 :Muhııfızgücllnün galibiyetiyle 
bitti. 

ikinci devre 
Bu d"vrec!e aitınordulular beş dakilcıı 

kadar sUrcıı bır UstUnltıkle oynıı.dı.lnr. Fa • 
kat bir korneri ınUtenklp 1'urımın aya~ly
le olan UçünC'l gold n r::ınra. nrtık mağ • 
lClblyetl kn.bul rlt'kk-rlnl guııtcrdilcr. Yal
nız gol ad ı.ll~t arttırmaın:ı}t 1 tedıklcri an
la~ılıyordu. 

Buna ınj!:mn bir kııç nı lnfcrft hücum 
ynptılo.r. Seki inci dakika~ Adilin bır gü
zel şUtti Fct ı nln clınd n sıyrıldı. Sait lle
rlye fırladı. llutiln ıdı! tiyle topa vurdu 
ve yO~dc yüz bir g !t! r\•ut.a attı. 

.Muh:ıtızhlar t-\{•~uuctl gollerini Şahinin 
aya~ıylc 25 inci dakikada attılar. Beo da
kika sonra, solaçık Turgut son golU de yap
mıya muvaffak oldu. 

Son on bC§ dakikada l\IuhafızgUcünUn 
tazyiki arttı. Fakat güzel bir müdafaa ne 
altınordıılular altıncı gole tmktln verme
diler. Maçı bfu!ıu!ızgilcil 5·0 kazandı. 

Bugünkü maçlar 
Bugün İzmir ve .Anknrn takımları ara -

sında milli kUmc maçlarına s:ıbah saat 10 
da başlanacaktır. 

İlk mtis:ıbaka saat 10 da Genclcrblrllği -
Altınordu arnsında hakem Ziya Ozan ida
resinde oynanılacnktır. 

Hakem H.Pfik GUvPn idaresindeki ik\nci 
maçı saat 11.45 de MuhafızgUcU • Altny 
oynıyaC3klardır. 

Milli küme puvan cetveli 
Fenerbahçe 
Galatasaray 
GençlE'rbirliğf. 
MuhatızgUctl 
Altınordu 
Altay 
Be;ıiktaı 
Vefa 

M•ç. G. B. M. At. Ye. Pa. 
1 4 2 1 14 8 17 
7 4 1 2 17 7 16 
8 
8 
8 
8 
1 
7 

' 3 
3 
2 
2 
2 

o 4 22 21 16 
l 4 ıs 19 1.5 
l • 16 21 15 
3 3 15 22 15 
2 3 J9 17 13 
2 3 14 20 13 

Bugünkü güre_şler 
Bugün Ankarada Türkiye ser~ gü -

r.eş birinciliklerine iıtirlk edecek olan 
güre:l'çileri seçmek üzere grup birincilik
leri yapılacaktır. Bu müsabakolers Anka
ra, Çankırı ve Çonım bolgel.eri i5tira.Jı: et
mektedirler. 

Müsabakalarm, birkaç gün cvel de 
yazdığımız gibi, çok setin ve güzel olau
ğı ıı.nlaşılmakt:ıdır. Bölgeleri namına cil
re5lere iştirak edecek g-üreııçiler ıunlar -
dır: 

Ankara.dan: İsmail Se1gin (56), Ahmet 
I~ık (61), İhsan Erlinsal (66), Celil A
tik (72), Vahit Ceyi$akar (79): 

Çankmdan: Behlul Dursun (56), İsma
il Emekli (61), Naci Çetin (66). Cemil 
Yılmaz (72), Hüseyın Çorak (79), Meh
met Unnl (87); 

MuhafızgUcU: Fethi • Fethi, Abdur • 
rahman • Ahnıct, Cihat. Necabettin - Tu • 
ran. İbrahim, Şahin, Cellıl, Turgut. 

1 

Bu ikinci mCisnbaka se)1rcllerl her da -
kika heyecnndnn heyecana sUrükllyen bir 
gtlzclllkle bn§lndı ve sonuna kadar öylece 

1 

devam etti. Altaylılar, bllhruısa forverdlerl 
hep V chap için oynuyorlardı. Fnknt Al • 

Çorumdan: Ali Erdoğan (56), İbrahim 
Çatal (61), Ragıp Tetik (66), İhsan Yıl
maz (72), Resul Dumlupınar (79), Meh
met Ali Demirkaya (87), Hasan Hüseyin 
Yener (ağır). 

Kırkpınar güreı müsabakalın 
Bu ıcne .E<lirnede yapılacak olan Kırk

pmar g\ireş müsabakalarına beden terbiye
si genel direktörlüğü glireşçileri de isti -
r.S.k edecekler ve yağlı giire;ılerden ba$ka 
serbest gürce müsaba:kaları da yapacak
lardır. 

63 00 İstanbul Maçka.da Bay Re~t'· 
tan poıta ıle alınan 

12.30 Program ve memleket saat ay11.n 
12 35 Ajans ve meteoroloji haber!Prl 
12.50 MÜZİK : 

500 00 Arapsun kızılay ıubeıinden 

36 00 Karacasu kızılay şubesinden 
5 50 Topraklı kızrlay ıubesinden 

99 00 Posof kızıl:ıy §ubesinden 
18 64 Sılvan kızılay §ubesınden 

Erbaa kızılay şubesinden 
Sıvıat kızılay şubesinden 

Kargı kızıl!y şubesinden 

17 45 
58 00 
63 02 
9 10 Acıpayam kızılay ısubesinden 

79 56 Yeşilova kızılay ıubesindcn 

222 59 Kartal kızılay şubesinden 

15 00 Kadirli kızılay şubesinden 

Çalanlar: Re1at Erer, Ruşen Kam. 
Şerif İçli. Hasan GUr. 
Okuyan : Muzaffer İlk11.r. 
l - HıcazkAr peşrevi 
2 - Osman Nihat • Hlcazkllr ınrkı • 

Şu zarif göğsUm içinde 
8 - Çorlulu • Hlcru:klır ııarkı • &. 

sana gönUl vereli 
4 - S. Kaynak - Hlcazktır tarkı • 

Çözmek elinde değil. 
5 -.Ruşen Kam - HlcazkA.r ıarkı • 

Bir nevcivandır a§ubu candı!'. 
6 - HıcazkAr saz sematoı. 

13.15 MUZİK: Halk tilrkillerl: Aziz Şeruı<!• 
ve San Recep. 

22 84 Çocuk esirgeme kurumu vasıta
siyle Romanyada muhtelif ha -
yıraeverlerinden ılınan 

13.30-14.30 MUZİK: KUçUk Orkestra - Şef 
Necip AŞKIN : 
l - Franz Leh!U' • Çocuk prenısea o

peretinden vals 
30 00 Bay Raif Luy'den 

13226 00 
50 00 

175 00 
183 18 
624 40 

6 00 

114 95 
142 54 
19 20 

160 00 
133 74 
240 70 
25 43 
10 00 

4-00 26 
1800 00 
2403 ss 

6 34 
383 92 

3633 27 

78 93 
75 00 

400 00 
l2 00 

315 00 
92 90 
42 00 

5 00 
181 12 
102 76 
97 06 
34 74 
86 76 
85 21 

176 67 
480 00 
139 50 
81 60 
60 00 
t'iS 02 

122 9t'i 
21 59 

866 90 
56 27 

287 10 

306 60 

223-4 16 

Budape$te elçiliiimizden 
B cıikta5 kızılay şubesinden 

İsparta kızı!ay merkezınden 
Konya kızılay merkezinden 
Trabzon kızılay merkezinden 
Bulaneık'ta bôluk komutanı B. 
Remzi Önal'd:ın 

Alanya kızılay ıubeıinden 

Rize kızılay merkezinden 
Kızılcahamam kızılay ~ubesi 

Buldan kızılay ııubesinden 

Boyabat kııılay ııubesind:.n 

Araç kızılay $Ubesinden 
Ödemi5 kızılay iUbesinden 
Daday kızılay iUbesinden 
Ordu kızılay ııubesinden 
Van kızılay merkezinden 
llıvrik kızılay ıubeslnden 
Elmalı kızılay ıubeıinden 

Ürgup milli yardım komitesi 
İnhisarlar umum mudurluğiin-
den 
Haymana kızılay şubesinden 
Gıirun kııılay şubesinden 
Kıqehir kızılay merkezinden 
Kızılcahamam kızılay Ş. den 
Balıkesir milli yardım komitesi 
Bartııı kızılay liUbesinden 
Gerede kızılny şubesinden 
Tire kızılııy ıubesindcn 
Afyon kızılay m:rkezinden 
İnegöl kııılay şubesinden 
Bozkır kızılay şubesinden 

Sandıklı kızılay ıubeıinden 

Karaisalı kı:tılay ıubesinderı 

Elhığ kızılay merkezinden 
Soke kızılay ıubesinden 
Karadeniz Ereı..lısi K. Ş. den 
Keskin kızılay ıubesind:n 
Tokat kızılay merkezinden 
Iğdır şubesinden 

Osmancık kız:ılay &ubesindcn 
Avanos kızılay ıubcsinden 

Gerede kızılay ıubesinden 
Malatya kızılay merkezinden 
Çorlu kızrlay ıubesind:n 
Hong Kong'ta Türk, Mıırr ve 
Virjinyı tiitıinleri ıirketinden 

Shıınghai Bank Corporation mü
esaesesi ıizerine keıideli 147,23 
dolarlık çekin tlirk parası kar
ııhfı 
Milli Şefimiz ve Reisicümhu
rumuz deliletleri ve milli yır-
dım komit:si eliyle Tn.nsvaal'
da Duiveleskloof 5ehrinde İn -
dian Community'ten S. S. 
Munshi vasıtasiyle alınan 42 
sterlin kaqılığı olarak 

Milli Şefimiz ve Reisieümhu
rumuz deliletleri ve m!lll yar
dım komitesi eliyle Hindistan
da Surat ıehrinde mulı:im Bay 
lsmail Süleyman Viid t.arafm
dan 306/1/-sterlin karııhit o
larak 

27 74 Milli Şefimiz ve Reisicümhu
rumuz dellletleri ve milli yar
dım komitesi eliyle Hindistan
dı Surat şehrinde mukim Bay 
İsmail Sıileyman Vaid te.rafm
dan 3/16/- sterlin kaqıhtı ola
rak 

204 94 Millt Şefimiz ve Reiıicümhu
rumuz dellletleri ve milli yar
dım komitesi eliyle Hındistan
da Surat ıehrinde Bay İsmail 
Eıoof Abovath tarafından 28/ 
1 /6 sterlin karıılıiı olarak 

730 00 Büylik Millet Meclisi aaym 
reisi vuıtasiyle prkl Afrika' -
da Kımpala ıehrinde müılümaiı 
sünntler cemiyeti namına mez
kfir cemiyet reisi Bay Fakbar 
Din tarafından 100 sterlin ka.r

2 - J. Straues • Yaraaa operetındea 
potpuri 

3 - Bel! Volgraf • Kalbim qkla dooa 
ludur (Vala) 

4 - Hans HUnemeyer - Hiç bir • • 
mıın hayır demem. 

5 - l\llchell • Neıeıı serenad 
6 - Wlnkler - Donna Çiklta (uver • 

tUr). 
18.00 Program ve memleket sa.at ayan 
18.05 tÜZİK: Kan§lk program • Pl. 
18.50 l~tlZtK: Radyo Caz Orkestruı (Şet: 

İbrahim Özg!.ır) Soprano Bedriye TQ. 
zUn\Jn iştirakiyle 

19.25 Konu~ma 
19.45 M"ml ket saat ayan, ajans ve met .. 

orolojl haberleri 
20.00 :MtJ'ZtK : 

Çalanlar: Reııat Erer, RU1en Kam. 
Şerif İçli, Hıuı:ın GUr. 
l - Okuyan : :Muzaffer İlkar : 
l - Hicaz peşrevi. 
2 - Arif bey • Hicaz ıukı • Sayde,,.. 

ledt bu gönlUmü. 
8 - Lemi • Hicaz ııarkı - Severim her 

gilzell 
4 - Rlfııt bey • HIC8% ıarkı • Sisle~ 

dl hava 
5 - s. Kaynak • Hicaz tUrktl - Dell 

ganuı gez.er gezer ge!irıln 
6 - S Kaynak • Hlcu tUrl:U • Be· 

mm yA.rlm gell111nden bellldlr. 
2- Okuynn : MUzeyycr Senar. 
l - Hasan GUr - Kanun taksimi 
2 - Lemi - KarciğAr şarkı • Bir göl· 

ge ol. 
3 - M. CeflletUn paoa - KarctgA.r §8l'e 

kı • Vahı meyusi miss.llndlr gö • 
nUI. 

4 - Artaki • KUrdllihlcazkAr p.rla • 
:Ay dalgalanırken 

15 - Lemi • KflrdlllhfcazkAr prln • 
Ey şuhf sertap ey dUrrU nayap 

6- Beııım Şerif - KUrdlllhicazkAr. 
ıarkı • Bu gllnlerde gönUllerde 
hüzUn \'ar, 

20.45 KonuİMa <Tnnhten sayfalar) 
21.00 MtlZ K: Scçllml11 eserlerden mllrek· 

kep prosram: Okuyan: Sadi Hoııse-. 
Çnlanlnr: Reıat Erer, Ruıen Kam. 
ş rlf İçli, Hasan GUr. 

2UIO MUZtK: llrılk sanatkArı Bayram A· 
racı. 

21.4'5 MÜZİK: 'Mithat Fenmen taratındaa 
piyano resitali 

22.30 Memleket saat ayan, ajans hııberle
ri, ziraat. esham - tahvilat, kambly~ 
nukut borsası (tlyat) 

22.45 Ajans spor serveıs! 
23.00 :MÜZİK: Cnzbaııd - Pl. 
23.25-23.30 Yannki program \"e kapanıı 

•••••• 
--( FRANSIZ RADYOLARI >---
FRANSİZ Radyosunun TÜRKÇE 11epi. 

yntı bir zamıı.ndanberi gUnde iki defa ya • 
pılmaktadır. Bunların saat ve dalga uzun • 
luklarını aşağıda bildiriyoruz : 

l - TÜRKİYE saatiyle 19.45 te: NİS 
dalga 41.44 :M. 

2 - TÜRKİYE 8aatlyle 20.85 u: Kı• 
- P.T.T. 253M. Radlyo - MEDİTERANE 
227 M. 

•••••• 
--C İNGİLİZ RADYOLARI )
İNGİLİZ Radyo Şirketinin (The Brltl.ıt 

BroadC!tSting CQrporatıon) in ecnebi dil • 
lerde haber neşriyatı proçanu : 

TÜRKÇE 
İNGİLİZCE 

" .. 
" 
" 

Ankara Dalga 
Saatiyle Uzunlu:U 
18.55 21.32 19.80 

8 15 31.55 25.153 
11.00 31.55 25.6S 
la.so 19.84 16.84. 
15.15 l9.84 16.84 
ıs oo 25.153 19.82 26.84 
20.00 25.58 19.66 

" 23 45 31 81 25.153 
FRANSIZCA H 15 16 84 .. 23.00 31.32 25.M 

• • • • • • 
---İ R AN---

---( Tnbran Radyosu )
TAHRAN Radyosu kısa dalga 31 mf'!tre 

Uzerinde her gUn Türkiye aaaUyle gilndlla 
12.15 de TÜRKÇE neşriyat yapmaktadır. 

Fransa' da feci bir tren kazası 
Pariı, 4 a.a. - Dün gece Bourges ile 

Montluçon arasında b"r ııimendifer kaıa-

11 vuku buldu~nu n 1 .ı nezareti bildir
mektedir. 21 kiıi olmu~tilr. 35 yaralı da 
hastaneye sevkedilmiştir. 

ıılıiı olarak 

45 54 Paris baıkonıoloslufumuz va • 
ııtasiyle Pıriıte muhtelif ha

Rayların, yafa.n ıiddetli yağmurlar yü
zünden açılması, kazaya ıebep olmu5tur. 
Lokomotif ile birkaç vaıon yoldan çılı: -

yırseverlerden alınan 1100 
mı~tır. 

fransız franrı karııhğr olarak 

rın uzattığı tuzağa düı· 
miyeceğiz!,, dediği zaman bunun 
bir mi.naaı olmak laznndrr. Bu 
manayı tahlile çalıtalım: Alman· 
lar, Norveç harekatı hatladığı za· 
man, İngiliz anavatan filosunun 
burada mühim miktarda hasara 
uğrıyacağını hesap etmiılerdi. 
Bu zayiat belki Brenner'de Muao
Jini ile Hitler arasında kararlaıtı· 
nlan bazı esasların derhal tatbik 
ıahasına konmasına yardım ede
cekti. izah edeli~: İngiliz donan. 
maaı, rimalde zaafa uğrayınca, 
Akdeniz filosundan bir kısım, fi· 
male yardrma ko§acak, Akdeniz 
muvazenesi ltalya'nın lehinde bo
zulacak, ve fafizm "Mare Nost
rum,, dedikleri Akdeniz'de ıer
best kalacaktı. Halbuki, it tama
miyle aksine çıktı; şimalde alman 
donanma&ı miihim zayiata uğra· 
dı, ve Akdeniz'deki İngiliz filosu, 
§İmale yardım edecek yerde, fİ· 
maideki İngiliz donanması, bu ıe· 
fer yapacağı if kalmadrğından 
Akdeniz'deki filoyu takviyeye 
geldi! Üstelik İngilizler, Norveç'· 
teki askerlerini geri çekerek bun
ların korunmaaiyle de me§gul ol
mak mecburiyetinde kalmadılar. 
Bu suretle müttefikler almanlann 
uzattıkları tuzağa düşmek f(>yle 
dursun daha baıka üstünlük elde 
ettiler. 

Edirneye giireı için etraftan gelen ve 
birçoğu Halkevleri mensupları olan halk 
güreşçilerinin, güreşlerin devam ettiği 

günlerde, Edimcde, Edime Halkevi tara
fından mısafir edilmeleri için Cıimhuriyet 
Halk Partisince tedbir alınmıştır. 32513 25 

Aynca yağlı gureşte. her sıklette bi
rinci ve ikinciler ve serbest güreşte birin
cilere "Kırkpınar gure5çileri C. H. P. 
armağanı 10. 5. 1940" yazılı cep saatl:ri 
hediye edilecektir. 

Asfa Ankaragücü 

kongresi 

185.36 43 No. b liıtemizd 

Çorlu kızılay ıubemizden zira 

at bankaıiyle alrndıiı bildirilen 
bu paamın Dikili ianesine ait 

oldufu anlııılmakla tenzil 
270 00 9 numaralı listemizde 

edeceğe ~r. Ve bu gidiıle devam 
kika be e benzemektedir. Filha-
a fl.zı Avru 

Strateji hatası : 

İngiliz bahriye birinci lordunun 
bu sözü ~imdi tahaltkuk etmit bu· 
lunuyor. Ama, müttefiklerin bu 
üstün vaziyetine rağmen almanla· 
rın Norveç'te hava hakimiyetini 
kurduklarını ve f ngiltere'ye çok 
yaklathklarını iddia edenler bu· 
lunabilir. Gene tekrar edelim ki, 
Norveçte hava muharebeleri de· 
vam etmektedir. İngiliz hava filosu 
Norveç'teki büyük hava üslerini 
mütemadi bombardımanlarla de
lik de~ik etmiı, birçok alman tay
yarelerini hiç ite yaramaz bir 
hale getirmiştir. Bu müddet 7.ar
fında almanların yaptıkları, bir • 
kaç ufRk hava nümayi§İnden iba· 
rettir. İngiliz hava üstünlüğü mu· 
hakkaktır. Norveç'teki harekat 
bunu iabat etmittir. Kendi ü&lerin· 
den kalkamıyacak hale gelen al· 
man tayyarelerine mukabil İngiliz 
tayyareleri kilometrelerce meaa· 
feden gelerek dü~manı yuvasında 
imhay~ devam etmektedir. Ya· 
zımrzı bitirirken Çemberleyn'in 
bir sözünü tekrarlryalrm: "Strate· 
ji, icabettiği zaman, icabettiği yer
den icabettiği ıekilde hareket et
mektir.,, İngiltere bunu yapıyor. 

Dün istasyondaki lokallerinde topla. 
na.n As. Fa. Gücıi kongreıi samimi bir ha
va içinde cereyan etmiı ve tam bir gö
rüı birliği ile muhtelif karar ittihaz et
miştir. Heyetiumumiye intihap neticesin-

Çorlu milli yardım komit~in· 

den ziraat bıuıkasiyle slmdıgı 

bildirilen bu paamm Dikili 

zelzelesi ianesine ait olduiu an 
laaılmakla tenzil erdedit Pa gazetelerinde 

... en aaker· .. ..... nl?ld ı nıutalealar me· 
bıa.denıa, .o ıneıhur lav- demir 

erı YÜ •. -T 

ll.rrtın ele ~unden Narvik lima· 
a\i •. onoınılc eh • • • 
1 r\ilrrıeJcted' emıyeh de ilen 
e bir İdd· dır. Buna mukabil fÖY· 

clrr: Ş~~k. h bulunanlar da var· 
ı ı ı •ide Na~ laveç 

Bütün bu izahlarımızı Çör

çil'in harp hatladığı za· 
man aöyledifi bir cümle ile hüla
aa edebiliriz: "Almanlar Nor
veç'e saldırmakla büyiik bir stra
teji hatasma düttüler. Mütte • 
filden ,.ai imkinlar yercfilerfn Mümtaz; Faile FENiK 

455 36 

Pazar aün)eri ~rktır. 

~ idare heyetinin birinci reisliğine İbra- 32057 89 Yektln 
him Sunlay'ı, ikinci reisliğe Ali Tunalı'- 4859579 30 69 numaralı listemiz 
YI. izalıklıra da İsmail Güran, İzzet Gi _ 1 
riı, Kemal Altınay, Rü~tü Ya:sm ve Ber-
ri'yi ıeçmiılerdir. Yeni idare heyetine -----
pıuvaffaki:f.ctlor dilcria. 4891637 19 Umwı:d 7-ekGa 

viyatı 
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2 Mayıs 1940 Tarihinde 
Türkiye Cümhuri.yet Merkez Bankası İdare Merkezinde Yapılan 

0/0 5 Faizli ve ikramiyeli 1938 Tahvillerine ait 

1 kinci Amorti ve dördüncü ikramiye keşidesinde ikramiye kazanan ve amorti edilen numaraları gösterir tasdikli listedir. 

(B111 taralı dUnlü sa71mı~d11) 

245331 - 245340 245333 
245861 • 245870 245866 
246331 - 246340 246339 
246411 • 246420 
246421 • 246430 246427 
246751 • 246760 
247211 • 247220 247212 
247501 - 247510 247504 
247771 - 247780 247775 
247901 • 247910 247910 
249991 • 250000 249991 
250191 • 250200 
250791 • 250800 250795 
250861 • 250870 250862 
250981 - 250990 
251231 - 251240 251235 
252241 - 252250 
252281 • 252290 252281 
252341 • 252350 252342 
252381 - 252390 
252821 • 252830 252826 
253001 - 25301 o 
253081 - 253090 253090 
253091 • 253100 253094 
253701 • 253710 253707 
254781 - 254790 254784 
254981 • 254990 
255251 - 255260 
255741 • 255750 255741 
255851 - 255860 
256001 • 25601 o 256001 
256391 • 256400 256391 
257201 - 257210 257205 
257241 • 257250 257250 
257501 - 257510 
258101 - 258110 
258351 • 258360 258360 
259341 • 259350 259343 
259581 - 259590 259587 
261181 • 261190 261181 
261571 - 261580 261575 
261811 - 261820 
162091 • 262100 
262151 • 262160 
262231 - 262240 
263461 • 263470 263461 
263931 • 263940 
264511 • 264520 
268461 - 2684 70 268468 
268641 • 268650 
268751 • 268760 
269171 - 269180 269173 
269641 • 269650 269646 
269851 - 269860 
269941 - 269950 
270331 • 270340 
271111 • 271120 271119 
271391 - 271400 271394 
271621 • 271630 271624 
271921 - 271930 
272111 - 272120 
272371 • 272380 
272501 - 272510 
272821 - 272830 
272911 - 272920 272920 
273061 • 273070 
273151 - 273160 
273261 - 273270 273261 
273271 - 273280 273272 
273311 - 273320 273313 
273361 - 273370 273361 
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273391 • 273400 
40 273491 - 273500 
40 273841 - 273850 
40 274291 - 274300 
- 274831 - 274840 
40 274861 - 274870 
- 275001 • 27501 o 
40 275161 - 275170 
40 275231 - 275240 
40 275481 - 275490 
40 275511 - 275520 
40 275791 - 275800 
- 276471 - 276480 
40 276481 - 276490 
40 276561 • 276570 
- 277221 - 277230 
40 277631 - 277640 
- 277801 • 277810 
40 278031 - 278040 
40 278111 - 278120 
- 278631 • 278640 
40 278741 - 278750 
- 279711 - 279720 
40 279941 - 279950 
40 280361 - 280370 
40 280631 - 280640 
40 281101 • 281110 
- 281111 - 281120 
- 281301 - 281310 
40 281651 - 281660 
- 281901 - 281910 
40 282091 • 282100 
40 282181 - 282190 
40 282331 - 282340 
40 282351 - 282360 
- 282681 - 282690 
- 282701 - 28271 o 
40 282801 - 282810 
40 283451 - 283460 

303 283681 - 2836"" 
40 284361 - 2843~ 
40 284561 - 2845 
- 284731 • 284740 
- 284891 • 284900 
- 285171 - 285180 
- 286061 - 286070 
40 286501 - 286510 
- 286831 - 286840 
- 287301 - 287310 
40 287771 - 287780 
- 287881 - 287890 
- 287981 - 287990 
40 288341 - 288350 
40 288921 - 288930 

289501 - 289510 
- 289721 - 289730 
- 289891 - 289900 
40 290221 • 290230 
40 290701 - 290710 
40 291921 - 291930 
- 292591 - 292600 
- 292811 • 292820 
- 292871 - 292880 
- 293481 - 293490 

293851 - 293860 
40 293951 - 293960 
- 295221 - 295230 

296211 - 296220 
40 296261 - 296270 

1000 297011 • 297020 
40 297 431 - 297 440 
40 297871 - 297880 

274835 
274867 
275006 
275169 
275240 

275798 
276471 
276481 
276568 
277227 
277639 
277801 
278035 
278115 

278750 

280365 
280637 

281115 

281653 

282098 
282183 
282332 

282682 
282702 
282805 

-~363 

284562 

284891 
285171 

286835 
287302 
287771 
287886 

288342 

291928 

292817 

293482 
293851 
293958 
295229 
296211 
296265 
297017 

297877 
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- 297991 - 298000 
298041 • 298050 
298261 - 298270 
298771 - 298780 

40 299691 - 299700 
40 299961 - 299970 
40 300371 - 300380 
40 300821 • 300830 
40 301751 - 301760 

301931 - 301940 
303301 - 30331 o 

40 303791 - 303800 
40 304411 - 304420 
40 304531 - 304540 
40 305151 - 305160 
40 305571 • 305580 
40 305641 - 305650 
40 306371 - 306380 
40 307021 - 307030 
40 307041 - 307050 

307861 - 307870 
40 308541 - 308550 

309141 - 309150 
309441 - 309450 

40 310311 • 310320 
40 310781 - 310790 

311091 - 311100 
40 311471 - 311480 

312831 - 312840 
40 314081 - 314090 

314411 - 314420 
40 314451 - 314460 
40 314491 - 314500 

303 314541 - 314550 
316451 - 316460 

40 317351 - 317360 
40 317431 - 317!140 
40 317491 - 317500 

317991 - 318000 
- 318131 - 318140 
40 318591 - 318600 

303 318791 • 318800 
319601 - 319610 

40 319691 - 319700 
40 319741 - 319750 
- 319851 - 319860 

319961 - 319970 
40 320411 - 320420 
40 320481 - 320490 
40 320591 - 320600 
40 321081 - 321090 
- 321341 - 321350 

5000 322751 - 322760 
- 323051 - 323060 
- 323121 - 323130 
- 323321 - 323330 
- 325001 • 325010 
- 325171 - 325180 
- 325321 - 325330 
40 325611 - 325620 
- 325891 - 325900 
40 326641 - 326650 
- 327781 - 327790 
40 328011 - 328020 
40 329751 - 329760 
40 329771 - 329780 
40 329881 - 329890 
40 330111 - 330120 
40 330301 - 330310 
40 330411 - 330420 
- 331121 - 331130 
40 331721 - 331730 

297993 
298042 
298264 
298777 

300828 
301751 

303308 

304417 
304537 

305572 
305646 
306380 
307026 

307867 
308549 
309149 
309450 

311096 
311475 
312840 
314088 
314414 
314453 
314497 

316457 

317993 

319603 
319697 
319741 
319852 

320418 
320487 

322756 

323122 
323322 
325005 

325324 
325611 

329776 
329889 

330306 
330413 
331122 

40 331861 - 331870 
40 331991 • 332000 
40 332101 - 332110 
40 332701 - 33271 o 
- 332711 - 332720 
- 332721 - 332730 
- 332821 - 332830 
40 333521 - 333530 
40 333871 - 333880 
- 334931 - 334940 
40 335051 - 335060 
- 335291 • 335300 
40 335451 - 335460 
40 335651 - 335660 
- 336721 - 335730 
40 337031 - 337040 
40 337091 - 337100 
40 338921 - 338930 
40 339131 - 339140 

339251 • 339260 
40 340181 - 340190 
40 340971 - 340980 
40 341701 - 341710 
40 341731 - 341740 
- 342021 - 342030 
- 342601 - 342610 
40 343061 - 343070 
40 343411 - 343420 
40 343641 - 343650 
40 343811 - 343820 

1000 343981 - 343990 
40 344151 - 344160 
40 344561 - 344570 

344831 - 344840 
40 344901 - 344910 

344911 - 344920 
- 345691 - 345700 

346151 - 346160 
40 347081 - 347090 

348641 - 348650 
- 348691 - 348700 
- .348771 - 348780 
40 349221 - 349230 
40 349341 - 349350 
40 349681 - 349690 
40 349781 - 349790 
- 350131 - 350140 
40 350371 - 350380 
40 350601 - 350610 
- 351021 • 351030 
- 351351 • 351360 

351551 - 351560 
40 351701 - 351710 

351971 • 351980 
40 352781 - 352790 
40 353021 - 353030 
40 353031 • 353040 
- 353681 - 353690 
40 353851 • 353860 
40 353871 - 353880 
- 353971 - 353980 
- 354361 • 354370 
- 354701 - 354710 
- 355011 - 355020 
- 355181 - 355190 
40 355251 • 355260 
40 355391 - 355400 
- 355451 - 355460 
40 356261 • 356270 
40 357051 - 357060 
40 357411 - 357420 
- 357541 • 357550 
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331864 
332000 
332105 

332713 
332727 
332821 
333525 

334939 
335058 
335292 
335452 
335659 

337033 

340979 
341709 
341735 
342027 
342608 

343418 
343643 
343819 
343987 

344567 
344835 

344916 
345691 
346156 
347081 
348644 
348692 
348779 

350379 
350609 
351022 
351359 

351705 
351971 

353022 
353031 
353690 

353871 
353972 
354362 
354704 
355015 
355183 
355258 

355451 
356261 
357056 
357412 
357545 

40 357691 - 357700 
40 358191 - 358200 
40 358541 - 358550 
- 358621 - 358630 
40 359101 - 359110 
40 359601 - 35961 o 
40 360231 - 360240 
40 360601 - 360610 
- 361351 - 361360 
40 361411 - 361420 
40 362431 - 362440 
40 362451 - 362460 

303 362501 - 362510 
40 362691 - 362700 
- 362861 - 362870 
40 363361 - 363370 
- 363831 - 363840 
- 364041 - 364050 
- 364051 - 364060 
- 364521 - 364530 
- 364881 - 364890 
40 365671 - 365680 
40 365871 - 365880 
40 366561 - 366570 
40 367101 - 36711 O 
40 367241 - 367250 
- 367731 - 367740 
40 367951 - 367960 
40 368301 - 368310 
40 368351 - 358360 
40 368701 - 368710 
- 369181 - 369190 
40 369361 - 369370 
40 370131 - 370140 
- 370201 - 370210 
40 371321 - 371330 
40 371961 - 371970 
40 372841 - 372850 
40 373291 - 373300 
40 373761 • 373770 
40 374051 - 374060 
40 374481 - 374490 
- 375231 • 375240 
- 375671 - 375680 
- 375821 - 375830 
- 376051 • 376060 
- 376841 - 376850 
40 377201 • 37721 o 
40 377581 - 377590 
40 377691 - 377700 

303 377941 • 377950 
- 378441 - 378450 
40 378491 - 378500 
40 378541 • 378550 
- 378581 - 378590 
40 378641 - 378650 

303 379221 - 379230 
40 379321 - 379330 
- 379901 - 379910 
40 380801 - 380810 
40 381351 - 381360 
40 381411 • 381420 
40 382051 - 382060 
40 383471 - 383480 
40 383841 - 383850 
40 384351 - 384360 
- 385151 - 385160 
40 385471 - 385480 
40 385651 - 385660 
40 385831 - 385840 
40 385891 - 385900 
40 386151 - 386160 

357699 
358196 
358541 
358528 

359610 
360237 
360603 
361356 
361419 

362459 
362506 

362869 

363835 

364524 

366566 
367107 

368305 
368352 

369365 
370133 

371325 
371970 

373296 
373761 

375827 
376053 

377208 

377694 
377942 
378450 
378497 

378590 

380804 

382058 

383841 
384353 
385160 
385475 
385658 

385897 
386157 

1 - Bu tahvillerden kur'a çıkan numaraların her birine yukarda yazılı ikramiye veya amortiler ödenir. 
2 - ikramiye ve amortiler Türkiye Cümhuriyet ~erkez Banka ı, Merkez. ve Şubelerinde ve Merkez Bankaıınm müesses olmadığı yerlerde de Türkiye it 
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40 386341 - 386350 
40 386591 • 386600 
40 386871 - 386880 
40 386941 - 386950 

387631 - 387640 
40 387771 - 387780 
40 388161 - 388170 
40 388191 - 388200 
40 388981 - 388990 
40 389451 - 389460 

390021 -390030 
40 390101 - 39011 o 
40 390201 - 39021 o 

390791 - 390800 
40 391031 - 391040 

391041 - 391050 
40 391071 - 391080 

391841 - 391850 
391971 - 391980 

40 392001 - 39201 o 
393051 - 393060 
393091 - 393100 
393441 - 393450 

40 393931 - 393940 
40 394141 - 394150 

394481 - 394490 
394621 • 394630 
395201 - 39521 o 

- 396011 - 396020 :g 397001 • 39701 o 
397101 - 39711 O 

- 397151 - 397160 
- 397531 • 397540 :g 397621 - 397630 

397771 - 397780 
- 398011 - 398020 
~ 398651 • 398660 

399661 - 399670 
40 400141 - 400150 
40 400501 - 400510 

400901 - 400910 
- 401341 - 401350 
- 402471 • 402480 
- 402541 - 402550 
- 403541 - 403550 
40 403761 - 403770 
40 403781 • 403790 
- 404191 - 404200 
40 404421 - 404430 
- 404471 - 404480 
40 406521 - 406530 
40 407071 - 407080 
40 407131 - 407140 
40 407411 - 407420 
- 407481 - 407490 
40 407861 - 407870 
- 408101 - 408110 
- 409051 - 409060 
- 409221 - 409230 
- 409351 - 409360 
40 409751 - 409760 
- 409831 • 409840 
- 410391 - 410400 
40 410761 - 410770 
- 411071 - 411080 
40 411361 - 411370 
40 412321 - 412330 
40 412561 - 412570 
40 412661 - 412670 
40 413541 • 413550 

413671 - 413680 
40 413941 - 413950 
40 413961 - 413970 

5. 5. 19-lO 

386877 

387638 
387776 

389460 
390025 

390208 
390798 

391978 
392001 
393054 
393096 
393450 

394145 

395204 
396013 
397009 

397154 
397532 

397777 
398015 

399662 
400143 
400505 

401341 
402~79 
402544 

403763 
403789 

404424 

406528 
407075 
407139 
407412 
407490 
407869 
408109 

409358 

410391 

411075 1 
411361 
412326 

412664 

413672 

413966 

Bankası Şubelerinde bu tasdikli ke§ide listeleri üzerinden ödenecektır. 
MALiYE VEKALETi TÜRKiYE COMHURtYET MERKEZ BANKASl 

Enkaz satışı MiLLi MODAF AA VEKALETi Akimlôtör alınacak 
surette ellerinde yazı makinuı olanlarm K ı• R E ç 
verebilecekleri mnkinalardan birer nümu- ~1111111 lllllllL_ 
ne ile birlikte ve 8260 liralık kati teminat- : 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- lıırı lle beraber pazarlık gtln ve saatında : (iitalıyı .. .u,.ıe -rw1. piyuaıla eıi rolı · : 

8 
G 

s Kamyon akl"mla"fo""rg"' alınacak . d Ankrada M. M. V. aatın alma KO. da ha- :ı.,. Ea yııluelı raodımaa Yerdiiioi, &c aenıodir : 
mısyonun an 1 

. zır bulunmaları. ::Jıer intaal yıpaa ınlamıttır Anlıarı acanta11 -
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 12.000 lı- Bu makinnlarm hepsinin birden alınma- :Hiiseyin Onlı. Telefoıı 207İ 1175 : 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- ra olıın 300 ııdet aklmlA.tör pazarlıkla sntın sı mümkün olmadığı takdirde beşer ve da- - : 

Ankara Belediyeai imar Müdür lüiünden ı 1 
Adası parseli Mevkii Kapı No. su muhammen bede ıu~ 

376 29 İki kalearası 24 100 yüz lira i rı.u& lllİıyonundanr alınacaktır. Pazarlığı: 10.5.940 cuma giinü ha yukarı partiler halinde ayrı, ayrı talip. .,llllllllllllllllllllllllllllllllllllllr" 
. . . saat 10.5 dadır. Kati t:minatı: 1800 lira !erden de alınabileceğinden lıteklilerin 

Heımnc ta!ımın edil~ fıyı~ı:. 750 lıra 0
• olup şartnamesi komisyonda görUliir. Ta· verebilecekleri miktarlar üzerinden ve yu- Çankaya Tapu Sicilli Muhafızlı-

lan 25 adet kamyon ıkümlitöru pazarlıkla liplcrin muayyen vakitte M. M. V. Sa. karıki tahmin fiyatlarına göre katt temi-

492 34 ,. 5,4,3,2, 35 otuz beş 1 'l' 
Yukarıda ada ve parsel numaralariyle muhammen bedelleri göste 5 aa 

aatın alınacaktır. Pazarlıiı_: 10.5:!140 cuma Al. Ko.da bulunmaları. (2027) 12055 natlarınr getirmeleri. (2056) 12057 iından 1 
ırlinli saat 11.S dadır. Katı temınatı: 112 Mıntakamızın Knyaı Taııköprü m:vki-

gayri menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak şahsa ait ol t~bı 
üzere enkazı açık arttırmaya konulmuştur. >-ı, lira. 50 kuru~ oh.~p 11rtn•mesı komııyonda Naklı"ye arabası yapflr1lacak inde kain ve halihazır hududuna a-öre ıar-eörurnr. Talıplerın muayyen vakitte M. M. 

S Al K d b 1 1 KAZALAR kan Ahmet oğlu Ahmet Karakaı bahresi . a . o. a u unma an. M M V k"' 1 t• S t Al K " 
1204!8) 12035 • • e a e ı a m ma 0 - garben Kolağıı.sı tarlası, §İınalen Ahmet 

İhalesi 20 mayıs 940 tarihine müsadif pazartr si günü saat 15 de f 1
' 

müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 teminatlariyle birlikte 
racaatları ilan olunur. (2042) 12056 1 misyonundan : El k k oğlu Ahmet Karnkaş bahçesi ve bir tara-Ofomafik santral vesa re Ordu tipi nakliye arabası yaptırılacak- e tri tesisatı fı kendi evi ile çevrili ve vergice 2914 ve 

tır. Taliplerin 15.5.940 tarihine kadar tek- • • 3129 umum numanılarında Karakaı oğlu ,-----------------------
liflerini Hr. D. ne vermeleri. (2057) 12058 Pınarba§ı Beledıyesınden: Şilkrll bini Kadir adına kayıtlı ahıap ha- ~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllll ahna<ak 
Y k• 1 k Vekaletçe tasdik edilen plan ve ne ve bahçenin tapuda kaydı olmadığın- : 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- azı ma ınaSI a ınaca projelerine göre 18.758 lira ketif be- dan vereıeleri tarafından yeniden ve ıe- = 
..4İıyonundan : M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- deli olan kasabamız hidro elektrik te- netsizden tapuya tescili iıtcnilmekte ol- : 

Hepıine tahmin edilen fiyatı: 7450 li- miıyonundan r ıiaatı yaptırılacağından taliplerin ve dutundan yerinde 22. 5. 940 çarıarnba gü- : 
ra olan iki adet otomatik aantral ile red- iki yüz otuz bet adet normal .. ryolu vo- daha fazla izahat almak iıtiyenlerin nü aaat 10 raddelerinde tahkikat ve tet - E 
reeör aldriimtllltör ve snaP elektrojen ya portatif ile on beı adet 62 veya 80 san- 9ifaht ve tahriri surette belediyemize kikat yapılmak üzere a-idileceğinden bu -

P timlik uzun ıaryoluki ceman 250 adet yaıı • • k 11 b" ilk ı 1 b" : taJnmlan puarhkla satın almacaktır. a- makinesi 10 mayıı 1140 cuma ırlinll ıaat 10 müracaatları ıtln olunur. 12022 ıayrımen u e ır a as~ o a~ arın ve ı r : 
aarhtı: 1. 5. MO çartamba ıtınG saat 11 da Ankarada M. M. v. satın alma KO. da hak iddia edenlerin ellerındekı mUıbet ve- : 
dedir. Kati teminatı: 1117,5 lln ol• p.rt pazarlıkla satın alınacaktır. Normal pr- Za,.i pllka - Fınnrmıım 189 numaralı ıikalariyle birlikte o rUn :rerinde bulana- : 

Kuzu eti fiyatı 
Ankara Belediye Reisliğinden : 
Buaünden itibaren kuzu eti fiyatı (50) kunıtt&n 

kuruta indirilmit ve diier et fiyatları aynen ipka 

1 

namesi lı:omiıyonda sariilür. Talipl:rln yolu ma.k~nalar için beherine 210 ve f?O~· ekmek araba11 pl&k111 sayi olmuıtur. Hük cak memurumun veya o rUne kadar Çan-
'-itt M il. V la. AL Ko da tatlfer ıçın llS Ye uzun pryolular ıçın mil olmadı'" ilin olaaur. Yeniıehlr Halk kan tann eicilli muha miir.raaaı.ı....---.:ia:D11...bııLllr.ıLil&n...ab11111ı---~20Sl:U--___;UJıC_...;.ım __ ...ı muanen ••• • • • • beheriıı. 550 Ura fi t tahmin e<! • •· r_... 

lllUflum'. 



-. ASKERi F ABRIKALAR 

Müte hh"t --m ·e hesabma 
250 ton e ekfro it hakır 

a.ma( it 

ULU~ 

VIL..\ YETLER 1000 ton kriple maden 
ltömürü ahnacak Ekme aınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundan: 

2490 uyıtı b.nunun tayin ettiği vesi
kaları ve eksiJtme tarihinden en u ae

-7-

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 
kb giln evel Nafia Vek4letine mUra- --------------
caat edilip alınacak mUteahhltUk eh- 1 nşaot 
Hyet vesikasını hamil bulunmaları li
zımdır. 

münakasası 
M. M. Vekiileti Hnvn Satın Alma 

Komisyonundan: 

/~.skcri Fabrikalar Umum Müdür
gud Merkez Satrn Alma Komisyo
n :ın: 

'l'ıüıınin d"l 

çank ve kapak zincirlerinden ibaret olmak 
üzere 14 kalem malzeme ıuıkert fabrikalar 
umum mUdUrlUğü merkez satın alma ko -
mlsyonunca 10-6-1940 cuma gUnU saat 16 
da pazarlıkla ihale cdllceekUr. Şartname 
pnrıısız olarak komlsyondıı.n verlllr. Talip
lerin muvakkt teminat olan ( 444) lira ve 
{19) kurtı§ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
8 maddelerindeki vesalklc komisyoncu ol
madıklarıruı. ve bu lııle alllkıı.dnr tUccardan 
olduldarına dntr Uca.ret odası veslkıuılyltı 
mcz~r gün ve saatte komllJ)'ona mUra -
caatlan. (2025) 12027 

16 kalem demir malzeme 

Tahmin edilen bedcH (12.580) lira olan 
1000 ton krlple mıığd:n kömürü ıuıkert 
fabrikalar umum mlldilrlllğll merkez u.tm 
alma komisyonunca 10. 5. 1940 cuma &11-
nU ısaat 10 dıı pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komiıyondan ve
rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(943) lira (50) kuruı ve 2490 sayılı ka -
nunun 2 ve S. maddelerindeki ve:ıaikle ko
misyoncu olmadıklanna ve bu iıle alaka
d&r tüccardan olduklanna dair tfcar!t o
dası nsikasiyle mezkQr gün ve saatte ko-

Tokat C. Müddeiumumiliğindenı 
1 - Tokat merkez ceza evinin 1.6. 

940 tarihinden 31.5.941 tarihine kadar 
bir senelik ihtiyacı olan en az 100.000 
bin kilo en çok 120.000 bin kilo ekme
ğin 2490 sayılı kanun mucibince ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konul -
muştur. 

5- Taliplerin 2490 sayılı kanunun 
tarlfatı dairesinde hazırlayacakları ka
palı ve milhUrlU zarflarını ikinci mad· 
dede zikredilen eksiltme saatinden bir 
aaat evetine kadar komisyon reisliği
ne makbuz mukabilinde vermeleri 

1 - Bir atelyc pazarlık suretiyle inµ 
:ttirilecektir. Keşif bedeli (34796) lira 
13 kuruş olup kati teminat miktan ~20 
liradır. PaZ3rlığı 7. 5. 940 salı günü saat 
11 de hava satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. KC$if evrakı her cün öilcden 
sonra mczkf1r komisyondan 175 kuru~ mu· 
kabilinde alınabilir. İhaleye İ§tirlik ede
cekler ihale gününden Uç gün evetin: ka
dar müste13rhğn müracaat edip ehliyc1 
vesikası almalın. 

~ ton El\ 1 en. bl"'leli (175.000) lira olan 
) <ıbın:ı Ae tr~lıt_ b ~ır müteahhit nam ve 

Ilı skerı Fabrılr.:ılar Umum mtidür-
• 1 ınerkc 
rııay11 194~ natın ~l~a komisyonunca 

ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komiayo· 
nundan: 

2 - Ekmeğin beher kilosu 9 kuruı 
50 santim bedel tahmin edilmittir. 

muktezidir. (1849) 11900 

Ankara Lv. Amirliği Sa. AL 
Ko. na gönderilen hariç aıkeri 

kıtaat ilanları 

rtı la ih c~ma gu?u saat 14,30 da pa-
(75) kale edılccc tır. Şartnııme (8) li
İlir. Ta~i~$ .mnk-billnde komisyondan 
000) r P erın muvakk t teminat olan 

3 - Azamt ihtiyacın tutar bedeli o
lan 11400 liranın % 1 buçuk muvak
kat teminatı 85S liranın emanet sure
tiyle maliyeye veya ziraat bankasına 
teslim edilerek mukabilinde alınacak 
makbuzun teklif mektubuna bağlan -
ması. 

ı 3. rnı ırn v~ 2490 numaralı kanunun 2 
dıkl delenndc-ki vcsaikle komisyoncu 

" oldu~ına ve bu işi: alakadar tüccar
~lc tnezkgrrn~ dair ticaret odası vcsika
_.ca tı3r1 (r2ırun ve saatte komisyona mü
' . 004) 12010 

, 3 l: lem maden kalemleri 

misyona mllracaatlan. (2083) 12064 

JANDARMA 

Yatak bez 
4 - Dairemizde mevcut şartname ve 

mukavele formulünil talipler her gün 
mesai saatleri içinde müracaatla göre
bilirler. 

Sığır eti ahnacak 
Bolu Piyade Alayı Satm Alma Ko-

İsteklilerin muayyen gün ve 

ti teminat ve kanunt betıı:lcrl 
da bulunmalan. (2007) 

saatte ka
komisyon· 

12018 

Makara ah nacak 
misyonundan: M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

ı - Bolu'daki piyade alayınm ihtiyacı Komisyonundan: 
olan 67500 kilo sığır eti kapalı zarf uru - 1 - 3.000 adet siyah ve 3000 ııdct be-
liyle ntm alınacaktır. yar makara pazarlıkla satın alınacaktır. : almacak 

Mütcahh' 7? ıt nam ve hesabına 
" O adet Bö. 47 /130 A. 
" 208 a·· 43 10 s w ıs ,, o. ag. 
' A. k OA ,, Bö. 43/l o Sol. 

Tahmin edilen bedeli (20507) lira (65) 
k\lruı! olan 16 kalem demir malzeme askerı 
fabrikalar umum mUdUrJUğU merkez satın 
alma komisyonunca 13.5.1940 pazartesi gU
nU saat 14.30 dn ihale edilecektir. Şnrtna . 
me parasız olnrnk komisyondan verilir. 
Ta11pler1n muvakkat teminat olan (1538) 
lira (8) kunış \'e 2ıl!l0 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsalkle komisyon
cu olmadıklanna ve bu tule alA.kadar tile -
cardan olduklarına dair ticnret odaaı vesJ· 
kesiyle mezkQr gUn ve s:ıatte komlsyoM 
mUrncn.atle.rı. (2022) 12024 

3 kalem malzeme alınacak 
alınacak 

Jandarma Genel Komutanlığı An-
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· kara Satrn Alma Komisyonundan: 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 1- Bir metresine cl1i sekiz kuru~ 

S- Eksiltme 31. S. 1940 tarihine mü.. 
sadif cuma günü saat 15 de müddeiu
mumilik dairesinde teşekkill edecek 
komisyon marifetiyle yapılacaktır. 

2 - Sığır etinin tahmin bedeli 16875 li- Muhammen bedeli 2.640 lira olup kati tc-
ra olup muvakkat teminatı 1265 lira 62 minat mikdarı 396 liradır. Pazarlı'" 6. 5 
kuruş 50 santimdir. 94-0 p3zartesl günü saat 11 de hava satın 

3 - Sığır etinin şartnamesi ve evaafı be- alma komisyonunda yapılacaktır. İdart 
dclsiz olarak her gün Bolu'da P. alayı Sa şartname ve nümunesi her etin ö~lcden 
Al. Ko. da İstanbul ve Ankara Lv. imir- sonra komisyonda görüle ilir. İsteklilerin 
litl Sa. Al. Ko. ile Kocaeli tüm. Sa. Al. Ko muayyen gün ve saatte kati teminat ?e 

farında görülilr ve ılınır. kanunt bel&elcriylc komisyonda bulunma-

«i{füs .;),.r1 Fabrikalar Umum Müdür
<ttınd crkcz Sntın Almn K.omiayo-

an• 
A Talı~·' . f ruş 0;~ cdılen bedeli (17.258) lira ( 40) 

it E: rn n ~karıda yazılı üc; kalem Böh· 
)ı~it nnrn ar ıert maden kalenıleri müte
f nıurn rtıild':.e hea:ıbın3 Ask •ri Fabrikalar 

"~ s:ıronunc ~r!UcU merkez satın alma ko
;s de Pazaa O mayıs 1940 cuma günü sııat 
_Je Parasız rt;kıa ihale edilecektir. Şartna
,.. !erin trıu 0 akrak komisyondan verilir. Ta
t"S) kuru va knt teminat olan (1294) lira 

}ı ınaddeı! ~e 2490 nunı11rah kıınunun 2 ve 
<lıktar;n rındcki vesaiklc komisyoncu ol
du!darı:ı a ve. bu. işle alakadar tüccardan 

(cıltilr güa da.ır tıcaret odası vcslkasiyle 
l.rı . c2015) ve saatte komisyona miiracaat-
.I S" ı2014 
' "O fon nitrat dösut almacak 
•· Askeri F b 'k 1 U M" .ııı lirlif~ .. a rı n ar mum u-

)'ı; , ıu Merkez Sntın Alma K"· 
l' onundan • 

ahrııin d"l • Soo t e 1 en bedeli (255.000) lira olan 
on N' 

P-:rıuı:n bı ıtrat dösut Ar.keri Fabrikalar 
"t 'Yon üdurlüğü merkez satın alma ko -
~4 tc P Unca 13-5-940 par.arte i günü saat 

12) 1.azarlıkla ihale edilecektir. Şartname 
'onda ıra (75) kuruş mukabilinde komis -
< n ve T }at ol rı ır. Taliplerin muvakkat teml-
J.ııııun l~ (13,950) lira ve 2490 numaralı ka
)lisyotı ve 3 maddelerindeki vesaikle ko
~ar tU cu olmadıklarına ve bu işle alaka • 
A sı v cı:ardan olduklanna dair Ticaret o
İıisyo esıkasiyte mezkur gün ve saatte ko· 
4 na rtıilracatları. (1890) 11917 

ı 6 kalem kereste ahnacak 
"'.~s~ri F~brikalar Umum Müdür· 

u:~ erk.ez Satın Alma Komisyo· 
SOo an: 

4 /\dC't 9.50 x 0.22 x 0.16 M. cbnduıda 
.ll50 tıra1ı çnm ağacı, 
J ~det 7,50 x 0.16 x 0.14 M. ebadında 

ıı:; ıraıı çnm ağacı 
4 ~det 2 20 x 0.25 x 0.25 M. ebadında 
)350 ra1ı çam ağııcı 

' 

~det 4,00 x 0.25 x 0.065 M. ebıı.dında 
aoo lı.. raıı çam kl\lns, 

, dıde~ 2.00 x 0.14 x 0.14 M. ebadında 
4 20o lı..~ Udak veya me1Je. 

dı ebt 1.00 x o.ıo x o.ıo M. eba.clında 
J 'l'Bh e Udnlt Vl'ya meşe. 
J~lna, ~ı~ edilen bcdell (315.833) lira olan 

·alem a ve miktarı yuknrıda yazılı altı 
'l<t;ırı~ereste Askerl Fnbrlknlnr umum 

J c ıo W merkez satın alma komlsyonun
tı~l rnayıe - 1040 cuma gUnU sıı.nt 14 de 
lıta crı';,13 ihnlc edilecektir. Şnrtnamc (l} 
'"erııır kunııı mukabilinde komisyondan 
ı26G7)· 1Taliptcrln muvaklmt tC'mlnııt olan 
lltıuııu ra < 48') kuru, ve 2490 numara.it 

ltorııay 11 2 ve 3. mııdd0lcrlndekl vesalkle 
ar ~nl'u olmadıklnnna ve bu ııııe nltL

lt llaı vl ~ardan olduklarına dair ticaret 
oınıay0 asiyle mczkQr gUn ve s:ıatte 

na ınUrncaatıo.rı. 
(2003) 12009 

8 
8 ton uva ~eliği ah nacak 
l'on 5 ·ı· Gs2 1 a 5,5 mm. kutrunda ve 

mm,. tulünde pnrJak çekilmit 
Aalı: ~ıva çeliği alınacak 

liiği.i ·~t• Fabrikalar Umum Müdür· 
ttund erkez Satın Almn Komisyo· 

1' a.n: 
8 ahnıin d"l 
tu~on 5 ilie 51 en bedeli (24.000) lira olan 
ı- ull.dc Pa 5 mm. kutrunda ve 682 mm. 
, 1abri1ta1a rlak c:ekilmiş civa c;eliği Askeri 
,1 1lıa kom~ umum müdıirlıiğü merkez saun 
(: tiinü 

8 
SYonunca 11 mayıs 940 cumarte

~ ~lıtır. ş:r~t 12 de pazarlıkla ihale :dile· 
O?ı!lan verı~aıne parasız olıı.rak komie . 

(1 'l'aıııııe lr. 
3 80Q) lira rln muvakltat teminat olan 
zı; tlladde!e ye 2490 numaralı kanunun 2 ve 
01~dılı:tarıO:ındeki vcsaikle komisyoncu ol
ltı 11khıına Ve bu isle al5.kndar tüccardan 
etj2kur ıtU dair ticaret odası vcsikasiyle 

ll.rı (20Q~)ve saatte komisyona müraca-
tf· 12011 

uteahhit n~m ve hesabma 

S 4 det torna lezgiihı alınacak 
1·· akeı; F b "k 
Uğij M a rı alar Umum Müdür-

llund... erl:ez Satın Alma Komisyo-
1' ... n: 

s •d•hrtıirı ~il 
•ıb ~t torna t en abcdeli (20.000) lira olan 
Ru 'na Askeri eFg bhı müte1hhlt nam ve he
>'ı, ırı,.kez •at n nkalar Umum m!idürlü
lı1t1alg~ eurn~n alm~ komisyonunca 10 ma-
o ap lıale ed 1uunu ı:aat 15,30 da pazar· 
\> ltklllt kornı"v~ ~tektir, Şartname p3rasız 
nu.,_ ııt teminat ~n verilir. Taliplerin mu
"e a~~~lı kaııunuo ı;ı 0500) lira ve 2490 
i le ' k1Jrtıisıron ve 3. maddelerind :ki 
t c1r:tlilkndar tli~cu olmadı~larına ve bu 
~:ıattc k 0dası vesikar~nn olduklarına dair 

0'tliıy0na 31~ Ylc mezkur gün ve 

t 
rn ırııcaatları. (2006) 

4 kal 12012 

Aa1ı: • em malzeme ah nacak 
lü~ii .. ~rı Fabrikalar Um ıı.•"d'. 
il '"'erke:z S um ınu ur-
~rıdan: A.hn Alma Komisyo-
ruhteıır 

Ye ltn Clvnı.a v 
~ Pak :ııncırı e somunlarla cank 

'· 'l'Bh~~e lt kaleme~n~en ibaret olmak 
"'Ul'uıı 11 edilen b n J:cme alınacak 

0luıı lnUJıteı~doll (5922) Ura ·(60) 
cıvata ve somunlarla 

nundnn: fiyat tahmin edilen vasıf veörneğine 
17500 Kg. 0.7 - 1 mm. galvanizli saç uygun 30,000 metre yatak kı1ıfhk bez 

1500 Kg. 2 mm. Galvenlzll tel. kapalı zarf usuJU ile 16. S. 940 perşem-
2000 Kg. 2,15 mm. galvenlzll tel. 
Tahmin edilen bedeli cs4oo> lira olan yu. be günü saat on üç buçukta satın alı-

karıda yazılı Uc kalem malzeme nskerl fab nacaktır. 
rlkıılnr umum mUdUrJUğU merkez satın al - 2- Şartnamesi parasız komisyondan 
ma komisyonunca 10-15-1940 cuma gtlnU sa· 
at ıı de pazarlıkla ihale edilecektir. Şart- alınabilecek bu eksiltmeye girmek is-
name parasız olarak komisyondan verilir. tiyenlerin 14SS liralık ilk teminat ve 
TaJlplerln rnuvakknt teminat olan (630J d 1 b 1 ) ·· h 
lira ve 2490 numaralı kıuıunun 2 ve 3. mad- şartname e yazı ı e ge erı mu tevi 
delerlndekl vesalkle komisyoncu olmadık- teklif mektuplarım en geç eksiltme 
lnrına ve bu !ole alAkndar tUccardan olduk- vaktinden bir saat evet komisyona ver-
larına dair ticaret odnsı vestkaslyle mez - miş olmaları. (1934) 11960 
kQr g!ln ve saatte komisyona mUracaatla -
rı. !2021) 12023 

1 S ton O.l Mm. ltahnhğmda Telefon malzemesi a!macak 
Jandarma Genel Komutanlığı An-

gıf yenİZIİ tene':e ahnacak kara Satın Alma Komisyonundan: 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- 1- Bir tanesine yirmi kuruş kıy -
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· met biçilen vasıf ve örneğine uygun 
nundan: elli bin telefon fincanı ve on kuruı 

Tahmin edilen bedeli (7500) lira olB.D 1:1 kıymet biçilen elli bin deve boynu ve 
ton 0,3 mm. kalınlığında gallvenlzll tene - vasıflarına uygun tanesine iki lira 
ke Mkerl fabrikalar umum mUdilrlUğU k b' ·1 ·ı k"" ·· •· 
merkez satın alma komisyonunca 10-5-1940 ıymet ıçı en pı orta omuru toptan 
cuma gllnU saat 16.30 da pR.zarhkla ihale veya üç çeşidi ayrı ayrı en ucuz fiyat 
edilecektir. Şartnııme parasız olarak ko · teklif edene ihale edilmek kayıt ve 
mtsyondıın verlllr. Taliplerin muvakkat te- artiyle 13. 5. 940 pazartesi saat 9

1
5 da 

mlnat olan (1562) lira (00) kuruo ve 2490 ş 
numartı kanunun 2 ve 3 marldelerlndekl ve- kapalı zarf usulü ile satın alınacaktır. 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş- 2- Şartnamesi parasız komisyondan 
le allkadar tliccardan olduklarına dair ti- lınabilecek bu eksiltmeye girmek is
caret odıuıı veelkıuılyle mezldlr gUn ve 11a- a 
atte komisyona mtiracaatlan. tiyenlerin her üç çeşit için 1575 yal -

6 - Talipler teklif mektuplarını en 
geç o gün saat 14 buçuğa kadar ko -
misyona vermiş bulunmaları ilan o-
lunur. 11981 

Kopalı zarf ilônı 

Kocaeli Nafıa Müdürlüğünden: 
İzmit - Çuhane yolunun 0+000-

9 +000 kilometreleri arasındaki 23361 
lira 50 kuruş keşif bedelli şosa temi
natı esasiyesi 24. 4. 940 tarihinden iti· 
haren 15 gün müddetle kapalı eksilt • 
meye konulmuştur. 

Bu işe ait mukavele projesi, keşif 
ve evrakı saire Nafia Müdilrlliğünde 
görülebilir. 

Muvakkat teminat (17S2) lira (50) 
kuruştur. 

İsteklilerin ihale tarihinden bir haf
ta evet müracaatla Nafia Müdürlüğün
den alacakları vesikaya istinaden bir 
f .. n memuru kullanacaklarına dair ve
ııi:~a. yeni yıla ait ticaret odası •esi -
kası ve teklif mektupları ile birlikte 
9. 5. 940 perşembe bünü saat 14 de ka
dar İzmit Nafia Müdürlüğünde müte
şekkil ihale komisyonuna teklif mek
tuplarını vermiş olmaları lazımdır. 

11916 

(2024) 12026 nız fincan için 750 deve boynu için ----------------

13 kalem ıef İk millzeme ahnacak 3n75 ve kömilr için de 450 liralık temi- A. LEVAZIM AMIRL1Ct 
' at makbuz veya banka mektubu ile 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür- şartnamede yazılı belgeleri muhtevi 
lüğü Merkez Satm Alma Komiıyo. teklif mektubunu en geç eksiltme gU
nundan: nü saat dokuza kadar komisyona ver -

Tahmin edilen bedell (14285) lira olıuı miş olmaları. (1889) 11903 
13 kalem çelik asker! fabrikalar umum • 
mtidUrltiğU merkez 11atın alma komlsyo -
nunca 10-5-1940 cuma gllnll sııat ll.SO da 
pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname pıı.
rasız olarak komisyondan verlllr. Taliple
rin muvakkat teminat olan (1071) lira (38) 
kuruş ve 24!)0 numaralı kanunun 2 ve s. 
maddcler1ndcld vesalkle komisyoncu ol • 
madıltlarına ve bu l15le allkadar tüccardan 
olduklanna dair ttcıı.ret oduı vcslkasiyle 
mezkQr glln ve 11natte komisyona mUra -
caaUe.rı. (2023) 1202tı 

f 20 ton mazot ah nacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (18.936) lira o
lan 120 ton mazot aakcri fabrikalar umum 
mUdilrlüğll merkez satın alma komisyo
nunca 15. 5. 1940 çarı;;amba günü saat 
14,SO da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyondan ver!lir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1420) 
lira (20) kuru, ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vcsaikle komis
yoncu olmadıklarına ve bu işle ali.kadar 
tüccard;ın olduklarına dair ticaret odası 
vesikasiyle mezkQr gün Ye aaatte komis -
yona müracaatları. (2080) ı 2063 

60 ton yerli Linfers pamuğu 
ah nacak 

Kaputluk kumaı alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 

1- Bir metresine Uç yüz elli kuruş 
kıymet takdir edilen vasıf ve örneği
ne uygun altı bin metreden dokuz bin 
metreye kadar kaputluk kumaş 16. 5. 
940 per§embe günü saat onda kapalı 
zarf eksiltmesiyle satın alınacaktır. 

2- Şartnamesi 158 kuruı karşılığın
da komisyondan alınabilecek bu ek -
siltmeye girmek istiyenlerin 2363 lira
lık ilk teminat makbuz veya banka 
mektubu ile şartnamede yazılı belge -
leri muhtevi teklif mektuplarını ek -
siltme vaktinden en geç bir saat evet 
komisyona vermi1 olmaları. 

(193S) 

Ço maşı rhk bez 
alınacak 

11961 

Jandarma Genel Komutanlığı An· 
kara Satın Alma Komisyonundan: 

Tavuk eti alınacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 
1 - 16000 kilo tavuk etinin kapalı zarf· 

la eksiltmesi 13-5-940 saat 15 de Ankara 
Lv. imirlitl ıatın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli gooo lire ilk te
minatı 720 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülür. İçinde kanuni vesikalar da bu
lunan ve kanuna uygun teklif mektupları 
aaat 14 de kadar kabul edilir. {1930) 11926 

Süt ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komisyonundan ı 
1 - 85.000 kilo ıriitlln kapalı zarfla ek -

ailtmeıi 18-5-940 saat 15 de Ankara Lv. i
mirliği ıatın alma komisyonunda yaprla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 14450 lira ilk te
minatı 1083 lira 75 kururtur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İçinde kanuni ve ti -
caret odası vealkalnn dn bulunan kanuna 
uygun teklif mektupları saat 14 de kadar 
kabul olunur. (1g79) 11975 

IKTISA T VEKALETi 

Satıhk eşya 
İktısat Vekaletinden: 

1- Vasıf ve örneğine uygun ve bir 
metresine altmış kuruş fiyat tahmin 
edilen otuz bin metreden elli bin met
reye kadar çamaşırlık bez kapalı zarf 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- usulü ile 13. S. 940 pazartesi günü saat Vekalet anbarında mevcut eski halı, 
dürlüğü Merkez Satrn Alma Komis- on dörtte satın alınacaktır. dolap, masa, koltuk, sandalya gibi 
yonundan : 2- Şartnamesi Uç lira karşılığında muhtelif eşya 9. S. 940 per cmbe günü 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira o- komisyondan alınabilecek bu eksilt - saat 9,S da açık artırma ile Vekalet bi
lan 60 ton yerli linten pamufu askeri meye girmek istiyenlerin 2250 liralık nasında satılacaktır. Taliplerin mez -
fabrikalar umum mUd!irlüğü merkez satın ilk teminat sandık makbuzu veya ban- kOr gün ve saatte levazım müdürlü -
alma komisyonunca 15 mayıs 194-0 çar- ka mektubunu muhtevi teklif mektu - ğünde teşekkill eden komisyona ve 
şambs g!inll saat 14 te pazarlıkla ihale e- bunu eksiltme günü saat on Uç buçu- görmek istiyenlerin de her giin mesai 
dilecektir. Şartname parnaız olarak ko- ğa kadar komisyona vermiı bulunma - saatlarında Vekalet ayniyat muhasip-
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat ı· w • lan. (1936) 11962 ıgıne müracaatları lüzumu il&n olu -
teminat olan (1350) lira ve 2490 numara- nur. (1988) 11

982 h kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vcsa - k 
ikle komisyoncu oıma.dıkıanna ve bu işıe Toz şeker ohnoca 
ali.kadar tilccardıın olduklarına dair tica
ret odası vesaikiyle mezkQr rün ve saat
te komisyona müracaatları. (2073) 12062 

1000 ton (Ubuk veya par(a 
halinde kükürt ahnacalc 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komis
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (200.000) lira o
lan 1000 ton çubuk veya parça halinde 
kükürt askeri fabrikalar umum m!idlirlilğü 
merkez satın atma komisyonunca 10. 5. 
1940 cuma günU saat 10,!0 da pazarlıkla 
ihale edilecektir. Şartname (10) lira mu
kabilinde komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (11.250) lira ve 
24!10 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele
rin.deki vesalkle komisyoncu olmadıklan
na ve bu işle al5.kadar tüccardan oldtıklıı
nna dair ticaret odası vesikasiyle mezkur 
gün ve saatte komisyona milracaatlan. 

(2078) 12061 

Jandarma Genel Komutanlığı 
Ankara Satın Alma Komiıyonun· 
dan: 

1 - Vasıflarına uygun ve bir ki
losuna otuz sekiz kuruş kıymet biçi
len 3760 lira değerinde yerli malı toz 
şeker 6.5.940 pazartesi günü saat 10 da 
açık eksiltme usum ile satın alınacak
tır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon
dan nl:nabilecek bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 282 liralık ilk teminat 
sandık makbuzu veya banka mektubu 
ile şartnamede yazılı belgelerle tam 
vaktinde komisyonda bulunmaları. 

(1808) 11816 

Diş tabibi 

DANİYAL TUNA 
Kooperatif arkasında Ali Naz. 

mi apartımanmda No. 3 Telı 123t. 

NAFIA VEKALETi 

Köprü inşaafl ilam 
Nafıa Vekaletinden : 

1- Müteahhidinin vefat etmesi üze
rine yarım kalan, Bolu viHiyeti dahi -
Jinde Düzce - Hendek yolu üzerinde
ki ( Merkiçmelen ) köprtisünün ikma
li inşaatı kapalı zarf usulü ile eksilt
meye çıkarılmıştır. Köprünün kc§if 
bedeli ( 47 500) liradır. 

2- Eksiltme, 13. Mayıs 940 tarihine 
müsadif pazartesi gilnü saat (lS) de 
Nafia Vek~letinde Şose ve Köpriller 
Reisliği odasında yapılacaktır. 

3- Eksiltme şartnamesi ve buna mü 
teferri diğer evrak (238) kuruş muka
bilinde adı geçen Reislikten alınabi -
lir. 

4- Eksiltmey~ girmek istiyenlerin 
(3562,50) liralık muvakkat teminat ile 

4 - Sığır etinin kapalr zarflı ihal~i lan. (1990) 12016 

21-5-940 sah günil saat 15 de Bolu P. alayı Tronsformato'" r alınacak 
Sa. Al. Ko. da yapıln.cııktır. 

M. M. VeldHeti Hava Satın Alma 
5 - Sığır etinin eksiltmesi kapalı zarf -

la yapılacağından 2490 sayılı kanunun 30 
maddesi mucibince teklif mektuplarını Komisyonundan: 
21-5-940 tarih salı günil saat 14 de kadar 1 - Bir adet Transformatör p:?a:r:rhkla 
makbuz mukabilinde Ko. na verilmesi satın alın:ıcaktır. Muhammen bedeli (1500) 
Teklif mektuplannrn adı geı;en kanunun lira olup kat! teminat miktan 225 liradır. 
32 maddesi mucibince tanzim edilmesi ve Pazarlığı 8-5-940 saat 11 de hava satm al
hariçte talip olacakların 34 maddesi muci- ma komisyonunda yapılacaktır. İdari vo 
bine~ teklif mektuplarını vaktinde iadeli fenn! prtname her giln öğleden sonra mcz 
tca.hhlittu olarak gönderilmesi şarttır. Pos- kQr komisyonda cörülebilir. İsteklilerin 
tada vukua gelecek tehlrden komisyon me- muayyen kün ve saatte kati teminat ve ka 
suliyet kabul etmez. nuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

6 - İsteklilerin ticaret odıuıından tescil (2050) 12053 
edilmiş ve vesika ibrazı lazımdır. (1995) 

11983 

Sığır eti alınacak 

Drenaj tesisatı 
M. M. Vekaleti Hnvn Satın Alma 

Komisyonundan: 
İstanbul Kor Satın Alma Komis- 1 - Uçuş pisti yoluna bir drenaj tesl 

yonundan : satı pazarlıkla yaptırılacaktır. Keşif bc-
Komutnnhk birlikleri için 75 ton sı- deli (28520) lira 11 kuruş olup kati temi 

ğır eti 7. 5. 940 günü saat 11,30 da pazar- nat mikdan 4279 liradır. 
lrkla sııt•n alınacaktır. Tahmin bedeli Pazarlığı 7. 5. 94-0 sah günli saat 10 do 
33750 liradır. Kati teminatı 5062 lira 50 hava satın alma komisyonunda yııpılacak
kuruştur. Şartnameler İstanbul komutan- tır. Ke:ıif evrakı her gün öğleden sonra 
lığı satın alma komisyonunda her cün gö- mezkQr komisyondan 143 k11nı1 muknbi 
rülebilir. İsteklil:rln muayyen gün ve 11- linde alınabilir. 
atte katı teminat akçeleri ve 2490 aayrlı İhaleye iştirak edecekler ihale tarihin· 
kanunun istediltl vesik1ılırla birlikte Fm- den Uç gün evetine kadar milsteprlıfa 
drklıdn komutanlık binası dahilindeki u- mllraeaat edip ehliyet vesikası alm.alan 
tm alma komisyonuna gelmeleri. isteklilerin kati teminat ve kanun! belc.-

(2070) 12070 leriyh muayyen gün ve saatte komisyon-

Sade yağı at.nacak 
Çorlu Kor Satm Alma Komisyo

nundan : 

da bulunmalan. ( 2008) 12019 

ENSTiTÜLER 

1 - Kor birlikleri için evsaf dahilinde ~ 
Bir kasa alınacak 6. 5. 940 pazartesi g\lnil uat 15 te 40 ton 

udeyağı alınacaktır. 
2 - 11~ teminatı 3750 liradır. Cazi Terbiye Enstitüsü Müdürlü 
3 - Muhammen bedeli 50000 liradır. ğünden: 
4 - İsteklilerin belli gün ve saatte 1- Tahmin edilen bedeli 625 lira o 

ÇOTluda kor satın alma komisyonuna mil- lan ( yilkseklik 1,47, genişlik O,S7, de
racaatları. (2071) 12071 rinlik 0,53) bir kasa pazarlık suretile 

satın alınacaktır. Cepanelik yaptmlacak 2- Eksiltme ıs. V. 1940 çarşamba 

Balrkesir Kor Satın Alma Komiı· günü saat ıs de Ankara Mektepler 
yonundan: 

1 - Balıkeıirde üç adet cepanelik de
posu yaptınlacaktır. 

2 - Beherinin kc$if bedeli 2531 lira 31 
kuruıı olup üçünün tutan 7740 lira 93 ku
ruitur. Uçünün muvakkat teminatı 580 li
ra 57 kuruştur. 

S - İhale 7. 5. 940 salı günü saat 15 te 
kor satın alma komisyonunda yapılacak -
Ur. 

4 - Taliplerin kanunt vesikalariyle be
raber komisyonumuza müracaat etmeleri. 

(2072) 12072 

Muhtelif ena ve malzeme 
ah nacak 

Balıkesir Kor Satm Alma Komis
yonundan : 

1 - 12S40 kilo ılyah yağlr kösele 1234 
çift yapılmış halde hamut 1234 adet be
yaz meıin 1850 kilo dolgu knyı~ı 1850 ıap. 
h kösele 1850 yumak keten ipliği 1234 a
det kantarma 22212 adet pirinç toka 1850 
ad:t paldum halkası 2468 adet hamut hal
kası 3700 koçan tokası 2468 adet çeki de
miri 6000 adet idi toka 90 kilo saraç çi
visi 122 kilo çiğ sırım 600 çile saraç ipli
ği 90 kilo çavdar sapı 30 kilo balmumu 
kıtA.lara ihtiyaç için yaptırılacak koıum 

takımları için yukarıda cinsleri gösterilen 
malzeme n!imunes!ne göre pazarlrklı satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31103 lira 66 ku-

Muhasebeciliği binasında satın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3- Şartnameyi görmek istiycnler 
okul idaresine müracaat etmelidir. 

4-- İsteklilerin mezkur gün ve sa 
atte (46.88) liralık muvakkat teminat 
makbuzlarile birlikte müracaatları i 
lan olunur. (1968) 11970 

ANKARA BELEDiYESi 

Motopomp oh nacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye itfaiyesine lüzumlu 

olan (12.000) lira kıymeti muhamme
neli biri büyük ve diğer üçü küçük 
dört adet motorpomp alınması kırk 
beş gün müddetle ve kapah zarf usu
Iiyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesı 18.6.940 salı günü saat 
11 dedir. 

3 - Teminat 900 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine mü
racaat etmeleri ve isteklilerin de 
18.6.940 salı gUnü saat ona kadar tek
Jif mektuplarını belediye encümenine 
vermeleri iliin olunur. (1972) 11994 

~1111111111111111111111111111!mı11111 t... 

: FİL DOKTORU : 
ru~ttır. Muvakkat teminatı 2332 lira 77 _ 

0 
: 

kuruitur. : llver Hardi :E 
S - İhale 8. 5. 940 çaqamba gQnU ıaat : Türkçe sbzlü : 

16 da Bahkeair kor satm alma komisyo-1 ~11111111111111111111il1111111111111111;: 
nunda yapılacaktır. (.2074) 12073 

Sığır eti 
Vize Askeri Satm Alma Komisyonundan: 
Tutarı Miktarı Temi.nah M. cinsi Eksiltmenin 

Lira Kr. Ton Lira Kr. Nevi 
49500 00 150 3713 00 arğır eti K. zarf 
49500 00 150 S713 00 = = 
4-11500 00 150 371S 00 = = 
49500 00 150 371S 00 = = 
49500 00 150 3713 00 = = 
4-11500 00 150 3713 00 = = 

20.5.940 
20.5.940 
20.5.940 
20.5.940 
21.5.940 
21.5.940 

Eksiltmenin 
cün ve saati 

Sa. 10 pazartesi 
Sa. 1 l pazartesi 
Sa. 15 pazartesi 
Sa. 16 pazartesi 
Sa. 10 sah 
Sa. 11 ulı 

1.--: Tümen birliklerinin. 940 mali yılı haziran iptidasından mayıs 941 sonuna ka· 
dar ıhtıyacı olan sığır etlen kapalı zarfla eksiltmeye konmu$tur. 

2 - Eksiltmeye .konan miktar, tutar eksiltme giın ve ıaat! yukırıda yaıılmı&tır. 
S - Vermeye talıp olanlann eartname ve evsafı her gıın mesai saatlnrmda Vi

zede askeri satın alma komisyonunda görebileceklerdir. 
4 - Teklif mektupları yukarda yazılı ihale ıaatlanndan bir sant evet komisyona 

verilecektir. Eksiltme yeri Vize askeri aa tın alma komisyonunun bulundugu daire-
dir. (1975) ıı97g 
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Toprak mahsulleri ofisinden : -----
Halen sahipleri elinde bulunan 1939 ve daha := 
evclki seneler mahst1lii afyonların 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. := 
:= b. - Bu müddet zarfında getirilen af yon depoya giriş =: 
::: sırasiyle muayeneye tabi tutulacak, ince ve kabaSJ 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 afyonlar için takdir edilen kıymet ince toplan- =: 
=: mış olanların beher morfin derecesi ( 40) kırk kuruş ve ka- =: 
=: ba toplanmış olanların beher morfin derecesi (30) otuz := 
:= kuruştur. E: := e. - İstanbul haricinde bulunan mütcvassıt veya zürra := 
:= ellerinde bulunan afyonlarını bizzat İstanbul'a getireme- := 
E: dikleri takdirde afyonlarımn iptidai ve kati teslim ve te· := 
:= sellüm muamelesi, bedellerinin tahsili için noterden mu- =: 
::: saddak bir vekaletname ile !stanbul'da münasip görecek· =: 
::: leri bir mutemedi vekil tayin eclebiJirler. (2036) 12030 := 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Motorin makine yağı alınacak 
Afyonkarahiııar BelediyHinden: 

Belediye Elektrik santralının 1940 mali yılı ihtiyacı olan ve aşağıda mik· 
dar ve tahmin bedelleri yazılı motorin ile makine yağı (15) gün mliddetlc 
hizalarında gösterildiği gibi motorin kapalı zarf usulile ve diğer mevat da 
açık münakasaya konmuştur. 

İhalesi 10 Mayıs 940 cuma günü saat 14 de encümeni belediyece icra edi
lecektir. 

Eğreti teminat mezkur mevaddın aşağıda cinsleri hizalarında yazılı tah
m:n bedellerinin yüzde yedi buçuğudur. 

Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek istiyenlerin her gün belediyeye 
nıüracaatla öğrenebilirJcr. 

Motorine talip olanların 2490 sayılı kanunun kapalı zarf hakkındaki hü
kümleri ve şartları dairesinde teklif mektuplarını ihale saatinden bir saat 

önce belediye encümenine tevdi etmeleri ve diğer maddelere talip olanların 
rla belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3428/ 1987) 12015 
Muhammen bedeli Beher kilosununMikdar Cinsi 
Lira 
28800 

1900 
450 

260 

Fiyatı Kuruı Kilo 
16 180000 
50 3800 
50 900 

65 400 

Motorirı 

( Dte Extra Heavy) 
Dte Extra Heavy yağı 
kalın Y,azlık cinsi 
Aero Red Mobilioil 

YALOVA KAPLICALARI A(ILIYOR 
3 Mayıstan itibaren şimdilik yalnız Çınar oteli ve 

Çınar Banyoları işletmeye açılmıştı. 

FIATLAR 
Tek yataklı oda : 220 kuruı. 
t1d yataklı odada bir yatak : 165 kuruı. 
Otel fiyatlarından Mayıs ayı zarfında % 20 tenzilat yapılacağı 

gibi aynca da % 10 da alınmıyacaktır. 

YEMEKLER 
Sabah kahvaltısı, öğle ve akşam .yemeklerinden mürekkep tabl

dot 200 kuruı. 
Yalnız kahvaltı : 30 kuruı. 
Yalnız CSğle veya akıam yemekleri : 85 kuruı. 
Diğer otellerin açılıı zamanlarile tarifeleri ayrıca ilin ecmecek-

tk. (3470/2013) 12013 

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

Enkaz satışı 
Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden: 

Muhammen bedeli 
Adaaı Parseli Mevkii Cinsi Lira Kr. 

51 29 Hacıbayram Ahşap hane 80 00 
251 10 Samanpazarı Ahşap dükkan 20 00 
Yukarıda ada ve parsel numaralariyle muhammen bedelleri gösterilen 

gayri menkullerin hedim ve tesviyei turabiyeleri alacak ıahu ait olmab 
üzere enkazı açık artırmaya konmuıtur. İhalesi 6. 5. 940 tarihine müsadif 
pazartesi saat 15 de İmar müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 7,5 
tC'minatlariyle birlikte müracaatları ilan olunur. (1850) 11862 

ISVİÇRE MAMULATI MEŞHUR-•-.. 

BiLYA ve Bil YALI 
yatakları gelmiştir 

Tatradan acenta 
aramaktadll'. 

Satıf yeri: Galata, Karako, 
palas hanı kartısmda 84 No 

İbrahim T atçıoğlu ve 
ortakları 6120 

ULUS 

Şans Gişesi 
Sayın yurddaşlar 

Şamınızı denemek isterseniz 
biletlerinizi gişemizden almız 

Adres: Anafartalar Cad. Halk 
Pasta ıalonu altında Tel: 3168. 

DEVLET DEMIRYOLLARI 

Nakliyat yaptırılacak 
D.D. Yollan 4. işletme Müdürlü

ğünden : 
940 mali senesi içinde Samsun lima

nına vapurla gelecek olan tahminen 
14 bin ton kömürün vapurdan aupalan 
olarak alınmaıı ve idare iskelesine 
nakledilerek ıupalan olarak teslimi 

ill••••••••••••ııi kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konul 

ANKARA V ALlLICI 

Parke kaldınm 

yaptırılacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara - İstanbul yolunun 55 inci 
kilometresinde ve Ayaş kasabası dahi
linde yapılacak (1847) lira (56) kuruş 
keşif bedelli parke kaldırım inşaatı 
6. 5. 1940 pazartesi günü saat 15 d~ vi
layet daimi encümeninde ihalesi ya -
pılmak üzere açık eksiltmeğe konul
muştur. 

Muvakkat teminatı (138) lira (6) ku
ruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mak
buz veya mektuplariyle, ticaret odası 
vesikası ve Nafia Müdürlüğünden bu 
iş için alacakları fenni ehliyet vesi
kalariyle birlikte yukarıda sözü geçen 
gün ve saatta daimi enclimen reisliği
ne gelmeleri. · 

Bu işe ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafia Müdürlüğünde görebilecek· 
leri. (1809) 11808 

Ambar aranıyor 
Ankara Vilayetinden : 

Bölmeli veya bölme:oiz 400 - 450 
metre murabbaı genişliğinde şehir da
hilinde bir anbar binası aranılmakta
dır. Taliplerin Necati bey mahalle -
sinde saylavlar sokağında Ferah a -
partmanında Ziraat mücadele müdür
lüğüne müracaatları Telefon : 2309 

(2094) 12068 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Kanalizasyon yaphnlacak 

muştur. 

Bir ton kömürün muhammen tah -
liye bedeli 65 - 70 kuru§tur. 

Eksiltme 21.5.940 ıalı glinil saat 15 
de Kayseride işletme müdürlüğü bi -
nasında yapılacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (735) li
ralık ilk teminat vermeleri ve kanu
nun tayin ettiği vesika ve beyanname
lerini havi teklif mektuplarını aynı 

gün ve saat 14 de kadar komisyon re
isliğine veımeleri veya posta ile iade
li taahhütlü olarak göndermeleri la
zımdır. 

Postada olacak gecikmeler kabul e
dilmez. 

Bu işe ait mukavele ve ~artname 

projeleri Haydarpaşa, Ankara ve 
Samsun gar şefliklerinden ve 4 işlet
me müdürlüğünden parasız olarak da-
ğıtılmaktadır. ( (2076) 12060 

FEN. MEMURU ARANIYOR 
Eti Banktan : 

Bankamızca Elazığ vilayeti da
hilindeki Şark Kromları Mües -
sesesi emrinde çalıştırılmak üze
re icabında Maden'e ait Topog -
rafik haritaları da yapabilecek 
tecrübeli bir İn§aat Fen Memuru 
alınacaktır. 

Bu işe talip olanların evrakı 
müsibiteleri ve tercümeihal vesi
kaları ile birlikte bizzat veya tah· 
riren Eti Bank Müesseseler ve 
İştirakler Şubesi Müdürlüğiine 
müracaat etmeleri. 1696 " , 

Mozayık ~ Marka 

Tecrübelerden sonra bundan daha 
Ankarn P. T. T. Müdürlüğünden: üstün mozaik olmadığı anlaşılmıştır. 

1057 lira keşif bedeli olan Ankara Ankara Hüseyin Orak. Telefon 2078 
merkez postahanesi kanalizasyonunun Fabrika Bözöyük'tedir. 535 
tevsii işi nçık eksiltmeye konulmuş - -------------
tur. Muvakkat teminat 79.28 liradır. Daireye elverl§U 

Kiraflk bina 
Buna ait şartname müdürlük kalemin
den bedelsiz alınabilir. Eksiltme 13 
mayıs pazartesi günü saat ıs de Ço -
cuk sarayındaki müdürlük odasında Çankaya caddesi, Rus sefareti kafşısın-
müte"'ekkil komisyonda yapılacaktır. da (E.l.E.) idaresinin oturduğu (4-4) odalı 

:s ve kaloriferli bina toptan kiraya verile -
Taliplerin 2490 numaralı kanunda ya- cektir. Tel: (2253) e müracaat. 1687 

zıh vesaikten başka bu münakasaya -------------
girebileceğine dair Anka~a nafia mü - -------------
dilrlilğlinden alacakları vesika ile bir· 
likte o gün ve o saatte müracaatları. 

(1939) 11944 

Ayakkabı alınacak 
Ankara P.T.T. Müdürlüğünden ı 

Müdilrlüğlimüz emrindeki mlis -
tahdemler için 1417 lira mlihammen 
bedelli 181 çift iskarpin 44 çift fotin 
açık eksiltmeye konulmuştur. Muvak 
kat teminat 106, 27 liradır. Nlimune 
ve şartnamesi müdürlüğümüz kale -
minde görülebilir. Eksiltme 20 mayıs 
pazartesi günil saat 15 de Çocuk ıa -
rayındaki müdürlük dairesinde teşek
kül edecek mübayaa komisyonunda 
yapılacaktır. Taliplerin 2490 No. lu 
kanunda yazılı ve&aikle birlikte o gün 
ve ııaatte müracaatları. 

(2090) 12066 

--······································--

Enver Baki 
Kadın terzisi 

Atelyesini tevsian Ulus mey
danında Koçak apartman 1. ci 
kata naklettiğini sayın müşteri
lerine bildirir. 

Telefon : 1769 

--······································" 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6735 

imtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdüril 

~ 
Mümtaz faik FENiK 

MUesııl'$e Miidürü: Nasit ULUÔ 
ULUS Baııımevi ANKARA 

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

MAHKEMELER 

Ankara Birinci Sulh Hukuk Ha
kimliğinden ı 

Kartaltepe devlet demiryolları mal
zeme dairesi muhasebesinde memur 
Cevdet : 

Ankara Ulus meydanında Burla bi
raderler vekili avukat Tevfik Çıpar 
tarafından aleyhinize açılan 216 lira 
alacak davasının yapılmakta olan du
ruşmasında: adresiniz meçhul oldu -
ğundan usuliin 141 inci maddesi mu
cibince ve 20 giln müddetle ilanen 
tebligat yapılmasına mahkemece ka -
rar verilmiş olduğundan duruşma gü
nü bırakılan 28. 5. 940 salı günü saat 
10 da mahkemede bizzat hazır bulun
madığınız veyahut bir vekil gönder -
mediğiniz takdirde mahkemeye gıya
bınızda bakılacağı tebliğ makamına 

kaim olmak üzere ilan olunur. 
(2064) 12069 

.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. 

- -- Resmi daire ve müesseselere ----
elveri~li ------- ----------- Kirahk büyük apartman - -- -- -: Adliye Sarayı karşısında 40 : 

1: odalı kaloriferli Sakarya apartı- :E 
: manı 1 Haziran 1940 tarihinden :E 
E itibaren toptan kiralıktır. Kapıcı : 
: Ahmet'e müracaat. Tel : 5589. ----., 111111111111111111111111111111111ı111 ı r-

YENİ SiNEMA 
Bugün bugece 

Dansın zaferi 
Dans .kıralı Fred Astaire'in en ıon 

çnfrdili kendisine hu ıihetet' 

Musiki - Dans - Zarafet filmi 

Seanelar: 
Saat: 14,30 - 16,3-0 - 18,30 - 21 de 

Saat: 10-12 ucuz H. matinesi 

Güzel 
Olmak 

İçin 
Her şeyden evel sı 
hatli ve parlak bit 
tene, lekesiz ve dil 
gün bir cilde mal~ 
olmak lnzımdll'. 

KREM 
PERTE 
ıizin de cildinizi gil• 
zelleştirir, guddele
rini besliyerek caJı' 
landırrr. 

40 senelik bir tecrübe mahsulü olan KREM PERTEV tertip 

l 
f ve yapılış tarzındaki incelik dolayısiyle, tenin fazla yağlanma- l 
f sına mani olur. Yağsız olarak hususi tüp ve vazolarda satılır . ...! 

.... l!ll~P~ffYB:i$~-llllllll• .... Bm ......................... ~-'~· 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

MaaŞ eshabına 
Ankara Defterdarlığından : 

l - Mütekaidin mülkiye ve askeri
ye ile dul ve yetimlerinin haziran 940 
yoklamaları 6. 5. 940 tarihinden 28. 5. 
940 tarihine kadar yapılacaktır. 

2 - Maaş sahiplerinin yoklama ka
ğıdındaki suallere ayrı ayrı yazı ile 
cevap vermek ve soy adlarını be -
hemehal yazmak suretiyle askerlik 
şubelerine kayıtlı bulunan askeri mü
tekaitlerin askerlik şubesince, dul ve 
yetimleri ile mülkiye mütekait dul ve 
yetimlerinin belediye muhtarlık işle
ri müdürlüğünce tasdik ettirildikten 
sonra resmi senet, nüfus tezkeresi. 
maaş cüzdanı, ve birer adet 4.5 X 6 
ebadında fotograflariyle Defterdar -
lık muhasebesinden maaş alanların 

Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne 
müracaatları. 

3 - Yukarda gösterilen günlerde 
müracaat etmiyen ve yokkmalarım 

yaptırmıyanlann bu yoklama muame
lesi bizznrur umumi tevziattan sonra 
yapılac::ı olunur. (2075) 

12059 

FRANSIZCA 
LİSANINI 

Öğreniyor musunuz T 
BUtün dünyada mqhur, 

en mükemmel franau 

lQgatı olan ve blltlln 

faydalı malO.mat ve 

izahatı veren : 

DiCTİONNAI 

LAROUSS 
Lugatini allnıx 

Her lutada ve her fiyatt• 
tabıları vardır. 

Kitapçınızdan isteyinl.z. 

Talep vukuunda katalog 
gönderilir. 

Libairie Larouaae, 13 - 21 

Llbrairie Laroussc, 13 • 21 

ZAYİ - İstanbul ithalat güı:ıı 
ğünün 4494 sayı 25. 7. 938 günlil i 
Jat beyannamesine ait Gümrilk roJ 
buzunu zayi ettim. Yenisini alac• 
dan eskisinin hUkmU olmadığı 1 

olunur. 
İstanbul Sirkeci Güzel 

Romilos Vamvakopolol 

:.:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ------ Çuruf nakliyatı yaptırılacak --= Ankara Havagazı ve Elektrik Şirketinden: = Fabrikamızda teraküm eden takriben 1500 ton kadar cu~ 
- kaldınlarak yarısı Akköprü Mezbaha arkasma Ye yanaı Safi -- Kı~la yanma döktürülecektir. = Bu i~e talip olanların tekliflerini en geç 7-5-940 tarihli gah,.. -= nü saat 15 e kadar mezkur Şirket Müdüriyetine vermeleri lizJlll' 
:: dır. 

Curufu görmek ve fazla malUmat almak istiyenler, mezkilt = Şirketin Başmühendisliğine müracaat edebilirler. 1742 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Tü(carların nazan dikkatine 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 

Ticaret ve Sanayi odaları kanununun hususi maddesine göre kendi1 
henüz odaya kayıt ettirmemiş olan hükmi ve şahsi ticaret müessesele1' 
odaya müracaat ederek kayıt muamelelerini yaptırmaları aksi takdird' 
yapılacak tetldkat neticesinde odaya kayıt olunmıyanlar hakkında od 
kanununun bu husustaki maddesinin tatbik olunacağı ilan olunur. 

!ngiltere'de mevcut birçok sanayi fabrika ve müesseselerinin kataıoı 
adreslerini havi neşriyat odaya vürut etmiş bulunduğundan tüccarıarıJ\ 
hususta malCtmat almak üzere her gün odaya müracaat edebilecekleri 
rıca ilan olunur. 1751 

HALK SINEMASI 
Bu gece saat 21 de 

İlci büyük macera filmi 
1 - Gangı;tedn itirafı 
2 - Kovboyun intikamı 

Gangsterlerin bilinmiyen iç yüzleri, 
Kovboyların mertliği 

Gilndilz: 14,30 - 16,30 - 18,30 da 
Firavunun kızı 

Harold Lloyd (Lui) nin son eseri 
Ttirkc;e sözlü 

Saat 10,30 - 12,30 da halk matinesi 

SUS SİNEMASI 
Bugün Bugece 

Kahkahalar kıralı 
Harold Lloyd (Lui) nin en son deri 

Türkçe sözliı 

FİRAVUNUN Kızı 
Baştan ba~a eGlencc 

Seanslar: 
Gündüz: 14 - 16- 18. 
Gece: aaat tam 20.30 da 
Saat 10 - 12 de ucuz halk matine•1 

F1rsatl kaçırmayınız°;;nOP.T A- LOEWE~ffi€~ 12 ay videll satıı yapılmaktadır 
M. ve A. Hanef Kardet1" 
P~ Cadd~i, Hal !{ 
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