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Başvekilimiz dün Ankara'ya döndü 
Evet, Norveç 'den 
bazı dersler 
almak /(lzımdır ! 

Falih Rıfkı AT AY 

r Alrnanlarm, Trondheim'den itiba· mühim seferberlik merkezlerini, si· 
k~". Norveç'in cenup kısmına ha· lah ve mühimmat depolarını ve hava 
le 1~1Yetini temin eden hadiseler her· üslerini almanlara İ§gal ettirecek 
L eaın gözü önünde geçti; Avrupa kadar gağfil avJanmıtken, batta kı· 
~·ar-binin tehlike ve sirayet sahası İ· ral ve Norveç vatanperverleri oldu
"ın~e bulunan bütün memleketler ğu halde, bir avuç kahramanın mÜ· 
•:tıyeti vuzuh ile muhakeme ede· dafaası, alınanların, filolanndan bü

~e~ haldedirler. Biraz faz1a ace• yük bir kısmını kaybetmelerine, 
:.~ı seven totaliter matbuat, bu müttefik kıtalannın ihraç yapmala· 
t acerayı misal tutarak, küçük bi· rına, Norveç §İmalinde mukaveme· 
ı.ara!lara dera vermeğe çalı§ıyor: tin daha iyi organize edilmesine mü· 
oerlın v R · ·· d d '~ k k k 1 ~ e oma ne§rıyatına gore, saa e e ece.K adar va ıt azanı • 
il O~eç müttefiklerin yardım vadi- maaına sebep olmuıtur. Eğer Nor
/' urban giden üçüncü memleket· veç alman i§gal tertiplerine kartı 
•r-· N h b 1 h ·· k k d f t .. ' .. _ orveç ar ı, a man ava us· uyanı , ve endini mü a aa ıçın 

.~~lui:'Ünü isbat ctiniıtir; tayyare kısmen hazır olsaydı, alınanların bu 
lb'ahı, deniz kuvetlerinin eski ehe· maceraya atılmıyacaklanna dahi 

1
Yetini İzale etmiıtir. V. s. ihtimal verilirdi. O vakit almanlar 

k Hiç §Üphesiz, totaliter devletlerle için, lsveç'e karıı harp açmak ve 
h ornşuluk eden bitaraflar, )loı·veç I büyük mikyaııta bir §İmal cephesi 
,.. 11.~bından ders almak için, nlman kurmak tehlikelerini göze almak la
lı e ıtalyan gazetelerinin telkinleri· zımgelecekti. 
b~ kapılmak ıuursuzluğu yerine, Mütefikler Norveç'e demediler ki 
d~:ı:ıat akıllarını lrnllanmak ve ha· siz katiyen hazırlanmayınız• silah· 

1•eleri ~ kk ı ı ki lk.k t ' Cümhurreiıimiz lnönü, dün Ankara'va dönen Bn•vekil Dr. Relik Saydam ve Ankara Valiıiyle birlikte at yan•larını aeyrederlerlıen bı k llOgu an ı ı a te ı e • ( Sonu 3. üncü sayfada ) " ., :r 

eb~~~ite~~~~·~~ -------------·------------------~ k•J d 
d Noı:veç'in bir gaflete kurban ol· N d ki A ı· t Başve 1 gar a 
) Ufu ınkar edilemez. Fakat bu gaf· orveç kıtalarının al 1 arı ta ımat t•• • 1 k 1 d .:!: müttefiklerin ta 1 eylülün biraz •• • R .. I k · ıd . .., . .. 1 . o ren e artı an 1 
l r-aıırndanberi devam eden iykaz- uzerıne oros tan çe 1 ıgı soy enıyor 
•rı BafrJ1tkil doktor Relik Saydam re-Al na. kapılmaktan değil, bizzat 

lnanya'nm uyutucu ve uyuıtu· lakatintleki 2evat ile birlikte dün 
!j~ n~ihatlerine aldanmaktan ıı · «1bah •aat 10 da Ankara'ya avdet 
l erı gelmi tir. fskandinavyalılar e 1 buyurmu§lardır. Sayın Ba§Vckili-
~-llllt ıni udir ki, mutlak, kati mi% istae;}1onda Büyük Millet ı~cc· 
rie .••mimi bir bitaraflık kendile• li.i 8eisi Abdülhalık Renda ile he-
..:• harpten koruyabilir; ve teca· yeti vekile azalan, Ciimhuriyet 
lb J! ihtimaline karıı hazırlan· Halk Par,ti&i Umumi Katibi doktor 
... •k. tertipli bulunmak, tecavüzden h b 1 

1 
Fikri Tuzer, parti erkanı ve birçok 

~the ediyor görünmek Almanya'· mu are e er o uyor mebuslar, Riya&eticümhur Umumi 
.._ Utkulandınp rahatlarının bozul- Katibi Kemal Gedeleç; Seryaver Ce-
~ .. ~ına sebep olabilir. Finlandiya lal, Husu&i Kalem Müdürü Süreyya 
'1 .. ası geçen asırda geçmiı değildir. 

1 

Anderiman, Hariciye Vekôleti U-
2'' Ut~efikler l&kandinav devletlerı• mumi Kôtibi Numan Mcnemencioğ· t:-' 8 .Yati menfaati biribirleri ile lu, Ankara Vali ve Belediye Reisi, 8Q§vekilimiz Dr. Relik Saydam garda Büyük Millet Meclisi 
h117 bır müdafaa· tesanüdü içinde Norveç hariciye nazırı Milli Müdafaa Er:aniyd Müdürü ve veluiletlcr er- Reisi B. AbJülhalık Renda ile beraber 
"eç~nrnak olduğunu, ve eğer la- kanı tarafından kar§ılanmıştrr. (Bqveklllmlze refakat eden arkadqımız foto Cemnl l§ıktıel'iiı seyahat esnasında 
eek e Norveç bu 'fikri kabul ede- •ı b b L d ' •tt• (a a) aldığı muhtelit resimler 5. inci say!amızdndır. 
d-~~~a, ~ı~~~n ~~ nannıe era er on rayagı ı ··----------------------~ 
dukı kıtaları göndermeğe hazır ol· Amsterdam, 5 a.a. - Goteborg'den alınan bir telgrafta bildirildiğine gö-
•eç a.~rnr söyledikleri zaman, Nor· re alınanlar vapurlar ve tayyarelerle muntazaman Norveç'e asker sevkine 
teh/e lsveç bu teklifleri adeta devam etmektedirler. 

Akdeniz'Je elan kararsız vaziyet 
l'iıı ıtle karşıladılar. Müttefikle· 
di trıakaadı, lskandinavya'yı ken· 
d-.~enfaatlerine harbe sokmak ol· 
lci r~ııu bile iddia ettiler. o kadar 
't-aı eter- ?1Ültefikler tekliflerine bi· 
da .~~Zyık mahiyeti vermİ§ olsalar• 
J._İc l 1 küçük komtunun, kati, mut· 
•tıtı "k samimi bitaraflıklarını isbat 
i ... i ... e ' bu müdahaleyi reddetmek 
~ ·• ile "b· k11u gı ı mukavemet vasıtaları 

•dil •ııacak oldukları tahmin bile 
erııez. 

9 . 

isveç'in ktiı;Uk Stromstnd llmnnı açığın· 
da her ~Un ytikhl eilepleriiı şimale doğru 
J;ittildcrln1 ve bir müddet sonrn nğlcbi thtl· 
mal boş olnrnk cenuba dondliklcrlnl gör
mek mUmktlndilr. 

:Mnyısın birinci glinU, 14 vnpurdnn mil· 
rekkep bir kafile g(irlllmU:ıtUr. Bcynclml • 
ıeı ınılorın Ustllndc de bir hava faaliyeti 
mlişalıcde edilmişse de, bugUnler içinde 

( Sonu 3. üncü sayfada ) 

Bulgar hududunda 
tahşidat yaptığımıza 

İtalyan gazeteleri" biz 
korkmuyoruz!,, diyorlar 

tehlikesine karşı Mısır'da hava 
müdafaa tecrübeleri yapıldı 

hep :~;~n baskını nasıl gelip geçti, 
l'ııı 1Yoruz. Alman Genelkurma· 
1>1t' aylardanberi hazır bir İfgal dair olan haberler yalan 
lOQ nk~ardır; Narvik limanındaki 
>'•tınduaur alman, hepsi askerlik 
•11r- ıc· ~· hepsi seferber, 2.000 kü
l') ._ ktıye çıkarılmı§hr; anbarla
bir- ~ .. erle dolu alman gemileri, 
de .~ddettenberi, haliçlerin için· 
ler-. 

1 ~a.ç emrini beklcmektedir
la~~· er-lerden ve hükümet adam· 
bl•ıı an bir hayli kimse Al • 
••tr:a 1hesabına kandırılmı§hr veya 
~ .. Yı a ınmıttır. Norveç genclkur· 
~eç h~~~aınen tedbirsizdir; Nor· 
l>olj8 i urncti uykudadır; Norveç 
tipler-'· ~emleketin jçten fethi ter-

V qington, 5 a.a. - Matbuat mümessillerine beyanatta bulunu 
Sumner Welles Avrupa harbinin yakında baıka mıntakalara da 
yayılmak iıtidadını gösterip göstermediğini soran bir gazeteciye 
bu husustaki fikrini söylemekten imtina etmittir. 

d ının hiç b. . . .. . k k •r- Ra .. r· . ırını goremıyece a-n· g ıldır. 
"' ır de F· 1 d. ' .. .. .. .. «>u rn 

1 
ın an ıya yı duşununuz. 

ler-j ~rn eket, daha aovyet talep· 
hirlerı' •tladığı zaman, büyük §C· 

n t hı· trlak a ıye planını hazırla • 
' rn .. d etıtıek .~. afaa hatlarını takviye 

de kus gı 1 tedbirlerden hiç birin· 
f ur etın . . N .. Uau 3 •

1 
enııttır. orveç nu· 

''-•u 3 ;:ıı ~on ise, Finlandiya nü-
ı, · , rnılyo .d. N 111.ti, t . n ı ı. orveç'in ta· 
t:'inlaıı;avuze kartı koymak için, 
ti . 1Ya tab· r d l l•ıı de··ıd· Ut ın en daha elve· 
•ndiya, tü 1

.: Bundan baıka Fin a. 
k&r-adan ~uk Sovyet komtusu ile 
~.o""eç'i O e.mhuduttur; halbuki 
0 •r- den· anımar-ka'dan 100 millik 

ız rrıeaaf • Mo""eçn eaı ayınnaktadır. 
~~, ı~ er bir günde Oalo'dan 

• .-;adar b- -&1tun limanlarmı, 

Sofya, S a.a. - D.N.B. bildiriyor: 

Notvet;'e gönderilen lranaız. Alp avcı aıherleri kendilerini 
nakleden vapurun göverteainde 

Sabah alınan telgrafların vaziyeti dünkünden daha başka bir 
tekilde gösterip göstermediği suali karşısında kalan Sumner 
Welleı cevap vermekte tereddüt etmİ§ fakat vaziyetin henüz ka. 
raraız olduğunu ilave etmiştir. 

Yunan hududunda turkler tarafından ya. 
pılmakta olan mühim tahşidat, bulgar hü
kümet merkezınde şiddetli bir endişe uyan
dırmıştır. Siyasi mahafil, Türkiye tarafın. 
dan ittihaz edilmifi olan aııkerf tedbirlerin 
çok ciddi bir hadise teşkil eylediğini soy
lemckle ve Bulgaristan'ın bu yolda bir ha
reketi ieabettirccek hiç bir tahrikte bulun
mamış olduğunu ileri ıUrmektedlr. Ti.irk 
askeri hareketleri, ıüphe yok ki, ııarkf Ak
deniz'deki İngiliz fo.aliyeti ile alakad:ırdır. 
Spfya'da, Türkiye tarafından ittihaz edil
miş olan askeri tedbirlerin İngiliz bükü • 
meti tarafından ilham edilmiş bulunduğu 
zannedilmektedir. 

1 

Musolini tarafından Phillips'e ve· r---------------------·-------------------------- rildiği iddia edilen teminattan sonra 

I• lkb h 1 b• • • • d• , ld serdedilen bu mütalea, bu teminatın 

• 
Sofya, 5 .a.a. - Havas Ajansı bildiriyor: 
Yunan hududunda tiırkler tarafıııdan ya

pılmakta olan miıhim tahıidat, bulgar hU
künıet merkezinde bazı endişe uyandır • 
mıştır. Sofya siyasi mahfilleri, Türkiye'nin 
ittihaz ettiği ıısl$eri tedbirlerin, Bul,aris
tan'ın hattı hareketinin bunlıırı katiyen 
haklı gösterecek bir mahiyet gôstcrmeme
si scbcblyl:, ehcmiyctsiz telikki olunma • 
masmı söylcmektcd:r. Bu tah;ıitler, her 
halde şarki Akdeniz'deki İngiliz faaliyeti 
ile alakadardır ve bir İngiliz talebi üzerine 
alındığı sanılmaktadır. 

Anadolu Ajansının notu: 1 
Havas ve D.N.B. ajanslarının ver-l 

mit oldukları bu havadis, battan &• 

§ağı uydurmadır. Bilakis terhis vak· 
ti gelen efrat tehir olunmaksrzm, 
muntazaman terhis edilmektedir, 

a ar at yarıt:. arının ırıncısı ün yapı J Amerika hükümetinin Musolini'nin 
'!!!/ sulhcuyane tarzıhareketine inanmak· 

Diin Ankara' da ilkbahar at yanflarının birincisi büyük bir alaka ile seyrolunmuıtur. Y arl§lar hak
leındaki haberlerim~ 2 inci aıqladaJır. Reımimiz ıon yarııın arive.ini gö.teriy_or._ 

tan uzak olduğuna dair elde edilen ilk 
resmi delildir. 

Ruzvelt ve Avrupa iıleri 
Vaşington, 5 a.a. - Hydepark'da 

bulunan Ruzvelt. Avrupa işleri mü
sait gittiği takdirde salı güniine ka
dar hurnda k .. lacaihnı beyan etmiş~ir. 

Filo kumandanlarının ziyaretleri 
İskenderiye; 5. a.a. - Fransız - in· 

giliz filoları kumandanlaric-le Mısır 
resmi makamları arasında ziyaretler 
teati edilmiştir. Mısır makamları, ku· 
mandanlara hararetli bir tarzda ka • 
bul göstermişlerdir. Hava tehlikesine 
karşı müdafaa ekzersizleri büyük bir 
muvaffakiyctle cereyan etmi!'ltir. 

ltalyan gazetelerinin tefsirleri 
Roma; 5. a.a. - D. N. B. ajansı bil· 

diriyor : 
İtalyan matbuatı, ingiliz harp gemi. 

!erinin Akdeniz'de tecemmuunu, pro
( Sonu 3. üncii sayfada ) 
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Hafla müsahabeleri : .......... ________ ....;· ...... _____ ......... 
Spor pedagojisi 

sporda niücadel~ 
Hayat mademki bir mücadeleden 

ibarettir. Fikri, bedeni, ruhi sahada 
bu cidale girişen her fert için !,:c'l.ye 

geçmek, yenmek, galip gelmek, zefe
ri elde etmek en tabii bir dilektir. 
Yalnız unutmamalıyız ki bu cidal ön
ce nefsimizle başlar ve ilk galebeyi 
ona karşı elde etmek büyük bir ma
rifettir. Onun kötü temayüllerine 
mani olmak, zararlı arzularının önü
ne geçmek, fena ihtiraslarını sustur
mak hayli z.or bir iştir. Daha geçen 
gün bir mebus arkadaşım bana: "her 
gün sabahları gümbür, gümbür öksür
düğüm halde şu sigaradan vaz geçe
miyorum!,, dedi. Bunun gibi içki 
müptelaları da öyle değil mi? Hem 
kendilerine, hem kendilerinden gele
cek nesle ~ararı olduğunu .bildikleri 
halde o katil zehirden ayrılabiliyor
lar mı? Çünkü, nefislerine mağluptur
lar. 

Nefsiyle mücadele muhakkak ki sa
vaşların en gücüdür, fakat azmin ira
denin, sebatın elinden ne kurtulur? 
Erken kalkıp, erken yatmak, yemek
leri tam vaktinde yemek, mideyi abur 
cuburla tahrip etmemek, 'her sabah 
muntazaman jimnastik yapmak, pa
zar tatillerinde kırlarda, ormanlarda 
gezip yUrümek, her giln mutedil de
recede bir su ile duş yapmak, güler 
yüzlü, neşeli, nikbin olmak, güzeli, 
doğruyu, iyiyi sevmek, havası bozuk 
yerlerde oturmamak, vara yoğa kız· 
mamak, geceleri uykusuz kalmamak, 
tütün içmemek, içki kullanmamak, 
kimseyi kıskanmamak, maymun iş

tahlı olmamak, ufak muvaffakiyetsiz
Jikler karşısında talihsizliğine hük
medip hayata küsmemek, elbette ko
lay bir iş değildir. Fakat ekmeği ile 
büyüdüğü vatana hayırlı bir evlat ol
mak, yükselmek ve onu yükseltmek 
iatiyenler bazı mahrumiyetlere istiye
rek katlanır ve nefsinin meşru olmı
yan dileklerini susturmasını bilirler
•e elbette ki zafer kendilerine güler 

Selim Sırrı T ARCAN 
şahsi ilerlemenin, ferdi zaferin yega
ne formülü .. 

Elime eski bir madalya geçti bunun 
bir tarafında diks atan bir atlet res
mi, bir tarafında da latince §U ibare 
vardı: 

"Athletae proprium est seipsum 
noscere et vincere. 

Atlette esas olarak aranan kendini 
bilmek, kendini idare etmek, kendini 
yenmektir.,, 

Bu cidalin bir vatandaşla olduğunu 
düşünelim. Mektepte, memuriyette, 
serbest mesleklerde akranlarından üs
tün olmak, birinci çıkmak, arkadaşla
rına nisbetle daha halCık, daha dürüst, 
daha becerikli, daha fedakar olmak, 
fikren, ruhan, bedenen üstün olmak 
işde, yarışta onları geçmek, mücadele
de. güleşte onları yenmek! İctimai 
cidalin en önemli bir zaferi değil mi
dir? 

Bir de bu cidal yabancı milletler a
rasında olursa o zaman milli gurur, 
izzeti nefsin fevkine geçer. r;chit aza
mi haddi bulur. Rakiplerinden ahlak, 
zeka, vücut itibariyle daha yüksek bir 
kabiliyet göstermek, ilimde, s'rnat ta, 
edebiyatta, sporda yabancıların tak
dirini cellıedecek bir muvaffakiyet 
göstermek beşeri bir kahramanlık ma
hiyetini iktisap etmez mi? 

İşte spor bütün bu ahlaka, zekaya, 
dirayete, insanlığa hiisolan maddi ve 
manevi zaferleri elde etmeğe yarıyan 
vasıtalardan biridir. 

Her nevi mücadelede üstün olmak! 
Bunu istemiyen, temenni etmiyen ne 
bir fert, ne bir cemiyet tasavvur edi
lebilir. Haddi zatında çok mükemmeJ 
olan hayat mücadelesinin bu prensipi 
ne yazık ki tatbikat sahasında çok ke
re fena hatta zararlı neticeler veri
yor, mükemmel olmak, geçmek, yet
mek, rekor elde etmek gençlerde ön
celeri qir zevk iken, yavaş yavaş bir 
ihtiras şeklinde (manie) haline inki
lap ediyor. 

yüzünü göstermekte gecikmez. Bu su- (Emulation) ister fikir ister beden 
retle en kuvetli rakip olan nefislerini sahasında terakki ve tekfuniil için !a-
yenmiş olurlar. zım değil, elzemdir. Korkulan şey 

.. .. . .. .. .. geçmek zevkinin (ambition) şeklini al 
Dunku senı bugun geçmek, dunku maaıdır. O zaman ferdi tefevvuk, ben-

aenden bugün daha iyi, daha halClk, lik ihtirası ön alır ve önceleri akran
d~ha fedakar _oldu~u?~ hisse~e~, 1 far arasında zaferi düşünen genç bu 
dun yapamadıgın bır ışı, alın ten do- sefer yalnı~ beni takdir etsinler, yal
kerek bugün yapmak. Dün çık~adı- nız beni alkışlasınlar yalnız benden 
fın yamaca bugün kolayca tırman- bahsetsinler ben ... ben ... ben ... 
mak. Dün sapsız balta gibi ıuyun di- Böyle bir ihtirasa kurban olmamak 
bine giderken, bugün balık gibi yüz- için yegane çare ilme istinat eden tec
mek. Hulasa her nevi mücadelede ce- rübelerden istifade etmek ve anlıya
hid aarfederek kendini yenmek işte rak bilerek spor yapmaktır. 

1 
.................................................... 11 

H A v A Bolu ıimendif er 
.......... -.......................................................... . yolu 

Yurdumuzda f aydah yağmurlar 
Dün .. lırimizde un lıapalı n aralıklı yııimarla 

rıçmiı, riizrir cenup iıtikamtlinden aaaiyede beı 
metre lıızla ••miıtir. Gunün en ,Uknlı. sıcalılıiı Zl 
derece olarak kaydedilmiıtir. Yurtta lına, Trakya, 
Marmara lıanası •• Erede bulutlu, Akdeniz kıyıla
rı n ceınıp doiuıanda kapalı, diier yerlerde de 
lıa,.lı Ye :r-ryer ya(ıtlı ıeçmiıtir. Riizrirlar batün 
bolıelerimizde cenup iıtikametinde, lıparla, Çanak
kale ve Sinop çevrelerinde fırtına ıeklinde, Erede 
,.ryer lı.ııntlice, difer yerlerde orta knelte es
•İttir. 

24 ıut içindeki mutedil yafııların metre muralı. 
lıaııaa bıuktıkları ıu miktarları T rakyıda 5·8, Mar
mara hn:uumıla 3-6, Eıede 1-3, Orta Anadoluda 
1-14, Karadeniz kıyılarında tN! z.4 lıilorram era
aındıdır. Saat 14 de yapılan rasatlarda rüniin en 
yiikaelı sıcaklıkları Sinopta 11. Yanda 14, Erıin -
can ve Merzifoada 16, Çanat.kalede 16, Kayseride 
18, Krrıehir ve İıpartada 19, Boluda 20, Bodrum 
n Malatyada 21, Antalya ve Kocaelidı 22, lzmir 
.,. Urfada 24, hkenderuııda 25, Adaııada 27 derıca 
elarak kaydedilmiıtir. 

inıası~a hazırhk 
B_olu, (Hu')usi) - Bolu şimendü

fer yolu inşaatına başlanmak lizere is
tiktaf heyeti mesaini ilerletmekte -
dir. Elmalık köyünden Bolu'ya kadar 
olan kısmın istikşaf iti ikmal edil -
miştir. Fen ve etüt postaları Elmalık 
köyünden itibaren Düzceye kadar er 
lan en çok arızalı kısımlar üzerinde 
çalışmaktadırlar. 

Tire köylerinde çekirge 

İzmir, 5 a.a. - Tire kazasının bazı 
köylerinde çe~irge görülmüş ve im
hası için derhal faaliyete geçilmiştir. 

ULUS 

Ankara Halkevinde açılan 

Karikatür sergisi 
Sergi Türk zekôsının incelik ve 
neşesinı toplu olarak gösteriver 

Karikatürist Ramiz Gökçe'nin te- Muhittin Etingü'nün aynı stilde 
şebbüsiyle Ankara halkevinde büyük r gayet güze! ren~lerle yapılmış çok 
bir karikatür sergisi açıldığını yaz - modern resımlerı de mevzusuz olmak-
mıştık. . . la ber~~er pek zari~ti. . .. .. .. 

Du sergi birinci defa açılması ıt~- Henuz pek genç bır karıka!urcu~ııu.z 
bariyle Ankara şehri için yepyeni bır olan Necmi Rıza da on resımle ışt_ı
mevzudur. rak etmiştir. Kendine mahsus. barı~ 

.Adetleri onlar hanesine bile çıkını- bir janrı olmamakla beraber resımlerı 
yan mizah ressamlarımızın nükte, ze- bilgili ve çizgileri temizdir. . 
ka ve çizgi kuvetleri her birinde ~yrı . Maz~~: ~azım Res~ıur .~ergıd.7 teş
ayrı görülen 165 eserlik bu sergı u- hır ett~-g~· b~~ tek ~arı.ka~urle yuksek 
yandırdığı alaka ile cidden çok mu • kudretını gosterebılmıştır. 
vaffaktır. Eserleri tahlil etmeden evel 
Ankara'ya Türk zekasının incelik ve 
neşesini toplu bir halde ~~tir~ek d~
şüncesini bulan ve sergıyı guzel bır 
tarz.da tanzim eden Ramiz'e ve ona bu 
fırsatı veren Halkevine teşekkür et-
meliyiz. 

Sergiye girerken evela Cemal Na
dir'in eserleriyle karşılaşıyoruz. Ce
mal Nadir içtimai hayatımızın aktüel 
komikliklerini her gün Akşam gaze
tesinde bize aksettiren karikatürle -
reyle ve bilhassa (amcabey)i ile tanm
mış zeki karikatüristimizdir. Serg~ • 
de teşhir ettiği otuz eser arasında ılk 
göze çarpan (Eski günlerin karika -
türleri) ismindeki beş tablosudur. 
Hocasından kocasına, paşazadesin

deıı köylüsüne kadar saltanat devri
nin sakat taraflarını içinde toplıyan, 
kontursuz renklerle yapılmış bu beş 
tablo fevkalade güzeldir. Bugünkü 
hayatımızdan notlar halindeki diğer 
eserleri de gerek çizgi gerek mevzu
larının güzelliği itibariyle çok kuvet
li ve nefistir. 

Cemal Na<lir'in eserlerini Salih'in 
tarihten çizgileri takip ediyor. (46) 
parçadan mürekkep aym stil, aynı 
mevzudaki bu çok enteresan seriyi bir 
tek eser gibi tarif lazım gelse buna 
(Son Osmanlı devrinin resimli, gü -
lünç tarihi) demek muvafıktır. Salib
in resimleri bugün içimizdeki yaşh
larımızın yaşadıkları kırk }jl§ına ka
dar olanlarıpıızın da ancak yetişip 
gördükleri bir devrin adeta komik bir 
filmidir. O günün ev, mektep, tiyatro, 
sokak, mesire, pazar gibi yerlerin ha
yatını en ince detaylarına kadar tes
bit eden bu karikatürler, ma.ı;iyi tet -
kik edecek yarınki nesil için birer 
döküman mahiyetindedir. • 

Resimlerde çizgi kuveti mevzular 
kadar kuvetli olmamakla beraber o 
devrin resim tarzını hatırlatmak i
tiLariyle de ayrıca güzeldir. 

Serginin en geniş mesahasını Ra
miz'in altmış beş tane karikatür ve 
resmi süslemiştir. Ramiz, memleketi
mize (Cem) vasıtasiyle giren karika
türe modern şeklini veren ilk karika
türcümüzdi.ir. Çizgilerinin çok ku -
vetli ve temiz oluşu, sanatındaki ti -
tizliği, mevzularının inceliği onun 
karikatürlerine ayrı bir hususiyet ve
rir. Durmadan, dinlenmeden yaptığı 
resimleriyle her hafta yenilikler kat 
ederek karilerini yirmi senedir bık -
tırmadan zevklendirmiştir. 

Bir çokları Avrupa gazete ve mec
muaları tarafından iktibas edilmi§, 
bir çokları da Nevyork sergisinde te§· 
hir edilmiş bulunan bu eserler arasın
da Ramiz'in en kudretli tarafı olan 
siyasi ve me"an resimler nedense yok
tu. Buna mukabil harikulade kadın 
resimleri hemen nazarıdikkati celbe-
diyor. • 

Şişmanlariyle, zayıflariyle, aala
monlariyle, çizgileriyle, güzelleriyle, 
kahkaha toplıyan Ramiz'e bu sergide 
altmış beş varyete numarası yapmıt
tır, denebi)ir. 

Bugünkü Meclis 
A - Bir defa müzakere edilecek 

madde: 
1 - Denizli mebusu Emin Aslan 

Tokadın, belediye kanununun 23 ün
cü maddesinin 6 ıncı fıkrasının değiş
tirilmesi hakkında kanun teklifi ve 
Dahiliye encümeni mazbatası, 

B - Birinci müzakeresi yapılacak 
maddeler: 

1 - Diyarbakır istasyonundan Irak 
ve İran hudutlarına kadar· yapılacak 
demiryolları hakkında 3262 sayılı ka
nunun 1 inci maddesinin tadiline dair 
kanun liiylhası ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları. 

2 - Örfi idare kanunu layihası ve 
Milli Müdafaa, Dahiliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları. 

Çağr1 
X Nafıa Encümeni bugün saat 10 

da toplanacaktır. 
X Ziraat Encümeni bugün umumi 

heyet içtimaından sonra toplanacak· 
tır. 

X İktisat encümeni bugün umumi 
heyet içtimaından sonra toplanacak· 
tır. 

X Dahiliye Encümeni bugün umu
mi heyet içtimaından sonra toplana
caktır. 

X Adliye ve Teşkilatı Esasiye En
cümenlerinden mürekkep muhtelit 
encümen bugün umumi heyet içtima
ından sonra toplanacaktır. 

X Divanı Muhasebat encümeni bu-
gün s-t 10 da toplanacaktır. 

Samsun • Halkevinde 
bir konferans 

Samun, S a.a. - Cimbnriyet Hdlı. Partisi ıenel 
aekreterliiinin tertip eıtiii konferans seriıinden ola· 
r~k Ankara Tarih, Coirafya fakültesi doçer.ti Danyal 
Bediz tarafından dün akıam Halkevi salonunda zel· 
ıalınin ıelııpleri n neticeleri menulu bir lı.onferanı 
•erilmiıtir, Konferaııı büyük bir alilı.a ile dinlenmiı
tir. 

İran hükômeti de İzmir 

fuarma iıt irak ediyor 
lımir, S a.a. - lran hükumeti lııı aene fu.ara hii 0 

yük bir pnyon inıaıı suretiyle İttİrilk edecektir. lraa 
elçiai bu -kutla ıe•rimi:re ıelerek fuar ıalıuında 
beraberi11de lren reaeral konıoloaa olduia lıalde iki 
saat IÜıdar tetkikler yapmııtır. 

Manisa Halkevi temsil kolunun 
seyahati 

Manita, 5 a.a. - HalkeYİ rö•teri·lıola ıençlerİn· 
den bir ffllJI lı•cüıı Tarptlu halknine rihııitln. 
dir. Cençl•r orada Belki& piyuini tem•il edecek -
)er n orad .. Salihliye reçecelı.lerdir. 

Gümüta.ne emniyet müdürlüğü 
binaaımn temeli atıldı 

Ciimiiılıane, 5 a.a. - Dün ıelırimizde emniyet 
biıuıtınıa te•el at ... -ruimi yapılmıttır. Mera • 
•imde nli ile viliyel erkinı n kesif lıir lıallı küt
lesi lıa:ıır lıalumt11lu. 

İlkbahar at yarışlorınm 
birincisi dün yapıldı 

Yarışfar güzel ve muntazam old 
İlkuahar at yarışlannın birincisi dün pek kalauahk bir halk kütlesi 

nünde yapılmıştır. Milli Şefimiz refakatinde Başvekil doktor Refik S 
dam olduğu halde Şehir İpodromunu şereflendirmişler ve. koşuları niha 
tine kadar alaka ile takip buyurmuşlardır. Koşular umumiyet itibariyle 
zel ve heyecanlı olmuş, bahsimüşterek geçen seneye nisbctcn daha düzı:; 
işlemiş ve hesaplar süratle çıkarılmıştır. 

1 Birinci koşu: 

Diş T• t• • r 1 Yeniler koşusu idi, üç yaşlı ve 
ıca re 1m1% koşu kazanmamış yerli yarım kan 

giliz erkek ve dişi taylara mahsus 
İkramiyesi 320 lira mesafesi 1000 ııı 

Kliring hesapları bakiyeleri re idi. Koşu altı tay arasında ecre 
etmiş ve tahminler hilafına Bay 
Atamanın Şeşkem ismindeki tayı j 
key Şandor'un altında sıkı bir rnü 
dele neticesinde bir boyun farkla 
rinci gelmiştir. Bugünün favorisi 
vir ikinci gene B. M. Atamanın Ya 

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın
dan alınan hesap hulasalarına göre 27.4.940 
tarihindeki kliring hesaplan bakiyeleri : 
CETVEL: - 1 -

Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasın -
daki kliring hesapları borçlu bakiyeleri : 
Memleket Miktar T.L. 
Almanya 
A hesabındaki 
borcumuz T.L. 
Al,.,anya 

14.764.400 

zu üçüncü olmuştur. Zaman alına 
mıştır. Müşterek bahis ganyan 5 
plase sırasiyle 270 ve 145 kuruş '!/ 

I' .abındaki 
ala~agımız T.L. 
Belçika 
Finlandiya 
Hollanda 

l miştir. 2.568.300 • 12.196.100 lk. . k 
631 800 ıncı oşu: 

tııııanya 
İsveç 
D hesabındaki 
borcum~z T.L. 
İsveç 
A hesabındaki 

alaco.ğımız T.L. 
İsviçre 
Lehistan 
Macaristan 
Norveç 
Romanya 
Borcumuz 

Hususi 
hesaplar 
T.L. 28fL80( 

Eski hesap 
T.L. 
Yeni hesap 

4.900 

T.L. 2.060.900 
Romanya 
Alacağımız : 

Muvakkat TL. 
hesap T.L. 126.300 
Eski turizm 
hesap T.L. 

S. S. C. t. 
Yugoslavya 

30.4-00 

Yunanistan 
CETVEL: - 2 -

2.488.600 

716:300 Keçiören koşusu idi. Üç ve daha 
369.000 karı yaştaki haliskan İngiliz at ve le 
279.300 raklarına mahsus handikaptı. İkre 

yesi 350 lira mesafesi 1600 metre id' 
Bu koşuda yalnız Karanfil koşma 
diğerleri arasında geçen koşu çok 
zel oldu. Startla beraber öne Taşpı 

151.800 2.336.800 geçti hemen üç dört boy arkasın 

2.352.60t 

144.200 
430.SOO 
759.400 

Dandy bulunuyordu. İki yüz me 
kadar vaziyette değişiklik olrna 
Bundan sonra Dandy gayet kolaylı 

212.800 Taşpınar'a yetişti ve geçti. Viraji 
nerlerken Dandy yine önde idi. Ar 
daki grupun içinde giden ( Martbif 
burada hücum ederek Taşpınar'ı ge 
ve Dandy'nin hemen bir boy kadar 
nına sokuldu. Yarışın bitmesine 
metre kadar birşey kalmıştı. O za 
na kadar arkalarda rahat gelen öz. 
mir'in hücuma geçtiği ve rakiple 
birer birer yakalıyarak arkada hıra) 
tığı görüldü. Özdemir bir müddet 
dy ile beraber gittikten sonra ya 

5 yavaş Dandy'yi de ayırdı ve 11/s 156.70 2.19 .900 
70.300 ara ile güzel bir birincilik kaza!l 

• 37.300 Jokeyi Filips çok güzel bindi ve 
523.100 Jı bir galibiyet kazandı. Taşıdığı a 

Muhtelif metnleke-tlerin Merkez Banka· 
larrnda tutulan klirinı hesaplarındaki ala

kiloya rağmen Dandy ikinci, bir 
arkasında Komisarj üçüncü oldul 
Zaman 1,45 dakikadır. Müşterek caklarımız : 

Memleket 
Çeko-Slova1c:ıra 
hesal:imda 
alacağımız T.L. 
Çek o-Slovakya 
hesabında 
borcumuz T.L. 
Es ton ya 
İtalya 
A hesabında 
alacağımız T.L. 
İtalya 
B hesabında 
alaca~ımıı 

Le ton ya 
Litvanya 

Miktar T.L. ganyan 390, plase sırasiyle 150, 185 

681.700 

13.000 

1.683.500 

595.700 

525 kurut verdi. 

O çüncü koşu: 
Çakal koşusu idi. Dört ve daha 

karı xaşta ve hiç koşu kazanmamış 
668.700 h 

8•800 lia kan arap atı ve kısraklara rna s 
tu. İkramiyesi 255 lira, mesafesi 1 
metre idi. 

Bu koşu iki hayvan arasında ecre 
etti. Ve startle beraber öne düşen S 

2.279.200 Bozkurt'un büt4n hücumlarına mu 
415.900 vemet ederek rahat bir birincilik al 
81.200 Zaman 1,57 dakika.dır. Müşterek 

ganyan 2 lira verdi. 

Dün sabah Ankara' da Dördüncü ko§u: 
Rağbet koşusu idi. Üç yaşında 

hiç koşuya girmemiş halis kan a 
erkek ve dişi taylara mahsustu. 11' 
miyesi 255 lira. mesafesi 1200 me 
iui. Bu koşuya dört tay kaydediltnit 
Bay Vehbi Koç'un Misket ismind 
tayı jokeyi Şandor'un idaresinde 
boy ara ile çok kolay bir birincililc 

4 dı. Seyhan ikinci, Şahin üçüncü ol 
Zaman 1,30 dakikadır. Müşterek b8 
ganyan 1,95 plase sırasiyle 120 ve l 
kuruş verdi. 

iki defa zelzele oldu 
Dün sabah saat 7 ,40 da şehrimizde 

orta şiddette bir zelzele olmuştur. 
Zelzele şehrin hemen her yerinde du
yulmuştur. Zelzele saat 10.10 da çok 
zayıf sarsıntı ile tekrar duyulmuştur. 

İzmir defterdarı Ankara' da 
Milli Emlak iılerinin tasfiyeıi ve umu -

mi mahiyette bir formül tesbiti için Veka
letçe vaki da~et üzerine İ:ımir defterdarı 
B. Mümtaz Tarhan Ankara'ya ıelmiştir. 

Vekaletin epiydeııoeri bu yolda devaın 

etmekte olan mesai neticesinde gayri mü· 
badi! işlerinin kati tasfiyesi de mümkün o
lacaktır. 

Beıinci hoşu: 
Sülün koşusu idi. Dört ve daha 

karı yaştaki ve bu seneye kadar 1'I 
zançları yekunu 4000 lirayı doldıl' 
mamış yerli yarım kan ingiliz at 
kısraklara malıs ustu. lkrami veıı: 

Aziziye tünelinin 
inşaatı tamamlandı 

lira mesafesi 1600 metre icli. Koşu ç r 
heyecanlı geçti. Startla beraber ıuıl 

l lll l llllll llllll lllllll llllll lllll lllll lllll il lllll llll l llll il llllll lllll lllllll il il l l lll l l l lll 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 kın öne düştü ise de Berceste de' 

vazifemizi hüsnü ifaya muvaffak o- yakaladı ve geçti. Aşa:;:~ viraja I<a 
labilmek, ,mevrus ve mevdu'u peder önde giden Berceste burada ahır ar ıe 
olan gayeye itişmek bizim için de daşı Poyraza yol verdi. Poyraz da 
hayatta yetişilebilecek meratibi ik- ]aylıkla öne diiştü: Bıı arada Tıt 

lzmir, S a.a. - Aydın luttı Üzerinde yaptırılm&k· 
la olan azi1iye tunelınııı in~alı ık.mil edilmiıtır. fek 
yakında meruimle iıletmeye asılacaktır. Devlet De
•İrycllarına •ır baçalı mılyon lir.ya mal olan bıı 
liinel ileride elektırıkli trenlerin ıeçmuina de ıl· 
ffritli bir !arıda. yaptırılmııtır. 

• 
Kiıltiirparkta inıısına karar nrilea yüzme han· 

nnan plinları lıazırlannıııtır. Havuz elli bin liraya 
.. ı olacal.tır. 

İnhisarlar idaresinin 
İzmir' de yaphrdığı depo 

lzmir, S a.a. - lalıi•arlar idareıiutn Alu.ncak't.t 
yaplırm~kta olJaiu bıiy~k depo ba •ene ıonundan 
eni tamamlanmıı olacaktır. lımır'in 111 bıiyiilc bina· 
11 olacak olan bu depo her turlıi uri tuisat Ye ler
tilıatı camidir. Temeli lnıiliz uauliyle yapılmıı, yani 
lıeton kurklu 7erlerinde dcikulmüıtıir. Birinci katıa
da iıçi lı.adın!arm çocu~larını ıündıiı İt müddetince 
lıırakalıilmeleri için en ııhhi tertibatı hui bir kreı 
yap1Jm11hr. O.t kat depo olarak kullanılacak Ye DÇ 
milyon kilo hitün İstiap edecektir. Depo kısmında 
tiitıinler için lhrm olan ratübet derecesi reyet i1i lıe· 
.. , edilmiıtir. 

Mersi·n Halkevi temsil kolu 
seyahate çıktı 

Mersin, S a.a. - Mersin h•lkni teınıil kala oa 
alh lıiıilik bir lııfile Urfa ve Cezİ•nleple hımıil • 
in nr-k lizere ıılırinıizd111 ayr1lmıılardır, 

Uzaktan manzaramız 
" ...... Türkiye'nin muhtemel düş-

manları Anadolu halkının mütlıiş 

mukavemet mukavemetini ulak göre
mezler. Türkiye harbe girecek o
lursa dehşetli bir inat ve dayanık -
lıkla döviişür. Onun Jıarp ecliş meto
dunda tiyatroruculuğu andırır hiç 
bir taraf yoktur. Bir çok milletle -
rin mücadeleden 'vazgeçtikleri nok
tada türk, inat, sabır ve nihayetsiz 
bir cesaretle ayak direr, dövüşür. 

Türk askeri en üstün askerdir ve 
kumandanları, muvakk:ıt ve mevzii 
değil, son zaferlerin mühim olduğu 
na, bir saatin son çeyreginin hesaba 
katılması lazım geldiğine dair Na· 
polyo'nun meşhur sözüne etrafiyle 
vakıftırlar ...... ,. 

" ..... Ankara'nın devlet adamları, 
etraflarındaki dünyaya şahin gibi, 
hiç kapanmıyan gözlerle bakmakta 
ve bugünkü sulhün bir gece içinde 
de harbe müncer olabileceğini besa 
ba katmaktadırlar. Onlar işi talie ve 
tesadüfe bırakmıyorlar. 

Hiç bir dü,man ecnebi ajanının 
tahrikatı Türkiye'yi içinden sarsa-

mıyacağı herkesten ziyade onların 

malünıudur. Hain ve alçaklar için 
orada en kısa bir hayat imkanı bile 
yoktur. Tasfiye edilmiş türk diline 
"Kuisling" kelimesi girmek için bir 
ıııenfez bulanııy:ıcaktır .•.. ,, .. . . . . . . . . . . 

Yukarıki satırları Kenneth Wil-
Iiams isimli .bir İngiliz .muharriri 
yazıyor. 

Harbe kudret, fakat sulha sevgi; 
milliyete bağlılık, fakat insanlığa, 

hürmet; bizim maddi ve manevi hu
zurumuzu kaçırmıyanlar için dai
ma dostluk; saldırganlık değil, fa 
kat icabında müdafaa; yıkmak hırsı 
değil, yapmak ihtirası .... 

lşte türkün siyasi ve içtı"mal vic
danına bunlar mahrek't!r. Bizim iç 
ve dış manzaramızı bir yabancınrn 
uzaktan sezip tasvir edebilmesi ho
şumuza gidiyor. 

Türk vatanı Kııisling b:'l1dıran1a
rı yetiştirmeğe elverişli bir tarla 

değildir ve türkün sağlam bünyesi
ne propaganda ve şayiacılık iğnele
riyle mikroplar aşılamak istiye11ler 
ebediyete kadar husran içinde kala
caklarına emin olabilirler. 

• * * 
Gene man%um bQ§lıklar! 

Manzum makale ve havadis baş
lıkları devam ediyor. Eve/ki gün -
kü gazetelerden birisinde de şu var
dı : 
Haluıızlığa utrıyan vatanda. 

••• 
Meı'elei liıan!,, 

Bir arkadaşım dedi ki : 

- Yazılarının çoğunda lstanbul 
~azetelerinin, dil meselesiyle gereği 
5ibi uğraşmadıklarından şikayet e
der, duruısun. Son zamanlarda gör
düğüm bir takım münaka.şalara ba -
kılırsa bu t§rizlerinde haksızsın. 

Geçenlerde bir muharrir ötekinin 
yazısındaki arabi hatalarını " bu 

. . . 
balin müntelıasıdır.,, da Poyraza yaklaştı ise de pek gı 

diye diizeltiyorJu. metli. 
Kendisine ce\1 ap verdim 

- Bu, dil meselesiyle değil " mes
elei lisan,. ile iştigaldir ve bu ke. 
limcler, insana soldan sağ3 d~ğil. 

sağdan sola yazılmış gibi göriınür. 

••• 
Manzum bQ§lıklar! 

Gazetelerde - kör nişancı/ıkla 
yapıldığında şüphe olmıyan - maıı
zum başlıklara, artık sık sık rast_ 
geliniyor. Galiba havadis başlatwa 
yazılan satırları mevzun ve man
zum düşüren kaza ve kader, vezin
siz ve kafiyesiz manzumelerden in
tikam alıyor. 

Neticede bay Sait Halimin Poy . 
jokeyi Davudun elinde iyi bir bir 
cilik aldı. Bir boyun farkla ahır ~ 
kadaşı Berceste ikinci bir boy ~ad 
Alceylan üçüncü oldu. Kendisııt 

mühim işler Lıeklenen Nirovana arı . 
dördüncü olabik1i. Zaman 1,46 da1" 
kadır. Müşterek ganyan 260 pl§.se. 
rasiyle 155, 390 ve 225 kuruş verd1

• 

Dördüncü ve beşinci kosular afi 
sındaki çifte bahiste Poyr~z - ~~5 

ket kombinezonunu bulanlar bir ıı 
ya mukabil 5,70 lira ahlılar. 

Ü~ ~ocuk birden 
doğuran kadın 

B;:::~~ıg;;;•b~e:•:~:zum, hem • Bolu, (Husus;) - Vilôy<th•'~ ~ 
de zamanın moda olan vezniyle Kökez köyünde Yağışlar mahal!~ t "e 

Son tesadüf ettiğim manzum 
başlık da şu idi: 

manzum bir başlık daha: de Bayram'ın karısı üç çocuk b~r. Nı 
Bulıar - Alman müzakeratı rada doğurmuştur. Çocukların dı .,, tır 

T. t. oğlan biri kızdır ve hepsi sıhatte • 
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\. DIŞ POLİTiKA ............................................ D 0 tf Y A H A. B E R L E R. İ Norvec'ten bazı Evet, 
dersler 

.... 

almak lazımdır ! 
Norveç'ten· alınan ( Başı ı. ıncı sa f ada J lerinden daha fazla muamme\o ola• 

dersler 
Norveç" • k b . b" b' ın a ı eh ır defa daha, 

• ıtbaraflık" denilen politikanın if
s orua ı üt unu ça mıştır. Bu akıbette 
ını u;, Avrupa milletleri için bir ta
l 1 ret dersleri vardır. Bir kere, 
.ınanya'nın sôzünc inanılmak asla 
ız olnı d b" d 'fl ıgı ır efa daha anlaşıl-

Narvik'fe şiddetli 
muharebeler oluyor 

Garp cephesinde 

Uf ak bir Alman 
taarruzu püskürtüldü 

larınızı, mühimmatınızı depolarınız- cağını zannetmiyoruz. 
da saklayınız, hnliçlerinize demir- Snn1 i Norveç ln illere veya Fran
liyen §Üpheli gemilerin içinde ne ol- sa'nın bir viliiyeti imiş; 1 eylülden
duklarını dahi meral< etmcyınız; beri .ora~a. bu iki devlet her türlü 
hiyanet edecek adamlarınızı taras- tedbırlerını almışlar; fakat alman 
sut etmeyiniz. egw er almanlar lıman· cesareti ve stratejisi kar~ısında bü-

' .. b l h 00k.. .. k 1 atınıza birer müfre7~ cıkarırlRrsa 1 tun u gayre~. er . u umsuz. ~ : 
t b ı · · · ·ı · · · t rket mıı; yahut, muttefıkler netıcesını a ya ennızı ve mevzı erınızı e -

1 
. _ . k h I k 

mekten çekinmeyiniz· İskanc inu·ya duıunmıyere ve esap amryara 
bizim için hayati bir' davadır; eğer bu tecavü~ü ~a.hri~ etmitler .v~ b_u 
sizi kurtarmazsak, kusur bizim 0 • hareketlen Jle bıtaraflara ıyı bır 
lur; itibardan düşeriz ve diğer bi- d_ers vermişler: hazırlanmama~ der
tarafların müdnfaa iradelerini 2 • fa sı, mukavemet etmemek dersı, te•· 
uğratırız. Velev ana cepheyi tehli- Iim olmak dersi! 

ın ;· S nt'lerdenberi, Almanya'
İy j1tık nıcmleketleriyle Finlan
ib~' I ıveç, Norveç ve Danimarka 
i 

1 ıkandin vya devletlerine tei-
n ettigi P l't'k . . _ o ı ı a ne ıdı? Harp baş-
·••azdan l S e.t d eve , ovyetlerle demok-

ak cvlctlcr arasında Moskova mü
'n?te~eri Yapılmakta iken, İngilte-
k ınl altık ve İskandinavya mem-

et eri . S . 
i a. I nı ovyctlere pc§ket çekh

oy cnd' 
1 k" 1· Halbuki sonra anlatıl· 
eı~ aynı nıcmlcketlcri Sovyetlere 
ir. ;~hçek.en Almanya'nın kendisi
ke/ .

1 
akı~a üç küçük Baltık mem-

ağt ı ı e Fınlandiya'yı elleri kollan 
fi 1 

olarak Sovyetlcr~ teslim etti. 
an~tp başladıktan sonra da al
ık ~rh, İngiltere'nin ve Fransa'nrn 

erı ar k • l . ' . 'lcaı . e atı skandınavya ya ın-
ttil ettırnıeğe çalıştıklarını iddia 
·~~r. Denıokart devletlerin bu 
r katından bahsederken, alman
;rk e,ndileri Norveç'in ve Dani
ılar a;ın istila planlarını hazırla
•pa· k •kat bu istilii hazırlıklarını 
k" r en de bu devletlere "bitaraf
İr a:oli~ikaaı telkin ettiler. Hatta 
ile t ~~•tecavüz paktı imzalamayı 

et i .e lıf ettiler. Danimarka gaf-
ıeç !ın~e bu teklifi kabul etti. Nor
•ralr.e animarka bu teminata ina
•nr k demokrat devletlerden ga-
erj~deab~J .~tmediler. Bu mesele Ü· 
ar, ~ Roruşmeğe bile yanaımadı
İç b' enıleketlerini müdafaa için 
İr ~~ tedbir almadılar. Nihayet 
Yygun Norveç, bütün limanlarını, 

l1tt a~e lllcydanlarını ve paytahhnı 
llrı an ara teslim etti. Ve ancak on

erd •onradır ki demokrat de~let
l'lg'~tn Yardım istedi. Buna rağmen 
e ~ ere deniz ve hava kuvetleriy-

•,orve ,. d 
or ,. ç ın yar ımına koımu9tur. 
't "eç 1 kurtarmak mümkün olma
l'l 

1.~' bu, İngilizlerin ve fransızla-
ıın~nıitsiz bir vaziyette bite yar
•İr arını bu küçük memleketlerden 

(Başı 1 inci say/ada) 
ecnebi tayyareleri İsveç toprakları Uzerin· 
den ve bllhas a Stromstad ve Lykesll U -
zerinden uçmuşlardır. 

3 mayıe akşamı Goteborg ci~arında 
kAln Holeoe adası açığında 6 - 7 nakliye 
vapurundan mlırekkep bir katile görUlmllş 
tUr. Bu ka!lleye 8 muhrip ile bir tayyare 
refakat etmekte idi. 

Narvikte alman ricatı 
Londra, ~ n n. İngiliz rady u, al· 

mantarın Narvik in şimali arklsinde adım 
adım geri pllskurtüldtiklerlnl bildirmek -
tedir. Liman tenha denebilecek bır vaziyet
tedir. Duşnınnın sahil boyunda t h lıt 
ettiği anlaşılınnktadır. ş hıiıı etr tında 
müttefik kuvetıerl nlınnn müfr zelerini 
muhnsarn etmektedirler. österdal da nor
veçlller, dUşımına ycnıden mUhım zaylett 
verdlrmlşlcrdlr. 

Diğer clhettetn Norveç lutaları Gra
tanger etrafınUıı cereyan eden muhareb · 
lerc 1 tırAk etmişlerdir. 

N orveçin Kahire konsolosu 
vazifesine clevam edecek 

Kahire, 5 an. Knhlre'dekl N rv<'ç 
general konsolo u. harlcbe neuıretln,. b r 
nota tevdi ederek kıra! llnakun tnrnfından 
.Mısır'da kendlslnu verileu vazıfcyi teyit 
etmlıtlr. 

ı.ıumaile~ h , vazifesine devam edeceği· 
nl ve yalnız hUkUmdarın tnnıyac:ı ı m ş· 
nı bir hllkümctın memuriyetinde bir de -
ğlfiıkllk yapablleceğlnı beyan • tml tir. 

Konsolos l\I ısır lıUkıımetlnd n "Nor· 
veçl lstllA edenler" tar fındnn yapıl cak 
hiç bır tebliği tanımamasını talep tmlş 
tir. 
Almanlar vakit kaybetmiyorlar! 

Stokholm, 5 a.a. - Hoyter ajansı bildi
riyor: 

:MUtteflklcr çekildikten sonra almanla
nn, vakJt kn~bctmcdıkl rl hah r verll
mclctedlr, Almanlar. Norvec kıtaalını sll -
ratle kuşntmışlnnlır. Ve norveçlller, lıiç 
bir mukavemet göstermeden teslim olmuş· 
!ardır. 

Henüz teyit edllmlycn haberlere göre, 
Nnrvlk, karadan ve dcnlzdrn, §lddetll bir 
"bombardımana tutulınuştur. 

Andalsnes'ten lrkflp rdllen nıUttefık kı· 
lalarının Narvlk'c glttlklcrı tahmin edil· 
mekte ise de bu hııber §imdiye 'kadnr teyit 
edilmiş değildir. 

Norveç hariciye ve harbiye 
nazırları Lonclra'cla 

Londra, S a.a. - Norveç Hnrıcıye Nazı

rı B. Koht ile Milli Mudafaa Nazın albay 
Kjunbcrg, İngiltere hukumetıyle :noktai 
nazar teatilerinde bulunmak lizere saat 6.50 
de Londra'ya ııelmıılerdir. 

Röro• ıiddetle bombardıman 
edildi 

Londra, 5 a.a. - İngiliz radyosu, saat 

i r.:~eırıiş olmalarından ileri gel· 
ir' teır h~lice değildir. Bilakis, hiç 
-.ld İhhut ile bağlı olmadıkları 
a." e ngilt re ve Fran a, dt'nİz ve 

a ku l 14.30 da Norveç cephesinden Lonclra'ya 
lJttitl ~et eriyle müstevliye hücum gelen ıon haberlere gore halıhazırda nor -
ırt er ir. lngiliz donanmaaının veçlilerin elinde bulunmakta olan Roros -
on•cı bir kaplan gibi hücumu, bu un bu sabah alman tayyareleri tarafınılan 
ld~l'lnıanın parlak tarihinde bile ıiddetle bombardıman edilmiş olduğunu 
le 

1~. tesadüf edilen bir kahraman- bildirmiştir. Diğer taraftan Norveç muf -
t'tı~U~unesidir. Alman donanması rezeleri, Norveç'in cenubunda du5man tu· 
llt .<f ır deniz kuveti olarak mev- yikına mukavemet etmekte bcrdevamdır
e egildir. Alman propagandası Jar. Nıırvik mıntakasında askeri faaliyet 
l't>;rıunıa beraber yürüyen İtalyan pek ziyadedir. 
İ.ic •randaıı, İngilizlerin bu lıü- Queen Elizabeth batırılmamıı 
~r lll'lld lar neticesinde ağır zayiata Londra, 5 a.a. - SalS.hıyetlı mahafil, al-
,. a. rkl 1 man tayyarelerinin Queen Elizabcth tipin-i:tl arını yazmaktadırlar. ngi-er d · deki ve 31 bin ton hacmindeki Uı; zırhlıdan 
.. .,. enızlerdeki ve havalardaki .. ,, ı•tı birini bombardıman etmiı ve batırn115 ol-.. arın · .. J: .. t • llflf 1 gunu gunune ve saa ı duklarına dair olan haberleri hayal mahsu-
l• ... 1.11te bildı'rm"ı•lerdı'r. Bu •ayı'atı ıu ·'-' k b k .. ,,, .. au.uetme te ve u iddialar bak ında mü-1Yen ı · ili:tl . a rnanlardır. Ve esasen ın· ulea yürütmekten içtinap eylemektedir • 
Uve~rı~ Akdeniz'e büyük deniz ler. 
ir erı Yollamaları, bu iddialara Alman re•mi tebliği 
~evap . d . 

"nnı teıkıl eder. Alman o- Berlın, S a.a. - D.N.B.: ordu başku -
nail' ası ortadan kalktığı içindir ki mandanlıgı t:blığ ediyor: 
ınd 1~ Baıvekilinin Avam Kamara- Tayyarelerle takviye edılmiı büy\ık duş-
. il SÖylediğ" ·b· • T l d man kuvetleri, Narvik'in ııimalindeki mev-

• 't:t kuvetler' .ı ,~ı 1
'. ıbngı ız erte ~: zil erimize, miıkerrer taarruzlarda bulun -"' ııı '- • ını yenı aıtan evzı B el e• ınık" . d • muılardır. u taarruzlar, alman harp tay-

l •h• bü . ~nını vennıı ve Ak ~nı~e yarelerinin yardımiyle puskürtulmuştür. 
, .. dir. ı:~ . kuvetler yollıyabıl~ıı-· Steinkjer'den Trondheim !ilmnlin: kıı~ar, 

llıt~a.r Rılızler ve fransızlar dune kıtaatımız, şimale dogru ilerlemektedir. 
ltiltı h~n, bugün, denizlere daha ha- Namsos ve Gcroeg alınmıştır. Bu mmta • 

lia. ır 'Vaziyettedirler. kadaki Andalsnes'ın cenubu ııarkisindeki 
~ d "a~aki mücadeleye gelince; Lesjarkog tayyare karargahında, yanmış 
-.İn a. !UPhesiz, İngiliz tayyareleri- 20 İngiliz tayyaresi bulunmuştur. Roros ve 
bıa. 'Ve ıııgiliz ta Tğ' · l Trysil civarında, araziyi temizlemekteyiz. 
t .... ~ tayyare} • yyareclı ı ınıtn a • Bir alman tayyaresi benzinsizlikten yere 
~"ıt . enne ve a man ayya- M 

bı' erıne k f . • • . . inmeye mecbur olmuştur. uteaddıt hafif 
,_. 1ttir. Al arşı a~kıyetını ıs~a.t et- harp sefinesi, Norveç'e kıtaat ve takviye 

e n0 l°'V ~anlar, ıhanet polıtıkası ıevkini temin için dokuz nisandan beri fa-
8.dıında e~~-ıl~rin gafleti sayesinde ilk aliyete geçmiı bulunuyordu. Bu gemiler, 
•ilerin ut~11 tayyare meydanlarını düşman denızaltılarına ve harp gemileri -
tiol'\o .. e, Reçırmiılerdi. Binaenaleyh nin cenahtan tehdi.dıne karşı vazıfelerini 
.... ...ç t k' 
""leYda t 1 hava harbi, tayyare tamamen yapmıslardır. 
'"hip ~ llrına ve tayyare üalerine Mayn tarama gemileri, karakol ıremileri, 
)\iıler 0 an alnıanlarla, yüzlerce •e denizaltılar, avcı ve keşif tayyareleri, 9 ni
t • Ce kil I sandanberi 23 dilıman denlzaltııımr ımha ede" oınetre uçaralt ngilte-
da Relen • ·ı· .1 etmi!ilerdir. 
• Yap 1 ıngı ız pı otları arasın· p • k .. hl"ll • · 
lfliıı ~1

1 h'ııştır. Bu, alman tayyarele- arı• aı erı ma ı erıne göre 
tll)y•l"e ~anya'dan uçup da İngiliz Pari&; 5. a.a. - Faris askeri mahfil_ 
a.Itıarı .. duıı1~rin.e yakın ingiliz top- Jetine göre, Norveç'teki müttefik ku-

•• a ı· vetlerin yeniden tahşidi, hadisesiz bir ."'l> .... ıngı ız tayyarecileriyle 
...... pın 1 tarzda devam etmektedir. 

ı 'n böyl b~ ar~~· benzer. lngitizle- Pariıı askeri mahfillerinin bildirdi -
llt':ı hi1 .. \ ır ınucadeleyi göze alma- ğine göre, müttefik kuvetlerin a~man 1ktrr I "'11 bl\şın" bir kahraman- · · ·1 ı d • ngiJ' l kuvetleriyle teması temını ı er e. ikçe 
lln t 12 er Norveç'teki al-

ı llYYare .. 1 • • vaziyet tavazzuh etmektedir. Diln ilk 
llları et . us erını bombar- :lefa olarak, alman hava kuvetleri, Nar-
ar"terı' ?11 

1er. Birçok alman tay- d k · b' k" .. bo nı d" ·• vik'in şimalin e fiın ır oyu m -
• arıların ·ı~şurmüıı1erdir. Fakat al- bardıman etmek suretiyle buradaki mu 
ıtrat-.··ı~ adıında temin ettikle-ıtl "Jıoı; faik' • 

11 
• harebelere iştirak eylemiştir. 

ıırı b lcl ıyeh e erınden al- Son haberlere göre, Narvik mınta • 
liuı:. e eneınezdi. 

1 .. ııa Norv ,. kasında bulunan alınanların miktarı, 
'"e Norve ~~ 1~ yanlış politika- üç bini geçmemektedir. Bunların bin 

ııkerlerin' ç hukurnctiyle Norveç kadarı, İsveç'e giden demir yolu bo
ana Rel ın gafleti neticesinde mey-
Üt en vaz· • lefik d •Yetı kurtarmak için 

eh 1'liicad elvletler tarafından girişi-
en • e ede b d 1 • ız, heın h u ev etlenn hem 
etleri v • ava, hem de kara ku-
0l"Veç k •~ıfelerini yapmışlardl1'. 
l'1l • urtulaın • 

•o~iine • aınıt ıııe, Almanya-
ırıarıarak gaflet içinde 

uyuduğu ve nihayet kendisini Al
manya 'ya teslim ettiği için kurtula
mamı9tır. Onun bu feci akıbetinden 
hala "bitaraflık" politikasına saplı 
kalmak istiyen her devlet ibret der
si almalıdır. 

A. Ş. ESMER 

Faris, 5 a.a. - 5 mayıs sabah tebli
ği : 

yunca tünel ve köprüleri tutmakta, 
geri kalan iki bin kişi ise, iki grup ha
linde, Narvik etrafında bulunmakta -
dır. Bunların mevzileri, dün, karadan 
ve denizdne müttefik kuvetleri tara -
fından bombardıman edilmiştir. 

Mütareke aktolunmaclı 
Norvec başkumandanlıgı ile alman 

başkumandanlıgı arasında bir mütare
ke akdolunmadıgı temin edilmektedir. 
Böyle bir mlıtarekenin akdi hakkın -
daki şayialar münferit vaziyette kal -
mış bazı Norveç müfrezelerinin düş -
mania mahalli mahiyette bir anlaşma 
yapmalarından ileri gelmektedir. 

Sanıldıgına göre, ezclımle, Bergen 
mıntakasında .. aziyet böyle tecelli et
miştir. Buradaki Norvcc fırkası, Ber
gen denizi alm:ınların elinde bulundu
gu için, çok fena serait altında sefer
berligini yapabilmiş ve bir müddet 
Vos bölgesınde carpışmıştı. 

8. Koht'un beyanatı 
Londra, 5 il il. Norv h rlcı;> e nıızı-

rı Koht bu nkş m ı.ondr d rad;> o ile bir 

Garp cephesinde keııif kolları faa
liyeti olmuştur. 

Ulak bir alman taarruzu 
Faris, 5 a.a. - Havas ajansı, aske

ri vaziyet hakkında şu tafsilatı veri-
yor : 

Almanlar bu sabah, mutaddan da -
ha geniş mikyasta bir ufak taarruz 
yapmışlardır. Bu taarruz küçük bir 
hucum müfrezesi tarafından bir mev
zie tevcih edilmiş degil. bir buçuk 
kilometrelik cephe i.ızerinde yapıl • 
mış bir taarruz hareketidir. 

Dün saat bir buçukta. oldukça şid
detli bir topçu hazırlı ından sonra 
mevcut iki böHik, yani takriben 300 
kişi tahmin edilebilen bir alman ku -
veti, Fran ızlar tarafından işgal e · 
dilmekte olan küçük 

0

bir koruya taar
ruz etmiştir. 

Almanlar ricat ediyorlar 
nutuk sö) lemı ve demlııtır ki · Otomatık silahların, mlıteakiben 

ke)e ug:atmak pahasına da olsa, ~üt~efi~lcrin ~-hiren zafı gib! 
sizi korumak için bütün maceralara telakkı edılecek bır met.od .• meaelest 
katlanmak mecburiyetindeyiz. Eğer v8:rdır. Almanlar! her .t~rl~ w beynel· 
böyle !'Öylemi!\ olsahrdı, 0 vakıt mılel ~ukuk kağıdel~rını çıgnerler; 
NorYeç'in müttefiklerin teminatları- ne vaıdlere, ne temı?atlara, n.e de 
na kurban gitmiş olduğuna biz de muah~delere ehemıyet • ven~le~. 
inanırdık. Hayır, müttefikler böyle Ha~gı d.~r.~ede muva~~~~ıyet ~h.ti
demediler bilakis alman tehlikesi malı gorurlerse, duıunmeksızın, 
her an si;in de başınız ucundadır; tereddüt etmeksizin vururlar. Fa. 
bitaraflık hayaline bir din taasaubu kat müttefikler bunu yapamaz. 
ile sarılarak harpdışı kalacağınızı lar: totaliter devletlerin komıu· 
zannetmeyiniz. Hazırlanınız; açık- larından hiç biri yarın bir teca• 
tan cesaret edemiyorsanız, bizimle vüze uğramayacağından ula emin 
gizli konu§unuz; eksiklerinizi biz değildir; fakat müttefiklerin her• 
tamamlarız; hava, deniz ve kara hangi bir taarruzuna uğramıya• 
kuvetlcri:nizi sizin imdadınıza yol- cağından emindir. Eğer miittefik
larız, iykazında bulundular. Çôrçil'- ler bu metodlarmı deği§tirirlerse, 
in bitaraflara hitap eden bu nevi maddeten almanlarla müsavi bir 
sözlerinin naıal bir hiddetle karşı- silfth elde etmiş olacakları söylene
lanmıJ olduğunu da §İmdi hatırlıya- bilir. Ya mağnen? iki tarafm yal• 
biliriz. nız harplerinin değil, harp gağyele

• Birkaç J:"lln ıçınd Londrııdıı bulu· Berfin ve Roma ne§riyatrnın için-
i , ' ı ılt c vız kuvetlere vaziyetten haberdar cHlen toprunun nuyorum. ,ıır .. l n. m • "' de bir Gelibolu sözü dônüyor. Bu 

knrşı blzn yardım yapılm sının en 1)1 yol- baraj ateşi altına ıan alınanlar 
Jıırını saUll ı~ ttnr dar terle muzak re c· misal ve .. indedir. İstifade edelim: 

1 1 fransız mevzileriyl nasa dahi geç-d c nı. Buıııd n Parıs ı: c;mc t 0 Y tin- eğer Türkler 1915 te Çanakkale bo-
d 1 e Oradan dıı. nllıend leye d vam miye muvaffak olmadan. hissedılir 
e~ nı ' ' ğazında norveçliler gibi gagw fil av-ctınek tızcre Norveç döncc ~m... derecede zayiat vererek, oldukça in· 

B Koht. bund3n sonr atman lstllllsına lanmış olsalardı, eğer o zamanki ha-
h .. d ı ı t"krarlamı" tizamsız bir ricatle gerilemişlerdir. telmdd ım ed n " s r '" y ve sımlarımız bir günde boğazın müda-

zl rınl şo ı bltlı mi Ur: Sabahın dördüne dogru, fransız müf-
" Alme.nyn'nın m rnl<'kctlmlzl'l hUcu - faasına hakim mevziler ile hazırlık-rezelerinin yaptıkları istik~arıarda, munun c;ok evci haz.ırlanmış olduğu hnk • sız kalelerimizi İşgal etmit olsalar-

k 1 ki k ti 1 hl. blı· aey clc"'i"tlre bos sahada ne ölü ne de yaralı bulun 
ınc a ancın m zı ç ., " " • • dı, nc ıba O man ı i p rat h u-

mez Garp de\letlcrl, Norve 1 ıılman tı\7; · muştur. Almanların bunları alıp gö-
ylklnd n kurt rmayı kendll in bir na- nun müttefiki olan Almanya'nm iki 
mus m s ı ııl ~apmışlardır.. tiirdlikleri anlaşılmıştır. Yalnız bu hafta sonra hafif ıilahh kıtalar-

/ '( ' 'el Norver müfrezeler, arazi üzerinde terkedil · ngı tere ye gı en :s- la imdada ko~masının bir mağna-
··ı "l • miş bir çok silah 'Ve kanlar irinde ü-

mrı tecı erı :ı sı kalır r.u idi? Canakkale'yi t. k-
N mUltecllerl ve niformalar bulumuşlardır. Londra. 5 aa orveç ler kurtarmı·lardır; çün {Ü onun 

Norveçte bulunan lngtllz sMllerlnl hllmll Hava şeraitinin çok güzel olmasınd 
Uç Norveç vapuru. buglln o mail İskoc;ya müdafaasına karar vermişlerdi; 
llmnnlarınn. gelmlştır. Mllltrcller ara - rağmen, dtlnkü gün tayyare faaliyeti hazırlanmı~lardı. ilk hücum, Türle 

d k d 1 C kl[lr da vardır oldukra az olmuştur. Buna mukabil 
sın a, a tıı ıı.ı· ve ço u · 'J topçularını nobct üstünde bulmu"· AalC'sunddan kaçabll n bir Norveç ba- alman keşif tayyareleri gece fransa "' 
lık"ı g"mlıılnln kaptanı . aJmruı tayyareJrl- tur. Norveç'de alman Gelibolu'su-" •·t ı uı şimalinde ve şimal denizi üzerinde ntn kUçlık vapurlııra blnnı "' e 0 an m - nun muvaffak olmasına sebep, Nor-
tecİıcr üzerine at ş açtıtını · oylemlştlr. ciddi faaliyet sarfetmiclerdir. 

• :s veç'in müdafaa azminde ve hazır-
/ ngiliz tebliğı lığında kusur etmif olmasından İ· Londra, 5 a a. İngiliz harbiye neza-

retinin tebliği: Akdenı'z'de vazı·yet barettir. 
HarekAtın devam etmekte olduğu Nar- Norveç hadisesindenberi diğer bi-

vik te lşara değer yeni bir §eY yoktur. f d 
Yalnız dlışmıın mahdut hava faaliyetinde tara evletlerde alman tertiplerine 
bulunmuştur. I " k S kar§ı alınmakta olduğunu gördüğü-

Müttelikler Narvik'i e an arar iZ müz tedbirler. komplo keşifleri \'. 
· bombardıman ettiler s. vazifesini bilen bir polisin ne ka-

Londra. 5 a.a. - Narvllt clvıırınd!l, < Bışı 1 incı say/ada ) dar küçük bir dikkat ve teıebbüsiy-
•lddetll bir kar fırtınuı hlıkUm ııUrmekte 1 b hl'k • ·· 1 • .. k-
~c şiddetli muharebeler devam etmekte - paganda tedbiri olarak tavsif etmek - e u tc ı enın on enmesı mum un 
dlr. tedir. Popolo di Roma gazetesi, bu nv:ı- olduğunu isbat eder. Halbuki alman-

:MUtteflkler. denizden ve karadan al· nevranın İtalya'vı korkutamıyacağım, lar küçük memleketler İfgalinin, 
man mevzilerini bombardıman etmişler· J ı 
dlr. fakat İtalya'nın Büyilk Brltanya'yı bu tıbkı Norveç'de ynptıkları gibi ola-

Norveç ajn.nsının blldlrdlğ'lnc göre, tecemmu kararını vermeye sevkeden I cağını söylemiflerdir; v:ızr:rnılardır; 
döı:t motorlU bir alman tayyaresi, dün şeyin ne oldugw unu pek iyi anhyama • bir 9 nisan gününü tasrih ederek 
Narvlkin şimalinde Klrkenes üzerinde uç-
muş ve bura;>a dört bomba atmı§tır. Ma • 1ıgını yazmaktadır. Bu gazete diyor gazetelere ilan vermedikleri kal-
maflh hk bir hasar yapmamı tır. Klrke - ki : mııtır. 
n s'ln yanıbııqında bulunan köy de bom· .. Eğ b h d r· A 
bnrdıman edllmlGtlr. sıınıldığına göre bu .. er u manevranın e e ı kde· Şimdi hava üstünlüğü davasını 
alman tayyaresi, Namsos ve Andesneııten niz'de · ~ • mütalea edelim. Alma'nlar daha ilk 
çekilmiş olan mlltteflk kuvetlerln umumi dirde Fransa ve İngiltere, bu manev- adımda Norveç hava ii 'erini i~gal 
~:r~~ıf~ı~~n~l~::1:~~~~~. üzere keşif UÇUfU·. ranın çok tehlikeli olduğunu, zira İ- etmekle, hiç ıüphesiz, Norveç'teki 

Şiddetli muharebeler talya'nın her ihtimale kawrşı hazır, hem askeri hareketlerini himaye etmek 
Paris, 5 a.a. - İsveç gazetelerinin de tarnamen hazır oldugunu unutma- ve müttefiklerin Norveç sahillerin

norveç hududundaki muhabirlerin • malıdırlar. " • • . . . deki ihraç hareketlerini zorla9tır-
d ıd kları haberlere göre Narvik Messagero gazetesı, ıngıbz fı1osu - mak için müsait vaziyete geçtiler. 

en a ı ' Akd · 'd h d f' mıntakasında şiddetli muharebeler nlun l enız İe ltec.emmuhu e. e ı ne Fakat unutmıyalım ki İngilizler ge· 

1 k d . Al t" ıu o ursa o sun ta yanın ayatı men • celi gündüzlu00 ve kendı' uzak u"sle-vukua geme te ır. man mo or f 1 • • ' bah ' ··d f 
k 1 N · · t' Merkezi aat erını, herşey asına mu a aa rinden kalkarak, Norveç ve Dani-
ıta crrı, amsosa gırmış ır. h dak" k i . . 1 d w · · k h 

Ö 1 k d te ususun ı at azmını as a egı•tır- mar a ava üslerini mütemadiyen Norveçte sterda mınta asın a çe . • . . .. 
1
• k d' k' s 

1 d t kt d' mıyecegını soy ıyere ıyor ı : bombardıman etmi§Jer, alınanlara 
çarpışma a~ı ev~.m e' me e ır. ltalya korkmuyor kendilerinin bir kaç misli zayiat 
Norveçlıler Roroı ıı boıalthlar " Müttefiklerin kararı. İtalya'yı hiç verdirmişler, silahlarının, hünerle-
Stokholm, 5 a.a. - Royter: Stok • bir surette korkutamaz. Fakat eğer bu rinin ve kahramanlıklar:ının üstün

holmde, norveç askeri harekatı hak • tecemmu bir taarruza başlamak mak- mğünü göstenniılerdir. Roma ve 
kında çok ~htiyath ~ul~n~l-~akta?.~:· sadiyle yapılmışsa. 1talya'nın muka _ Berlin gazeteleri tarafından farzo-

Norveç aJansının bıldırdıgıne go ' belesi seri ve müessir olacak bu da lunnn alman hava hakimiyeti, ingi
ancak Rörosdan haber alınabilmekte: müttefikleri, çok ağır mağlubiyete uğ- liz gemilerinin emsalsiz bir cesaretle 
dir ve Norveçliler, buradan, cenubı ratacaktır. ,, Narvik haliçleri içinde alman torpi-, 
Norveçin müttefikler tarafından .tah- Diğer taraftan, ayni gazete, dünya- dolarını batın na mani olama-
liyesini milteakip alın.an yeni talı~at yı korkutmak ve telaşe düşürmek mııtrr. Netekim alman filosunu 

1 neticesinde, meyus bir halde çekıl • ın.aksadiyle ingiliz matbuatı tarafından tahrip eden İngiliz bahriyesi, şimal 
miş1erdir. . yapılan manevralardan bahsediyor. E- denizindeki gemilerini lskenderi-
Şimalde, mücadelenin d~vam ettı- ğcr BUyük Britanya, Daily Telegraf ye'ye gönderecek kadar ferahla

ğini bildiren resmi teblig, askerler a- gazetesinin inandırmak istediği gibi, mııtır. Norveç karasularının de
rasında iyi bir intiba bırakmıştır. bir tek top atmadan İtalya'yı Akde • mir nakliyatına ve kaçak seferlere 
Askerler, şimdi, mücadeleye devam niz'de boğmak istiyorsa, bu takdirde yardımı tamamen nihayet bulmuı• 
için şimale doğru kaçabilmeyi ümit bu plan İtalyan topları tarafından tur. Bu deniz ve hava müdahalesi-
eylemektedir. mahvedileccktir. dir ki, Norveç'in hazırlıksız olması-

" Ate§ kesi" emri geldiği Giornale gazetesi : '' Büyük Britan- na ve İ§gal altında ne kadar muvaf-
zaman.... ya'nın İtalya'yı ve Yugoslavya'yı is • fak olacağını takdir etmek güç ol-

"Ateş kes,. emri geldiği zeman nor- tihdaf eden ve News Çorçil tarafından mıyan milli seferberliğin hazin fel
veçlilerin, Rörsun cenubundaki mev- ifşa edilen harbcu maksatları, hıgil - cine rağmen, almanları ilk defa ta
zileri olduğu gibi duruyordu ve 120 tere'nin Balkanlar'daki maksatlarını aavvur ettikleri hedeflere varmak-
norveçli, 300 almanı geri pilskilrtme- gizlemeye matuftur. " diyor. tan altkoymuftur ve Norveç seferi 
ye muvaffak olmuştu. Bu çarpışma • kendisinin asla hatrnndan geçmiyen 
!arda 35 alman askeri öldürülmüş ve nın öğleden sonra neşrettiği bir teb _ kayıplara malolmu§tur. Bugün ha • 
norveçliler tarafından da ancak iki liğe göre, alman kıtaları, ıehri bom- va hakimiyeti meselesi hakkında 
ölü ve üç yaralı verilmişti. bardıman ettikten sonra Rörosa gir _ söylenen bu sözleri, harbin baılan • 

Alman kıtaları henüz Röros'a vara- mişlerdir. Bir alman tayyaresi, şehre gıcında denizaltılar ve aon zaman
mamıılardır. Norveç1i1er, şehrin cenu- yedi infilak bambası atmıştır. Şehrin larda miknatıslı mayn, bu meçhul 
bunda mükemmel mevziler işgal et- deniz mahallesindeki evlere isabetler ailah hakkında duymuftuk. Guya 
mişlerdi. Bu Norveç kıtalarından bir vaki olmuştur. Bundan sonra alman denizaltılar İngiliz adalarını deniz-
ıubay, "burada aylarca mukavemet tayyarecileri makinalı tüfenk ateşi lerden tecrit edeceklerdi. Halbuki 
edebilirdik., demiştir. Bundan böyle, açmışlardır. alman denizaltılarından birçoğu, 
buralarda ancak çete çarpışmaları bek Sivil halk, şehir kenarındaki ma • bugün, denizlerin hakikaten alhn
lenebilir. Norveç kıtaları, Gau vidi- hallere çekilmişlerdir. İnsanca zayiat dadırlar. Ve bir müddettenberi on
sinde mücadeleye devam etmektedir. olmamıştır. Röros'ta birkaç günden- Jann suüstü kalanlarından hiç biri
Stören'in cenubuşarkisinde bir düş- beri hiçbir Norveç askeri bulunma - nin yeniden gemiler batırdığını duy
man müfrezesi bozulmuı ve 100 al- makta idi. Saat 13 e doğru ilk moto • muyoruz. Miknatıslr maynlerin hük-
man öldürülmüştür. aikletli alman kıtası şehre girmiş ve mü de ancak birkaç hafta sürdü. 

Almanlar Röro•'u almıılar takviye kıtalarına intizaren istasyon Norveç harbini misal göatermek is-
Stokholm; S. a.a. - Norveç ajanıı- civarında yerleşmiştir. tiyen havacılık iddiasınm da eaki-

rinin arasındald farkın da unutul
~amuı lazım gelir. ·Hür milletler 
nizamını kendileri için tek kurtuluı 
yolu telakki eden milletlerdir ki 
tedbirli bulunarak, gaflete dü§mİye
rek, §aşırtıcı telkinlere Q.ldanmıya• 
rak, müttefiklerin icap ettiği zaman 
icap eden yardımda bulunmak İm• 
kanlarına zemin ve imkan hazırlı· 
ya bilirler. 

Bütün bu yazımızdan, her hangi 
bir gaflet cezasını kanları ile ôdi
yerek, tırnakları ile vatan top 
larını müdafaaya uğraşan ' 
Norveç vatanperverlerinin yük ' 
fuiletlerine her hangi bir hürmet• 
sizlikle bulunduğumuza kağni deği
liz. Eğer norveçliler için i:ki ay eve
le dönmek mümkün olsaydı, ıüphe
siz vaziyeti başkn türlu muhakeme 
edecekler, derlenip toplanacaklar 
ve hndiseler başka türlü cereyan 
edecekti. Bu vatanperverlerin İm· 
kansızlıklar karıısındaki kahra
manlığıdır ki mütecavizin hayalin· 
den bile belki geçirmediği bir takım 
kayıplara uğramasını temin etmİf· 
tir. 

Fakat harbın sirayet ve tehlike 
sahası içinde bulunan milletler bun
dan ders almalıdırlar: yani hazır. 
tertipli· ve azimli bulunmalıdırlar; 

totaliter devJetlerin hiçbir vadine al
danmamalıdırlar. Müttefikler Nor
veç macerasmda §Unu isbat etmİf· 
lerdir ki hüriyetlerini müdafaa et· 
mcğe karar veren, bu karann iy
caplar:ını yapan her millet, onla
rın, kendi fedakarlığından asla 
a~ağı olmıyan yardımlarına istinat 
edebilirler. Fakat müttefikler meıih 
değildirler: ölüye can veremezler; 
intihar edenleri diriltemezler. Niha
yet, mesuliyetleri kendilerinin ol· 
mıyan kötü tartların husule getirdi
ği imkansızlıklara behemehal karşı 
koymak için, ana kuvetlerinin esas 
büyük va;:ifcsini ihmal eder.ıezler. 
Miittefiklerc Sk j rak veya Katte· 
gat'ta niçin kafi derece gemi feda 
etmediklerini soranlar gozlerini ls
kender:iye'ye çevirsinler. Harp ne 
Norveç'de başlamıştır; ne de orada 
bitecektir. 

Falih Rıfkı ATAY 

Amerika' da Muhtemel 

bir taarruza karşı 
tedbirler alınıyor 

Nevyork, 5 a.a. - Birleşik Ameri
kayı Alaskaya bağlıyan yolun inşaa
tına muteallik proje harlJ dolayısiyle 
tacil edilmiştir. Zira, Rusya ve Ja -
ponya tarafından Birle ik Amerika -
ya bir taarıuz vukubulacak olursa bu 
yol son derece ehemiy.t kesbcd :ek
tir. 

Meksika petrollannın 

İstimlôki ıçrn 

anlaşma yapıldı 

Nevyork, 5 a.a. - İyi haber alan 
mahafil, perşembe gunu ak amı, Con
nditaded Oil Company isimli Ame -
rika petrol şirketiyle Meksika hukü
meti arasında Meksika kumpanva -
sının petrol kuyularının istimlaki 
hakkında bir anlaşma yapılmıştır. 

Associated Press, Meksika hulcü -
metinin, kumpanyaya, üç sene zar
fında 9 milyon dolar ödeyeceğini ha
ber vermektedir. Amerika şirketi, ö
ntlmüzdeki altı sene zarfında Mek ı
ka kuyularından 30 milvon fıçı petrol 
çıkarmağa salahiyetlidir. 
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Çorum 16 puvanla birinci, Ankara 13 puvanla 

ikinci, Çankırı 9 puvanla üçüncü oldu 

--( Radyo Dff lzyon Po talan ) 
TÜRKİYE Radyosu - ANKAH.A 
----( Dnlı;n Uzunluğtı ) 

Dün yapı lan milli küm·e maçlarında m. 1648 
31.70 m. 
lD.75 m. 

1Sl2 Kes 120 
D4G5 h.<' ZO 

151Da Kes. 20 
Türkiye Serbest güreş birinciliklerine j dogan (Çorum) ikinci, Behlül Dursun 

iı;tirik edecek giıreşçıleri seçmek üzere l (Çankırı) üçüncü. PAZARTESİ: 6.5.19-40 

tertip edilen üç bcilge arasındaki grup mü- 61 KİLODA : 12.30 Program. ve memleket saat a 
sabakaları dun sabah saat onda bolge gü - Ahmet Iıık (Ankara) birinci, İbrahim 12.35 Ajans ve meteorolojı hııberle 
reş salonunda yapıldı. 56 dan 79 kiloya ka- Çatal (Çorum) ikinci, İsmail Emekli (Çan- j 12.50 Muzık: muhtclıf şarkılar (Pl· 
dar her siki ette üç çarpışma oldu. Gureşçi- kırı) uçuncıi. 13.30 • 14.00 Muz ık: karışık program 

lB.00 Program, ve memleket saat a 
Gençlerbirliği futbolcular. 

lerin bu sene a$ağı yukarı müsavi kuvctlcr 66 KİLOnA : 18.05 Miızik: uvcrtur ve opera a 
arzetmeleri dolayısiyle müsabakıılar çok Rııı;ıp Tetik (Çonım) birinci, Naci Çe - (Pi.). 
çetin ve heyecanlı oldu. Neticede Çorum tin (Çankırı) ikınci, İhsan Erünsal (Anka- 18.30 Muzik: radyo caz orkestrası. 
bôlg:si 115 puvanla birinci, Ankara 13 pu- ra) uçunciı. İbrahım Özgur). 19.10 Muzık: kadın geçit konseri - B 
vanla ikinci, Çankırı üçünculügiı kazandı. 7Z KİLODA : yucu ura ile. Çalanlar: .Ke 

Altınordu'yu 5-0 yendiler 
Ankara'nın müsabakalarda 4 birincılik Celal Atık (A *:ıra) birin<:i, Cemil Yıl- Seyhun, Ru;en Kam, Cevdet 

ve 1 uçiıncülük kazanmasına ragmen ikin- maz (Çankırı) ikinci, İhsan Yılmaz (Ço - Fahri Kopuz, Hasan Gur, b 
cilige diışmesinin sebebi 87 kiloda ve agır rum) uçiıncü. Ökte. 
siklette gureşçi bulunmamasıdır. Buna mu- 79 KİLODA : 19.45 Memleket saat ayarı, ajans ve 

orolojı haberlerı. 

Muhafızgücü-Altay 2-2 berabere kalıd1lar 
da Hıiseyin'in soldan çok güzel bir şiltiy1e 
5 ınci gollerini kazandılar. Oyun 5-0 neti
cel:ndi. 

Altay • Muhafızgücü 

Muhdtzguciınun işi ukı tutmamasından 

istıfade etmiye çalıştıkları gorıilüyordu. 

En nıhayet buna muvaffak oldular. 36 ıncı 
dakıkada soldan gelen topu Vehap kafa ile 
Muhafızgucu agljlrına taktı. 

kabil Çorumlular agır siklette Çankıı:ı ve Vıthit Ceyişakar (Ankara) birinci, Re - 20.00 Muzık: fasıl heyeti. 
Ankara'dan mindere kimsenin çıkmarnasın- ıul Dursunoğlu (Çorum) ikinci, Hüseyin 20.30 Konuşmıı (Umumi terbıye ve 
dan istifade ederek puvan kazanmışlar v: Çorak (Çankırı) üçüncü. terbiyesi). 
ayrıcıı 66 ve 87 de iki bırıncilik 3 ikincilik 87 KİLODA : 20.45 Muzik. Calanlar: Reı;_at Erer, 1' 

N. Seyhun, İzzettin O te, Fahrı 
ve bir üçi.incüli.ik elde ederek grup birinci- Mehmet Ali D:mirkaya (Çon.ım) birin- puz. Okuyan: Nebıle Raif. 

Diın Altay ve Alttnordu Ankara'da 
Gençlerbırlığı ve Muhafızgiıcu ile ıkınci 

mılli kume maçlarını yaptılar. 19 Mayıs 

ıtadyomu cumuttsıy~ nısbetle daha kala
balıktı. Bu maçlardan bırincısinde Genç
lerbırlı ı Altınorduyu 5 - O yendı. Muha • 
fızg.ıcu Altay'h 2-2 beraber: kaldı. 

lkınci müsabaka hakem Refik Guven'in Muhafızguçluler bu golden bır dakıka 
!iğini hakketmlşlerdir. ci, Mehmet Ünal (Çankırı) ikinci. 1 - İzzetın Ökte: tanbur tak 

AôlR S1KLETTE : 2 - Artakı Candan • kiırdılı ff. 
Miısabakalar üç devrede ikmal edil -

miştır. Neticed: aşaguia adları yazılı ıtu -
reşcıler derece almı3lardır: 

idaresinde oynandı Takımlar : sonra kazandıkları penaltıyı kaçırdıktan 
ALTAY : sonra beraberlıği değıştırecek fırsatı bır 

Hasan Huseyin Yener (Çorum) rakipsiz kı: (Artık ne siyah gozlerinın 
birinci. 3 - .•.• • kürdili H. şarkı: ( A •t·nordu - Gen(lerbirliği 

tik maç sa t 10 da hakem Zıya Ozan i -
dartsınde ba !adı. Takımlar: 

.Al.TINORDU • 

İbrahim • Ali, Mehmet _ Orhan, tlyas dahıı :le ııeçiremediler. Maç beraberlıklc 
Özgur • Saim, Tevfik, Vehap, Sal5.hattin, bitti. 

Edime'de yapılacak müsııbakalara her açmış bülbul olmuş bıkarar). 
sikletin birıncisınden murekkep takım ai- 4 - Artaki Candan • kurdılı fi 

t • kı: (Kırılırdı oyuncak olsa bıle 
56 KİLODA : 

Necatı - Adıl, Zıya - Fehmi, Nurullah, 
Ali - Namtk Saıt. Mazhar, Namık, Hamdı. 
GENÇLE BİRL!ôt: 

Rahim - Nurı Ahmet - Halit, Hasan. 
Munir - Vahdet. Alı Pulat, Mustafa, Hu
sey'n. 

Gençlerbirliğı daha ilk dakıkalardan tti
ba en ustunlu u ele aldı. 8 inci dakıkada 

Ali Pulat gerılerden surukleyıp goturdugu 
topu iki bekı atlattıktan sonra Altınordu 

kal •s ne soktu. Bu gol altınordululara mu
vakkat suren bır atılganlık verdi. Fakat 
Gençlerın müdafaası bır gun evelıne naza
ran ıyı oynu)iordu. 14 uncu dakıkada Ra -
him Saıd ın ayakları altına yatarak muhak
kak bır golu kurtardı. 

25 incı dakıkadan sonra altınordulular 
biraz açıldılar. Gençlerbırliğı kalesi iki 
kere korner tehlikesı geçirdi. Saıt 35 inci 
dakıkada gene bır gol kaçırdı. Gençlerbir
liği forvetı de birçok kereler aynı vazıyete 
duştu ve devre 1 - O sona erdi. 

ikinci devre: 

Hakkı. 

MUHAFIZGUCÜ : 
Fethi • Fethi, Abdurrahman • Ahmet, 

Cıhat, Necabettın • Turhan, İbrahım, Şa
hın, Celll, Turi\lt. 

Bırinci devrenin birinci on beş dakikası 
altaylıların ustunluğu ile geçti. Vehab'ın 

idaresıyle ve Saim'ın gayrctıyle mutemadı
yen kaleye sarkıın altaylılar bırçok akınlar 
yaptılar. Vehap 12 inci dakıkada bir gol 
kaçırdıktan sonra, Saim 14 uncu dakıkada 
güzel bır vuruşla penaltıd3n birincı golu 
yaptı. 

Bu gol Muhafızgilcline gayret verdi. O
yun bu suretle mutevazın bir şekle g rdi. 
İki taraf da ııuzel ve canlı oynuyordu. Fa
kat bır aralık maca b:r sertlik havası ha -
kim oldu. Hakemin m:ıni olamadıgı bu lu
zumsuz sertlik bir iki muhafızlı oyuncuya 
ıkinci devreye kadar maçı terkettırdi. 

Muhafn:ııücil forvetleri bir iki fırsat ka
çırdıktan sonra, nihayet soldan yaptıkları 
bir akın esnasında ceza çizgisi içinde ya -
pılan fovul neticesinde verılen penaltıyı 

Fethi'nin ayagıyle gole tahvil ederek be -
Gençler ikinci devrenın beşinci dakika • raberligi temın etti. 

ıında bir korner kazandılar. Ali Puladın 30 uncu dakikada olan bu golden sonra 
kala vuruşu ile top direğe çarptı ve sağa • oyunun muvaz:ncsi gene bozuldu. lzmirlı 
~ık Vahdet'e geldi. Vahdet sıkı bir §İltle mudafilerin profesyonelleri hatırlatacak 
Genc;l:rbirligi'nin ikinci golünü attı. tarzda yaptıkları favuller arasında devre 

2-0 vaziyete duşen altınordulular çok 1-1 beraberlikle bitti. 
seyrek olmakla beraber müessir akınlar ikinci devre: 
yapıyorlardı. Nitekim 12 inci dtıkikada İkınci devrenın başlarınd1 muhafızgıiç
aağaçık Namık Rahlm'in karşısına kadar luler enerJik ve suratli bir oyunla Altay 
ıeldi. Faklt bır buçuk iki metre mesafe - kalesini çok sıkıştırdılar. Altaylılar bu es
den çektJgi ılit Rahim'in eline raatıı:eldi. nada iki içlcrı d: ıı:erıde oynatarak Muha-

Oyan ılerledıkçe G :nçlerbırhgının taz- fızgucu baskısından kurtulmıya çok çahş
yikı arttı. 15 ınci dıı.kıkada kuçuk Ali derin 1 ular. Lakin 8 inci dakikada Turhan'ın avut 
bır pası yakahyarak kaleciyi atlatmak su- çizgısine yakın hır mesafeden ortaladıgı 

retıyle üçuncu golu de attıktan sonra ar - topu Cel5.1 kafa ile ikinci defa Altay kale
tık altınordulular yalnız fazla gol yeme - sine soktuktan sonra bu tazyık artacagma 
mıye çahstılar. · gittikçe gevıedi. 

Gençler 41 inci dakikada Ali'nin serbest Altaylılar hiıcum hattını degıştirdiler. 

nru$tan yaptığı 4 uncü ve 42 inci dakika.- Vehap evela ıoliçe, sonra sagaçığa r:çti. 

Dün Ankara'da atletizm 
müsabakalar1na devam 

teşvik 
edildi 

SIRIKLA YÜKSEK ATLAMADA 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Muhittin Akın kendi 
rekorunu gene kırdı 

Yeni Türkiye rekoru 3. 77 ,5 metredir 
DUn 19 mayıs ııtadyomunda okullar ta-, Çekiç atma: I. Balcı (G. S.) 32.70, II. 

lebelerlyle bölge atletleri arMtnda atıe- Zahit (P. K.) 20. • 
tl7.m teşvik müsabakaları yapıldı. Hava- Balcı bir hattadanberl rahatsızlığından 
nın rilz~llrlı olmuına rağmen dereceler h1 derece elde edememletır. 

Yüksek okullar arasında 
umumiyetle güzeldir Bundan ba~ka Mu
'hittln Akın geçen av Mısıra gltm.-dPn e -
vel teslıı ettıe1 Türkiye rC'ltorun·ı a.7Q ten 
! 771> ıkarm:ık suretiyle bir muva!fakl • 

yetlc~nt :~~ticeleri yazıyoruz: yapılan atletizm müsabakası 
Talebelerin dereceleri 

100 m: I. Toros IE, L) 12 2, II. Hikmet 
(G. L.) 12.3, III. İhıınn (S. O.). 

400 M: I . .Ahmet (G L.) M.3, II. Serj 
(G. L ı 57.9, TJT İsmRll (T. L.). 

1500 M · I. ("e\'at ( G. L.) 4 41.9, II. İs
mail Cİ U. 0.) 4.4:5, III. Sabahattin et. U. 
o) 4.46. 

4 X 100 bayrak: I. (Erkek llııesl) 48 9. 
II. (G. L ) 49 2, III. (Po Ko.). 

Bankan bayrak; I. ea. L.} 3.53,7, II. 
(T. L) 4 24,4, III (İnşaat U. O }. 

Tek adım: I. Sadık (S 0.) 5 70, II. İh-
11an Eren CS. O.) 5 60. III. İhrahlm (E 
L 1 5 50. 

tl'ç adım: I. Cemal (T. C. L.) 11.75, II. 
Hayri ('t. C. L) 11.73, III. Kemai (P. K.) 
1155 
Kız talebeleri: eltopu I. MevlQde 53.72 

metre (K L>. II. Feriha 49 20 metre (K 
L). 

Tek adım: I. Mevlude 409 (K. L.), II. 
Fer ha 400 (K. L.), III. Güner 373 (K. 
L). 

YUksek: I. Gllner (K. L. 1 120 (yeni re
kor ı. ır. Melda (K. L.) 120. 

100 metre (kızlar): I. Melda (K. L.) 
1:12, ıı. Mevlude (K L ı 15 9, IJI. Fert· 
ha tK. L.). 

Bölge teıvik müıabakaları 
100 M: I. Halit (H. O.) 12.2. 11. Ahmet 

(H. O.> 12.S, III. Sadık IG. B) 12.7. 
Sınkla irtifa: !. Muhıttl:cı Akın (G. S.) 

S. 77,5 tYenı TUrklye rPkonı), il. Cel11 
Yenenoı;:lu S 20 

400 :M: 1 Galip Danlmaz (D. S.) M.9 
II. Fahri (G. S ) 55 l, III. Nazmi (H. O.) 

1500 ı.ı: I. Mustafa Kaplan (D. S.) 
f 27,8, II Mehmet ().(. G ) ,,30,2, III. Ke· 
nan (M O). 

tl'ç adım: I. Salı\hattın (H. 0.) 13.23 
II. Nazmi (H. 0.) 12.16, Ill. Naci (H. 0.) 
12. 

DUn 19 mayıs stadyomunda cumarle· 
slndenberl devam eden yüksek okullar at
letizm müsabakaları da sena ermllJ ve 
Gazi terblyct enstltUsU 259.5 puvanla bi
rinci, Sıyaaal bllgtler okulu 141.I') pu
vanla ikinci, devlet konservatuvarı 34 pu
vanla UçUncU olmU§lıırdır. Teknik neticele
ri yazıyoruz: 

110 ~t. enge111 K.: Basrl (G. T. E.) saat 
17.4. Veli (G. T. E.) 18.l, Nazmi (G. T. 
E.) 20.1,. 

100 M.: Nazmi (G. T. E.) 11.5, Mahmut 
(G. T. E.) 11.8, Cemal es. B. O) 12.l. 

200 M.: Nazmi (G. T. E.) 24.2, Mahmut 
(G. T. E.) 25 2, Pamıır (0. T. E.) 25.3. 

400 m.: Basri (G. T. E.) 53 9, Burhan 
(G. T. E.) 56.3, Cemal (S. B. O.) 58.7 

800 M.: Burhan (G. T. E.) 2,17,9, Hay
ri (G. T. E.) 2,19,6, H.ı7.a (S. n. o } 2.19 9, 

1500 :M. Besim (G. T. E.) 4,45,9, Rıza 
(S. B O ) 4,49,3, Dündar D K.) 4.49 6. 

3000 M.: Atalay (G. T E.)11,39,6, Be· 
alm (G. T. E.) 11.42,8, Rıza '8. B. 0.) 

4 x 100 bayrak K : (G. T. E.) 47.6 
(S. B. 0.) 48.8. (0. K.) 51.1,. 

800 x 400 x 200 x 100: CG T. E.) 
3.52 s. es. B. o. l 4.oo.ı, (D. K > 4.10.4,. 

Uzun aU&l'Jla: Bllllri (G. T. E.) 602 sm, 
Nuııret (S B. 0.) ~·. Mehmet (G. T. E.) 
582. 

YUksek a.; (G. T. E.J 159 ıım., 2 ve 3 
beraber, Fuat (8. B. 0)} ve Basri (G. T. 
E.) 155. 

3 adım a.: Mehmet G. T. E.) 1211 anı, 
Nusret (S. B. 0.) 1197, Nev1.1t (G. T. 
E) 1166. 

Cirit atma: Hikmet es B. O. l 4218 ım. 
Nusret (S. B O.) 3650 am .. Mehmet (S 
B. 0.1. 3390 am. 

Gülle atır.a: Fazıl (8. B. 0,) 1006 am., 
Veli (G. T. E.) 949 am., İam&ll (S. B O.) 
948., 

Dlıık atma: Bur! (G. T. E.) 2990 am., 
Necdet (S. B. O.) 2860., Pamuk (G. T. E.) 
2786. 

Milli küme puvan cetveli 
Gençlerbirlıği 

Fencrbahçe 
Muhafızgıicıi 

Altay 
Gala ta saray 
Alt mordu 
Se$ıktaş 

Vefa 

Maç G. B M At Ye. l'a. 
9 5 o 4 27 21 19 
7 4 2 1 14 8 17 
9 3 
9 2 
7 4 
9 3 
1 2 
7 2 

2 
4 
1 
1 
2 
2 

4 20 21 17 
3 16 23 17 
2 17 7 16 
5 16 26 16 
3 19 17 13 
3 14 20 13 

Dem'rspor ikinci 

ma~~nda Şi~liye 

4 - 3 mağlôp oldu 
Galatasaray da Vefa'yı 

4 - 1 mağlup etti 

&mail Sezgin (Ankara) birinci, Ali Er- decektir. 5 _ ...•• kurdıli H. ıarkı: 

Rom.1nya' da ecnebilere karıı f 

alınan tedbirler sı~ı 
surette ta!bik ediliyor 

Btikreş: 5. a.a. - Romen ajansı bil
diriyor : 

Sctahiyetli Romen mahafilinde SÖ)'.

lendiğine göre, Romanya'daki ecnebi
lerin ikametine müteallik olan tedQir
ler, sıkı surette tatbik edilmektedır. 
Fakat ingiliz ve alman tebaasının. top
lu bir halde tevkifi ve hudut haricine 
çıkarılması mevzuu bahis değildir. 

. Sabotaja karıı tedbirler 
Bükreş; 5. a.a. - Tuna'nın Karna -

voda köprüsü üzerindeki münakalatta 
herhangi bir sabotaj hareketinin önü

Yugoslav - Sovyet ticaret 
görüşmeleri dostane 

devam ediyor 
Moskova, 5 a a. - O. N. B. ajansı 

bildiriyor : 
Saliihiyettar kaynaktan haber ve -

rildigine göre, Yugoslav iktisat hey
etinin, Sovyet hariciye komiserliği i
le yaptığı müzakereler devam etmek
tedir. 
Müzakeratın mevzuu Sovyetler bir

li ile Yugoslavya arasında bir ticaret 
ve iktisat muahedesi ile klering an -
laşması ve Yugoslavyadaki sovyet ti
caret mümessilinin istikbaldeki vazi
yetidir. 

ne geçmek üzere, geceleri, her cins ge- ---------------
minin geçmesi yasak edilmiştir. 

lzmirde 19 mayıs İZ MİR 

gözlerinin !liirini). 
6 - Halk turkusu: (ey serenle' 
reni er). 

21.10 Konuşma (fen ve tabiat bilgil 
21.30 Konser takdimi: Halıl Btdıı 'Y 

kcn; ve muzik: oda muziğı -
hoven: yaylı sazlar kuarteti ( 
95. Fa minor) Ulvi Cemal E 
Yaylı sazlar kuarteti. Çalanlar: 
co Amar (birinci keman); 
Kepalman (ikinci keman)· tuet 
bayrak (viyola); Mesut Cemil ( 
lonsel). 

22.30 J'.!em~eket saat ayan, ajaruı hab 
rı; zırat, esham - tahvilat, k 
yo • nukut borsası (fıyat) 

22.50 Muzik: cazband (Pi.). · 
23.25 • 23.30 Yarınki program, ve ka 

• • • • • • 
-( FRANSIZ RADYOLARI ) 
FRANSİZ Radyosunun TtiRKÇE 

Yatı bir zamandanberl gilndc iki defa 
pılmaktadır. Bunların sn t ve dalJta 
luklannı aşağıda bildiriyoruz : 

1 - TÜRKIYE saatiyle 19.45 te: 
dalga 41 44 M. 

2 - TÜRI<:İYE saatiyle 20.35 te: 
- P;.'.1'.T. 253M. Radlyo - MEDİTE 
227 M. 

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

Broadca.stlng Corporatlon) ln ecnebi 
!erde haber ne§I'lyatı programı : 

İstanbul, S (Telefonla) - Diın Beyoglu h 
spora 2. 1 yemlen Ankara Demırspor ta- bayramı azırlıklarl ENTERNASYONAL FUARINA 

HAZIRLANINIZ. 
TÜRKÇE 
İNGİLİZCE 

Ankara Dalgt 
Saatiyle Uzun! 
18.5i.i 21 32 

kımı, bugun ikinci maçını Şışli ile oynadı. • 
Oldukça kalabalık hır seyirci kutlesi oniın- İzmir, (Hususi) - 19 mayıs jim-

8.15 3155 .. 11.00 31 55 
de oynanan maç çok heyecanlı ve guzel nastik bayramı şenliklerinin, geçen 
geçti. Zaman zaman iıstün ve ııüzel oynı - yıllarda olduğu gibi Kızı1çullu koşu 
yan :Demlrapor takımı buıün de ,.an .. ıahk alanında :yapd-aı kararla!bnlnn!tır~ 

20 ağustoıı • 20 eyJü) 

1 9 4 o 
.. 13.30 19 84 .. 15.15 19 84 - 18 00 25 53 19 p 

•oO ..... 
.. 23.45 3131 tan kurtulamadı ve Şışli'ye yenildi. Umumi şekilde talebenin provası, Al-

FRANSIZCA 14.15 16 84 
Bugun Galatasaray'la Vefa arasında ya- sancak sahasında yapılacaktır. 

•r 23.00 3132 
pı~n husu~ ma~ da Ga~tasaray hakim ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ • • • • • • 
bir oyunla 4-1 kazandılar. 

Geredede bir dağevi 
inıa edildi 

Gerede, (Hususi) - Gerede E • 
sentepede inşasına başlanıp kış mü
nasebetiyle yapısı tatil edilen dağevi 
inşaatına tekrar başlanılmıştır. Ya -
kında inşaat bitince beden terbiyesi 
genel direktörlüğü tarafından yapı -
lan 500 Jira yardımla binanın teçhi
zatı ikmal olunacaktır. 

Atıcıl.k müsabakaları 

dün başladı 
Dün Atış Poligonunda evelce ilan 

edilen iki müsabakadan birinci (Mü
kafat atışı) çok büyük bir meraklı ve 
kalabalık kitlesi huzurunda saat tam 

15 de başlamıştır. 

Bu müsabakanın yatarak destekli 
oluşu ve hediyelerinin kıymetli bu • 
lunuşu hasebiyle her zamankinden 
daha fazJa rağbet görmüştür. Yer dar 
olduğu için birçok müsabıklar hak -
larını başka bir gün istimal edecek -

lerdir. 

Müsabakalara 18 mayıs cumartesi 
gününe kadar devam edilecek ve he
diyeler 19 Mayıs pazar günü 19 ma -
yıs stadyomunda merasimle verile -

cektir. 

Şimdilik en yüksek puanla birinci 
57 puvanla P. T. T memurlarından 
Mustafa Ural, ikinci 54 puvanla H . 
Rıza lçöz ve üçüncü 50 puanla Meh
met Özerdir. 

Müsabakalar serbesttir, herkes işti
rak edebilir. 

Bursa' da bir spor toplanllsı 
Bursa, (Hususi) - Halkevi sa

lonunda valinin reisliğinde büyük 
bir spor toplantısı yapıldı. Bu toplan
tıya 200 sporcu genç iştirak etti. Ku
lüp reisleri kış çalışmalarını izah et
tikten sonra vali, sporda disiplinin e
hemiyetini tebarüz ettiren bir konuş
ma yaptı. Bundan sonra muhtelif 
müsabakalarda derece alan sporculara 
ve kulüplere madalyalar ve kupalar 
nrildi. 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. 

= = E İ ktısadi yürüyüş E - -- -- -§ Mecmuasının 1 O uncu sayısı çık ti E - -- -: _,•11 111 111 11 11 11111111 11 11 İçlndckller 1111111111111111111111111. : - ~ -- -: Petrol komoumuz lluhlttin Birgen : 
: Harp ve iptidai madde Prof. ŞUkrU BAban : 
: İktıeadl teıebbüsler Prof Atuhlis Ete : 
: Nüfus durumumuz Prof ö. Cela.J Sarç : 
: ~tllll turizm siya.seti Dr. Vedat Nedim Tör : 
: Yıyecck fabrikaları Nusret Köymen : 
: Kereste piyasamız İbrahim Kutlutan : 
: Mesleki ahMlr Raufl 1\lanyas : 
: Tfcaİ-et atqelert Server Somuncuoğlu E 

---t R AN---
-( Tahran Radyo.su >--.. 

TAHRAN Radyosu kısa dalga 31 
Uzerinde her gUn Ttlrklye 11aatfyle 
12.15 de TÜRKÇE neşriyat yapm 

LloydGeor 
Hükumetin siyasetine 

ve harbin idare tarzını 

hücum ediy 
: İskandinavya lle iktııad! mUna.se- : 
: batımız Faik Güneri - Londra · 5 a a " R yt a 
- Bir blan"onun tetkiki Sa!Attı"n Pınar : ' · · · -

0 
er " _ ,. ~ - bildiriyor : 

: Fabrika ve medeniyet Aslan Tufan : 
: (Tırhıuı) vapunı diriliyor İsmet Alkan : Loyd Corç, Londra'da çıkan S 
: Bursa merinos tabrlkaaı' Selim Cavit : Pictorial gazetesinde neşrettiği 
- Ttlrklyede kırkım vaziyeti ŞUkrU Esmerııoy -
: İthalMçı birlikleri Uç Yıldız : makalede, hükümetin siyasetı 
: Cihan matbuatından iktibaslar Virgül : harbin sevk ve idare tarzına şi 
: Ufk! ve ısakul! t.unlf Muhasip - hücum et kt d. 
- On be, gUnlfik plyaaa vaziyeti • F. ü. = Lo d Cme e ır. 
: Bundan bqka: esnaf ııayfa.sı kon- : Y orç, bu makalesinde 
: jonktUr... : ki : 

: .._,,
1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

,
111

,r : " Norveç fiyaskosu başımıza, 
: Ankara'da umum! satıı yeri: AKBA KİTABEVİ : gelmedik üzüntüler açacaktır. lJ : E karasularına mayn dökmeye ka 
_ Yıllık aboneııl 5 liradır. 1stıyenlere ilk ııayılar da gönderilir. Tqra bA.- - meden evel, Norveç'te almanlarf 
: Yiter! 5 lira kaparo gbndcrdikleri takdirde derhal irsallı.t yapılır. Adres: : k 
: İstanbul Ankara Cad. No: 149 posta kutusu: 656 : addüm etmemiz lazımdı. Halb 
: Tüccarın, ilim adamının, mallyecınln, muhasebecinin, fabrika.törUn. E manlar mukabil taarruza geçtik! 
: talebenin, zU'rraın, esnafın, f§çlnln ve tktısatla allkadar herkesin gaıetcsl. : man, bu mukabil darbeyi karşıl 

; l l lll lll lll lll lll lll lll l lll l lll l 11111111111111111111111111111111111111 lll il lll il F bazı r bile değ ildik. .ı 
• Norveç'e gönderdiğimiz ku\'\'9" 

feriyenin efradı alelacele top 
ve en lüzumlu teçhizattan mah 
Bunun mukadder neticesini 
Bütün bunlar, selahiyetsiz ve 
insanlar tarafından yapılan i 
müessif hikayesidir. Millet he' 
karlığa katlanmağa hazırdır. 
muvaffakiyet kazanacak vaziye 
ğildir. Çünkü, resikarda bul 
yalnız memleketin mukadderat 
reden aciz değil, ayni zamanda 
ve mecnundurlar. Resikarda b 
!arın, harbi daha enerjik bir 
sevk ve idare etmek 'Üzere sarf et 
gayret akim kalmıştır. Parıamcll 
müdahale etmesi ve zimamdar! 
şaramadıkları bu vazifeyi onun 
de eylemesi lazımdır. Eger par 
to müdahale etmiyecek olursa, 
karşı ihanet vataniye irtikap e 
lacaktır. Harbi sevk ve idare ili 
kellef teşekkül ve memurlar, 
bir surette değiştirilmelidir. -

rr ULUS Sinemasında===~ 

~ ŞEHİR TİYATROSU tam kadrolariyle 
Y akmda temsillerine batlıyor 

====== Bilet azalmIJbr. Acele ediniz.=====~ 

.----ULUS Sinemasmda 
Paul Morand'ın meşhur eserinden iktil:ias edilen ve 1939 Pariı 

Film Sergisinde birinci mükafatı kazanan 

AŞKIN ÖLÜMÜ 
(La Mort de Cygne ) 

Filmi başlıyor. Paris Operasının ihtitamı içinde geçen büyük aık 

ve ıanat dramı ..• SERGE LİFAR ve Opera baş dansözü YVET

TE CHA UVIRE iıtirakiyle bütün opera baleti • . • CHOPIN, 

DEBt!SSY ve SAINT SAENS'den parçalar . . Büyük bir sanat 

ve muaikt abidesi. 

İl!veten son PARAMONT JURNAL'dan dünya haberleri. 

Seamı/ar : 14,JO - 16,30 - 18,30 ve 21 de 

......................................... t'ı 

Yurddql 
Yurdunu ıeven, işini de 

Ulusal ekonomi ve 
Kurumu 



--ı 

6 - s - 1940 Ot US 

ERZi NCAN, KA YSERi ve SiVAS1TA .. 

111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

aşvekilimizin seyahatinden İntibalar 
. . ) 

8••~1imiz Erzincan'da yapılan barakaları tetkik ediyor 

••~veJri/imiz Erzincan'da Kızılay seyyar hastanesinin çadırlarını gezerken 

•raincan'da Başvekilimiz hastane çadırlarındaki felA/cetzedelerin 
hatırlarını soruyor 

•-,.ekilimiz Sıvas cer atelyesinde kendisine verilen izahatı dinlerken 

Manekilimiz $zvu'tald lo/lpmotil tfmirbaAe$iade 

' 

Başvekilimiz Erzincan'da yeni t;chirin kurulacağı sahada Başvekilimiz trenlerinin balkonunda U/u,,u oku,,_ 

Erzincan'da yeni şehrin kurulacağı arazi üzerinde Sıvas cer atelyesln/ ziyaretten bir enstanta• 

Başvekilimiz Sıvas imar planını tetkik ediyor • Erzincan'da felaketzedeler için yapılan barakaları zlyar.e 



-8- ULUS 
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~MATBAACILARIN NAZARI DiKKATiNE : § - - Polath'da satllacak Çiftlik 
E Bir adet 25 X 34 eb'adında Haydelberg marka otomatjk yeni pedal : 
: makinesi müsait şartlarla satılacaktır. İsteklilerin İstanbul 629 po&- : - - Türkiye Ziraat Bankası Polatlı Ajansından · 
: ta kutusile muhabere etmeleri. 6134 -
ıııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 

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

kıtaat ilan la.rı 

Yesil ha 1 

yonunda yapılacaktır. 
3 - Taliplerin muayyen saatte komisyo-

na müracaat etmeleri. (20S4) 12087 

Sedye alınacak 
lstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Konya Satın Alma Komisyonun-

dan: 888 adet sedye nhnacaktır. Müteahhit 
nam ve hesabına açık eksiltmesi 22/5/940 

1 - Kon .. a'dakı" kıtaat hayvanlarınm ı·h-,, çarşamba günü saat 14.30 da Tophane'de 
tlyacı olan (10?3000) kilo yeşil hasil kapa- İstnnbul Lv. Amirliği satın alma komisyo
h zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. nunda yapılacaktır. Tahmin bedeli 17760 

2 - Şartnamesi Ankara, İstanbul, Kon - lira ilk teminatı 1332 liradır. Şartname ve 
78 levazım Amirlikleri satınalma komlayon- nUmunesi komisyon.da görülür. İsteklilerin 
lanndadır. İstekliler ıartnameyi bu ko 
miıyonlarda okuyabilirler. 

• kanunt vesikalariyle belli saatte komisyona 

3 - hbu (10231>00) kilo yeşil basılın gelmeleri. <2GBS) 12088 

Nakliye arabası 
alınacak 

muhammen tutarı (17391) liradır. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 nisbetin
dekl mikdır fazlas.ı dı dahil olduğu halde 
ilk teminatı (1630) lira (41) kuruştur. 

lzmir Bornova A11keri Satın Alma 
Komiııyonundıın: 

No. 
Senet Borçlunun Köy il 

64 Tozlu Çiftliği 

64 Tozlu Çiftliği 

64 Tozlu Çiftliği 

64 Tozlu Çiftliği 

64 Tozlu Çiftliği 

64 Tozlu Çiftliği 

Adı ve soy adı Cinsi 
Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Çayır 

ıeleri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

Mikdarı 
dekar 
459,50 

Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Bahçe 183,80 
ıeleri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Çayır 919 
seteri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Tarla 275,70 
seteri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Tarla 275,70 
ıeleri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

Tevfik, Zeki ve Sadık vere- Tarla 275,70 
ıeleri Ayşe, Meriyem, Muammer. 

Mevkii 
Çatal arkaç 

Yol kariyesi 

Kamışlık ka
riyesi 

Tozlu yayla 
civari 

Çatal arkaç 

• 

Muhammen 
kıymeti 

Lira Kı. 

473 84 

249 34 

1033 87 

568 59 

568 59 

Hl~ed 1t 

Şeyh Mahmut vakfından U/12 e 
hissesi nısfının on ikide dokıJJ IO 

1 
17 • hissesi. 

a 
Bahçe yerinin nısfının 184 13:zO~.f 
hisse itibar olup 55680 ner hiS· ı. 
seden 167040 hissesi. 
On iki hisse itibar edilerek dO" 
kuz hissesi. aia 

ıo 
Şeyh Mahmut vakfından tarl•·ıs1 
nın 11/12 hissesinin nısfı on ikl 
hisse itibar edilerek 9 hissesi ~ 

Şeyh Mahmut vakfından tarla• 
nın 11/12 hissesinin nısfı on ikl 
hisse itibar edilerek 9 hissesi 

•iı 
Kara İlyas 568 59 Şeyh Mahmut vakfından tarla• li 
adası kari- nın 11/12 hissesinin nısfı on iıd tı 0 1 
yeıi hisse itibar edilerek 9 hissesi n: 

5 - Eksiltme 16 - mayıı - 940 perıJem • 
be günü saat 11 de Konya kolordu binası 
içindeki satın alma komisyonunda yapıla· 

cıktrr. 
6 - İstekliler 16 • mayıs - 940 per~embe 

clinü nat ona kadar teklif mektuplıırını sa
tm alma komisyonuna vereceklerdir. Bu 
aaatten sonrn v('rilen veya gönderilen mek
tnplar kıb•ıl cdilnt yccektir. (1994) 11986 

Bina inşa:1t ilanı 

1 - 318 tane çift altı dört tekerlekli 
ordu tipi nakliye arabası pazarlık sureti 
le satın alrnacaktır. 

2 - Patarlıği 7-mayıs-94-0 salı gUnü &a· 

at 14 de yapılacaktır. 
3 - Umum tahmin tutarı 36570 lira olup 

kati teminatı S486 liradır. 
6 - İsteklilerin bildirilen vakitte İzmir 

Bornovada askeri satın alma komisyonu 
Balıkesir P. T. T. Müdürlüğün· na müracaatları. (2086) 12089 

denı 

VİLAYETLER 
1- Edremit'te inşa edilecek P. T. 

T. binası kapalı zarf usulile eksiltme-

2814 sayılı kanunla % 3 faizle taksite bağlanmıı olan borçlarını vadesinin geçmesine ve yapılan tebliğata rağmen ödemiyen eşhasın mevki ve ~!e 
snfı yukarıda yazılı ve 2814 sayılı kanununun 8 inci maddesinin hükmüne göre Bankamız lehine merhun hUkmUne giren gayri menkulleri tahsil el0

• 

v~l .ka~~nunun .hükmüne uyg.u~ olarak :ı gün milddetle aç.~~ . artırmaya çıkarılmış ve şartnamesi 25. ı. 940 tarihinde Bankamız kapısına asılmııf Q 
Bırıncı ıhalclerı 16. S. 9~0 tarıhıne tesaduf eden perşembe gunil saat 13 de Bankamızda yapılacaktır. Pey parası sürülen peyin% 7,5 dur. Artırma tJI' 
deli alacağımızı karşılamadığı veya haddi Hiyik görülmediği takdirde en son artıranın teahhüdü baki kalmak şartiyle artırma on gün uzatıl~ • 
27. 5. 940 tarihine tesadüf eden pazartesi günil ayni saatte ihale olunacaktır. Kati ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta Bankamız muhtar olduğu gibi k7i~. 
ihale~e ~adar borçlular borçlarını tamamen öderlerse muamele fesih ve iptal olııncak. Müşteri ise pey akçasını geri almaktan başka hiçbir aureıf rı,' 
hak ıddıasında bulunmayacaktır. Bankadan başka ipotek sahibi alacaklılar!a diğer alakadarların bu gayri menkuller Uzerindeki haklarını, husu• ~l 
faiz ve masrafa dair iddialarını evrakı mlisbitelerile birlikte 20 gün içinde Bankamıza bildirmeleri, aksi takdirde hakları tapu sicilleril~ sabit ol~ A. 

dıkça satış bedelinin paylıışmasından hariç kalacakları ve daha fazla malOmat almak \stiyenlerin Bankamıza müracaatları iJ§n olunur. 1657 :~~ 
ye çıkarılmıştır. --------------

2- Bu işin keşif bedeli 34016 lira 11 f nşaat mü na kasası 
tif ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_.;;

1
hcr 

1 
Devren satılık bakkaliye dlfkkAllla/1 

İçki ve tUtUn de satar ve güzel bir yel!'.r'~ 
dlr. Bentderesı cami ve çeıme y8Jll el 
No: 86 dUkktuıa mUrııcaat edllmesl. l•rı1 { 

kurug olup muvakkat teminat miktarı 
2551 lira .ı!l kuruştur. İhale 2i Mayıs İstanbul Defterdarlığından: 
Sl40 pazartesi gUnU saat ıs de Balıke- Üsküdarda Valide bağındaki Pre 
lir P. T. T. MUdilrlilğU binasında te- vantoryom Talebe ve Öğretmen Sana
tekkUl edecek komisyonda yapılacak· toryomunun 60698,54 altmış bin altı 
tır. yüz doksan sekiz lira 54 kuru keşifli 

3- Bu i§e ait : ikmal inşaan kapalı zarf usulü ile ek· Kira' 1 k : 
A- Projeler, siltmeye konulmuştur. 
B- Fiyat bordrosu, mesaha cetveli, Eksiltme, 13. Mayıs 940 pazartesi 

teşif hillbasını, günü saat 15 de İstanbul defterdar Kiralık 5 odalı daire - Polis Enı· 
C- Fennt ve husust şartnameleri, lığı Mitıi Emlak Müdürlüğünde top titüaü civarındn vekiılctlerc bet da· 
htiyenler Balıkesir P. T. T. Mil • ]anacak olan komisyonda açılacaktır. kika meııafede NAZLI apartmanın· 

dürlüğUnden ı ;o kuruş bedel mukabi- Mukavele, eksiltme, tıayındırlık iş· da bütün konforu haiz beş odalı bir 
linde alabilirler. leri umumi, hususi ve fenni şartname- daire kiralıktır. 6081 numaraya te• 

4- Taliplerin ihaleden en az sekiz lcri, proje, keşif hülasasile bu - lefonla miiracaııt. 1618 
gUn evci bu işe benzer yirmi bin lira· na milteferri evrak 350 kuruş muka Kiralık oda - Aile yanında elizel bır o
lık igi bir defada başardıklarına dair bilinde İstanbul Milli Emlfik Müdür- ı. kirnlıktır. Elektrik ve su vardır. Ieık
refcranslarile bulundukları yer vali - Jüğünden alınabilir. Muvakkat temina~ lar caddesi Kardc~1er ıokak Doğumcvi ar-
liklerine müracaat ederek alacakları 4284,93 dörtbin lki yilz seksen dört li- kası No. 5 A ı inci kat. 1644 

ehliyet ve ticaret odası vesikalarını ve ra doksan Uç kuruştur. Kiralık - Kavaklıdere'de Şarapane kar
kanunt muvakkat teminat veya banka İsteklilerin, teklif mektuplarını ve ~ısında 1 ı No. ıu hane iki oda bir ıo.lon, 
mektubunu muhtevi zarflarını 21 Mn- bu işe benzer en az 50.000 elli bin lira- mutb:ık, elektrik "e =u tcslaatlnn mevcut 
yıs 940 pazartesi gUnU ihaleden bir sa- lık iş yaptığına dair idarelerinden at- .çiııdekilcre milracaat. 1645 
at cvel yani saat 14 de eksiltme komis- mış olduğu vesikalara istinaden İstan Devren kiralrk - Yeniıehir Atıtilrk 
yonuna vermi§ olmaları lbımgeleceği bul viHl.yetine müracaatfa eksiltme ta- bulvarı Yenice apartımanı altında dördiln-
illn olunur. (2017) 12075 rihinden 8 gUn evel alınmış ehliyet ve cü dükkin devren kiralıktır. 1651 

k 
940 yılına ait ticaret odası vesikasın Kiralık _ Aile veya 2, 3 arkado.ı için el-

HamlZI azot almaca havi kapalı zarfların 13. Mayıs 940 pa- verişli 3 oda, 1 hol, kalorifer, &ıcak ıu, tam 
zartesi günU saat on dörde kadar İstan konfor. Bakanlıklar karum, Belçika ıefa· 

lıtanbul Askeri Fabrikalar Satın bul defterdarlığı Milli Emlak Müdür-ı reti ırkı bahçesine. bitl~lk Fırat ap. Tel: 
Alma Komisyonundan: lUğU odasında toplanan komisyon re- 3592 veya kapıcı. 1653 

Tahmin edilen bedeli 37251.20 Ura olıın 
l880t0 kilo hlmızı ru:ot İstanbul Toııhane isliğine sıra numaralı makbuz muka 
Sahpuannda askeri fabrikalar yollama· bilinde vermeleri lazımdır. Teklif mek 
aındakl antın almo. komisyonunca 17 mn.· tubupları; eksiltmenin açılma saatın 

KIRŞEHiR GÜVEN 
SPOR KULÜBÜ 

yıa 940 cuma gtınU aaat 14 te pazarlıkla d . k 
ihale edllecektlr. tııteklllerln muvakknt dan bir ıaat eveline ka ar yetışmc NiZAMNAMESi teminat olan 2798.Soi lirayı hcrhııngl bir ilzere iadeli teahhiltlü "tnektup §eklin- ANA 
malmUdUrlllğtlne yatırarak nlacaldarı mnk de gönderilebilinir. BÜ takdirde dış 
buzla birlikte 2490 No. lu kıınunun 2 ve 1 - Kulülıüa ıdı n merkezi ı 
8 cU maddelerindeki vesaiki h~mllen mez- zarfın mühür mumu ilr.:::iyice kapatıl Merkezi Halkuiadı clairei ıııalısıua iımi (Kırt• 
km sün ve saatte komisyonda bulunmala- mış olması ve talibin i~'lile açık adre- lıir CüTen Spor). 
rı. sinin ve teklif mektubunun hangi i e z - Kulübün cayui : 

Şartnameal her sün komlıyonda g6rUle· Kırıelılr Ce:ıçlifinl Sportmen retiıtirmelı. 
bilir. ait olduğunun yazılması lazımdır. Pos-- 3 _ Miiruis lularm adlan n acy ai!ları. 

(ss:il/2077) 12082 tada olacak geçikmeler kabul edilmez Azalar : 

. Aıpa ve yulaf alrnacak 
Tekirdağ Tümen Satın Alma Ko

ıniıyonundan: 
l - Askeri evsaf dahlllnde ve ycnl s;u· 

nllar ls;lnde Tekirdafındıı ınbara teslim 
ın.rtlylc 500 ton yulaf ve 300 ton arpı pa • 
urlıklı satın alınacaktır. Arpanın kati te
minatı 3690 yulafın kati teminatı 6787 lira 
50 kuru~tur. 

2 - Tıllplerln mayısın ı:klılnde çar • 
t•mba cilnil ıaat 13 de kanuni veılkalıriy
lc Teklrdatmda tilmen Htın alma komlı -
7onuna mürıcaatlırı. (2067) 12083 

Sedye ali nacak 
İstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
2000 adet sedye müteahhidi nam, h:sabına 
ılınacıktrr. Açık eksiltmesi 22/5/940 çar
ıamba cünü saat 14 de Tophanede Lv. a. 
mirliti ııatın alma komisyonunda yapıla • 
caktır. Tahmin bedeli 40000 lira ilk temi -
natı 3000 lira.dır. Şartname ve nUmuneai 
komiıyonda ıörülilr. lıteklilerin kanunt 
vcslkılarlyle belli aaatt: komisyona müra· 
caa.tlan. (2068) 12084 

Benzin, g z ve saire ahnacak 
Lüleburgaz Asileri Satın Alma 

Komiıyonundnn: 
46500 kilo benzin 3200 kilo vakum 950 

kilo vılvalln 500 kilo gres 500 kilo gaz 150 
kilo üstlipU pazarlrkla almacaktır. Pazar • 
lıkları 8/mayra/5140 ,arıambn ıUnü an.at 15 
de yapılacaktır. 

Kimyevi muayene ile ılınacıktır. htek
lllerin 1272 llralrk ilk teminatla LUlebur
caz ukert aatm alma komisyonuna müra • 
caatlarr. (2069) 12085 

20 fon sade yağı ah nacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Komis-

7onundan: 
l - Kor birlikleri ihtiyacı i'ln evsaf ve 

prtları dahilinde 20 ton sade yağı pazar • 
lrkla alınacaktır. 

2 - Pazarlığı 8/5/940 çareamba günü aa
at 11 de Balıkesir kor ııatm alına komlı • 

(3216/1869) 11909 Adı Soyadı tesleli Dolum tarw 

direk ah nacak 
latanbul Belediyesinden ı 
Yeniden inşa edilecek telefon gebe 

Sami Ôılıa1a Kırıehlr C. M. U. 
Sı,.fcttin Yaman Yniyd e•ralı M. 
Birri Kut Viliyet tahrirat K. 
Rıcrp Yardalınl Adliye uhıt il. 

Tabii1eti lkemelıllıı 

1303 
1331 
1334 
13%8 

keleri için 1Uzumu olan 2680 adet ah T. C. tayaıılıı mahılleai 
pp direk kapalı zarf usulile eksiltme T. C. Nasaltdede ıııaballeai 

Ye konulmu.ıtur. Tehmin bedeli 23140 T. C. Yenice mahalle. 
:r T. C. Yenice mahJllt 

lira ve ilk teminatı 1735 lira 50 kuru~ 4 - ltalilbe cirme " çıluna 1arıları : 
tur. Şartname zabıt muameUJ.t mUdUr A - 3513 uyılı C.miyrtler ı...ıııuıda cöıternea 
ıu~u kaleminde görülecektir. tnıf "' ıeraiıi hai.ı her türk ıenci Elli Karııı 

,., dıılıuliye nrmek Yı 11ncde bir lira tulılıliclıt ödı· 
thate 17.5.940 cuma gün il saat ıs de -k ,.,,;1ı, ıı.ıüb ıza 01a1ımr. 

daimi encümende yapılacaktır. 8 - Taahhliılatını ila etmirenlerin, kulüp nizam· 
Taliplerin ilk teminat makbuz veya aamHİne aykırı lıarrket edenim" idue heyeti ka-

rarı ile lr.uldpten kaydı ıiliair Ti ilk koıııreye arı 
mektupları ve 940 yılına ait ticaret o- edilir. 
dası vesikalariyle 2490 numaralı kanu· s - Kulübün hariçte ıubeleri roklDrı 
nun tarifatı çevresinde hazırlıya 6 - Knlübün heyeti umumiresin lıer aene tem • 

mu:s ayında iclare lıeyetinia dneti üurine loplınır. 
cakları teklif mektuplarını ihale gU· Aıaaııı 2 • 3 ııUn talebi iiınlııe ferulldı konıra 
nli saat 14 de kadar daimi encümene aktedilelıilir. 

1 • (3516/2011) 12004 7 - Uıııuıııf lıeyetia ndrelerl, nlikiyetleri, da· 
verme erı. Tlt !arıları Ti k.arar(arın Jı.(üp lz:alarma aı IUHt• 

MAHKEMELER 

Ankara Aıliye Birinci Hukuk Ha
kimlifinden: 
Ankarnnın Demirfırka mahalle

ainde yangın yerinde 7 No. lu hane· 
de Muata.fa oğlu Galip Düztürk'e. 
Ankaranın Yenihayat mahallesinde 

Orta sokak g1 No. lu evde mukim Mus 
tafa kızı Emine DüztUrk tarafından a
leyhinize mahkememize açılan ihtar 
dAvası arzuhali ve dftvetiye adresini -
zin meçhul olmasından dolayı tebliğat 
yapılamadığından H. U. M. K. 141 ve 
milteakip maddeleri muc\bince 14. 5. 
940 aalı gUnU saat g da mahkemede bu
lunmanız için itı1nen dftvetlye tebliği
ne karar verildiğinden bermucibi ka
rar mezk\ır gUn ve muayyen saatte 
mahkemede bulunmanız veya bir ve
kil göndermeniz lUzumu, aksi takdir. 
de hakkınızda gıyap karan verileceği 
davetiye yerine kaim olmak üzere An
karada çıkan Ulus gazetesile ve on gün 
müddetle ilincn tebliğ olunur. 

.(203P) .12078 

le bildirilmii • 
A - Umumi heyıl, !dara lı171lini acçer lı tabatı 

tetkik eder icabıııda dahili ıılumnameyl tldil Ye 

tnıih eder idare lıe1etine direktif nrir. 
B - He10ti ırımııııJye idare lıeyeti tarafmdan il• 

ıarl lıir lıaha ınl ıute ile nsair mllnaıi' YUI• 

talarla ilh edilmek nretiylo elanı edilir. 
C - Alman Jı.rarlar kuluhün iliıı ıahtaıma talik 

edilmek nretiyle bildirilir. 
8 - ldara heydİnİn Dl IDretle ICÇİleCefİ Ttl U• 

llhiyeti n 1u adedi , 
A - idare heJeti lınlüp ilJ"!leri bumdan lıeyeti 

11mnmi1enin elııerlyeti ile n ıWi rey ile seçilir. 
B - idare lıeycıti lılr intihap clnreıi içinde lııı· 

liıbiin tckimiilıinü lemin ile ıayesiai tahakkıık elli· 
rir. 

idare heyeti ba adecli ı 
Birinci rtİI, ikinci rei.s, lcltibl mmuııf, malıaıip, 

nmDDll kaplandan ilıareltlr. Yılda nrilecelı taahlıli· 
dal 1 • lZ lira araımcladır, 

lO - Hesaplarm ae suretle tetkik T kontrol •• 
clilıceii : • 

Kulübliıı lıenbatı lıeyeti umıımiyeden ıeçilecelc 
liç kitilik hesap euclimeniace n Bedeıı T erhl:red 
Bölce Baılıaıılıfmca tetkik Ta mürakalıe edilir. 

11 - Aııa ıılııı:mameıiııhı nı yolda deiiıtirilı • 
ceii ı 

!dara lıe1ctiııiıı teklifi Te lııılip lıalarmdan biri• 
ain talebi veya biilıı lıaıkanlıfıaııı ıiiıterecefi lii. 
ıuııı Uırriae lııyeti ımı111Diycde mliıabre eclilerelr 
mncııt &uuııııı Z • 3 ıiaia ılueriyet!Jle defütiri0 

lebilir. 
12 - ltulübün feılıi lıalincle malları tasfiye ıelı· 

li: K•lübün feshi lıalinde mınlıal n ıayri menkııl 
cmnl!ıılıı lıepıi Bedtıı Ter biyesi Bölceıiııe bırakı· 
br, lıotJ 

Yaz için kiralık apartıman - Banyo, ııı· 
cıık ve aoğuk au konforlu. Dofaziçine nbır 
Cihanglr'de S odalr mükemmel mobilyalı 

bir apartımnn. Anafartalar Cad. Ali Nazmi 
Ap. D. Pakcr'e müracaat. Tel: 1420 1665 

Konforlu kiralık daire - 4 oda, banyo, 
mutbak. su havagazr, elektrikli. mu~amba 
döJeli, bahçe ortasında. Hacıbayram arka
sında. Ben<ldereslne nazır kuleli sarı ev • 
dir. Tel: (2253) 1677 

Kiralrk daire - Ordu evi karem Mühen
diııler Birliği yanı Muhliı B. Ap. No. 2 de 
3 oda elektrik, banyo, hol. İçindeltilere mü· 
racaa t edilmesi. 1684 

Kiralık balkonlu Z büyük oda 35 lıra -
Sıhiye clvnrrnda mutfak, bnnyo, mUııtcrek, 
su kiraya dahil, 1 mayıstan itibaren. Tel: 
3437 den 12 ye, 1701 

Kiralık dalre - Demirtcpe Akbay sokak 
No. 17 alt kat. Uç oda, hol, teferruat. Ucuz 
fiatla. Telefon: 6982 1702 

Kiralık odıı - Yenişehir AtatUrk Bul -
van iyi bir aile yanında cadde Uzerlnde 
möbleli bir oda klrnlıktır. MUracııat P. K. 
1018 Yenloehlr. 1718 

Klralıl< daire - Cebeci Musiki Muallim 
mektebi k!U'fıııı, polis karnkolu yanı Dıı -
malı Ap. 2 oda 1 hol havııgıızı mı, elektrik 
Kapıcıya müracaat. 1716 

Bayanlara ucuz kiralık - Hııvngazh, 
banyolu dıılrede birader ve hemolreden 1 • 
bııret ailede gUzel bir od:.ı. İtfaiye meyda
nı Hııcı ~ı:ustafa Apart. No. 2 1723 

Kiralık oda - Bnkanlıklar ve Af.atUrk 
Bulvarına çok yakın yerde, elektrik, su, 
banyo dahildir. Meorutıyet caddesi özenli 
sokak (ABAT) Apr. No. 6 yn müracaat. 

1725 
Kirahk - lstanbuldıı Ayaspaşnda 

Park oteli karomnda möble bir apartıman 
daireıl yaz mevsimi is;in kiralıktır. Daimi 
ııcak ıuyu va her tUrlU konforu vardır. 
İıtlyenlerln Elhamra pıısajında Gilıel İz-
mir mağaıaıırna müracaatları. 1731 

, Kiralık dalre - Yenlıehlr Atatürk bul
varı No. 7 Akasya Ap. beı odıı bir hol. 
Her tilr!U konforu havi bulvara nazır bir 
daire derhal kiralıktır. 1732 

. 

Küçük ilôn şartları 
Dı.'rı utırlık küçük illıılarclan : 
Bir ılrfo için 30 Kırrıı 
llıi dtlo iciıı 50 Karaı 
Uç Jtlo iciıı 70 Kırr•ı 
Dort dıla ici11 80 K arq 

Otnmlı küçük illn!ardan htr defan İçİ• 
10 lıuruı almır. Meseli 10 d•fa nıırcdile· 
erk bir ilia için 140 karırı alınacaktır. Bir 
kola,·lık olmak üzere lıer utrr, ~ liıne a. 
ralarmdaki lıcılııklar müstesna 30 harf ili· 
bar edilıııiıtir. Bir küçük ilin 1%0 lıarfdeıı 
ibaret olmalıdır. 
Dört ıP.lırdan fazla hu ıalır için beher 11· 

ferine ayrıca on kuruı ılmır. 
Kilçiık ilblarm 120 haırfi ııÇDMmesl il· 
ırnıdır. Su miktarı ı•çeıı ilinlar ayrıca ,Dl 

•tarifesine libidir. 

· Kiralık apartıman - Zemin kat 4 oda, 
tam konforlu ucuz fiyatla Poıtan~ cad. 54. 
Ticaret Odası yanında Tel: 3849 1779 

Satılık : 

Satılık - Yenlıehir Tuna caddesinde 
Yi~lt Koeun ıokatında No. 5 iki dılrell 
her dairesi 4 bUy!ik odı bir hol, banyo, 
mutfak ve kömlirlüklerl vo aynca ,ama • 
ıırlriı mevcut bir npartıman satılıktır. Tu
na cıddeıl 40 numaraya müracaat: 1643 

Satılık motosiklet - Aı kullanrlmıı D. 
K. W. marka. Kooperatif arkuında Ali 
Nazmi apartımanı altındı No. S Tel: 14-20 

1648 

Satılık arsa - Atrfbey ır.ahalleslndl kr 
falt cadde üzerindeki yilzbaıı Şıık!r'e il b 
arsa toptan ımtılıktır. Tl: 1752 ye mUı\ l?ı~ 
caat edilmesi. 1769 a 

de 
Satılık bağ ve hane - Çankaya kil reb 

Ayrancı'da bakıh bağ ucuz, a.cele aautıı.ır11t· 
tır. Sıhlye Vekaleti k11r1m Caiatay .Jktla 
No. 6 Göks;e Ap. Hilsnll Göks;e'ye mo.ı-' 
at. 1174 

iş arayanlar : P.1. 
ili ay 

li 
Muhasip - Ticaret, sanayi ve bıınJcf.a 0 sulU muhasebesine vA.kıf tecrübeli bir~ .. 

haslp daimi veya her gün için mukall"'sor 
bir aaatte çahııııcak bir yer arıyor. u1tı1~kırn 
A rumuzuna mektupla müracaat edllıtılatJığ 

1669 ir, 
to 11r1yor - Orta okul ve 1ıee teleb nıcs 

rlne husus1 riyaziye dereleri verilir. Jııa 
lus'ta (Mühendis) rumuzuna mekturtıl >' 
mUracnnt edilmesi. 176' uıı 

h arıyor - İngilizce ve fnınsııcJ 
her tUrlil tercUme. ııüratle yapılır. Y enit'" 
hlr And Ap. ıaat 18 den sonra müracl,C P.1. 

116' tıa 

ı "' l)ı 1 arıyor - Fransa ve Amerika Unl iy 
ıltelerln~en mezun bir bay~n ıünıttl .!llt;ı~~ 
metodla ınılllıce ve frnnsııca öğretir· )l'an 
nlıehir And. Ap. saat 18 den sonra ıııl"ıınd;ı 
caat. 1767 Ilı. •ee 

lıı anyor - Bir mılliz bayan ingi'.J: 2) 
ders vermektedir. İzmir caddesi 10 nW'~~bıı l 
raya müracaat. 177 s 11dit. 

Satılık Opel otomobil - 1936 modeli 6 
silindirli açık epor lAstlk ve boyası ve U· 
mum! vaziyeti iyidir. Saat 13 - H ve 20 
den sonra Tel: 609! 16~9 

Satılık ııpartıman - Jandarma Mektebi Bir aııçı iıı anyor - Her nevi kebJI' 
döner ustasi istiyenler. Tl: 1151 re ııı 

&s7 
3) ş 

ıın ,, 
t!lj 

. (20 

yanıl\da 4 daireli, 190 lira ira.dh bankaya 
borçlu ıpartımın 11tılıktır. 1538. 1675 caat. 1777 

Satılık Apartman - Yentıehlrde 8 - 7 • 
9 • 6 - 3 ı1alrc11 yüzde 40 borçlu bol lrath 
ııpartman Tel: 1~8 1676 

Satılık - Yeniıehlr Bakanlıklar karıı • 
ıındı (8) daireli tam konforlu % 45 borç-
lu apartıman Tel: 1255 1689 

Satılık - Yeniıehlr Sıhlye Veklletl br
ımnda (2) daireli yedi yüz metre arııa % 
50 borçtu acele satılık. T:l: 1255. 1690 

iş verenler : Pa 
.~. 
11Yo 

Fotografçı aranıyor - RHt\13 ( n, 
lılertnden anlar ehliyetli bir lgçlye l 26ı 
vardır. Şerait mektupla konuljlllur. ~,u lı:ı çı 
bUk Foto. Kemale mUracnnt. 111<" 

1
l'a 
ı.ınu 

Kiralık oda - Mobilyeli bir oda kira- Satılıı - Yenlıehlr'ln istenilen mevki • 
iki reMam aranıyor - Dil tarih t i 311 

lesi kar§ı&ında inhisarlar deposu ınş3' 1 be~ 
da mUhenaıs CelCl.le mUracaauan. :.:ıııda 

Irktır. İzmir caddesi 10 numarada ikinci inde arsalar. Tel: 1255 1691 fon: 21S66 ıa1s ltıtı 
kJ!ta mUracaat edllmeııi. 1735 

Kiralık oda - Aile ncıdinde bir ba
yan veya karı koca ls;ln kullanı~h mut
faklı bir oda kiralıktır. Hıeıbııyram Cad. 
Sarıkamıs sokak 5 N o. ya müracaat. 

1736 
Kiralık iki oda - Yenlaehlr Zeyrek 

caddesi Maltepe köprUsU ·yıımnda Dural 
Ap. sıcak su, mutfak, odala.r ayn ayrı da 
verlllr. 1762 

Kiralık 2 ocb - Kaloriferli ve möbleli 
ayrı ayrı veya Ikla! birden kiralıktır. Yenl
ıehir Atatürk bulvan Zafer 2 Ap. ikinci 
kata milracııat. 1768 

Kiralık - Havadar ve güneıli kiralık 

ild oda, biri boı, biri möbleli. Memurlar 
Kooperatif arkuı Yuıuf Eıendemlr Apt. 
No. 3 1770 
Kiralık oda - Aile yanında, mobilyalı. 

Yenlıclılr Havuıbaıı, Emcilor caddesi 8 
Nr. apartıman birinci kat .6 numaraya mll-
racaat. 1771 

Kiralık daire - İki oda bir 1alon ve 
milıtemllltlı bodrum kat. Sıhiye Vcklll:tl 
karıııındı Orman ıokık Ümit apartımaru 
Uıt kata müracaat. 1772 

MUsnıt fiyatla kiralık köok - Ka
vaklıdere KUçUkesııt mevkllnde otobüs 
durağınd:ı d!lrt oda bir salon ve 2 zemin 
odlllllyle bUytlk havuzu, çiçek bahçelerini 
bağ ve meyva ağaçlarını ve banyo tertl· 
baUı yeni bir kö~k telefon 682' 1773 

Kirnlık - İki genlı oda, hol, gcni:ı mut
bak ıandık odası. 42 lira. Dikmen caddeıi 
Ylı ıokak No. 19 A. Tl: 5070 den 144. 

17715 
Kiralık oda - Sakin parka karşı her 

türlU istirahat daim! ıııcak su, 35 lira. MU -
hendiıler Birliği yam MENGU Ap. dai -
N 11. 1771 

• 

Satıhk - Yenlıchlrln istenilen mevki • 
inde % 40 bors;lu apartıman. Tel: 1'255 

le92 
Satılık - Yenleehlr Sıhlyc Vekllet! k!r· 

ııısında (6) daireli % 40 borçlu tam kon -
fortu apartıman acele satılık. Tel: 1255 

Satılık - Sıhiye Veklleti yanında % 45 
tıkıitli (8) daireli tım konforlu acele sa-
tılık apartıman Tel: 1255 1694 

Sıtıllk uyl/ye - htınbul Erenköy 24 
dönilm 2 köııklu bat. meyvı, çam ataçları 
mukabili Ankara'da emUl.kle mUbadı:le e • 
dlllr. Sıruıyi Cnd. No. 82 Ti: 1953 1703 

Acele aatılık bıi - KUs;llk Ayrancıda U 
dönüm bat ml11ait flatlı Ankara Sanayi 
cad. No. 82 Ti: 1953 1704 

Satılık araa - 1ııtimllkten har!' Anıtı 
karıı köte baıı jandarma okulu ön kramın
dn Sıınayl cad. N o. 82 Tl: 1953 

Satıhlı: arsa - Iralı: ıcfırctl yınmda 7 
dönüm arsa müsait flıtla. Sanayi Cad. No. 
82 Ti: 1953. 1706 

Satılık apartıman - 7 daireli SOO lira 
iratlı % 40 borçtu köıe baıı. Müracaat Sa-
nayi Cad. No. 82 Ti: 1953 1707 

Batılık otomobtı - 931 model çok iyi 
vııziyette. Bulk. Mutcdll flyatlL Telefon : 
1067 

Satılık ev - ismctpa.§a mahallesinde 
uzun yolda k6ııe baaındıı bahcell %80 borç
lu acele satılık ev Tel: 1255 1722 

teıl?ı 
Aranıyor - BUyük tcrdhıınelerde Ç eı 

mıo her cinsten tıçlye ihtiyaç vardır. lf 
lar cad. Trakya Apt. Muzaffer Adanı& l s 
racaauarı. ~. 

Aranıyor - Gayet iyi ince diki§ ~ı'-'iay 
bir bayana ihtlyaı;: vardır. Posta cııo:t ıoo 0 

Mermerci Ap. No: 9 terzi Şahika. 1 '• O 

Aranıyor : 

KU,Uk kasa arınıyor - Bir küçll• 
k11a alınacaktır. Satncaklann lkin'1r 
nafartalar Cıd. Kuyumcu Piyer ve 
nak Arslangül'e müracaatları. ıf' 

Elektrik tesisatı 

CaJttı 
llt 14 
'-rtna 
tlıtıay 
buııın>' 

... ~. 
""0llıi 
ı_ 

Pınarbaıı Belediyeaindenı 1
• •atı 

Vekiletçe tasdik edilen pltıı g44S~ 
projelerine göre 18.758 lira keşif til~~) 
deli olan kasabamız hidro elektr11' rııında8 

ıisatı yaptırılacağından taliptcrit1 itte her 
daha fazla izahat almak istiyerı1' >0 1\dan 
gifaht ve tahriri surette belediYı tun ve 
mliracaatlan illin olunur. ~ &elerı:yı 

..ıı 1111111111111111111111111111111••
1111 ------ Kirahk 

Satılık otomobil - Port marka 4 ıl- :S ,ti 
Kurttnt mcvkllnde içinde 4 oda.11 I(_ 
lle mütenevvi meyvıı ağaçları 'e ,J 
yu bulunan bağ ldralıktır. c;ıırtl'>" 
lııtlyenlertn Kurtlnl bekçi at ne fi 111 
için de <;;, E. Kurumu muhaııcbCA,.ı' 

llndirli spor. Akköprllde Yenihanda Oı • · S 
man Arakıın'a mUracaat. 173-4 : 

Satılık hisse - Küı;lik bahçeli evlerden 
bir hlaae (B. tipinde) acele 11trhkur. 
B&>:ram caddesi Noı 1 TL 12S5 1739 

-
- mUrıı.cııaUarı. J. 

1 

1 
:;111111111111111111111111111111111••
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komisyonunda :yapılacaktır. ffi~LI MUDAF AA VEKALETi 

Otomobil lastiği alınacak 
rl\1. M. Vekaleti Satan Alma Ko
~~Yonundan : 

ldart ve fennt ıartname her gün öğleden 
ıonra komisyonda rörülebillr. İsteklilerin 
muayyen rün ve ıaatte kati teminat ve ka· 
nuni belgeleriyle komisyonda bulunmala • 

at lS,30 da Ankara Lv. lmlrlltl utm alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1020 lira, katr te
minatı 153 liradır. Şerait komiıyondan öt-
renilir. (2073) 12086 

teminat da bu miktarın % 7 ,5 tu 297 
liradır. 

İsteklilerin teminatlarını malsandı
ğına yatırdıklarına dair makbuz veya
hut banka mektuplariyle birlikte mu
ayyen gün ve saatte eksiltme komiı -
yonuna müracaat etmeleri ve komis -
yonun nakit; ve nakit mahiyetindeki 
evrakı muvakkat teminat olarak ala -
mayacağı ilan olunur. (1973) 11971 

KAGIT FİA TLARI 
.rıcp . 

2
5~e t hm n edilen fiyatı: 65.23{) lira 

· la t k 00 ebadınd:ı 220 adet oto iç ve 
y 

5 ı lerı, 7 X34 ebadında 60 adet Zis 
lnıy~~ !ç ve d1,1, 32X6 ebadında 200 adet 
it kaın ıc; ve dış, 600X 16 ebadında 50 a-

1/11 eks"ltYon ıc; ve dı~ liatikleri kapalı zarf
cıkullo cunı~:Ye 1 ko?.rı:~stur. Eksiltmesi : 18.5 

lnatı. 48 tes. &unu sat 11 dedir. İlk te-

rı. (2093) 12090 

NAFIA VEKALETi 

Bitüm teshin kozanı 
ah nacak t? kt;ru 92 lır~ 25 kuruıı olup ııartnamesi 

llanoen" k<?mıııyondan alınır. Taliplerin 
3ztll~fla•ını Mkı tten bir sruıt eveline kadar Nafıa Vekaletinden : 
hiS"tı. ''971) · M. V. Sa. Al. Koil~~3verme- 29 - 5 • 1940 çargamba günü saat 15 

d
,.. Cağ torbası alınacak te Ankarada Nafıa Vekaleti binası i-
v çinde malzeme müdürlüğü odasında 

a'l\1. M. Vekaleti Satan Alma Ko- toplanan malzeme eksiltme komisyo-
1'lonundan. nunda 3680 ingiliz lirası muhammen 
ıo.ooo ·20 oo • bcd 11· 1 b ld · f lrlr 1 • • O adet kalın bezden çağ tor- e ı stan u a cı teslim şartiyle 

Yataklık pamuk 

ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan:. 
1 - 10.000 kilo yataklık pamuğun pazar

lıkla eksiltmesi 7-5-940 saat 15 de Ankara 
Lv. lmirlifl satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 4500 Ura kati te
minatı 675 liradır. Şıırtname ve nilmune
si komisyonda ıörülür. (2050) 12047 

MAARİF VEKALETi 

ASKERlFABRlKALAR 

Müfe~hhit nam ve hesabına 

118673 kilo e!ektrolit 

bakır ahna\ak 

Sümer Bank Sellüloz sanayii müessesesinden : 
• 

Ahvali hazıra dolayısile ham madde fiyatları yükııelmi! bulıw -
duğundan lstanbul'da Yemiş İskelesinde kfün Satış Depumuz, kS· 
ğıtlarda asgari bir balya ve mukavvalarda asgari bir paket olmak 
üzere, badema aşağıda yazılı fiyatlar üzerinden satışta bulunacaktır: 
Birinci hamur yaza kağıdı Kilosu 50 KurU§ 
İkinci hamur yazı kağıdı 39 " 
Biletlik kağıtlar ( Beyaz ) .. 39 .. 
Biletlik kağıtlar (Renkli ) •• 42 " 
Bir taraflı scllüloz ambalaj kağıdı 
Beyaz 80 gram ve yukarısı -
Beyaz 80 gramdan aşağısı 

.. 
.. .. 

39 .. 
46 .. 

ı iki i
1

~~~ rflınacaaından talip olacakların 20 adet bitüm teshin kazanının pazar-
si günü ık arını tesbit etmek üzere 10.S lık usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

lt U. M~ ııaınuı:ı kadar M. M. fen v: sa- Eksiltme şartnamesi ve tcferrilatı c20211 > .ne muracaat etmeleri. 
rla• 12036 bedelsiz olarak Malzeme Müdürlüğün 

KİTAP YAZMA 
MÜSABAKASI 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 
lüğü Merkez Satın Alma Kor.•İsyo
nundan: 

Bir taraflı renkli sellüloz kağıdı 
İki taraflı renkli sellüloz kağıdı 
Kraft ambalaj kağıdı 

H .. 
48 
54 
39 

.. 
H .. 

iıd Akimf aför alınacak den aıınabmr. 
ai .. Muvakkat teminat eksiltme günün-

nı, M V. kA 1 • k' k •ia · -e ıı ctı Satın Alma Ko· de ı ur Üzerinden tiirk parasına tah-
ta• ıı Yonundan: vil edilmiş olarak 2490 sayılı kanunun 
iJd Olan 300 mın e ilen fiyatı: 15.000 ı- 16 tnCı maddesine göre hesap edilerek ~ 

~ııı:ıe tah . d' l' 

. !lae<lktı ~:t akimlatör pazarlıkla satın verilecektir. 
ı t ıo d r. azıırlığı: 10.5.940 cuma giln!i 

Jp '8rtn adır .. K.ı ti teminatı: 2250 lira o- İsteklilerin muvakkat teminat ve 
e ')ıletin ;ıncsı komisyonda görüllir. Ta • şartnamesinde yazılı vesaik ile birlik-

,;o. da bu~~;~~a~:,kW~3~~· M. v. 1~g3t°1 te aynı gün saat 15 te mezkur komis-
ıf az yonda hazır bulunmaları lfizımdır. 1 makinası ahnacak c1924) 11959 

;;~~~r:~ıeı; Sahn. Alma Ko· Yapı işleri ilônı 
Por~~i~~fı beş adet normal earyolu ve- Nafıa Vekaletinden: 
lik Uzu 1 e on bes adet 62 veya 80 aan-
kinesi 1~ şaryoluki ceman 250 adet yazı 1. - Eksiltmeye konulan iş: Anka-
.Ankarad llla7ıs 940 cuma g!inü ııaat 10 ra Gençlik parkı ikinci kısım inşaatı
larlıkta a M. M. V. satın alma KO. da d 
lu tııak' satın alınacaktır. Normal şar- ır. 
tifer ic;~naJnr ic;in beherine 210 ve por- Keşif bedeli: 113472 liradır. 
herine 5n 125 ve uzun ısaryolular itin 2. - Eksiltme 17.5.1940 cuma günü 
avıı 1940

50 lira fiyat tahmin edilmistir 
rette eli ~yı zarfında teslim edebilecek saat 15 de nafıa veklileti yapı \'e imar 
rchilec kr~de yazı maklnuı olanların işleri reisliği eksiltme komisyonu 0 • 

ile bir~·k erı ınakinalardan birer nümu· dasında kapalı zarf usuliyle }'apıla • 
ı ile b ı te ve 8260 liralık katt temlnat-
krada Maber pazarlık gün ve saatrnda caktır. 
bıııunın · 1 M. V. satın alma KO. dn ha- 3. - Eksiltme ıartnamesi ve buna 

!~~~ı:a~!~~n hepsinin birden ahnma: müteferri evrak S lira 67 kuruş bedel 
l'ııkarı n olmadıgı takdirde beşer ve da- mukabilinde yapı ve imar işleri rcisli
den d Partiler halinde ayrı, ayrı talip- ğinden alınabilir. 
tebilec!k1alı_nabilecrğlnden isteklilerin 4. - Eksiltmeye girebilmek irin is-
tıki tah ~rı l!"iktarlar üzerinden ve yu- ~ 
tlarını nıı!1 fıyatlarına göre katt temi- teklilerin 6923 lira 60 kuruşluk mu-

ietırrneleri. (2056) 12057 vakkat teminat vermeleri ve nafıa ve-

Olomafik santral vesaire ka1etinden bu tşe girebileceklerine 
dair alınmıı vesiJra ibraz etmeleri Hl • 
zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı -
lacağı glinden en az sekiz glin evci is-

ah nacak 
~i~· ~. Vekaleti Satın Alma 

b onundan • 
qe • 
oıa:';n: tahmin edilen fiyatı: 7450 ll-

sCir lu adet otomatik santral ile red-
ol ırnıa •kkUınüıAtör ve grup elektroj ~n 
'arlığ . rı Patıırlıkla satın alınacaktır. Pa

İr 1
;,. 

8
• 5. 940 çarııamba günii saat 11 

· r.at• 
b tıı esı 1 t~ in tı : 11 17 ,S lira olup şart 

Yy koınısyonda görülür. Talipl :rin 
blıın;n vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 

Ko· teklilerin bir istida ile nafıa vekllle
tine müracatlan ve dilekçelerine en 
az bir kalemde - 40.000 - liralık bu işe 
benzer bir it yaptıklarına dair iti yap
tıran idarelerden ahnmıı vesika rap
tetmeleri muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye glremiyeceklerdir. 

5. İstekliler teklif mektuplarını iha· 
le günU olan 17.5.940 cuma günü saat 
14 e kadar eksiltme komisyonu reisli
ğine makbuz mukabilinde vermeleri 
lazımdır. 

alan, (2091) 12067 

kardif kömürü ahna<ak 
... ~. ~ v kA 
.-ıı. ..,. • e aleti Merkez Satm Al-

"Orrt • 
l) 29 

18Yonundan: 
İyen 3~ 4 • 1940 tarihinde talip zuhur et 7 
Zarlık OO ton kardif kömürünlin tekrar 

Ya.ıı ıtıunakasıısı 10-5-1940 tarihine rast
llda cu_ı_na giln!i saat 14 de Vekfi.let bina
l~ee~teşckkil komisyonumuzda icra e-
2) tır. 

'l'a1ıııı· 
~bıı ta1ını· 1~ ~dilen bedeli 106.500 liradır. 
ldir Ş ını ftyata % 56 takas primi da -

· artn 6S75 
1
. •mesi 532 kuru~ ve ilk temina-

3) ş ıradır. 
artnaıne . . lm . . . h 

ıı ,,e k sını a ak ıstıyenlerın er -
tlJı ~ •lltıneye girmek istlyenlerin de 
• (2035) v: saatte komisyona müracıatla-
p 12076 

:llluk çorap altnacak 
İay~ ~. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ll nundan· 

26 eher • 
1 l Ylrtnı çiftine tahmin edilen fiyatı 
ı:ı l:ltt :ı:ıa nltı kuruş olan 20.000 yirmi 
Ya konı:nurnuk çorap pazarlıkla mUnnka

f U 8aat 1 :ltur. İhalesi 9. 5. 040 perşembe 
~~ a it O dadır. I<:att teminatı 780 ye

\ı ""QeJıııı sen liradır. Evsnt ve vartname· 
tllda alına"A!. M. V. ııatın alma komlsyo
eılltt bel bilir. İsteklllcrln kanunun em

ltıeıerı g(~erıe ihale aaaUnde komisyona s . 0~3 > 12080) 

~Ut kostik alınacak 
ial'~n~. Vekaleti Satın Alma Ko
ıooo undllln. kit • 

t Calrtır. ; •ut koıtlk paıarlıkla 11tın ah-

Postada olacak gecikmeler kabul e-
dilmez. (1937) 11990 

inşaat münakasasası 
Nafıa Vekaletinden: 
Eksiltmeye konulan it : 
ı...: Ankarada Devlet mahallesinde 

inşa edilmekte olan sulama işleri İ§ -
letme merkez binasının ikmali inşaatı 
ketif bedeli 20262 lira 10 kuruıtur. 

2- Eksiltme 22. 5. 1940 tarihine rast 
Jayan çarşamba günü saat 15 de Nafia 
Vekaleti Su İşleri Reisliği · su eksilt
me komisyonu odasında kapalı zarf 
usulile yapılacaktır. 

3- İstekliler eksiltme ıartnamesi, 
mukavele projesi, bayındırlık işleri ge 
ne] ıartnamesi, yapı ve imar itleri u
mumi fenni şartnamesini llira 1 ku • 
ruş mukabilinde ıu itleri reisliğinden 
alabilirler. 

4- Eksiltmeye girebilmek için is. 
teklilerin 1519 lira 66 kuruşluk mu • 
vakkat teminat vermesi ve eksiltmenin 
yapılacaiı gUnden iki gün evetine ka
dar ellerinde bulunan vesikalarla bir
likte bir dilekçe ile Nafia Vekaletine 
müracaat ederek bu ite mahsus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri şarttır. 

Maarif Vekaletinden : 
l--' 2259 sayılı kanunun tatbikine 

dair olan talimatnameye göre ilk okul
ların beş sınıfı için ayrı ayrı birer ki
tap halinde yazılmak üzere beş cilt
ten mlitcsekkil bir okuma Kitabı serisi 
yazılması müsabakaya konulmuştur. 

2 - Musabaka müddeti 6-V-1940 
dan başlamak ve 6-111-1941 .perşembe 
günü akşamı bitmek üzere on aydır. 

3 - Musabakaya iştirake karar ve
renler 6-XII-1940 cuma günü akşa
mına kadar bir istida ile Maarif Vekil 
liğine müracaat ederek bu musabaka
ya girecekler defterine adlarını yazdı
rarak bir numara alrıcaklardır. 

4- Miisab::ıkada birinciliği kazanan 
kitap serisi üç yıl süre ile okullarda 
okutulacak ve miicllifine her yıl için 
2500 lira telif hakkı verilecektir. İkin
ci çıkan kitap serisini yazana bir defa
ya m:ı.hsus olmak iizere birincinin mü
ellifine verilenin bir yıllığı, üçüncü, 
dördüncü ve beşinci çıkanlara da birer 
defaya mahsus olmak Uzere biner lira 
mükafat verilecektir. 

5- Müsabakaya gireceklerin eser -
lerini Uçer nüsha olmak üzere makine 
ile ve kağıtların yalnız birer yüzüne 
yazılmış olarak Maarif Vekilliği Ne~
riyat Müdürlüğilne makbuz mukabilin
cle vermeleri veya göndermeleri lazım
dır. Kitaba konulacak resim ve saire
nin asıllarının yalnız bu nüshalardan 
birinde ve yerlerine konulmuı olarak 
bulunması kafidir. Müsabakaya basıl
mıı bir kitapla girenler de kitabın üç 
nüshasını verecek veya gönderecek • 
lerdir. 

6- Müsabakaya girenlerin eser müs
veddelerile birlikte, eserler i kabul e
dildiği takdirde eserlerini itap edilen 
telif hakkı mukabilinde ve her türlü 
tasarruf hakkından vazgeçerek Maarif 
Vekilliğirıe üç yıllık bir devre için 
terkettiklerini ve kitabın o devre için
deki her basılııının son tashihlerinin 
kendileri veya kendi mesuliyetleri al
tında tayin edecekleri diğer bir zat ta· 
rafından yapılacağını gösterir Noter
likten tasdikli bir taahhüt senedi de 
vermeleri lazımdır. 

1...:... Kitaplarda bulunması lazım ge
len pedagojik ve teknik vasıfları gös
teren şartname ile Noterliğe tasdik et
tirilecek teahhüt ıenedinin formülü 
Maarif Vekilliği Negriyat Müdürlü -
ğünden alınabilir. Mektupla istiyen -
lerin altı kuruşluk bir posta pulunu da 
birlikte göndermeleri 15zımdır. 

Tahmin edilen bedeli (83071,10) lira olan 
118673 kilo elektrolit bakır müteahhit nam 
ve hesabına Askeri Fabrikalar umum mli -
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
9·5-1940 sah günü saat 14 te pazarlıkla iha
le e<iilec:ktir. Şartname (4) lira (16) kuruş 
mukabilinde komisyondan \'erilir. Taliple -
rin muvakkat teminat olan (5403) lira (56) 
kuruş ve 2490 numaralı kanurım 2 ve 3. 
maddelerindeki vesaikle komisyoncu olma
dıklarına ve bu işle alakadar tuccardan ol
duklarına dair Ticaret Odası vesikasiyle 
mezkur gün v: 5aatte komisyona müraca-
a ti arı. (192 l) 11958 

Mmeahhit nam ve hetab·na 

1 O adet hanas küçül~ torna 
tezgahı ahna!ak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (1~ 700) lira olan 
10 adet,,. hassas kiıciık torna tezgahı mıi
teahhit aam \'e hesabına askeri fabrikalar 
umum mıidiırlür:ıi merkez satın alma ko -
misyonunca 11 5.940 cumartesi gfinü saat 
10 da paxarlıkla ih:ıle edilecektir. Sartna
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminnt olan (1177) 
!' 1 (SO) l:urus ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu işle al~kadar tüc
cardan olduklarına d:ıir ticaret odası vesi
kasiyle me:ı:kilr ı::ün ve saatte komisvona 
mUrncatları. (1983) 11996 

Müteahhit nam ve hesabına 

50 fon Avrupa linters pamuğu 
ah nacak 

Aakeri Fabrikalar Umunt Müdür· 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (22.500) lira olan 
50 ton Avrupa linters pamugu müteahhit 
nnm ve hesabına askeri fabrikalar umum 
müdürlliğıi merkez satın alma komisyo -
nunca 11 mayıı 940 cumartesi günli saat 
11.30 da pazarlıkla ihale edilecektir. Sart
name parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ola.n (1687) 
lira (50) kuruş ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki veaaiklc komisyon
cu olmadıklarına ve bu i$1e alikaôar tilc
cardan olduklarına dair ticaret odası veııi
kasiyle mezkur gün ve saatte komisvona 
müracaatları. 0984) 1199? 

Müteahhit nam ve hesabına 

100 ton elektrolit tutya 

ahnatak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

(1612) 11602 . 

IKTISA T VEKALETi 

Tahmin edilen bedeli (23 000) lira olan 
100 ton elektrolit tutya müteahhit nam 
ve heubına askeri fabrikalar umum mü -
dürlüğü merkez satın alma komisyonunca 
11 mayıs 940 cumartesi günü ıaat 10.30 da 
pazarlıkla ihale edilecektir, Sartname pa

lktaaat Vekaleti Maadin U. Mü· rasız olarak komisyondan verilir. Talip. 
dürlügwünden: le:rin muvakkat teminat Qlan (1725) lira ve 

2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddele-
Ankara vilayetinin Haymana kaza.. rindeki veııaikle komisyoncu olmadıkları-

sına bağlı Selametli köyünde Kırıklı na ve bu iı;le alakadar tüccardan oldukla-
ç.f l'ğ' · d ki da _ rı.!1a dair ticaret odası vesikasiyle mczkQr 

ı t ı ı cıvarın a aranma a mey cu.n ve saatte komisyona müracaatları. 
na çıkarılan linyit madeninin işletil • • (1985) 11998 
mesi imtiyazı İcra Vekilleri Heyeti -
nin 9. 11.1939 tarihli ve 2/ 12317 numa-
ralı kararile 99 yıl müddetle miltehar· DIV ANI MUHASEBAT 

Kraft taklidi ambalaj kağıdı .. 35 .. 
Şrenz bakkal kağıdı 70 ve 110 gramlık 
l ı O gramdan yukarısı 

" 25 
24 

Paketi 705 

.. .. 
Beyaz karton • 
Gri karton " 545 .. 

Diğer şehirler tüccarlarının istifadesini temin için badema bu gi
bilerin yukarıda yazılı Satıı Depomuzun adresine istedikleri kağıt
ları bildirmeleri ve ayni zamanda kağıt bedellerinin havalesilc kl
ğıtları depomuzda teslim alacak kimsenin isim ve adresini i§!r et
meleri 15zımdır. Talepler sıraya konulacak ve depodaki mevcut ni&.. 
betinde karşılanacaktır. 

Üstüpü satın ahnacak 
Ulus Müe~sesesinde kullanılmak üzere 250 kilo beyaz ve 1500 

kilo renkli olmak üzere ceman 1750 kilo üstüpü satın alınacaktır. 
Venniye talip olanların örnekleriyle birlikte Ankara'da teslim 
son fiyatlarım 23 mayıs 1940 günii öğleye kadar Ulus müessesesi 
müdürlüğüne bildirmeleri ilan olunur. 

SIHHAT VE iÇTiMAi M. V. !müddetle açık arttırmağa konulmuş -
tur. 

Benzin ah nacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Veka

letinden: 
1- V f"kaletçe satın alınacak (400) 

teneke benzin için 30. 4. 1940 tarihinde 
yapılan açık eksiltmeye talip zuhur et
mediğinden münakasa on gün müd -
detle temdit edilmiştir. 

2- Muhammen kıymeti 135 liradır. 
3- Teminat 10,13 liradır. 
4- Şartname ve krokisini görmek 

istiyenlerin her gün~ncümen kalemi· 
ne ve isteklilerin de 14. S. 940 salı gil
nü saat 10,30 da Belediye Encümeni· 
ne müracaatları. (1909) 11920 

Amonyak al.nacak 
2- Benzinhı heyeti umumiyesinin Ankara Belediyesinden: 

muhammen bedeli (1,570) lira ve mu-ı 1 - Belediye ihtiyacı için 200-220 
v.akkat teminat mikdarı da (118) lira- kilo amonyak pazarlıkla alınacaktır. 
dır. 2 - Muhammen kıymeti 1100 lira· 

3- İhale 10. 5. 1940 cuma günü saat dır. 
{15) d e Vekal ette teşekkül eden hu - 3 - Teminat 165 liradır. 
suıi komisyonda yapılacaktır. 4 - Şartnamesini görmek isti yen· 

4- Şartname hergün Vekalet Leva- lerin encümen kalemine ve isteklile. 
zım memurluğunda görülebilir. rin de 7. 5. 940 salı günü saat 10,30 da 

S- Nakıt olarak teminat vermek is- beldiye encümenine müracaatları. 
tiyenlerin daha evet müracaat ederek (2054) 12051 
parayı vezneye yatırmaları ve makbu-

zun komisyona ibraz eylemeleri lazım- ---------------·-----------
dır. (2041) 12079 

DEVLET ORMAN Jc 

Nakliyat yaptırılacak 
Devlet Orman lıletmesi Aband • 

Keremali Revir Amirliğinden: 
Aband bölgemizin Sıgırhk orma -

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

muhammen nakil ücreti (380) kuruş
tur. Talip olanların mezkur glin ve sa· 
atte evrakı lazıma ve % 7.S dan (87Q) 
lira (84) kuruş muvakkat teminatları 
ile birlikte mezkQr komisyona mlira· 
caatları ıartname Ankarada orman u
mum müdürlüğü, İstanbulda orman 
çevirge müdürlüğü Boluda orman çe
virge müdürlüğü ile Düzcede Revir 

DEVLET DEMlRYOLLARI 

Motör jenaraf ör tenvir grupu 

alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komia· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 10000 lira olan 4 a -

det seyyar motor jeneratör tenvir rrupu 
17-6-1940 pazartesi gunıi saat 15,30 da ka
palı zarf usulü ile Ankara'daJdare binasın
da ı;atm alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 750 (yedi 
yüz elli) liralık muvakkat teminat il! k~ 
nunun tayln ettiği vesikalan ve teklifleri
ni aynı rün saat 14,SO a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara'da 

malzeme dairesinden, Haydarpaı;a'da tesel. 
lilm v: sevk ~efli~inden dagıtılııcaktır. 

(194-0) 12005 

Sanotkôr aranıyor 
Devlet Demiryollan Umum Mü. 

dürlüğünden: 
rileri Nuri Kaflı, Sait Mermer ve Ah- _______________ .;....;.. ____ _ 

met Rami Topuz uhdelerine ihale kı- Bir mümeyiz alınacak 
amirliğimizde görillebilir. 

Divanı Muhasebat Reisliğinden: 
lınmıştır. 17 58 

("3427"/ 1986) 12031 

ANKARA BELEDiYESi 14 ded' lltarlıtı 10-5-940 cuma rünü aa
:rlııaıneaır·k Ka~i teminatı: 351 lira olup 

Bu müddet içinde vesika ta!f binde 
bulunmayanlar eksiltmeye iştirak ede
mezler. 

lkbsat Vekaleti Maadin U. Mü· Divanı Muhasebat kadrosunda 35 Ji-
dürlüğünden: ra asli maaşlı bir milmeyyizlik mün - ------------------------------

Sivas Demiryol atelyesinde çalıştı
rılmak üzere birinci sınıf tornacı, frez
ci ve dökmeciye ihtiyaç vardır. imti
han ve matlup evsafta liyakati görü -
lenlere 77 - 100 lira arasında bir ücret 
verilebilecektir. İmtihanlar İzmir'de 
lstanbul'da, Eskişehir'de ve Sivas'ta 
yapılacaktır. 

b lıayYen ~mısyonda görilllir. Taliplerin 
lıl11- vakıtte M M V S 
~tlıaları. ! · · · a. Al. Ko. da 
~2058) 12081 

~· M. V Ha M·· l - : 

~I~ ~iın:~:•kg' 
le . ~. Vek·ı • 0ttıi1}'0 a eh Hava Satın Alma• 

ı - 17 nundan: 
la 50 ınet 
(? latın alınac re Yeraltı k3bloıu pazarlık-
( 445~ r aktır. Muhammen bedeli 
1
111) u:;da olup kati teminat miktarı 

l<ı:ı~ ır. Paz 1 saat 10 ar ıgı 8-5-940 çarşamba 
uı:ıd da hav · a Yap11 • a satın alma komısyo-
c h •taktır F i · er &Un . · enn ve ıdari tartna-

ondan aJınaob~leden sonra mezkur komis-
tıı:ı v ılır 1st kl'l · ti . c laatte k ·• e ı erın muayyen 
crıyJe h:o . •tı t~mlnat ve lcanunt bel

ınııyonda bulunmaları. (2061) 

Moto 12054 

~. 1\1 Pomp alınacak 
. • Vek·ı · 

olrrııayonunda etı Hava Satın Alma 
- B an: (t.1 0 ır tıkım 
toPoınp) Yanırn söndürme aleti 

ilhanı Paıarlıkl 
in tııen bed r 1 satın alınacaktır. 

40 •t llli.ktarı 5~~ (~7so lira olup kati te-
cuızıa lllııii hradır. Pazarlığı 10-S. 

lll.&t 11 clt hava aatın alma 

6- İsteklilerin teklif mektuplarını 
ikinci maddede yazılı aaattan bir saat 
eveline kadar su işleri reisliğine mak
buz mukabilinde vermeleri lazımdır. 

Postada olan gecikmeler kabul edil-
mez. (2038) 12077 

A. LEVAZIM AMIRLICI 

. Koyun eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
ı - 160000 kilo koyun etinin kapalı 

zarfla eksiltmesi H. ıs. 9•0 saat 15 te An
kara Lv. Amirliği antın alma komisyonun
ad yapılacaktır. 

2 - :Muhammen bedell 88200 lira ve ilk 
teminatı 15410 liradır. Şartnamesi '16 ku
ru§ mukabilinde komisyondan alınır. İçin
de kanuni ve ticaret odaaı vesikası da bu
lunan kanuna uygun teklif mektuplan, ıa-at H e kadar kabul olunur. (1943) 

11945 

Nakliyat yaptırılacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 600 ton tehir dahilinde yaptırılacak 

nakliyat puarhkl& ekailtmeal 7-5-940 sa • 

Ankara villiyetinin Haymana ve Ba- haldir. 
la kazalarına tabi Mahametli ve Bahçe Bu vazife için 22. Mayıs 940 çarşam· 
köylerinde aranmakla meydene çıka- ba günü müsabaka imtihanı yapılacak
rılan linyit madeninin işletilmesi im- tır. 

tiyazı İcra Vekilleri Heyetinin 9. 11. 1- Kabul şeraiti : 1- Askerliğini 
1939 tarihli ve 2/ 12318 numaralı kara- ifa etmiş, 2- 30 lira maaşlı bir memu
r!Ie 99 yıl m~ddetle mUteharrlleri N~- riyette bir terfi müddetini bitirmiş, 
rı Kaflı, Saıt Mermer, Ahmet Ra~ 3- Laakal lise tahsili görmüı olmak, 
Topuz ve Adil Ethem Ö.r:er uhdelerıne 4- Va.r:ifesini devamlı bir surette ifaya 
ihale kılınmıştır. 1758 mani hastalığı bulunmadığı heyeti aı

hiye raporile sabit bulunmak, 5- Yapı
lacak müsabaka imtihanında muvaffak ADLiYE VEKALETi olmak, 

Perde ahnacak 
2- Müsabaka imtihanı : 1· Verile

cek bir dosyayı tetkik ve muktezasını 
tayin ederek lhımgelen tezkereyi ka-

• Adliye Vekaletinden: leme almak, 2- Divanı Muhasebat ve 
Vekalet binasında mevcut 130 • 160 muhasebi umumiye kanunları ile Di

pençereye şartname ve nümunesine uy vanı alikadar eden bazı kanunlardan 
gun güneşlik perde bunlar meyanında verilecek maddeleri ıerh ve izah eyle-
14 pençereye de güneşlikten başka tlll mek, 3- Seri ve güzel yazı mcvzula -
perde yaptmlacaktır. rından icra edilecektir. 

İhale 15 Mayıı 940 çarşamba günil İsteklilerin nüfus tezkeresi, tahsil 
saat 10 da Vekalet binasında Jevazım vesikası, askerlik vesikası, memuriyet 
ve daire müdürlüğü odasında topla • sicil cüzdanı, ikişer adet vesika fotog
nan eksilt!ne komisyonunda açık ek - rafı ile 21. Mayıs 940 akşamına kadar 
siltme suretiyle yapılacaktır. Divanı Muhaıebat Riyasetine bir ar-

Perdelerin mecmuuna tahmin edilen zuhalle bizzat mUracaat etmeleri lüzu· 
fiyat 3949 lira 20 kuruıtur. Muvakkat mu ilin olunur. _(1903) 11910 

Satılık yol fazlası yer 
Ankara Belediyesinden : Talip olanların İzmir ve Sirkeci'de 

1- Cebecide spor meydanında 1530 işletme müdürlüklerine, Eskişehir ve 
ada 6 parselde bulunan 54 metre yol 

1 

Sivas'ta atelye müdürlüklerine Anka
fazlası yer satılmak ilzere onbeş gün ra'da cer dairesine müracaatları iHin 
- ----------------'olunur. (2016) 120i4 

3 grup tezgôh alınacak 
D. D. Yollan Satm Alma Komisyonundan : 

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

Bu işe girmek istiyenlerin her tezgahın hizasında yazılı muvakkat temi
natları ile kanunun tayin etti ği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 c 
kadar komisyon reisliğ'ine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara'da Malzeme 
şa'da TeseJIUm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. 

Muhammen 
Bedeli 

1- Elektrik motörlü hassas torna Lira 
tezgahı 1450 

2- Elektrik mot~rlü planya tezga" · 2250 
3- Elektrik motörlü otomatik dea- 1150 

Dairesinden, Haydarpa· 

. Muvakkat 
Teminatı 

Lira 
108.75 
168.75 

tere tezıtıu (1894) 
86.25 
11941 



-8- uı.:us 6-5·1 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
-----------

F O S FA R S O L , kanın en hayatt kıımı olan kırmızı yuvarlacıklan tazeliyerek çoğaltır. 
Tatlı ittah temin eder. Vücuda devamlı gençlik, dinçlik verir. Sinirleri canlandırarak aıabt 
buhranları, uykusuzluğu giderir. Muannit inkıbazlarda, barsak tembelliğinde, Tifo, Grip, 

Zatürrieye, Sıtma nekahetlerinde, Bel gevıekliği ve ademi iktidarda ve kilo almakta ta· 
yanı hayret faydalar temin eder. 

_ FOS FARS O L'ün: Diğer bütün kuvet turuplarından üstünlüğü DEVAMLI BiR SURETIE 
§ • KAN KUVET IŞTIHA ŞURUBU KAN, KUVET, lŞTIHA TEMiN ETMESi ve ilk kullananlarda bile tesirini derhal göı· 
- J ' termeıidir.... Sıhat Vekaletinin resmi müsaadesini haizdir. Her eczanede bulunur. 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

• 

MEŞHUR 

ANKARA V ALILICt 

Ambar aranıyor 
Ankara Vilayetinden : 
Bölmeli veya bölmesiz 400 - 450 

metre murabbaı genişliğinde 9ehir da
hilinde bir anbar binası aranılmakta
dır. Taliplerin Necati bey mahalle -
sinde aaylavlar sokağında Ferah a -
partmanında Ziraat mücadele müdür
lüğüne müracaatları Telefon : 2309 

(2094) 12068 

ANKARA DEFTERDARLIGl 

Maaş eshabına 
Ankara Defterdarlığından ı 
1 - Mütekaidin mülkiye ve askeri

ye ite dul ve yetimlerinin haziran 940 
yoklamaları 6. 5. 940 tarihinden 28. S. 
940 tarihine kadar yapılacaktır. 

Muhtelif ahıap malzeme ahnacak 
Türk Hava Kurumu Türkkuıu Genel Direktörlüğünden ı 

Cinsi Miktarı Muham- İhale 
men Bed. M. Teminat Tarihi Günll 

Beyaz ve çıralı çam 93 M1 

DıJ budak, karaağaç, 
ıhlamur, me§e, kesta-

4.350,- 326,25 9.S.940 Per§embe 

ne ve ceviz 16 M' 1.100,- 82,50 9.5.940 .. 
Yerli kızıl ve kara-
ağaç kontrplak 900 adet 2.000,- 150,00 9.5.940 .. 

Cinsi ve miktarlariyle muhammen bedelleri ve muvakkat teminattarİ 
ihale tarihleri ve saatleri yukarıda yazılı ahşap malzeme, ayrı ayrı e~ 
meye konulmuştur. Şartnameleri parasız olarak verilir. Taliplerin bl' 
gün ve saatte muvakkat teminat ve lüzumlu vesikalariyle birlikte 'li 
Hava Kurumu Genel Merkez binasında müteşekkil satın alma komis 
na müracaatları. 1588 

.:::!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
-; Ereğli havzası kömürleri satış birliğinden : = 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı karam - nin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden 

:= ·· Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği" " = Merkezi ZONGULDAKTADİR 
_ Birlikten Kömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 t 

E: rihine kadar fstanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numara 
:= ve 15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zongll = dakta SATIŞ BlRLtCt MERKEZİNE müracaat eylemeleri Il 

zımdır. 

RADYOLRRI 

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

Defterdarlık muhasebe müdürlüğüne 
müracaatları. 

_ KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ : = 1- Kömür alıcılarının Kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttıf -= 2- Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. 

• 3 - Yukarda gösterilen günlerde 
müracaat etmiyen ve yoklamalarını 

yaptırmıyanlµın bu yoklama muame
lesi bizzarur umumi tevziattan sonra 
yapılacağı itln olunur. (2075) 

12059 

Telgraf adresi : ZONGULDAK - SATIKÖMÜR -= Telefon : 145 ZONBULDAK 6123 

~.ı. ı.ı. ı ,ı,ı, ı, ı,ı, ı, ı, ı, ı,ı, ı,ı, ı,ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı,ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ı, ~ '. '. '. '. ', ~ '. '. '. '.'. ', ~ '. '. '. '.'. '. '. '. '. '.'. '. '. '. '. '.' ~ 
§ Türk Maarif Cemiyeti umumi merkezinden 

~11111111111111111111111111111111111111~ : Türk Maarif Cemiyeti umumi heyeti aşağıdaki rüznameyi mUı" - K ı • f f k - E kere etmek üzere 10 Mayıs 940 cuma günü saat onda Yenişehir ı<I' E e epı r . satı 1 E = zım Özalp caddesinde Cemiyet Kolleji binasında toplanacaktır. Ct' : k • 1 k : ~ miyetin müessisluile taşra şubelerinden gönderilen delegelerin tol" 
§ ve ıra ı § = ıant1da hazır bulunmaları rica olunur. 

~ Ankara·nın 06lbaşı ve Bursal kö- ~ ~ R U z N A M E 
- 1- Umumi heyetin açılması, 

E yünde 3 müstakil çiftlik kunılabile - : : ., Umumi heyet müzakerelerinin idaresi için bir bacıkan, bir at' 
: cek büyük kıta.da tarlalar, 10 binden : : __. :.-
: fazla armut ve sair meyva ağaçlan : E başkan ve iki katibin seçilmesi, 
E bulunan bahçeler, ruhsatiyesi alınmış E E 3-' İdare ve hesap raporlarının tetkik ve bir karara bağlanması, 
: tuğla harman yerleri, içinde ı.ahlil e- : : 4- Nizamnamenin 23 iincü maddesinin qağıdaki şekilde değif ' 
E dilmiş maden ıuyu ve müteaddit iyi E : ~: , ilmesi : 
: sular mevcut arazi, sulak ve çayırlık : --= Madde : 23 - Cemiyetin umumi heyeti her iki yılda bir, Merıceı 
: yerler. Gerek toptan ve gerekse kıta : E halinde ı&atılacak veya uzun muddet E : idare heyetince tayin edilecek günde toplanır. 
: için kiraya verilecek ve yahut ortak- : E 5- Cemiyetin bütçesini onaylamak, 
E !ık olarak işletilecektir. Bu meyanda : : 6- Cemiyetin daimi memur ve öğretmenlerine ait tasarruf 8811' 
E Gölbaıı nahiyesinde han, değirmen o- : E dığı nizamnamesi hakkında görüşme, 
: cafı, dükkln ve desti imallthanesi gi- : E 7- Yeni merkez idare heyeti haları ile yedeklerini ve hesap ırıU-
: bi emlik de mevcuttur. Taliplerin : : rakiplerilc yedeklerini seçmek. (2095) 12091 E Burul köyün.de 30 numaralı hanede : 
: Galip Ünver'e ve yahut Uluı razetesi : ~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
;: ilin memurluğuna müracaatları. E ------------------------_., 
':iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 

AnlCara satış yeri: Kazım Rüştü, tüze caddesi, gençağa apartmanı No. 6 J ...................................... " SAYIN ANKARALILAR) 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııL. -
Ereğli kömürleri işletmesi kömür E ------- -E satış şubesinden : E 

E Ereğli Kömürleri İşletmesi Kömür Satış Şubesinin bilumum mev- E 
: cudat, teahhüdat ve mattabatı bütün hukuk ve vecaibiyle 3780 nu- :E 
: maralı kanuna müsteniden 2/12899 numaralı kararnamenin 3 sayılı E ---_ kararı hükmüne göre teşkil edilen 

: " Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne E 
- devredilmiı olduğundan atakadarların her türlü işleri için 15 Ma- : 

yıı 1940 tarihinden itibaren l\lerkezi ZONGULDAKTA buluna- : , 
: cak olan adı geçen Satış Birliğine müracaat etmeleri. 6124 • :E -.,,ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır"' 

PO·KE 
K ER «at h•çakları en mt sakah bile 

·~ı;;§iiijijiiii_iiİQ~~._. .. _)"(P-:J"IP~•J::fj .. i• yener ve cildi yumuşatır. 

Her yerde POKER traş bıçaklarını 

ısrarla isteyiniz. 

K 1. R E ç .1111ııı11111111111111111111111111111111L. 
-
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- : FİL DOKTORU : - . - - -: 1Cutıh71 ııımiyle ıaaraf pi:ruıda eıı rolı : : Ollver Hardi : 
:ınr. En yiilutlc r1ndım1a Ytrdiiini, iic •enedir : : , ,. : 
:~u ~at yapan ulamııtır Ankare ountuı : : Turkçe ıoz!U : 
:'!useria Orılc Tele fon 2078 1175 : - -

Kirahk mel ruı yah 
Vanıköyünde, meyva ve çiçek 

bahçeleri, terkos, elektrik, hava
gazı, radyo ve banyo tesisatlı, 
muşamba döşeli ve möbleli, ka
dın ve çocuklara mahsus kapalı 
deniz banyosunu havi bir yalı 
yaz için kiralıktır. 

İstanbul, Galata, Voyvoda 
caddesi 40/42 numaraya müra-
caat. 6128 

Enver Baki 
Kadın terzisi 

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

Telefon : 1769 

~ ...................................... .... 

.:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -: Resmi daire ve müeaaeıelere ---E elveritli ---- -- -: Kirahk büyük apartman : 
Za1i - D. DtNİf yolları idaruinden aldıiım : : 

23748 ıicil No. lu lııi•i:rtt cüzdanımı lı17bettim. : : 
Yrnisini alacafnnclın eıkiıinin lıiikmü olmadıiı ilin : Adliye Sarayı karşısında 40 : 
olanıır. : ı.>dalı kaloriferli Sakarya apartı- = 

D. D. yolları Anurı iııuyonu 211. ci lmım· :E manı 1 Haziran 1940 tarihinden : 
da bekçi Ömer oil• Süle)'1114n Akan 1761 E itibaren toptan kiralıktır. Kapıcı E 

: Ahmet'e müracaat. Tel : 5589. : - --rr============::--, ., ı 111111111111111111111111111111111111 ı,.. 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6736 

İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Ne§riyatı f dare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

l Mümtaz Faik FENiK 
MUesscse Müdürü: Naşit UL UO 

ULUS Basımevi ANKARA 

YENİ SİNEMA 
Bugün bugece 

Dans kıralı Frcd Astalre ıılmdlye kadu.r 
~evirdlA'f filmlerin en gtlzell 

Dansın zaferi · 
Neşe - Zarafet - Dans filmi 

Se8.I18lar : 
Saat: 14,30 - 16,30-18,80 da 
Gece saat tam 21 de 

Piyangocunuz HAFI ARAÇ'ın Bankalar eıd' 
desinde 28 numaralı TAN TERZİ EVİ yanıll' 
da ( TAN PİYANGO GİŞESİ ) ni a~tığııı' 
unutmayın. Zengin olmak istiyorsanız Milli 
Piyango'nun 2. inci tertip biletine Hafi Ar•; 
ın elinden başlayınl• ••• 

Bankalar caddesi, No: 28 TAN TERZİ E"I 
yanında ( TAN PİYANGO GİŞESİ ) saııf 
bi HAFI ARAÇ. Tel : 1626. 171 

--
ADEMİ İKTİDAR 

ve BELCllEVŞEKLlGiNE -
:HDRMDBI 

Ta bJetle ri her eczanede bulun ur 
(Posta kutusu 1255) Galata, lstanbul 

- -
HALK SiNEMASt sus 

Buglln hugcce 
Haydut ve kovboy iki macera 

l - Gangıterin itirafı 
2 - Kovboyun intikamı 

Bilinmlycn haydutların iç yUzleri 
Seanslar: 
Saat: 14.30 - 16.80 - 18.30 ve 21 de 

Saat: 12,15 

KADIN 

ucuz matine 

KALBİ 

Bugün Bugece 

Harold Lloyd (Lul) nln en eon fil 
Tilrk~e &ozlü 

FİRAVUNUN Kızı 
Bu filmde kahkahalar kırnlı ıeyire' 

rinl kahkahadan kaultacaktıt· 

Seanslar: 
Saat: 14 -16 - 18 - 20,80 da 

Saat: 12 de ucuz matine 

- 1 : ., lll 1111111111111111111111111111111 lll l r"' ., ı 111111111111111111111111111111111111 • • _/ 
·~~~~~~~~~~-"-~---~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~-- J. 

Fırsatı kaçırmayınızDüM .. n,::ıurmOP.TA- LOEWE~F!$~~~~~;~ 12 ay vadeli safıc yapılmaktadır p.!_·~dı::~·~~~ 
1'1 fHtlA\I ı • A il ı 4 a ı. 1 Telefon ı 31So 


