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ikinci aayfamızda okuyunuz 

Beşiri petrolüne dair Başvekilin izahları 
Beşiri' de hakikaten P(etrol sahasına tesadüf 

: edilmiştir. Hattın oraya temdidi mümkündür 
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Orf i idare kanun layihasının 

dün ilk müzakeresi ya·plldı 
Büyük Millet Meclisinin dün yaptığı toplantı 

Büyük Millet Meclisi Dün Saat 15 te Dr. Mazhar Ger
men'in reisliğinde toplanmıştır. Emin Aslan Tokat'ın 
belediye kanununun bir maddesine bir fıkra ilavesi hak
kındaki kanun teklifi üzerine Dahiliye Encümeninin 
hazırlamış olduğu mazbata okunup kabul edilmiştir. 
Dahiliye Encümeni, tadil teklifinin kabulünden, bekle
nilen faydadan çok mahzur doğabileceği mütaleasında 

bulunuyordu. 
Bundan sonra kürsüye gelen Nafıa Vekilimiz general 

Ali Fuat Cebesoy Ruznameye dahil maddelerden, Di -
yarbakır istasyonundan İran hudutlarına kadar yapıla
cak demiryolu hakkında hazırlanmış olan kanun layiha
sının müstaceliyet karariyle müzakeresini teklif etmiş
tir. 

Muvakkat Erzincan ıehri hemen hemen kurulmuı gibidir. Burada hayat eski seyrini almııtır. Erzincanl1-
lar yeni ıehir kuruluncıya kadar bu muvakkat Erzincan'da kalacaklardır. Yukardaki resimde muvakkat 
Erzincandan bir aokafı görüyorsunuz. Foto Muhabirimiz Cemal Iııksel'in aldığı diğer resimlerimiz 4 üncü 
aayfamızdadır. 

B. Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) Diyarbakır'dan 

İran istikametinde uzatılan bu demiryolu üzerinden, 
son zamanda bütün memleketi sevindiren petrol menbaı
nın bulunduğu Beşiri'ye bir şube hattı ayrılmasının çok 
lüzumlu olacağını söyliyerek kanuna bunu temin edecek 
bir fıkra ilavesini teklif etti. 

BQ,fveküimizin sözleri 

BCl§vekilimiz doktor Relik Saydam 
Bimıil iıtaayonunda 

Bundan sonra kürsüye gelen Başvekilimiz doktor Re
fik Saydam aşağıdaki beyanatta bulundu: 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Baıvekilimiz 

C. H. P. Genel 
Sekreterliğinde 

f' SaYm Baıvelrilimiz Doktor Re
ılc Saydam dün öğleden evel 
~·H.P. Genel Merkezine ıelerek 
l'.•r-ti Genel Selaeteri Doktor Fik· 

lllllllllllllll~lllllllfllll 

Dün Büyük Millet Meclisinde 

Örfi idare kanun 
lôyihasının metni 

Örfi idare kanun layihası memleketin yüksek 

menfaatleri için çok mühim hükümleri havidir 

B. Vin•ton Çörçü 

Çörçil' e geniş 

selahiyetler 
verilecek 

1 T Uzer tarafmdan karıılanmıı 
~e hir ınüddet Parti itleriyle met· 
aul olınutlardrr. 
~ sa--assanssnn ....::::::? n 

Hükümetçe hazırlanarak geçen yılm ni
sanında Büyük Millet Meclisine takdim 
edilmis olan, "Örfi idare kanunu layihası" 
Milli Mudafaa, Dahiliye ve Adliye encü • 
menlerinde corüşüldükten aonra umumi 

heyete ıelmistir. L&.yihanm ilk müzakere-. 
si Büyük Millet Meclisinin dünkü toplan- Londra, '5 a.a. - Deyli Telegraf ile 
tısında yapılmıutır. Niyuz Kronik!, harbin idaresine mü • 

Örfi idare kanunu liyihaar beı kısım - teallik kararları tanzim ve tatbik et-
( Sonu s. inci say/ada ) ( Sonu 4. üncü say/ada ) ltalyan buhranı 

hakkında 
"1i.ilahazalar 

Şiddetli kar fırtınasına rağmen 

Falih RJlıı ATAY 
. lf er tarafta hemen herkesin zih • ' 

~•ili ~ir aual i,gal ediyor: ltalya har· 
e
1
t•recek mi, girmiyecek mi? 

... llgiltere ve Fransa Akdeniz'de 
"'e .. h fUpheaiz kara hudutlarında her • 
t ~~i bir müdahaleye kartı harp 
t \ •~leri almııtır. Çünkü bütün 
h~ bıınler, rivayetler ve tefsirler tek 
1ıı 1" !loktada birleıiyor: ltalya'nm 
... " •ktamdan yarın sabaha ne ya • 
"•P•ca"' b'l' • • b'' le gı ı ınemez ! Vazıyetın oy-
bi) A~~dufunu tekzip bile etmiyen, 
•a a ıa muharrirlerine mukadderat 

•tının Id " ·ı A • kt blahz: .?a • ıgmı ı an ettı~e e 
bla ur gornuyen bir devlet, hıç ol· 
lıid~aa müttefiklerin tedbirlerine 
t&t' et. etmemek lazım gelir. Fakat 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Müttefik kuvetler Narvik'e 
derece derece yaklaşıyorlar 
Norveç ordusu şimalde yenidAn organize edilecek 

Almanların Narvik'te ani bir taarruza 
geçecekleri Stokholm' den bildiriliyor 

•Ptır k' •t 1 1 . b h :tıl"I k 1 1 a yan gazete en u a-
teh~· tedbirlerini bir nevi tahrik ve k 1 1 

titnı!t,tel~kki edecek kadar ileri Hegra a esı 
l ış erdır. uzun 

bir mukavemetten 

sonra teslim oldu 

ı. talyan h k . • 1 .. 
r>İlırı· are ehnın ne o acagını 
kete 

1~h~z. Ancak böyle bir hare • 
:ti.hi .. ; .~?'al verdiren aon buhranm 
lİbi ı, .. 1 .~ •ebebi vardır: Biri, İtalya 
luka :Y~k bir devlet, kendisinin ab-
h ••az:... t' •rrtrn"ı re 1 altına alınmasına ta· 
Akden~ ,~de_rnez; ikincisi, İtalya Londra, 6 a.a. - Royterln aldığı son 
kerrıe:z: ı:z: e ıngiliz hakimiyetini çe· haberlere göre, müttefik kuvetleri, Nar
lbek dA Ve hayat sahasını geniş1et • vık'e derece derece yaklaşmakt&dır. 
t' avaanıı '"dd .k Hava eeraitl çok gayrimüsalttlr. Ns.r· 
1l"errıez:. Uzun mu et gee: - vik mıntakaaında eiddetli karfırtıı:ıa.sı hll 

O halde _ küm sürmektedir. 
dırla ? l rrıuttefikler ne yapmalı· Narvik teki alman kuvetıeriı:ıiı:ı mlkda· 
"- l" talya'v. hl k d . ti' ı nnm aşa,tı yukarı dört bin olduğu tahmin 

•inıeJ'd· .T• a u a an ıs s • edilmektedir. 
( 

1

8 
ırler; Akdeniz' de lnvil • • Londra askeri mahfilleri, bu mınt 
oaıı s. Iaci u.yf ada ) ( Soaıı S. inci uy/ada ..\ 

İtalyan talebeleri 
••ııııııııııııııııııııııııııııııııııısıııııııııııııaııııııııı'J 

Milôno'da Fransa ve 
İngiltere aleyhinde 
nümayişler yaphlar 

Bir Fransız gazetesine göre 

İtalya kati karar almadan önce 
birçok taleplerde bulunacak 

lngüiz Nelıon zırhlııı top atl§i yaparken 

Roma, 6 a.a. Havas : 
Milanodan haber verildiğine göre, j llflllllllllllllllllllllllllllllllllllJlfl 

3 mayıs ak§amı 100 kadar talebe Fran· 
sa ve tngiltere aleyhinde nümayi§te B 1 ı d 
bulunmuştur. Talebeler Fransa ve İn· U gar a1ansı a 
giltere aleyhinde bağırıp çağırarak 

ve bu iki memleket aleyhinde hasma
ne hisler izhar ederek sokaklardan 
geçmişlerdir. 

ltalya Veliahti Papayı 
ziyaret etti 

Roma; 6. a.a. - İtalyan veliahdi ve 
refikası bugün saat 11 de Vatikan'ı zi
yaret ederek Papa tarafından resmen 

Yunan hududundaki 

tahşidat şayialarını 

tekzip ediyor 
kabul olunmuşlardır. Bu ziyaret esna- Sofya, 6 a.a. _ Bulgar Ajansı bil-
sında İtalya'nın Papalık nezdindeki diriyor . 
büyük elçisi de hazır bulunmuştur. .. 

tt 1 a 1• hd' ·ı k p • Yunan hududunda turk kıtntının a y ve ıa ı ı e arısının apa ya .. S f · 
yaptıkları zi aret İtal a'da bü ilk bir toplandıgına ve bun~n o yada endı -
al t!ka a dy t By · y. şe uyandırdığına daır olarak yabancı 

a uy n ırmış ır. u zıyaretın ta. .. 
a b. ·ı · et' h' . memleketlerde çıkan haberler muna -m men ır cemı e zıyar ı ma ıyetın- . . 

de olmadığı bildiri! ekted' sebetıyle, bulgar A1ansı Sofyanın 
~ .ır. böyle bir tahşidattan hiç bir malfrnıatı 

ltalya ~ond~a da;ı ızahat olmadığını ve buna binaen bu pyia i-
ıstemıf mı? le mlinaaebettar olarak yapılan her 

Londra; 6. a.a. - Royter'in bildir - türlü tahminlerin asıl ve esastan iri 
diğine göre, ingiliz deniz cüzütamla· olduğunu bildirmiye mezundur. 
rının Akdeniz'de tah~itleri hakkında 

( Soau ı. illıcü ıanada) JIJlllJlllJllJlllllllllllllJlllllllllUll 



aı 

a 
( 

-2-

Ed biyai aleminde : 

Kendi dilinde 
bul mıya 1 

•• 
şıır 

r 

ULUS 
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H A V A .................................................... 
Dün ıehrimize f indık 

büyüklüğünde dolu yağdı 

SPOR 
w •• 

Güre~~ilerimiıin 

Kahire eki 
Kendi dillerindeki ışiiri son damlasına 1 bir yerde aramak zahmetine katlanmadık

kadar içerek yabancı dıllerde şıır arayıp lan için yabancı lisıında rastladıkları ılk 
bulanlara ne mutlu 1 romana vuruluyorlar. Ve bu romruıcı on -

Dün şehrimizde hava umumiyetle çok 
bulutlu, ve yacıı.;h seçmiş, saat 11,SU da ya
ğan yagmurla karışık bazı semtlere fındık 
bilyüklüğiinde kuvetlice dolu düşmliştür. 
Ruzgar cenubu şarkiden saniyede en çok 
7 metre hızla esmiştir. Günün en yuksek 
sıcaklıgı 21 derece ,kaydedilmiştir. Yurdda 
hava. Ege, orta ve ı;arki Anadolu mıııtaka
ları, Trakya ve Kocaeli'de yer yer yafışlı 
diger mıntnkalarda çok bulutlu geçmiş, İz
mir, Kocaeli ve lstanbul'da yağış esnasın
da dolu dıişmü~tıir. Rüzgirlar ccnabu şar
kide şimal, diler yerlerde umumiyetle ce
nup istikametlerinden saniyede en çok 9 
metre hızla esmilitİr. 24 saat içindeki ya-

muva fal(y fi 
Asıl şiiri yabancı bir dılde tatmış olma- larıı butün bir edebiyat ve sanat dersi ve

larına, şiiri yagdan kıl çeker gıbi bir çok riyor ve böylece şiir susuzluğunu romanla 
dillerde bulmalarına ragmcn bir gun ağız- gidermiş oluyorlar. 
larını silıp kendi dillerınin sofrasına bng- İşin karışık tıırafı şiir susuzlubunu gi-
dnş kurup oturanlara ne mutlu 1 deren bu nevi romanlıırın ekseriya o dıle 

Bir de iiri yalnız yabancı dillerden ta - terciime edilmiş kitıı.plar oluşudur. Başka 
dan, yabancı ~eşmelerden içen ve anıı dili- dilleri bilmiyorum. Ama fransu:ca ogren -
ni yalnız gündelik işlerinde bir binek hny- mek istiyenler fransızcaya başka bir dil -
vanı gibi kullananlar var. Ben bir aralık bu den tercüme edilen bir eserin daha kolay
zevata gıpta ederdim. Ne olursa olsun balı- !ıkla anlaşıldıı:ının her halde farkına vnr
çesinde şiir gibi nadide guller açan her han- mııılardır. 
gi bir dile tesahüp etmek hakikaten grpta 
edilecek bir meziyettir. 

İçlerinde konuştuklan dile tamamiyle 
yabancı oldugum için bildikleri lisana nü -
fuz kudretlerini müthiş merak etliyordum. 
Lisan bilenler bu kimselerin mezkUr dille
ri "ana dilleri" gıbi bildiklerini soyliıyor
lardı. 

Aradan zaman geçti. Bu zevatın ana 
dillerini ne dereceye !tadar bildiklerini oı:
renince artık yabancı dillerdeki kudretle -
rini merak etme:ı: oldum 1 

Ben kendi hesabıma frnnıızc.aya Dostoi
evıki'yi okumakla başladım. Rusça yazıl • 
mış bir eseri bir fransız tercume edıyor ve 
ben onu okurken turltçe duşunuyoruml di
limın imkanlarından. şiirlerinden o zaman 
tamo.miyle bihaber oldu ,um için Dostoiev-
11ki'd: buldugum kıymetlerden birısıne de 
ı;iir diyordum. Ve bu ıiır beni doyuruyor
du. Romanda şiirin mukemmelen barınacıı
ğına §ahit oluyordum Romanda ıiiri çırıl
çıplak bulmak imkansızdı. Romanda ı:;iir 
karpuz çekirdekleri gibi h!ldiseleria kalın 
kabukları arnsına gomülmıiştu. Az f"kat 
ciz ııiiri ben kendi hes bıma ilk defa Dos -
tolevıki'd: buldum. Zamnn geçtıkçe bu 
maceranın biricik kahramanı o\m dıi:ımı 

ııların karemetreye bıraktıktan su mik
duları Marmara hnvzasır.da 2-3, Egc'de 3, 
orta Anadolu'da 1-18, Ak.deniz aahilleıi.nde 
1, ııarki Anadoluda 6-Z2, Karadeniz ahil • 
!erinde 2-9 kilogram arasındadır. Saat 14 
de yapılan rasatlarda günun en yuksek sı
caklıklıın Erzurum'da 10, Zongul'dakta 11, 
Edime'de 14, Van.tlı ıs. Nazillide 16, Eı
kişehirde 17,Sıvaııta 18, İstanbulda 19, Si
irtte 20, Konyada 23, Kıraehirdc Z4, Urfa
da 25, İskendcrunda 26, Adanada 27 dere -
ce olarak kaydedilmiııtir. 

Kahire, 6 a.a. - İstanbul gilreş e -
kibi ile lskenderiye temsili takımı a· 
rasında yapılan güreşlerde Kandemir 
Hüseyin ve Yaşar sayı hesabiyle, Yu
suf ve Adnan tuşla galip gelmişlerdir. 
Mustafa berabere kalmış, Çoban Meh
met sayı hesabiyle yunanlı upakisi 
mağlup etmiştir. 

Maçlarda büyük bir seyircı kütlesi 
bulunmuş ve güreşçilerimizı candan 
alkış1amıtlardır. 

İzmir lise i in 
atletizm amı 

Şiir susuzluğunu balika dillerde tatmin 
ettiklerini iddia edenler kendi dillerinin 
imkanlarından, onun mecralarından, geçti
fi inbıklerden tarnamiyle bihaberdiler. 

Dilimizin butun imkanlarını zorlıyan, 

onu besliyen, suslıyen ı;airlerini tanıma -
dıktan sonra hır halk türkusiinün kanathn 
arasında ylikselcn sabipsız ıiiri tadarna -
dıktan ıonra dilimizin köşesine bucafınıı 

e remeyıp, onun mahzenlerinde, mohrem 
koşelcrinde. çıkınlannda bir sır gibi uk -
lamın ıiıri sezemediktcn sonra o dil: ana 
dıli demek neye yarar? 
Bır toprak desti, içerisine konulan şara

ba ı:.asıl kendısinden belirsiz bir parça ko
ku, bir parça lezzet katarsa her şair de 
kendi diline bir !jtinİ, bir lezzet verir. 

Her memleketin kıyısı bucağı vardır. 
Her kıyının, her iklimin kendisine has ak
ıisadalarla dolu kelimeleri, darbımeseUeri, 
umulmadık cümlelerin arkasına saklanan 
mi.nalan vardır. 

Herkes kendi baçma kendi dilini fethe • 
demez. Senelerce itimizi gorcn, ağzımızdan 
eksik olmıyan kelimeler ve cümleler var -
dır. Zaman seçtikçe bu kelime! ~rin içeri -
ıinde saklı olan mlna başka başka kisvele
re burunlir, daralır veya birdenbire ecni&'.
ler. Bu kelimelerin kabuğunu kırıp içeri
ıindeki Usare dolu meyvayı biz: sunan ıa
irlerdir. 

Soylemek lıted(ğimi Yunus'tan aldığım 
ıu satırlar arasında bulacağınızı tahmin 
ediyorum: 

Benim gönlilcüğüm ey can çıbgeldi çı
kıgider. 

Bu gözlerim cloıt yüzüne bakageldi b•
kagider. 

Dost bahçesinin (i.ılleri Jcokıgeldı ko
Jr.agider. 

Hergün kullanılan, ayak altmd:ı gezen 
ve soylene söylene aşınmı:s cililanmıı 

emektar kelimeler vardır. Bu kelimelerin 
mlnası bfitiın vüzuhiyle derhal arkaların -
dan gelir. Onların kasdettifi rnlnayı bilmi
yen ve &im ek süratiyl: idrak etmiyen yok
tur. 

••• 
Yalnız eiirde degil, butıin sanat kolla

rında sanatklr, maksadına en kıaa yoldan 
gıdendır. En ufak bir vuzuhsuzluk, bir bu
lanıklık, her ho.ngl bir iıçlllk gayreti ba& 
kaldırmadan sanatk9.r ıöyliyeceğini çoktan 
bitırmi& olmalıdır. 

Karışık iolere aklı yatmıyan halk dilin
de her eey vazıhtır. Çok okumuıı yazmııla
rm ciltler dolusu kitaplarla ifade etmek 
istediğini o, gündelik cümlelerd:n birisine 
ııidırnuya mecburdur. 

Yahya ı.:emal'in : 
Bitsin b:ıyırlısiyle şu beyhude sonbahar. 

Mısrafmdaki ''hayırhsiyle" kelimesi yu-
karda iıarct ettiğimiz "hergiin kullana kul
lana apnan ve manasını herkesin şimıek 
aiiratiyle kavradığı" kelimelerden birisidir. 

Yunus'un dili is:: bu nevi kelimelerin 
cennetidir". 

••• 

anlıyorum. Benim gibi dalıa yuzlcrce va -
tandaşın ilk ve hakiki edebiyat dersini an
cak yabancı dillerden aldıklarını g rüyo -
rum. Fakat Allaha çok ııiikiır guzel tcs -
düfler bana kendi dilinun imk nlnrrnı çok 
yakından tak{p etmek zahmetini verdi. V: 
yabancı dillerde kırıntılarıyle geçindic m 
ıiir ziyafetine ana dılinıin sofr ında kıı.

vuştum. Dansı yarımyamalek bir dille Bau
delaire'leri, Rımbeau'hırı, Malarmais'lcri 
kemiren ve butıin eiir dunyasını garptn sa
nan, fransızca d!iı;ünfip tllrkç~ yazan dost
lar başına! 

Resim memleketimize heniız girdi. Hey
kel keza, tiyatro oyle, roman öyle. Fakat 
bu toprak mimarinin, tezyini sanatların ve 
eiirln en nıuhteşcmini, en hakıkiııni, en ha
lisini bolbol yufunnuıtur. Dilımiz ylizler
ce &:lirin bahnriyle çiçckle:.1miş yüzlerce 
hasadın bereketini görmiıştıir. Kc..'ldi dilın
de şiir bulaouyan, dillerinin ucundaki tad
dan haberi olmıyan betbahtlar yabancı pe
teklerdeki balı yalayadurııunlar, biz dili
mizin koşcsini bucagını kanısurıılım. Orıı.
da bizi abid edecek kadar 5iir bulacafız. 

Bedri Rahmi EYÜBO(;LU 

Ordud cocuk 
.> 

esirgeme e i 
Ordu, 6 a.a. - Dün Çocuk Esirg: -

mc Kurumunun yıllık kongresi Parti 
reisinin başkanlığında toplanmıştır. 

Mesa; ve hesap raporlariyle lıütçe ka
bul edildikten sonra kurumun çalışma 
sı takdirle karşılanmıştır. Kurum bir 
yıl içinde müteferrika yaröımlar dı -
gmda 123 fakir talebeyi giydirmiştir . 
Yeni bütçe ile 940 da bir çocuk bakım 
yuvası açılacaktır. Kongre yeni idare 
seçimini yaptıktan büyliklerimıze ta -
zirnlerini teyit eyledikten 6onra çalı~ 

masına son vermiştir. 

Köy gencleri i~in a(ılan 

kurslar iyi netice ·erdi 
Maarif Vekaleti, Bursa ve Konya'da. 

tecrübe mahiyetinde koy kızları ıçin ıcy -
yar dikiş, biçki kursları açnııı:;tı. V ck5.lct 
bu defa da Edime, Konya, Bursa ve Ankn
rada seyyar d:mircilik ve marangozluk 
kursları açmııtır. Veklilet, önıimiizdeki se
ne yurdun muhtelif yerlerinde bu kurslar
dan açacaktır. Bugıine kaclır alınan neti -
celer çok memnuniyet verici olduğundon 
Vekalet, en kısa bir zamanda h:r koytimUz 
için dikit ve biçkiden anlıyan kızlarla, ko
yün ufak ve miıbrem itlerini gorecek de -
mirci, marangoz kızlar yetiı;tlrmek kara
rını vermi5tir. 

vle iye Mec isin'n 
ünkü lo lanflıı 

Belediye Meclisi dün reis vekille
rinden B. Fevzi Kütükçü'nün reisli -
ginde toplanarak cncümenlerden gc -
len işleri müzakere ve kabul etmiş 
1940 masraf bütçe projesini görüş
müştür. Bu münasebetle azalardan 
bazıları söz alarak muhtelif şehir işle
ri hakkında müta1ealar serdetmişler, 
reislik makamından muayyen mesele
ler hakkında temennilerde bulunmuş
lardır. Belediye meclisi bugiin tekrar 
toplanarak 1940 bütçesi üzerinde gö
rüşmelerini tamamlıyacak ve kurulan 
muhtelit encümenden gelecek şehrin 
meydan, cadde ve yol isimleri hakkın
daki teklifleri görüşecektir. 

Balıklı nıın hastanesinde 
Y edikule'de Balıklı rum hastanesi 

bahçesinde dıkilmlıı olan Reiıicilmhuru -
muz Milli Şefimiz İsmet İnonU'nün büstü
nün açılma töreni 19 Mayıı günü yapılaca
fı haber alınmıştır. 

Dahiliye memurları kanununaa 
yapılacak değişiklik 

Dııhlllye Vektıleti, dnhlll,yc memurları 
haklundhkl 1700 aayıh kanıuıun 18 ve 1.9 
uncu maddelerini değloUren bir kanun 
projesi hazırlamaktadır. 

19 Mayıs bayramı için 
fevkalôde piyango 

Milli Piyango idaresi, yeni getirtti
ği otomatik dönen kürelerle ilk kcşi
deyi önümüzdeki 19 mayıs bayramın
da şehrimizde yapacaktır. Gençlik 
bayramı tezahürlerini takip edecek 
olan bu fevkalade keşide, on binlerce 
kişinin huzurunda ve Ankara Stadyo
munda yapılacaktır. Bu piyangonun 
diğer piyangolara nazaran hususiyet
leri şunlardır: 

Piyangoda 200.000 numara vardır. 
bu numaraların arasında 42228 numa
ra muhakkak surette ikramiye kaza
nacaktır. Tam biletler 2, yarım bilet
ler l liraya satılacaktır. Tam biletle
rin 50 bin, yarım biletlerin 25 bin lira 
kazanmak ihtimali vardır. Bu piyan
goda onda bir bilet bulunmadığı için 
plandaki ikramiye tamamen ödenecek
tir. Bu keşidede isabet ihtimali yüz .. 
de yirmi birden daha fazladır. 

Çağrı 
x Maliye encümeni bugün saat on

da toplanacaktır. 
X Adliye Enclimeni bugün saat 10 

buçukta toplanacaktır. 

İzmir: 6 a.a. - Dün İzmir ikinci 
erkek lisesinin Alsancak Stadyomun
daki atletizm bayramı çok parlak 
olmuş 15 bine yakın seyirci ile hınca 
hınç dolan Stadda emsalsiz bir gün 
geçirilmiştir. Liseli gençlerimizin çok 
takdir edilen bu bayramlarında ba§ta 
Korgeneral Rasim Aktoğu olmak üze
re General Avni, General Hakkı ve 
mustahkem mevki komutanı Mahmut 
Berkoz. emniyet müdürü ve şehrin i
leri gelenleri hazır bulunmuşlardır. 

Renk renk bayraklar. balonlar ve fla
malarla süslenen stat çok cazip bir 
manzara arzetliyordu. 

Bandonun refakati ile gürbüz ve ne
§"li hareketlen ile muntazam bir ge -
çit yapan gcn)ier çok beğenilmiştir. 

Bükreş büyük elçimiz 

dün şehrimize geldi 
Birkaç gündenberi lstanbul'da bulunan 

Bükreıı büyilk elçimiz B. Suphi Tanrıövcr 
diin sabah ıehrimlze gelmiştir. B. Tanrı
över bir kaç gÜn şehrimizde kalacak ve ba
zı Vdkiletl:rle temaslardı bulunacaktır, 

Ayvalık' ta xelzele 
Ayvalık; 6. a.a. - Dün burada biri 

35 geçe biribirini takiben üç saniye 
devam eden iki zelzele olmuştur. Ha-
sar yoktur. 

İzmirde Mersinli 
C. H. P. Ocağı 

törenle a~ddı 
İzmir, 6 a.a. - Cümhuriyct Halk 

Partisinin Mersinlidc yeni yaptırdığı 
ocak binasının açılına töreni dün par -
tili ve köylü kalabalık bir halk huzu
ru ile yapılmıştır. Törende ocak nahi
ye, kaza idare heyeti üyeleri ve ilyön
kurul başkanı bulunmuştur. Bu müna
sebetle söylenen nutuklardan tıonra 

kendisine binanın tapusu verilen ba§ -
kan Atıf İnan, tapuyu genel sekreter
liğe göndereceğini beyan etmiş, bina
nın uğurlu olması temennisinde bulu
narak kordeııiyı kesmiştir. Bu yeni bi
na ile Bornova nahiyesinde binasız 
hiç bir ocak kalmamıştır. 

Haydarpa§a ve İzmir ihracat 
gümrüğü müdürlükleri 

Haydanıaıı:ı gUmrUk mUdUrlUğüne Gllm
rUk ve İnhisarlar Vckı\leU ikinci sınır 
mUtctt1ı1lcrinden l.IB. Suphl Akay, İ:ı:mlr 
ihracat gümrüğü mildUrlliğilnc de Aynı 
VekG.let ikıncl sınıf mUfettlı;ılerlnden Na
ci Selik naklen tayin. edllmtıııerdlr. 
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Yağmurlu i da 
Çubu I 

u lama~ a 
G eçlrdlğlmlz son p:ızar annne tari

hin in sayılı günlerinden birine raıı
lıyordu. Hıdrellez'e Eski Adettir. Hıd
lellez, kendine mahsus yemekleri ve 
clı'lcn~"lC'rl arMtnda kırda geçirilir. Se
bep şu olsa gcrrk: kıştan ad!\m akıllı 
kurtulu)·or, soJıld bahara ltaVU§UYO
nız. Kıırakışın dolwıu ve yağmuru. bu
lutu ve bulanık havası yerine, parlak 
baharın gUnr"I, yeşili ve çlçC'ğl geliyor. 
Hıdrellez Jmrıı ve ak mcvmmlcrl blrlbl· 
ıinden ayıra.o gUndUr. ı mayıs namı 
Ul.tlllerlmlz arıısınn girmiş bah!ll" bny
rnmı idi. Fnknt hnftn nrn:ıına dil,şmil§
tU. Hnva da tesadUfcn kırda kalmış o
lanları bile çatı ııltlnrına aoklı.cnlt gl
bi)'dl. Bu yUıdC'n, tliblr mUnruılpse iş
tahlar pazara suklanmı,,, bugilnUn ay
nı zurnanda U:ıdrellN·e rruılaması ho 
bir tr.s:ıd l! olmuııtu. Eminim ki pazar 
gecesi birçoklarımız gtszlerimh:.I, erte
si gUnU l<ırda g çirnıek arzusu, kır ha
vasının serlnlltl ve ferahlığı içinde 
yumduk. Derken sabah oldu ... 

Y edl sekiz otoblls, arka arkaya sı
ralannıı§ bekliyor. Çauuk doldu

lar. Hareket cdıldl. Baraj yolundan aola 
sapıldı. Çubuk lstıımmetındcylz. Dl ğtln 
alayını andıran bu kn!lle, Cilmhurlyet 
Hnlk Partısl Dumlupınar nahiyesinin 
&vctlll rldır. A11ağı yukan iki yUz kl
§illk bir grup... Pazarı Ankarn'nın bu 
en yakııı kazasında geı;irmC'ğc, gU!Up 
oynıunıyn, ho,ça vakit geçlrmeğe gidi
yoruz. Yol duz, !akat huvn:ıın ağzı eğ
ri... Öyle anlı:ı.ııılıyor ki 040 ın Hıdrcl
lc'zl csl•llerınden Jın)c o parlak bahar 
giln nelen bir z fnrklı g çccck ... 

Bizim kaptıkaçtı nzmnnı otobUıı, kuş 
misali bir r;ey; adı dn "Ç:ılıku;ıu., .... ön
r.elerl blrkaçıacı idik, nrkad.'\n şoföre 
• arslansın, kaplansın.. d diler. Bir ara
lık başı tuttuk. MalQm yolculuk nükte
leri ıırasında, Çulıuk'un gilzel yoluııda 
rahııt bir yolculuk ynpıyonız. OtobUs 
halkı hlriblrlyle çubuk kaynaşıverdi. 
Ne eli koııu11malnr, ıııkrak kahkahıılar .. 
Bir aralık içimizde bUyiik bir istidat da 
ke11folundu. Snrııııa bir delikanlı, Baraj 
kenarını takip ederken: 

Sahilde aabıılı rllzgllrı. .. 
diye tutturdu. .Makamlar ve ıarkılar 

b!rlblrlnln pcıılnden geldi. "Aman knr
d ı sesini larnf etme" tavsiyelerine rıığ
nıea Çubuk uzaktan görUnUncJye ka· 
dar bu güzel &!!Sil arkadoşı dinledik. 

Bulutlu hava bir arıılık tomurcuk
lnnmıyn başladı. Otobilslln camlarında 
habbe! r belirdi, bUyUdU, hUlı\Bası ,,a. 
kır 11nkır ynğmur yağıyor. 

Bir yanda.o gUzcl sesli arkndq fa
sıllar nrasındn dolqa dursun ben Hıd
rellez kelimesini, kendimce, tahlUe ça
lıgıyonım. E!sııne mnlfiındur: 

llcs:ıpça otuz kırk nmr evel yaoamııı. 
Hızır'la jtyıı.s a<lındıı iki 'bentbeııer .. 
dllnynyı dolaşmak mııhltfimlyetlne u~rn
mışlar .. Bu iki mevhum hcmctruılml:ı: o 
znmnmlanbcrl, aynı hat Uzerlndc fakat 
aksi istikametlerde seyahat ediyor ve 
'her yılın bir ı;UnUade k!U'§ılaısıyorlnr. 
Kısa bir selfımlaşınıı, gezip dolll§tıklan 
yorlar<1cn hnh rır.ı:ımo; ftonra ycul bq• 
lıyan 365 gtin!Uk bir dUnya devri .. Ef
saneler llızır'la İlyııs'ın nerede buluş
tuklarıw da !~ta ı:;ilçlük çekmiyor: 
:M:erecl\lbahreyn'de... Ama MerccUlbah
reyn neresidir, nasıl buluııur, ne koııu
ııur, niçin dunıp dinlenmeden dolaşır 
dururlar? Bu cihetler üzerinde ne ben 
konU1mağa muktedirim, ne de serdedi
lecek tnrlht ıııUtaleaları atz okumağa 
mUteharnnıllslalz .. 

Diyelim ki MerccUlbiüıreyn Anknra
nın Çubuk kru:asıdır. Hızır'la İlyas pa
zar gi1nU işte burada, ve yağmurlu bir 
hava altında ltlU'şılaııtılnr. Diz görme
dik, knrııılB§nu§ olacaklar. 

Ç ubuk knymnknmı Niyazi Toker, 
elcld n mlilrnnuncl bir ev snhlpllğl 

yaptı. l\!lsafırlcrinl kazanın u:r.ağında 
kar§ıladı. Çubuk kazamnın. iki yUz &
vetliyi ağırlıyabllecel< çök yeri var. 
Ev salılpleıi bUyfik bir lhtlyaUa hem 
açık hem kapalı yerler hnzırlamışlar ... 
Sllnbtill havaya uzun boylu itimat ede
mezdik; fakat belediyenin karşısındaki 
parkta bir nebze' dinlenmek zevkini ye
nemedik. İlk c~lentllcr buruda başJadı. 
Davul ve zumn. bu iki eski dost ıncy
druıdn pcyrlahlanıverdllcr. Davulcular 
pek coııkundulnr. Ortada fır d!lnUyor, 
bUtlln hınçlarını gerlll deriden ı;ıkar
mnğa çalışıyorlardı. 

Çubuklular mlsa!lrlerlnl nıısıl ağır· 
IıyııcakllU'lnı bilmiyor, yağmur ve ktltil 
havn sanki onlarıa tedbirsizliği yUzUn
den olnıu;ı i;ibl tıdetA UzUlliyor, sıkılı
yorlnrdı. lfüi, kıızanın genç ve çalıDknn 
kaymııknrnınıı takıldı: 

- Blitlln hu:r.ırlıklıırm gUzel, fnltat 
havnyı temin edemedin .. 

Biraz aonra parkın bir tarafındaki 
knmeıiycdcn neşeli bir bağlama sesi es
meğc bll§ladı. Çlsellyen yağmura rıığ
mcn kamerlycde genç bir snz ıınirlnln 
tatlı ve cana yakın acai hiç istifini 
bozmadan coşkun ve şakrnl< memleket 
havaıannın tistllnde sekip duruyordu. 
Öğle yemeği zamanı gelince, ev sahip-

lerl misafirlerini, "m ktebe.. ç~ 
lor. Mcktehln g nı, s:ılonund<> boyd 
boya sofralar kurulmuştu. Bu. L'uJll 
pınar nahiye ocağının mlık llef zıya! 
ti idi. Birkaç glln evet Ankara Halk 
nin srıhnesJnde alkışladığımız bir 
halk sanntl<fln yemete neııeıt hnvnl 
llUhak ettiler. 

Y emeği heyecanlı ltonfcranslar 
alirler takip etti. C. H. P. ounı.I 

pınar nc.hlycııt mUdUrU B. Salt bu 
zel ve s:ımlmt topluluğun ml\ğn • 
tebarüz ettirdi. Güzel yavrular, şiiri 
maıı~umcler, şarkılar okudular. AriJC 
ra Hıılluıvl sanatkllrlnn "Kanlı Nl~t\1' 
temsil ettiler. Mektebin ônUnd ki ye. 
meydanlıkta pC'hllvnn güreşleri se 
dildi. Kara Muhmut'la Tomnık'un 
ları dinlenildi. 

Altşam, ortalık yeııll karanlığa d! 
ncrkcn hareket... V c gUnUn nkşamUI"' 
Ankara ... 

HUIW!ası bu: biz Hıdrellezi böyle ~ 
çirdlk. Yntınur yemedik, gUneşten ~ 
dık, diyemiyoruz. Fakat ne canlı, ne 
mim!, ne hoş bir toplantı oldu. Çok e 
lendlk. O hüy1.ik kafile, bUtUn bu el 
ıentlyl, Partili olmaıııa verdiği yaı-ı' 
dostluğa, sıcak arkadaşlığa borçludur· 

Ah gUne§ biraz dııha c1SmC'rt da 
ransaydı... "Deryayirahmet., inden rJ 
ekalllrdl sanki 'l 

Kemal Zeki Gencosmctlf 

~-
1940 Sayımın 

haz l klar 
İstanbul; 6. ( Telefonla ) - tst 

bul'da Bakırköy ka?.asında tecrlibc si 
yımı yapılması dolayısiyle 1stanbu' 
gelen İstatistik umum müdürü B. er 
lal A vbar, şu beyanatta bulunmuştur 

" Bakırköy'de yaptığımız sayım dre 
nemesi muvaffakiyetli olmuştur. Estl 
sen bizim bu kazada yaptığımız sayıf1t 
da gaye bundan evelki sayımlarda ıne l 
cut ol mı yan son iki sualdir; yani, falr. 
rikalardaki işçi sınıfları ve pozisyo~• 
ların tefriki keyfiyetidir. Bu itibari 
dır ki, biz sanayi faaliyetinin merlct ı 
olduğu bu kazayı tcsbit, gerek Bakı''ı 
köy gerek İskenderun kazalarında yaF 
tığımız bu iki tecrübede edindiğirnil 
neticelerden 20 birinci teşrin 1940 ,ıi 
yapacagımız umumi sayım için istifa 
de edeceğiz. Propaganda teşkitatırnısl 
1 hazirandan itibaren faaliyete geç~ .. 
cck ve btitiln ne ir vasıta1annôan ı 

tifade ederek halkı sayıma hazıhya -: 
caktır. Bundan evelki istatistiklere ba· 
kılırsa, her beş senede umumi nüfu "fi 
sumuzun binde 21 nisbetinde arttığı 
görülür. Maamafih, şunu da ilave ede'~ 
yim ki, elimizde bulunan bazı vesai~b 
ve maarif istatistiklerinin gösterdiği•~ 
ne göre, nüfusumuz yalnız Balkanla!"~ 
da değil, Avrupa memleketlerinde" l 
bir çoğundan daha fazla bir artış ni" \l 

beti göstermektedir. ,, 

Armatörler anlaıtllar tı.ı 
f 

İstanbul; 6. ( Telefonla ) - U:r:ıtıl 
milddetttenberi deniz nakliyatı işiıJ t 
milştercken halletmek için tetkikle'~~ 
yapan armatörler, anlaşmışlardır. l 

Armatörler, alınacak işlerin doğrıJI lli 
dan doğruya armatörler birliği tara • l!\ 
fından kabul olunarak tevziinc karı'~ 

• 1 d" 1" vermış er ır. _. 
Bu hususta Ankara' da temaslar ys• ~I 

parak hükümctin noktai nazarını öğ' la 
renmek üzere armatörler heyeti An 'llk 
kara'ya hareket etmiştir. h 

Dolmabahçe izdiham1 hadisesi ~i 

Ana dilimizi yalnız basımıza öfrenemi
yoruz. Bize dilimızi oır;reteıı ne anamız ne 
mekteptır. Dilımızı biJ:e oğreten onun ta.
dına vardıran şairlerdir. Çünku kelimele -
rin ımkanlarını ancak onlar bilirler. İçle -
rınd: olup bitenlerı bize nnlatabılmck için 
onların kelimelerden ve kelimelerin onlar
dan çektiğini bir Allah bir de münekkitler 
bilir 1 
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İstanbul; 6. ( Telefonla ) - On bi' il fı 
vatandaşın ölümüyle neticelenen Dol• '>'d 
mabahço'deki izdiham hadisesi iç.iıl ~:t 
bugün vaka mahallinde keşif yapıl " •tte 
mıştır. Keşif esnasında h1idi6enin 6tıÇ' 'ı>l 
lusu sanılan eski Emniyet müdürü ı;. •it"· 
Salih Kılınç ve muavini KAmuran dl ' " 
bulunmuş kendilerinden izahat alın • ~ti 
mıştır. "'d 

••• 
G\ıya ana dilinde tiir hulamıyanlardan 

bahsed•yordukl Evet kendı dilınin imkan
larından bihaber olanların başka dillerde 
nel:r buldukları hakikaten merak edile -
cek bır ıeydirl 
Yabancı bir dılde o&rendikleri her ke -

limc.'lın yerine kendı dılkrinden bir kelı -
me koyanlar ana dılleri tıikenince acaba 
onların yerine ııe koyuyorlar? Kendi keli
me'eri sıfırı tukettl mi fransızcadan fran
ıızcaya bir lligat gibi artık yalnız fransızca 
duşunuyorlar. Ve boylelikle bu lisana ta • 
mamiyle tesahup edıyorlar. 

Fransızca dusiınemlyen bir kimsenin bir 
franıız ıiirıni ana dilinde yazılmış bir liİİr 
gıbi kavrıyabilmesıni anlıyamıyorum. Ve 
fransızca duşunen bir kimsenin de ana di
t.nele şiir bulacağından ıüph: ediyorum! 

Kendi dilinde ıiir bulamıyanlar acıyo

rum. İşin tuhafı onlar da can ve gönülden 
bize acımaktalar 1 

Onlara acıyorum. Çiinkü başka diller
de şiirı doğrudan doğruya menbaından de
gıl, umulmadık yerlerden, bilhassa roman· 
!ardan tadıyorlar. Her hangi bir dilin ıiir 
1 sanını tadacak kadar o dıli benimseme -
d :!deri için daha ziyade bnsit bir tezi ta -
m mıyl e kavrıyabiliyorlar Kendi dillerin
de ıri basit mektep kitaplarından başka 

Dünya sulhü 
M asamın üzerinde Amerika'dan 

gelmi1 bir mel!tup ve bir kart 
postal durmaktadır. Mektubu da, 
kartı da Birle:jik Amerika'da 1915 
yılında, yani burıdan tam bir çeyrek 
:ısır önce kurulmuş olan " Dünya 
Sulh Cemiyeti ,, göııderiyor. 

Kartpostaldaki resim. denizin 
gök yüzünün biribirine kavuştuğu 
bir ufuktan doğan dokuz şualı bir 
güneşi tasvir ediyor. Bu şuaların ü
zerinde "dünya, bu güneşin doğuşu
nu bekliyor" yazısı ve dalın ön plfın
da uzunca bir gönderin üzerinde 
ufki ve biribirine muvazi beş renk
li - yukardan aşağıya: kırmızı, be
yaz, kahve rengi, sarı, siyah - bir 
bayrak var. "kardeşlik bayrağı .. is
mini alan bu bayrak hakkında kar
tın arkasında şu izahat verilmekte
dir: 
"Kardeşlik bayrağında hepsi biri

birine müsavi beş ufki renk vardır 
ve bayrağın u7unlıığıı da eninin tam 
iki mislidir. Her renk yeryüzünde 

mevcut be~ muhtelif ırkı, yani kır
mızı, beyaz, kah.,·e rengi, sarı ve si
yah ırkları temsil ediyor. Bu bay
rak, insanlar arasında birliğin, mü
savatın, hüriyetin, sulhun, kardeşli
ğin ve yeryüzündeki bütün insanlar 
arasında beynelmilel kanunların 

hürmet ve itibar görmesini istihdaf 
eden bir semboldür." 

Daha altta bir de manzume var, 
fakat, maksat ve gaye anlaşıldığına 
göre, artık, o manzumeyi tercüme
ye lüzum görmüyorum. 

Barışa gerçekten Sşık bir miJ/e
tin yaşadığı bir vatanda dünyada 
sulhu ebedileştirmek ülküsü ile ku
rulmuş, faaliyete geçmiş bir cemi
yete karşı duyulacak his ancak tak~ 
dir olabilir. Fakat realitelerle bu u
zak ülküyü yanyana getirince insa
nın ifi biraz duraklıyor. D2hıı bütün 
insanları bir tek karde§lik bayca-

ğı altında toplıyabileceğiniz güne 
çok uzak mesafeler var. 

lyi kalpli amerikalılar, şimdilik, 
bayrağın bayrağa, karanlığın syc!m
lığa, saldırganlığın mevzii barışlJJ.
ra hürmet etmesini temine çalışı

nız; bu da engin bir fazilet odevi
ni yerine getirmeniz için kafi gele
cektir. 

• 
Hıclrellez! 

Hıdrellez dolayısiyle Server Bedi 
bir "Kakava" yazısı yazmıı. Bir ak
ıam gazetesi de aynı mevzua dair 
rahmetli Ahmet Rasim'in yirmi se
ne 6nce yazdığı iki makaleyi kopya 
ediyordu. 

Bu sene lstsnbul'da Hıdrellez'e 
bu kadar ehemiyet verilmesi birisi
'1e merak olmuı. 

Galiba bu ehemiyet, hudut dışı-

na çıkarılan ecnebi bar artistlerinin 
yerini tutması muhtemel olanlara 
zamanında bir cemile olsun diye 
verilmektedir. 

• 
Bir karikatür ve bir lacia! 

Ankara Halkevindeki karikatür 
sergisi h§llı açık duruyor. Bu güzel 
eseri her gün nükte ve sanat me
raklıları kafile kafile gezmektedir
ler. Eve/ki gün bir daha gittiğim 
sergide Cemal Nadir'in bir fecaati 
zarafetle mezceden bir karikatü
rü önünde birkaç dakika durdum. 

Bu resimde erkekli, kadınlı kan
lar içinde yerlere serilmiş insanlar 
tasvir edilmiş, altına da şu lejand 
yazılmıştır: "Köy düğünü". 

Dünkü posta ile gelen lstanbul 
gazetelerinde "Kartalın Kurna kö
yünde kanlı bir düğün: bir iştial 
oldu; 10 ölü, 20 yaralı var" haberi
ni okuyunca sanatkAr dostumun ka
rikatürünü acı acı hatırladım: 

Cehaleti 
T. l. 

~iti 

İzmir' de yakalanan bir 
'•)ıı. 
'ti 
•det 

<asusun evinde mühim evrak t 
ve vesikalar bulundu ~~ 

İzmir: 6. ' Hususi ) - Bundan bit :'Vy 
müddet evci memnu mıntakada fotog· .. ltt . '"~ \_ 
raf çekerken yakalanan alman asker~ ı_.~11 
muharriri Herınann'ın lstanbul'dak1 il . ıı. 
evinde yapılan araştırmalarda mühifll ı l"ıb 
evrak ve fotograflar bulunmuştur· ~ka 
Maznunun İstanbu'la sevkolunnıa!11 ~ç o 
muhtemeldir. qİle 

llit 

Mahalli idareler daire reislikleri 
Geçen sene yllrUrlUg-e glruı Dohllı\e 

VekMetl mııhlll idareler umum mUdilrl ı
ğU tefk.ll(ıt kndrosuoda Uç daire rcısllf' 
bulunmakta idi. O zamandanbcrl açık bil' 
luoıın bu daire re1811klerlne 'yapılacak tıV 
yinler için bir kararname hazırlanmı,tıf• 

Bir doğum 
Ankara emniyet 11.mirlerfndcn Saldh"t· 

tın Bnrut'un bır kızçocuğu dilnyaya ı;el • 
ml11Ur. Yavruya uzun ömllrler ailesine tfl' 
adetler dileriz. 

t1tlc . /\. 
•l"i 
ir}j 
\İç o 
ril'\e 
•ir i 
il ille 
'ille 
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Sovyetlerin vaziyeti 
l~nya'nın lııkandinavya'da gi
iı te§cbbüstcn sonra Sovyetle
taziyctleri gittikçe vazıhla§ıyor, 
l§ılıyor ki Almanya Polonya te
tiiıiine Sovyetlerle i§birliği ha
e baılamı§ ilten, İskandinavya 

t':;,,hiiıiine de İtalya ile İ§birliği ha 
1 um~ baılnmı§tır. Herhalde lskan
ıır.ıya!'Yya tecavüzü Almanya'nm ha
~~~ Politikasında' Sovyetlerle ağus
raı~aktı inu:alanmnzdan evclki va-

~e do~ru bir geri dönüşün ba§· 
J..1~1nı letkil etmİ§tir. Brenner 

tunıl atındanberi, ıııkı bir İtalyan • 
~~n kollaboragiyonuna §ahit ol
rıırı;;:.t~yız. 
!A.nlC"'

1
f:er taraftan Sovyetler, arka 

;~l_a çekilnıiılerdir. Gerçi Alman· 
e;f e Sovyetlcr arasındaki münaıe-
saı"=r a"' ' iUstoıı paktının imzasın· 
d&

1 
;"el ki ~evre geri dönmiyecek

ın"'i a.kat §undilik iki devlet nra-
a herh . b' • b' ı·~· 1 geı angı ır ıt ır ıgı yapı • 

~-.,,'1 "ar-it "o"ru"' .. B"l~'-' aon ,,-.ı " nmuyor. ı D.AIS er.er· • 
e dfr •çınde bu devletin Almanya· 
et artı ~az.iyetinde büyük bir ihti

aıo'lı ~z.ılnıektedir. lııkandinavya 
;;,;aız So~etler için büyük bir 
°'•hh~ te§kıl etmiıtir. Sovyetler bu 
tl U&ten haberdar edilmiı ola

allb er falca.t aon dakika. Almanya 
~r~ teıebbüaüne girerken, o za· 
t~b•.ı ortağı olan ltalya'yı aldat· 

jhl/• .. bu defa da lsk&ndinavya 
IJ.3.eı':;~ne girerken, it ortağı ola1! 

b rı atlatrnııtır. Bu da nazı 
• :nyhsı ile dostluk münasebetine 
•t~ er deYletin eninde ııonunda 
et lllıya mahkum olduğunu is

t.-lelll~k.tedir. Almanya ile müna
-'lorb~11:1tecek her devlet "ıeytan 

ul kutı •çerken, uzun saplı bir ka· 
c~ ~n'' darbımeselini daima ha

ur AI a ıdl?'. Sovyetler, anlatılıyor 
d ,~nya'nın Norveç'ten aonra, 
~ıl~r e. İstila edeceğinden endiıe 
ıtır h h dır. Moskova'dan verilen 

~a ere göre, aovyet hükümetiy-
lllıı.n ı · · ·· :,fa 1 e çısı arasında yapılan go· 

o1"'t· e. er neticesinde Almanya ls
rl'Jk. •stiJa etmekten vaz geçmittir. 
kelıııı de Almanya bu aralık sovyet-
ır1~ 1rl~ele çıkarmamak için lıveç'i 
·~~ ehrıe:ı. Fakat iıgal etmese bi
. ..tt..)0l"Yeç'in istilaııından ıonra bu 
~· eketin de nftzİ Almanyasına f-; ola.cağ, ve tabiiyetin gün lrt:Ç· 
Je ku~ctleıece&i hatırlanmalıdır. 

e fanların kendi emirlerine itaat e
i9; İll~ısadi hayfttmı büyilk Alman· 

!n iktısadiyatına uygun tekilde 
a •ırı eden hulasa "Lebensraum" e • 

l• ~l'lneğe razı olan memleketle
• 

1!falleri altına almaya lüzum 
. ~dikleri de malUmdur. lıte la-
ı Yle bir vaziyete dü§ec.ektir. . eırı k 
Y~ e ki İskandinavya'da AlYa "l 
t' f 1 e Sovyetler arasında bir 

eli u aat llYrılığı tebarüz etmiı bu
l' ~· Diğer taraftan Balkanlar· 
hır Yellerle İtalya arasındaki 

.,~ıı.tlerin '"A•ya "telifi" fakat ..... t .. - ' 
kunu !e hu ınıntakada govyet nü-

~) 1z11le etmek maksadına ma· 
ıı.n. alman teıehbüsü bir netice 
~ır b" •'i •._ır. Sovyetler böyle ır 

'!ttl,:d du.ıınenıiılerdir. Şimdi Bal· 
Jeri halcı &ovyet • İtalyan menfa· 
.~İn<f~~ z.aınandan ziyade tezat 
.._ olt ır. İtalya, Sovyetlere mey
t-r ı. .uYarak Romanya'yı korumak 
ı.. ı:>ır "a . 
,.., ltaly , zıyet takınıyor. Sovyet· 

... la"Ya~ Ya meydan okuyarak, Yu-
1ıltllnd!8 Yanaıryorlar. 

~lltıı.nı ınaYya'da Almanya ile, 
h tel ıt.ı-da da hal ya ile kar§ı kar-

R
İni eh Sovyetlerle bir anla§ma 

letl .u~nıa'lc: fırsatı demokrat 
fır,:~ •çın z.uhur etmiıtir. Eğer 
dı, 1.ır:eçen Yaz kaçırrlmamı§ ol-
:t "e h ~n • aovyet paktı imzalan

•tler k ~ iti de harp çıkmazdı. Sov
~ıe;ıe endilcrine mahsus bazı se
tJc"İYe llaltıktaki vaziyetlerini 
~ "e 1-' retrnek istcmiılerdir. lngilte
lb lle.-jtı~naa, küçük Baltık hükü-

det\ hı feda etmek istemedikle
lti hiç ub~nl"tına yapılamadı. Hal· 

~'il A.l ır kayıt ile mukayyet ol= tl:ıenf ınany~, Sovyetlf'rc istedik
l diit 1 .. llatJerı temin etmekte te-
~ tl:ıenı~~:rıne.di. Ve neticede Bal

""rupa htlerı. kurtulamadığı gi-
t fİr:tıd· arbı de çıkmııtır. Fa-

~lillak reçnıiı hadiııelerin hesabı 
it. "retleri 

111~~sı değildir. Belki de 
1tlıı.r1 n flU)h cephesine" ilti-

tı L na nıa . 1 
S11uı b' nı o an bizce henüz 
lı ır talcnn d . ı.. • a \'ard erın sebepler 

•rıL. ır. Bun . 
t 1t"ın ıayf 1 un meıullerı artık 
~ llt &eçe: arına tevdi edilmiıtir. 
~ 0lr:tıazıa :.az Yapılan hatanm 
.•lehilir. V ır kısmı bu yaz tamir 
ıt tİhi .... ~. bugünkü vaziyet mü
tle · • 0 1"\lnme'-t d' "1rı derrı k " e ır. Gerçi Sov-
:4-1rnanya•o rat devletlerle birlik-

rı rn· Ya kar h b • . • 
·r1·~.anaıına d ı· tı ar e ııtırak-

•gı bahis e alet edecek bir iı-
_ç 01illll~ rtıevzuu değildir. Fakat 
ııe a a, alınan . • . 

"r "h et ÇekiJeb' . • aovyet l§bırlr-
ilı1 litrıa]i b"lhılır. Almanlar böyle 
._ eııerinin ı .. •aaa ıarki Avrupa 
11: bir Rozlerj ö ·· d rd' takım nun e aallıya-

ır ı:.- - rtıanevral . . :ı,· • 1;,ger 80 ar çevırmıı-
ıtaraflrlr Pof~~lerin ciddi auret

ıtı ası takip edecek-

UI!US 

·o 0 N YA HABERLER~ . 
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İtalyan ta !ebeleri 
Milôno'da Fransa ve 
İngiltere aleyhinde 
nümayişler yaphlar 

( Başı 1 incı ıaylada ) 
İtalyan hüklimeti tarafından ingiliz 
hükUmctinden resmen izahat talep e
dildiği hakkındaki haberler, Londra
da bu dakikaya kndar teyit edilmemek 
tedir. 

İngiliz hükümetinin siyaseti, İtalya 
ile münasebetlerini idame etmek ve 
iyileştirmektir. Evelce bildirildiği gi· 
bi, Akdeniz'deki ihtiyat tedbirleri, bir 
kısım İtalyan matbuatının kullandığı 

lisan ve yüksek mevki işgal eden itaL 
yan siyasi şahsiyetlerinin beyanatı ü
zerine alınmıştır. 

Mezunen Londra'da bulunmakta o
lan İngiltcre'nin Roma büyük elçisi 
Percy Loraine, vazifesi başına hare -
ket etmiştir. Sir Parcy bu akşam Ro
ma'ya varmış olacaktır. 

Macar - ltalyan· dostluğu 
Budapeşte, 6 a.a. - 1taty2n müna • 

kaliit nazırı Host Venturi, Roma • 
ya avdet etmek üzere dün akşam Bu • 
dapeşteden ayrılmıştır. 

Macar ricalinden bazı zevat, istas -
yona gelmiş ve halk İtalya ile Maca -
riııtan lehine tczahUratta bulunmuş • 
tur. 

Ordre gazetesinde Pertinax, Akde
niz meselesinin bugünkü vaziyetini 
şöyle hulasa ediyor: 

"Akdeniz'dc bir hftdise vukua gel
memiştir. En dikkatli müşahitlerin 

söylediklerine göre, italyan gazetele
rinin ve radyolarının bağırmalarına, 
mühim askeri ve bahri hazırlıklar re
fakat etmemektedir. Bundan başka, 2 
mayısta, Roma hükümeti, kendilerini 
tehdit altında görmekten fariğ olmı
yan Yunanistana ve Yugoslavyaya ni
yetleri hakkında teminat vermiştir.,, 

ltalya taleplerde bulunacak 
Bayan Tabouis, Oeuvre gazetesin

de diyor ki: 
"İtalya, hattı hareketini kati suret

te tayin etmeden ve hunun hakkında 
tam kararını vermeden evci, büyük 
bir mutalibat propagandasına girişe
cektir. Bu propaganda, Almanya'nın 
yanı başında harbe girmek fikrine hli
la ziyadesiyle muhalif olan İtalyan 
efkarı üzerinde tesir icrası hedefini 
güdecektir. İtalyanın mutalibatı bit
tabi çok geniş ve binnetice kabul e
dilmez bir mahiyette olacaktır. Bun
ların müttefikler tarafından reddedil. 

İtalyan nazırı hareketinden evel bu mesi üzerine, İtalyan hükümeti, ital
ziyaretinin İtalyan • macar dostluğu • yan efkarına şu ciheti inandırmak im
nun asırlardanberi biribirine bağlıyan kfinıni bulacaktır ki eğer İtalya har
hislerin tabii bir neticesi olduğunu bir be giriyorsa bu sırf, plütokrasi devlet 
kere daha isbat ettiğini söylemiştir. terinin doymamazlığı sebebiyle mec-

D. N. B. nin tekzip edilen bur olduğundan dolayıdır." 

bir haberi 25 sene evel ..• 
Londra; 5. a.a. _ Roytcr bildiriyor : Jour gazetesinde Fernand Laurent 

Londra seHihiyetli mahfilleri, İngiliz diyor ki: 
kıtalarının Yunanistan'dan geçmeğe "Bundan 25 sene evet, tam bugün, 
hazırlandıkları hakkında D. N. B. a- İtalya 1914 harbine müttefiklerin ya
jansının verdiği haberİ!l doğru olma- nı başında girmiş bulunuyordu. İtat-
.dığını bildirmektedir. ya'nın Hitler ile birlik olması nctice-

s .. , b I • rd·rı sinde, yalnız düşman adedi bir fazla 
uveyı te a~ı e'!nı a 1 a olmakla kalmıyacak, fakat bütün bir 

. tetkıklerı . , . kültür, bütün bir medeniyet yıkıla-
Kahıre • 6 a.a - Akdenız dek1 ger- t · · b' 

. . ' · • · . • ,. caktır. F akat talya şurasını ıyıce ıl-
gınlık dolayısıyle eksperler, ıhtılaf ha- ı·d· k' v k 

1 
·f · 

. .. . . me ı ır ı egcr, son arar ar arı esın-lınde Suveyş lımanının kcsbedeceğı e- d M. 
1
. . R b. , v k 

· • · · ak b 1. e, uso ını u ıcon u geçmege a-hemıyetı nazarı ıtılıara alar u ı • . . 
1 

. -
d b f i d 'l"t 1 1 rar verır ıse, talya, karşı sahılde, mu-man a azı enn ta ı d yapı ması m- . . • k 

• k"k 1 kt d. 1 teessır fakat azımkar olara cevap kanını tet ı ey eme e ır er. v h .. h. b" ı. ld .. 
H .. k.. k ı K h"re'dcn SU vermege azır mutte ıt ır :na e mut-u umct ma am arı a ı - . . t 

• ·d d · 1 rift hat 0 tefıklcrı kartısında bulacaktır. talya-
vey' e gı en emıryo unun :ı • b d 1 be d k k d' i . 

r k ·n sını dü ilnmektcdirlcr. Yl un an ıa r ar etme ' en ıs nı 
la a ı şa ş • • bu ana kadar anlıyanlar ve sevenler 
Fran•ız gazetelerınde endııe için. bir dosta yapılacak en mühim biz 
Paris, 6 a.a. - Havas: gazetelerde, mettir." 

aktüalitenin birinci planında hala Epoque gazetesinin diplomatik mu
Balkan ve Tuna memleketleri hakkın- harriri ise, birkaç haftaya kadar, ls
da kendisini gösteren endi§e gelmek- viçre, İsveç, Finlandiya, Portekiz ve 
tedir. Gazeteler, diğer taraftan Papa- İspanya hariç, bütün diğer Avrupa 
nın sulh lehindeki sözlerini de ayrı- milletlerinin harbe girmesinin müm-
ca kaydeylemektedir. kün bulunmasından korkmaktadır. 

Bir İngiliz saff ıharp gemisinin j 
bahrıldığı yalan 

Londra: a.a. - . Amirallık dairesi 
bildiriyor : Bir saffıharp gemisi ile 
York sınıfından bir kruvazörün, Nam
sos açıklarındaki harekat esnasında 
batırıldığı hakkındaki alman haberi 
asılsızdır. 

Alman haberleri ve ingiliz 
•elôhiyetli mahfilleri 

Garp cephesinde 

Almanların yapllğı 

baskınlar püskürtüldü 
Parie: 6. a.a. - 6 Mayıs tarihli sa.. 

hah tebliği : 
Sarre mıntakasında .topçu ve ileri 

postalar bariz bir faaliyette bulunmu~ 
lardır. 

Bulgar Harbiye 

Naz1rı diyor ki : 

" Bitaraf kalmak 
• • 

'''n 
geleni 

elimizden 
yapacağız " 

Sof ya; 6. a.a. - Bulgar ajansı bil -
diriyor : 

Orc;lu bayramı, bugün kutlanmıştı~. 
Eveta büyük kilisede, kırat ve kıralı
çenin, kıral ailesi erkanının, hük~~et 
azasının, mebusların, kordiplomatığın, 

ataşemiliterlerin, yüksc.k. dcv.let me -
murlarının huzuruylc dını ayın yapıl
mış ve müteakiben garnizon .~ı~aları, 
büyük bir intizamla, kıratın onunden 
geçmiştir. 
Kıral ve kıraliçe, askerlerin ve hal

kın hararetli alkışlariyle ve candan 
bağlılık tezahürleriyle karşılanmıştır. 

Bulgar harbiye nazırının nutku 
Ordunun bayramı münasebetiyle ge

neral Daskalof, beyanatta bulunarak 
demiştir ki : . • 

"- Bitaraf, tamamıyle bıtaraf kal • 
rnak için elimizden ne gelirse yapa -
cağız. Bulgar milleti istiklalini ve sul
hu müdafaa etmiye hazır olmalıdır ... 

General, kıralın ve hükUmetin mü -
messilleriyle askeri ve sivil erkan ö
nünde harpte ölenlerden sitayişle bah
setmiştir. 

lngiltere'nin Ankara büyük 
elçisinin Solycldaki temasları 
Sofy.a; 6. a .a. - D. N. B. Bildiriy~r.: 
lngilterenin Ankara büyük elçısı 

Sir Hughc Knatchbull Hugesscn, 
Bulgar kıralı tarafından kabul. ~d~l
miş ve İngilterenin Sofya elçısının 
tertip ettiği kabul resminde, bulgar 
basvekili. hariciye ve harbiye nazır
la;iyle görüşmelerde bulunmuştur. 

Siyasi mahfiller bu münasebetle 
İngiliz veyahut lngilterenin mütte· 
fik kıtalarının Bulgaristandan muh
temel mururu meselesiyle aldkadar 
sondajlar yapılmış olmasını müsteba· 
at görmektedir. ----

İngiliz - Fransız 

sosyalist delegeleri 
Londra' da toplandı 
Londra, 6 a.a. - İşçi partisinin 

delegeleriyle sosyalist partisinin de 
legeleri evclsi gün ve dün ikinci muh 
telit içtimclJarını yapmışlardır. Fran 
sız partisi Blum, J can Zyromski, in
giliz partisini de Attlee ve Grcenwood 
temsil etmi§lerdir. 
Neşredilen tebliğde ezcümle §Öyle 

denilmektedir: 
Müttefiklerin zcfcriylc tekrar ka

vuşulacak olan barış ancak milletle-
rin mütekabil istikl§l ve haklarını tc 
min eden ve devletlerinin silahsız -
!anmasına imkan veren beynelmilel 
kuvetli müesseselerle zıman altına 
alınabilecektir. Avrupanın bu tekrar 
inşası uğrunda çalışacağız. 

Muhtelit konferansın gelecek top 
lantısı 13 ve 14 temmuzda yapılacak
tır. 

Londra, S a.a. - Havas Ajansı bildiri • 
yor: Narvik taarruzu esnumda bir takım 
İngiliz harp gemilerinin karnya vurduğuna 
ve hasara uğradığına dair olarak alman 
kaynaklarından verilen haberler hakkında 
salfilıiyetli ingillz mahafili mütalca beyan 
etmemektedirler. 

MalUm olduğu veçhile her iki fırka 
umumi vaziyeti birlikte tetkik etmek 
üzere mümessillerinin muntazaman 
buluşmalarına karar vermiştir. 

Garp cephe•İ harbine dair İkinci toplantıda kabul edilmit olan 

Gerek bu haberler, ıerck alman kay -
naklarmdan verilen sair hRberler, son de
rece kaydi ihtiyatla telakki edilmelidir. 

leri ve hiç bir vaziyette Almanya ile 
i§birliği yapmıyacakları anlaırlıraa 
• ki bizce hakiki vaziyet de budur • 
Almanya, kolay kolay manevra çe
viremiyecektir. 

Eıasen demokrat devletlerle Sov
yetler arasında bir yalıınlaıma, bir 
İngiliz • &<>vyet ticaret mukavelesi 
imzalamak maksadına ma.tuf olan 
temaslarla baılamıı bul.'.anuyor. Fa· 
kat bu temaslar yavaf yürümekte
dir. Ve itiraf etmek lazımdır ki bir
az da geçen yaz yapılan Moskova 
müzakerelerini andırır. Siyui ıart
ların 1-er an deği§tiği bir zaman için 
de yaıamaktayız. Binaenaleyh her 
müsait ıarttan bugün istifade edile
mezse. yarın deği~oilir Görülüyor 
ki bugünkü tartlar, Sovyetlerle de
mokrat devletler arasında, hiç ol
mazsa, normal ve dürüst münase
betlerin kurulmaama elveri§lidir. E
ğer bu münasebetler kurulacak o
lursa, Yakın • ıark'ta ve Balkanlar
da gerginlik büyük ölçüde zail ola
caktır. 

A. Ş. ESMER 

verilen taf •ilat ibir karar sureti, cihan efkarı umumi • 
Paris; 6. a.a. _ Seliihiyetli askeri yesine Hitler Almanyasının Norvcçin 

mahfillerde beyan edildiğine göre, al- istiklaline suykast ctmig olduğunu 
manlar liç gündenberi garp cephesin· bildirmektedir. 
de ayni noktaya biribirini müteakip Seine •osyalist ledera•yonunda 
baskınlar yapmaktadırlar. Bu baskın· Paris, 6 a.a. - Seine departmanı.~· 
lardan evci topçu şiddetli bir bombar· F.l.o. sosyalist federasyonu meclısı, 
dıman yapmaktadır. Dün alman kolları dün bir toplantı yapmıştır. Bütün gün 
refakat ateşi himayesinde ilerlemiş - devam etmiş olan müzakereler, B. 
terdir. Bu sabah başlıyan harekatın Paul Faure'un siyaseti 4200 ve B. Le
neticesi hakkında selahiyetli mahfil • on Blum'un siyaseti 1600 rey ile tas • 
lerde tafsilat mevcut değildir. Hare • vip edilmek suretiyle nihayete ermiı
kitın §İddetinc rağmen franaızların tir. 
zayiatı pek azdır. Almanlar geri çeki- Meclis, Norveç vakayii münaaebe -
lirken ölüleri ve yaralıları da beraber tiyle parlamentonun derhal içtimaa 
götürdükleri için almanların zayiatı· davetine 600 rey ile karar vermiştir. 
nın miktarı malOm değildir. Hava fa-
aliyeti mahdut olmuştur. Birkaç fran-
sız tayyaresi hatların üzerinde keşif Memelde 
uçuşları yapmıştır. Fransa'nın şark ve Balllk 

limanlar1nda 
mıntakası üzerinde de derinliğine bir 
alman keşif uçuşu yapılmıştır. 

Bir lransız. d e•troyeri battı 
Pariı, 6 a.a. - Franaız amirallığı tebliğ 

ediyor: 
3 mayısta, ıimal denizinde, düşman tay

yaresi, :frat nakleden bir gemi kafilesine 
taarruz etmiştir. Bu müttefik gemi kafile
sine dahil gemilerden hi~ birisine isab:t 
vaki olmamış, fakat refakat gemilerinden 
Lison torpido muhribi batmııtır. Tayfanın 
bilyük bir kısmı kurtanlıru:ıtır. Boğulanla· 
nn ailelerine haber verllmiftlr. 

alman f ah~idalı 
Londra, 6 a.a. - Deyli Ekspres ga

zetesinin Amsterdam muhabirinin si
yasi bir mcnbadan aldığı bir habere 
göre Memelde ve Baltık denizinin di
ğer bazı limanlarında alman kuvctle
rl tah~it edilmiltir. 
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Cümhuriyet 

Norveç hadisesinde 
öğrendikleırimiz 

Nadlr Nadi, bu ballık altında diyor 
ki: 

"Finlandiyanın uğradığı tecavüz hA
diseat, bütUn dünyada bu mazlQm mil· 
lele karşı bUyUk bir alft.kn ve ısempati 
uyandırnuştı. Şimdi hemen hemen aynı 
ıııırtıar altında bir lstllA teşebbüsüne 
uğrıyan Norvcçin her ycrdç aynı 8.lA
kayı toplıyamadığını görüyoruz. Birkaç 
aylık bir zıımnn içinde dUnya sAklnle
rinln kafasında esaslı değişiklikler ola
mıyacağına göre, iki benzer hadise kar
!ilSında gösterdiğimiz bu tela.kkl ba§ka
lığının sebeplerini psikolojik unsurlar
da aramak daha doğru olur.,. 

Norveçin bll§ına gelen hAdlselerde 
mesullyeti olduğunu kabul eden muhar
rir diyor ki: 

• Dnha harp yeni b!ışladıAı sıralarda 
Norveç, kıı.rdeşl İsveç ve amcazadesi 
Dıınlmarka ile elelc vererek, bltarnflı· 
tını ilAn etmlt1U. Herhııngt bir harpte, 
suya s:ı.buna doku:nmndan, bir kögeye 
çekilmek vakıa çok keyl!ll bir ıeye 
bcnztrııe de, bunu bll§armıı.k için, sade
ce bltnra!lık ll!n etmek, hayatı oldu
ğundnn çok daha pembe farzetmck de· 
mektir . ., 

Nadir Nadi dıwam ediyor: 
" Almanya bakımındnn ekonomik ve 

stratcjlk bir mcvkt i§gal eden Norveç, 
A\·usturya. Çekoslovakya ve Polonya 
d('vlctlcrinl de göz önünde bulundıır
mak surotıyle ııon almnn baskınını daha 
hazırlıklı b1r oekllde kar§ılıyab1lirdl.,. 

Norveçln böyle bitaraflık hUlyesınıı 
kapılıp memleketini müdafaaya hazır
lanmamıo ôlmıı.sını, fclAketıı hAdisenln 
vulmunu kolayl~tırnn bir vaziyet doğ
mnsınn sebep olarak gösteren muharrir 
diyor ld: 

"Norveçln, böylece bitaraflık hasta
lığına tutularak kendini salıvcrmi§ ol
masına rağmen. mUttc-flklcr, ellerinde 
m"vcut imkı\nların Azami dcrecs1nde 
ı;alışmııılar ve her ne kadr bedbaht 
memleketin muvakkat lstllAaına mt.nı 
olamrunı§lıırsa da, harbin umumi hedef
lerine doğru muvaffaklyetll adımlar at
mı,,lardır . ., 

Yeni Sabah 

Vaziyetin hulasası 
HUs .. yln Cahil Yalçın, bu ba.şlık 8.1-

tınd:ı ibretle tAkip cdllmeğc değcrl o· 
lan Norveç hAdıseallnden baluıederek 
diyor ki : 

"Norveçtc mUttctiklerin pllUı dcğfo· 
tırmelerl, birden bire, dahilde ve hariç
te epeyce fena teıılrler husule g~tfnnl~ 
ti. Fakat, bir J;Un içinde, vaziyet so:WC 
kanlılıkla tetkik olununca, mcı:elcnin 
objektif bakımdıın mütaleaaı hiç de en
dişeye mahal olmadı~nı lııbat etti. Ffl
hakfka, Norveçte bir ik noktaden geri 
çekilmek keyfiyeti alman ve italyanla
rın nttelmeğe çalıııtıltları bUyUk ehe
m yete rağmen, mUlehn\"Vll s:ı.thalnr 
arzetmesl tabii olan bir muharcıbenln 
blnblr parçasından iblrl olmaktan ileri 
gtdeck bir mahiyeti halz det1ldlr ... 

Norveç htıdlaesln1n chemlyetfn1 &1· 
kerllk balumından ziyade Jt\Ağnevt cep
hesinde gören muharrir diyor ki: 

"Bir kere bUtUn dünya ile beraber bl· 
taraf ve kUçUk ko~lar gördUler ki 
Almanya.ya karııı emniyet hissi besle
mek göz g!Sre göre bir tela.kete atıl
maktır. Almanyayı tahrik etmemek, 
Almanyaya yaltaklık etmek en nuıgna
sız ve boş hUlyalardır. Almanya ne sö
ze be.kar, ne iyi ve nizlk muameleye 
kıymet verir. Onun mcnfıuıtl ne zamtın 
bir tcca\'Uze lUzum gösterirse düne ka
dar resmen dostluk mUruuıebeUcrl ida
me etUgt bir memleketi derhal lııtflA et
der . ., 

Norveçln lkıbetlnl bu gaflet ve kor
kaklık hAleUruhlyeslnln zararından be
liğ bir misal olarak alan muh&rrlr dt· 
yor ki: 

"İhtimal ki Norveç, gafil bulunma
ııaydı bile alman taarruzu vukua gele
cekti. Fakat hiç olmazsa Oıılo flyorun· 
da bir mukavemet göııtcrebntrdl. Hiç 
olmazsa vaktinde mUttcflklcrden lıtfm· 
dat edeblllrdi. Müte!lkler bUytlk bir ıey 
yapamadılar deniliyor. Ah§ap bir evde 
yangın zuhur ettikten aonra uzaktaki 
bir lltalye heyetinden yardım lııtemenln 
ne kadar faydll.lllz kalmata rnahkQm bir 
bO§ gayret olduğıı meydandadır.,, 

TAN 
. Norveç harbinden alınacak 
dersJer 

M . Zekeriya Sertel, bu başlık altında 
diyor ki: 

"Norveç harbinde gerek bltanıflar 
ve gerek müttefikler için alınacak bir
çok ıeyler vardır. Her muvafaklyetsfz. 
llk bir takım deralerle doludur. Napol
yon·un sözU mcıhurdur: Her mağlObl
yet, galibiyete yol açan bir deratlr. Ha
kikati allklams.ğa !Uzum yok. MUtte
flkler Norveç seferinde muvaffak ola· 
rnamıılardır. Fakat bu muvnffaklyet
elzllk slyaat ve a.akert Akıbetleri ne o· 
!ursa olsun harbin nihai Akıbeti üze
rinde mUeeslr olmaktan uzaktır ... 

Harblumumtnln b8§langıcındakl al
man muvaffaklyetlertnl hatırlatan mu
harrir bUttln o tantanalı zaferlerin eltm 
Akıbete ma.nt olamadıklarını aöyledlk
tten sonra, mUttefiklerin Norveç mu
vaffaklyetslzllklerlnln sebeplerini arq
tırarak diyor ki: 

"Bu muvafaklyetslzllttn Uk sebebi· 
nl §imal memleketlerinin tehlikeyi vak
tiyle görüp kararlarını vaktinde ver
mediklerinde aramak doğrudur. Norveç 
bitaraf kalarak istfk!Allnl konıyııcagı
nı zannetnılıı. Almarıya'nın henüz sekiz 
dokUz ay cvel lmzaladığl ndemltec~ 

( a.a.) Matbuat servisi 

vUz mtııakına riayet ederek bir tecnvUz
de bulunmıyncağına aldanmıotı. Bu se
beple mUtteflklrrden yardım lstcmcğe 
!Uzum görmemlıtı . ., 

SllAhsız, müdafaasız, taarruza utrı· 
yan Norveçln Uk hamlede bUtUn tale
rtnl alınanlara kaptırdıklarını ve müt-. 
teflkler yardıma k~tuklan zaman Nor· 
veçi bu halde bulduklarını aöyllyen mu
harrir diyor ki: 

"Bundan alın:ıcak ilk ders oudur: 
bıtarıı!lık tstikltıll koruınalfa kA!I de
ğildir. Almanyanın sözüne ve vAdina 
inanarak ııllAhlanmamak müdafaaya ha· 
zırla.nmrunak da hatadır.Fa.kat her oey
den ziyade sonunda mUttef'lklere J;tlve
nlleceks:!. ve onların yardımı istene
cekse bunu vaktinde istemek ve icap e
derse tehlike başlamadan evel onlarla 
blrlcıımek lf1zımdır. Şimdi bltaraflıkla.
rını muhafaza ederek vaziyetlerini kur· 
taracaklnrını zanneden bltaraflar bu 
tehlikeden ders almalıdırlar. 

~ Amerika ordusu 
15 mayısta bü ~ük 

ma evralara ba~hyor 
Nevyork, 6 a.a. - Amerika ordusu -

nun büyük manevralar:ı 15 mayısta 
başhyacak ve 25 mayısta bitecektir. 
Manevralar Luizyanada 70 bin aske • 
rin iştirakiyle yapılacaktır. 

1 ngiltere - Sovyetler 
ticaret münasebetleri 
Londra; 6. a.a. - Royter'in diplo

matik muharririnin bildirdiğine göre. 
bir Sovyet • İngiliz ticaret muahede
sinin akdi hakkında.ki Sovyct cevabı. 
halen muhtelif ingiliz nezaretleri ta
rafından tetkik olunmaktadır. Sovyet 
tekliflerinin ingiliz hükümeti tara • 
fından reddedildiği hakkındaki haber. 
ler, asılsızdır. Hükümet, bu mesele 
hakkında henüz hi~bir karar almış de
ğildir. 

Tuna taştı iki 
bent yıkıldı 

Bükre~ 6 a.a. - Tuna nehrinin tq.
ması üzerine Galaç yakınında iki bent 
yıkılmış ve şehrin kenar mahallelerin
. den bir kısmı su istilasını uğramı§ • 
tır. 

Kemik ha.stahğına 

karşı bulunan çare 

ı Bcrlin, 6 a.a. - Frankfurt'ta kemik 
hastalığı ile mücadele için yeni bir 
usul bulunduğu bildirilmektedir. Ke-
mik hastalığına müptela olan çocuk • 
lara verilecek süt her gün ultra-violet 
ıualara gösterilmektedir. Doktorlar 
bu sütü içen hasta çocukların birkaç 
hafta zarfında iyi olduklarını ve has
talığın mündefi olduğunu müşahede 
etmişlerdir. 

Ultra • violet şualara gösterilen süt, 
kokusunu ve lezzetini muhafaza et
mektedir. 

Bükreş'te bugün 

mühim 
tecrübeleri 

müdafaa 
yapılacak 

Bükrcı, fi a..a. - Kıral Karol, paıkalya 

yortularınr geçirmek üzere gittiği Trnnsil
vanya'dnki Lapısna köJkünden bugün av • 
d:t etmiştir. 

Yannki sah cünil Bilkreş'te, mühim mü
dafaa tecrübeleri yapılacaktır. Bu tecriıbc-
lerden maksat, halkı, hava tehlikesi vuku· 
unda alınacak tedbirlere ahıtmnaktır. 

Hollanda' da şüpheli 

kimselerin tevkifine 

devam olunuyor 
Amıterdam, fi a.a. - Yabancı devletlerle 

temas halinde bulunduklarmdan ıüphe edi
len mahafilde tcvkifat devam ediyor. 

Tevkif edilen 21 kişi meyanm.da, nazi 
mebusu Rost van Tonningen'den baeka, ma
mahalli ruız.i ıefleri ve komünist partiı;.nin 
mütemet adanılan vardır. 

Hakiki Stil Mobilya, Avize, Kumq 
ve Biblo arıyorsanız lütfen bir kere 

DEKORASYON 
Mağaza.ama müracaat ediniz. 

latanbul, Beyoğlu, istiklal caddesi No. 353. 
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f Muvakkat Erzincan' da hayal 

Muvakkat Erzincan'da barakaların yapılması devam ediyor 

Bazı barakalar daha ıimJiden bitmiıtir 

I 

Hatta çarıı kurulmu~tur. Bu çarııda hayat tekrar batlamıştır 

Yapılan barakalarda eıhi nefe avdet etmektedir 

Yeni Erzincan için mütehaıııslar yukardaki ıahayı 
göıtermektedirler 

ULUS 

l Beşiri Petrolüne dair Başvekif (,_T_~~-~~__..T0• 
Refik Saydam'ın izahları 

--(Radyo DlfUzyon Postal 
Tt.tRKİYE Radyosu - Al\~ 
----( Dalga Uzunl\l#U ) 

m. 164S 
81.70 m. 
19.711 m. 

182 Kes./120 it 
~G5 Kes./ 20 it 

15195 ICcs./ 20 
(Başı 1 inci sayfada) 

Ba§vekil Dr. Refik Saydam -
Malumu aliniz, o mıntakaya git· 
tim, dola§trm ve dün geldim. (Hot 
geldiniz &esleri). 

Arkada§ımızın bu kanun vesi
lesiyle temas buyurduktan petrol 
havzası hakkında gördüklerimi 
arzedeyim. 

Mahallinde gördüğüm vaziye
te nazaran, hattın oraya götürül
me~ine henüz vaktimiz vardır. 

Sondajlar devam edecektir. Ha
kik~ten bir petrol mıntakasma 
tesadüf edilmi~tir. Tabii bunun 
vüsati ve verimi hakkında lazım 
gelen tetkikatı yapmak icabet· 
mektedir. Esasen Bismil'e kadar 
• henüz hat açılmamı§ olmakla 
beraber • trenle gittim. Oradan 
itibaren Raman dağları istikame· 
tine kadar, Eruh kasabasına ka
dar trenin geçmesi için lazımge -
len tertibat yapılmııtrr. Balastta
n konmuş ve rayları hazırdır. 

Y alnrz köprülerinde noksanlık 
vardır. Onun üzerinde de Nafıa 
Vekaletinin çalııtığını bölge hat 
in§aat müdürlüfründen öğrendim. 
Eğer bu mıntakada büyük iktısa
di, bir petrol sahasına tesadüf e· 
decek olursak, lazım gelen aon· 
dajlar yapıldıktan sonra, bu hat· 
tın temdidi mümkündür, esasen 
bu, hat azami 35-40 kilometre 
kadar bir yer tutacaktır. 

Hasan Fehmi Ataç CGUmtlşane) - E· 
vet; olmdidcn hUkUmete salMıiyet vere
lim. 

llnşvckll Dr. Refik Snydrun (devamla) 
- Boyle bir şeyin lldveslne !Uzum görü
yorsanız muvafık olur. 

Bazı hatiplerin mütaleaları 
Başvekilimlzdcn sonra söz alan B. Re· 

ffk İnce tM.anlsaı, kanunun mucip sebep
ler lAylhruıına temas ederek burada iznh 
edilen vaziyete göre snrfcdllmlş olan 115 
milyon liranın chemlyetsh: gÖrtllcınlyece
ğlnl, cvelce yapılan tahminlerin realitede 
ekseriya ktlçlllt kaldığını, mcsern Aziziye 
tllnell için 400 kllsur bin lira keşif bedeli 
tahmin olunmuşl:cn bu tUnclln bir buçuk 
milyon lirnyn mal olduğunu, mlizakeresl 
teklif olunan lllyiha tize.rinde Nafıa Veki-
limizin ve flıtı.sııs encUmenlerlnln lznhat 
vermesinin :faydalı olacağını tebarüz et
tirdi. 

Mlthat Aydın (Trabzon) da, Vnn'n ka-
' dar uzatılacak olan hattın Diyıy-bakırdan 

gcr;lıilmesi fikrinin esasen hatllh olduğu. 
nu, hattın Ellızığ'dan gcı;:lrllmcsl şeklinin 
kabullyle bu hatfuıın şimdi tamir edilmiş 
bulunduğunu, bu itibarla lllylhayı §lllrran
ıa karıılo.dığ'ını .Uyllyere~ Van gUlUnda 
feribot tesisatı vUcuda getirilmesine ttıraz 
etti. Abdurrahman Naci Demirağ (Sıvas), 
nafıa ı-ncllmeni namınıl kllrsUye gelcrk 
Refik ince'nln encümenden sordul;'U bir su
ali hatırlatarak, Cizre hattına sar!cdilmlş 
olan 15 milyon liranın bir santlmlnln bile 
kaybolmnmış oldutunu, bir hattın hakiki 
inşa masrafının, o hat ikmal edilmeden 
meydana çıkamıyacağını söyledi. Feribot 
meselesine gelince, V eki iden alınan izaha
ta göre ılmdlllk bn tesisatı kurmanın en 
muvafık çare olacağını lznh etti. 

Rtızı Soyer (Urfa) da, İran hattının 
tik projesinin nasıl yapıldığını ve §imdik! 
yolun çizilmesinin mucip sebeplerini ra. 
kamlar zikriyle etraflıca izah etti. 

N alıa Vekilimizin beyanatı 
Bundan sonra kUrsUye gelen Nafıa Ve-

kilimiz general Ali Fuat Cebesoy 8§8ğı· 
daltl beyanatta bulundu: 

- Efendim, Zannedlyonım ki vaziyet 
oldul<ı;:a tenevvür etmltıtlr. Bendeniz yal· 
nız birkaç şey lltıve edeceğim. Ümit ediyo
nım ki arkadll§inrımı dnha iyi tatmin et
mtıı olacağım. 

:MalQmut\llnlz bundan Uç sene eve! İ
ran ve Irak istikametlerine ısimendifer 
hatlnn yapılmrunna karar vcrlldit\'I zaman 
en tabi! istikametlerin gtlzergahlnn, is
tlkşııflan, aplikasyonu, mnsarlfilnşalyesl 
senelerce tetkik edilip, keyfiyet onun Uzc· 
rinde kattıeştlıillp, meclisltl.llye gelinip şıı 
kadar para istenmiş değildir. Ancak o va· 
kit hükUmetln tesbit etmiş olduğu istika· 
metler Uzerinde Nafıa VekAletlnlz evele· 
mirde güzergAhların istikametini tesblt e· 
derek hangtıerlnln inşasına ba; lamak lCl· 
zım geldiğine karar vermişti. Diyarbakır, 
İran ve Irak hattı ki, evclemlrde Dicle 
vAdlslndcn geçiyor. Ekseriyetle bu nehrin 
vadisini takip ediyor. Veklılet bu gU.zer -
g!hı tesblt etml§Ur ve ileride yapılacak 
kati lstlkeafiar neticesinde, tetkikler neti· 
ceslnde eğer bu gllzergAlıın bir noktasın
dan İran istikametine de gldllmek mtlm -
klln olursa o vakit mUşterek kısımdan ts· 
tlfade edilecektir dcmlştfr ve o vakit si -
ze teklif etmiş olüutu kanunda ancak bir 
avans mahiyetinde olmak Uzcre elli mil· 
yon lira istemişti. Tabii buna müsaade bu· 
yurduktan sonradır ki Veklllet işe başla· 
mı:ı ve işe başladıktan sonra da kati e· 
tUdler ve lstikşafları yapmıştır. Binaena
leyh evelce takdim edilmiş olan teklifika· 
nuntlcrin esbabımuclbcleıiyle bug{ln tek -
lif ettiğimiz kanunun esbabımuclbcsl ara. 
sında hiç bir fark yoktur. Yalnız buglln 
ikmal edllmlıs ctUdler üzerine mllstcnit ra
kam ve hesapları vardır. İhtimal ki gele
cek ııe,neler bunları daha çok ikmal ettik· 
çe bu hatlar hudutlara taknJTUp ettikçe 
bunlara ait hesaplan tekemmül etmlıs ola· 
rak h11zurutl.llnlze getireceğiz. 

Ortada ziyan edilmiş bir ıey 
yoktur 

Bir hat yapılmazdmı evci evelA o bnt
tın lstlknmctlumumlycsl tesblt edilir. Ve
ktııet gtb:crgdhını teııblt ettikten eonrn 
katı ctudlere başln.nır. Binaenaleyh Vdt~· 
let bunları ıııra ile ynpmıştır. Eğer bugtln 
bu ctUdlcrln ilmı!ı.llııdcn sonra huzunınu-

1 
za gelip bunların katı hl'snplan üzerinde 
tekll!ikrmunlmlzl yapmış olsaydık bu hııt · 
ta 2-3 sene evcldl'n bıışlıımaınız ıtızını gct
llrdl. Halbuki bugUn başhvan hat 11'.i!) un· 
cu kilometreye ırelmlştır. Binaenaleyh ha· 
kiki var.lyet budur, ortada ziyan edilmiş 
bir şey ve heyetlfennlyenln yanıldığı bir 
nokta yoktur. Nafıa Vekdll'tl Jmt1 olarak 
emin old•ığı.ı istikametlerde etllıllcrlnl 
yapmış ve znınanındn grllp rtl\Cllcrln apll· 
kruıyonu kin hesabı yupm17 ve fa:-la bir 
mnsraf yapmamak lc;ln bunları sizlere 
teklif etmiştir. Heyetlvckllenln kararını 
aldıktan sonra yeni istikameti ve yol gU· 
zergAhını tcsblt cderk huzuru{lllnlze ge • 
tlrmlgtir. Burada öyle bir fnzla m~raf 
yapılmı~ ve yahut vaktiyle heyeUfennlyc 
yamlınıı da ıimdi fikrini tuhlh etmtı si-

bl ecyler yoktur. Benden eveı arkadaşlar 
bu hususlar hakkında uzun uzadıya arzı
malOmat etmişlerdir. Hınnennlcyh verece
ğiniz karar mucibince nynı kanunla işimi· 
ze devam edeceğiz ve tnbU etudlerlmlz bit· 
tikçe kati masraflarını arzcdcceğlz ve ta
bii hazinenin müsaadesi nlsbetlnde inşan.
ta devam edeceğiz. 

Aziziye tüneli meseleıi 
Şimdi lltlncl bir mesele var, Aziziye 

tünelinden bahsettiler, niçin bu tuncl ya· 
pıldı ve nic;in bu hatta bu gibi varyantlar 
ynpılmı§tır 1 Onun B<ıbcblfennlyeslnl ben· 
den evci kUl'SUye gelen arkadaşlar izah 
etml§lerdlr. Ben de bu sefer bizzat yerine 
gittim, iş! mahallinde tetkik ettim. Geçen 
sene aldığım raporlar Uzerlne size uzun 
uzadıya arzımalüıııat etmiştim ki, bunda 
dıı. heyeti!ennlyelerlmlzln bir kusuru yok· 
tur. Kemalldiklmtıe çalışmaktııdırlnr. Bu 
sene mnhnlllne gittiğim zaman nynı hail 
gördllm. MnlOmuCıllnlz gene bundan evci 
arzettiğlm gibi bu gibi inşaatta etUd yapı· 
lır, iyi hesaplar yapılır ama, piyasa dc~ıı:ıe 
bilir, bu d:ı inşaatta !ark yapar.Sonra evci· 
den keş(cdilmiyen ah\0 ale ve mUşklllMa te
sndlif edilebilir. M:eselll bu sefer lıcndenlz 
Azlzye tllnclinln içerisine girdim. Bin 
metre tulllndedlr, hepsi dcllnmiı;Ur. Ma • 
yıs nihayetinde tşlemcğe açılacaktır. Fa -
kat obllr tarafımın nerey kazmayı vunır
sanız su fışkmyor. Öyle bir su ki bir ta
raftan tulumbalarla suyu aktarıyorımmız 
diğer taraftan da beton duvarlar yapıp bir 
talum ameliyelere IUzum göslennektedir. 
Binaennlcyh eveldl'n k<'şfcdllemiycn bir 
mllşklilfit. J<;velce birçok iskandil krşl! ya
pılmıştır ve bunlnnn da hiı;: biri yanlış de
ğildir, hesapsız değildir. İşi baştan nlhıı • 
yetine kadnr mllhalllnde tetkik ettim. An· 
cak tabiatın bllAhare gösterdiği mUşkU • 
lfittnn ibarettir. Şu halde bu Aziziye tline-
11 de bitmiştir. Bıınılan böyle de Aydın is
tikametinde normal hntıarımızda lşliycn 
malzeme ve trenler o tarafıı da seyrlise· 
fer yapacaktır. 
Kaldı il:i teklif. Birisi Hasan Fehmi ar-

kadasımııın teklifidir. Şimdiden bir salahi
yet vcrmiye bendeniz de taraftarım. Yalnız 
biraz mahallinde tetkikat yaptıktan sonra 
şube hattı Diyarbakrr • İrak hattının, me
sela Batman istasyonundan ayrılacaktır di· 
yelim hanıi istikam:ti ta.kip edecek ve hat 
nereye vasıl olacaktır. Bu bilinmediği için 
müsaade ederseniz maddenin 6 ıncı satın· 
nın başında •... hattı •... var. Buradan, 
•••• münteh.i olmak üzere bir şube hat -
tı •••. Ondan ıonra şunun ilavesini ben • 
deniz teklif edec:ğim: "ve Diyarbakır -
Irak hattının Batman istasyonınıdan başh
yarak bir ıube hatta inşası" ... illhiri. Ya
ni ıimdiden böyle bir şube hattının inşa -
sma ıalahiyet vermiş oluyoruz. Tabii ıü
zergahını ayrıca tetkik ettireceğiz. 

Hasan Fehmi Ataç (Gümüşane) - Hat
ta burada başlama noktasının dahi tashi
hini doğru bulmam. biraz ileri biru ftri 
olabilir. Maksat bunun teminidir. 

Abdurrahman Naci Demirağ (Sıvaı) -
Müsaade ederaeni:r; bu istasyonun ismi
nin sikri doiru olmaz. Münaaip bir nokta
dan diyelim. 
Nafıa Vekili GL Ali Fuat Cebesoy (de· 

vamla) - Evet, münasip bir noktasından 
diyelim. 

Difer bir noktaya ıeldik. İran hududu· 
na gidecek olan &imendifer hattımızın esas 
güzergahı Van ıölü değildir. Esas güzer • 
ı~ Tuğ'dan ba~hyarak Van gölünün cenu
bundan, aııaiı yukan sahili takip ederefı: 

gitmektedir. Biliyorsunuz Van gölUnde es
kiden beri cemilede, seyriseftt J"&pılrr. 
Göliin içerJsinde hS!l bir takım köhne co
milerimiz vardır. 

Biz düşündük ki, İran hududuna biran 
evet vasıl olmak için ne gibi çareler var -
dır. Çünkü hakikaten İran dahilinde Ko • 
tur'a üç seneye kadar ıimen<iiferin geleceği 
söylenmi&ti ve i&itilıni~ti. Belki ahvali ha· 
zıra dolayısiyle onlarth da in&nat teahhu. 
ra uğnyacaktrr. Bunun için biran evci İran 
hududuna vasıl olmak için ne gibi çarele -
re ban vuralım dedik. 130 kilometreye ya
kın bir göl vardır. O ı:ölden vapurla nak
liyat yapalım dedik. Yani bu feribot değil, 
treni alıp nakletmek değil, muhteviyatını 
alıp Van iskelesine götürecektir. Ondan 
sonra yapılacak işletmeye nazaran hattın 
bir de Van gölil cenubundan yapılması 
icabediyoraa bunların da zaten etürlleri ya
pılmıştır. Bina:naleyh o vakit bu hat da 
yapılacaktır. Mesele budur. Yoksa Vekalet 
esas itibariyle bu hattın mutlak surette Van 
gölünden geçmesini istemiş değildir. Dife
rinin etüdlerine devam ediltcektir. Müsta
celen irtibat tesis etmek bakımından bu ka
rar verilmiotir." 

Maıral 117 milyon lira 
tahmin ediliyor 

Bazr hatiplerin yeniden mütalea ve fikir
lerini beyan etmeltri Uzerine Naht. Veki -
limiz biraz evelki beyanatım ai<liıdaki söı
leriyle tamamlamıştır: 

'- 159 uncu kilometreye kadar olan 
mukavelelerin ahkamı henüz hitam bulma
mıştır. Sebebi, raylar tamamiyle ferııtdile
memiştir. Çünkü Almanya'dan gelecek olan 
demir köprüler gelmemiştir. Ray ferşiyatı 
bitinciye kadar bu mukaveleler hUkmünUn 
cari olması llzımgelir. 159 uncu kilometre
y: kadar mukavele vardır. Nafıa Vekile -
tince bu hatların bugünkü etlidleri ve katt 
keşifleri neticesinde 117 milyon lira, Van 
gölü cenubundnki kısım hariç olmak üu • 
re, tahmin ediyoruz. Heyeti vekilcde, Ma
liye vekili arlıadaşımız 50 milyondan faz
la bir tcnhlıUde girmediğinden dolayı biz 
bu elli milyonla iktifa ettik. Bunun 15 mil· 
yon lirasını sarfcttik, mlitebaki kalan 35 
milyonunu da yeni istikamette yapacağı • 
mıı hAtlara sarfedeceğiz. Ne vakit mnli İm· 
kan hasıl olursa o zaman yeııi bir teklifi 
kanunide bulunacağız.,, (Teşekkür ederiz 
sesleri.) 

Durulan sonra layiha okunmuş ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Ôrli idare kanunu 
Ruznamcnin ilçııncü maddesini orfi ida

re kanunu liyihası teşkil ediyordu. Lbiha
nın heyeti umumiyesi üzerinde konuşulm:ı
dı. Maddelere geçildiği :raman söz alan Re
fik İnce (Manisa) kanunun üçüncü ma.d -
desinde ıeçım "askeri idare" ibaree!nin 

hudut ve ıümulü ve hangi makam olduiu 
hakkında encümenden izahat rica etti. Ad· 
liye encümeni mazbata muharriri B. Şinaıi 
Devrim, ilerdeltl teııkillit faıhnda bu hu • 
susta sarih hükümler bulundutu yolunda 
cevap verdi. 

EncUmendcn gelen lSyihanın G mcı mad
desi okunurken söz alan B. Galip Pekel 
(Tokat) örfi idaııcde vazife ıörceek dev
let memurlarına v:ıca bir ücret takdir fr 
hınmasına lüzl19\ i>ulwımadığını söyledi 
Refik İnce bu fiffre lştirilı: etti. Adliye en
cümeni ma:ı:bata muharriri de bunun mali 
mcvzua taalluk eden bir iş olduğunu, ka • 
nunun esasen baştan bap iıtisnat hüküm
ler ihtlva ettiğini, maamafih encümenin bu 
hususta ısrar etmediiini söyledi. Galip Pe
bl'in, 6 mcı maddenin tayyı hakkında ver
diği takrir kabul edildi ve bu madde U.yi
hadan çıkarıldı. 

Bir maddenin tadili 
L&yihanın 10 uncu nuıddeııi müzakere e

dilirken künıüye gelen Milli Müdafaa Ve
kilimiz B. Saffet Arıkan ıunları söyledi: 
"- Bu maddede mevzuubahı olan ccne· 

raller esasen emri kumanda ve talimi ter
biye itibariyle Genel Kurmaya merbut o1-
makla beraber idari bakımdan da Meclisi 
aliye mesul Milli Müdafaa VekUetidir. Q. 

nun için maddeye şu fıkranın ilavesini rica 
ediyorum: (Milli Müdafaa Veklileti ile Ge. 
nel Kurmay Başkanı ve Dahiliye Vekllleti) 
encümenle de mutabıkız." 

B. Fuat Sirmcn, maddede bu iki maka • 
mm birleştirilmesinin doğru olmıyacağını 
ve yalnız Milli Müdafaa Vekilinin kifi ol
duğu yolunda mütaleasını söyledi. B. Saf
fet Arıkan bunun da muvafrk olacağını aöz. 
lerlne ilave etti. Encilmen de bu tldil: lş
tirik etti, bu suretle madde: "Milli Müda
faa veya Dahiliye veya Adliye Vekilleri • 
nin iznini almak 58rttır,, diye deği,tirlldi. 

Bundan ıonra diğer maddel :rin okunma
sına ıeçildi. Bazı kelime ve rakam tashih • 
teriyle tamamlanan llyihanın birinci müza
keresi bu ıekilde ikmal edildi. 

Meclis, yann toplanacaktır. 

Çör~il' e genlı 
selahiyetler verilecek 

(Başı 1. inci u1lıda) 

mesi için B. Çörçile daha geni§ aall -
hiyetler verilmit olduğunu bildirmek
tedirler. 

Deyli Telegraf, ingiliz erk!nıhar • 
biyesi rüesasının askeri hareklt1 tan
zim hususunda yegS.ne selahiyettar o
lacaklarını ve bunların komitesine B. 
Çörçil'in riyaset edeceğini tas
rih etmektedir. Kararların hükümetçe 
tasvibi icap ettiği zaman kabine nez • 
dinde söz aöylemiye ancak B. Çörçll 

mezun olacaktır. 
Bu reform, harekat plinının tanzi -

mi ile icrası arasında vakit kaybedil -
mekte olduğu suretinde yapılmakta o
lan tenkitler neticesidir. 

Gazeteler, B. Çörçile verilmit olan 
selahiyetlerin yakında parlamentoda 
yapılacak müzakereler esnasında illn 
edileceğini yazmaktadırlar. 

Lordlar Kamaraıına harbin 
idari tarzına dair takrir 

verilecek 
Londra, 6 a.a. - Çarşamba günü Lort 

Strablgi, lortlar kamarasında, blr takrir 
vererek mllzakercyt açacaktır. Lort, tak· 
rtrlnde, umumiyet itibariyle harbin aevk, 
idaresine ve haasatan Norve~ harekA.tına 
nazarıdikkati celbedecek ve bu hususta 
vesaik lıtlyecektıt. 

BALI - 7-6·1~0 

12.80 Program ve memleket aa.a.t 
12.85 Ajans ve metorol'>jl haberl 
12.00 MtlZlK : , 

Çalanlar: Ru;, n Kam, 
zan, İzzettin Ökte. 
Okuyan: Sadi HO§Sl'S. 
1 - ZekAI dede • Muhayy 

Hicran gecesi 
! - HUseytn Fahri • Muh~ 

kı - Uzaktan balttı şH 
ıı - Muhayyer tUrkU • ıral 

le oydum. 
•-Rakım Elkutlu 

Aşkınla ynıı p 
15 - .......... Segtlh l ' U • I{ 

13.111 MÜZİK: Hnlk tCr • ..ılcrl: 
zem ve Sadi Yaver Ataman 

13.30-14.00 MÜZİK: Karışık pro 
18.00 Program ve memleket sa:ı.t 
18.05 MÜZİK: Bir konçerto • Pl. 
18.30 Çocuk saati. 
19.00 MÜZİI{: Ankara Radyosu ~ 

\'e su heyeti: İdare eden: 1" 
mil. 

l~.411 Memleket saat ayan, ajans 
orolojl haberleri 

20.00 Konu,ma (Çiftçinin saati) 
20.115 MÜZlK: Fasıl heyeti 
21.00 Konuşma (İktıııat "hukuk 
21.20 Serbest sııat 
21.30 MÜZİK: Küçük orkeıtra • 

clp Aşktn • Soprano Bedrl)'9 
Un lıtlraklyle : 
1-K. Rilsager • Enterme:r: 
2 -Tschalltovııky - Onnıuı 
· yan kız balesinden vals 
3 - Franz Lehar • Clo • cıo 

tinden potpuri 
4 - Drlgo - Arlökenln ml~ 

Barışma (Balet suıu NO 
15 - Kari Komzak - Vlynna 

22.80 Memleket caat ayarı, ajans 
ziraat, eeham - tahvllft.t, k 
nukut bor~ı (fiyat) 

22.30 MÜZİK: Cazbıı.nd • Pi. 
23.25-23.30 Yarınki program ve Jıc 

• • • • • • 
--( FRANSIZ RADYOLARI 
FRANSİZ Radyosunun TtJ'RK 

yatı bir zamandanbert günde iki d 
pılmaktadır. Bunların saat ve dalııf 
luklarını qağıdn bildiriyoruz : 

1 - TÜRKİYE saatiyle 19.45 
dalga 41.•4 M. 

2 - TORKİYE saatiyle 20 35 
- P.T.T. 25811. Radlyo - MEDİ 
227 lıl. 

• • • • • • 
--( İNGİLİZ RADYOLARI 
İNGİLİZ Radyo ŞirkeUnln (Tht 

Broadcastıng Corporatton) in ecıı 
!erde haber ne§1'1yatı programı : 

TURKÇE 
İNGİLİZCE .. .. 

" .. .. 

Ankara 
Saatiyle U 
18.55 21~ 

8.115 81.65 
11.00 81 
1a.so ıe.84 
w.1ıs 10.s• 
1s.oo 25.58 10.8' 
20.00 25.~ 
23.45 s1.sı 

l"R..Ü:BIZCA. H.16 16.s' .. 23.00 81 

• • • • • • 
---t R AN~ 
--( Tahran Radyosu )~ 

TAHRAN Radyosu kısa dalga ,ı 
Uzertnde her gün Türkiye saatiyle 
12.15 de TURKCE neşriyat yapın 

İngiliz bahriyesinde bir 
Londra, 6 a.a. - Amiral 

Morre 25 tcmmuı:dan itibaren 
Harold Burrouhun yerine bahri 
zareti Lord komiserliğine qe 

genel kurmayı asistan mua\'İ 
tayin edilmiştir. 

Aleni 
Nümune hastahanesinde 21S 

ralı çocuk pavyonunda zat' 
yatan kırk günlilk oğlum Bini 
hakkak bir ölümden kurtaran 
mütehassısı Dr. B. Haldun'a -ti 
da~larına uzakta olmam teşe1' 
mi sunmama mani olduğund~ 
terem gazetenizin tavassutun~ 
der kendilerine alent teşe~ 
sunarım. 1 'fT 

Köprüköy Un Fabrlıc' 
Muhasibi 

Muhtar TüzUn 

ŞEHİR TİYATROSU ..11111111111111 ------------------------------------

ULUS Sinemasında 
TAM KADRO: Behzat Butak, Hazım Körmükçü, Vasfi~ 

Karaca, Kemal Gürmen, Mahmut Moralr, M~/ 
m~r Karaca, Sami Ayanoğlu, Zihni Rona, ı-4,I 
Hün, Kani Kıpçak, Re§İt Baran, Yaıar öıı 
Suavi Tedu, Neyire Ertuğrul, Bedia Ştatzar, ~ 
ye Gürmen, Cahide Savku, Şevkiye May, S 
ye Güvener, Nezihe Becerik1i, Nevin Seval· 

~ııııııııııiıııııııı Yarın akşam temsillere başlanıyor ,,,ı 

----·ULUS Sinemasında ---r-
Paul Morand'ın meşhur eserinden iktibas edilen ve 1939 pat'' 

Film Sergisinde birinci mükafatı kazanan 

AŞKIN ÖLÜMÜ 
( La Mort du Cygne ) / 

Filmi baflıyor. Paria Operasının ihtip.mı içinde geçen bil~ 
ve sanat dramı ... SERGE LİFAR ve Opera baı dansözil ~(. 
TE CHA UVIRE ittirikiyle bütün opera baleti . . . c~O/ 
DEBUSSY ve SAINT SAENS'dcn parçalar .•. Büyük bl'). 
ve musiki abidesi. 

~---- Seam/ar : 14,10. - 16,JO - 18,JD. ve 11 d<: 



Tuna ve Balkanlar 

erkea merak içinde aoruyor: 
Danimarka ve Norveç'ten 

IU'a • d. 
tım ı nereye ıaldıracak? 

Vl'upa bir aren, bitaraflar da 
~ftUll ıeyircileri oldu. Yalnız ıe
l'cilerin büyük bir kıımı demir 
~aklığm dıtmdadır. Dünyayı 
e Şete, ateıe salan, kana boya
~ .. luı•et, şimdi hangi bitarafı 
ozune kestiriyor? Bir defa kanm 
•zzet• · •nı aldıktan sonra artık onu 
-d ' an vazgeçirmek zordur. h çı• 

il dan çıkmııtır. Herkea soruyor: 
0

• andaya mı, Belçikaya mı, Ma
-.-...-·1••tana mı, Romanyaya mı, Yu-

1 •"Yaya mı, lsviçreye mi? Ne
~J•? ·•· Bir •akitler ortada lave-
111 de . . k 

t( •llnı dolaıtr? Filhaki a 
.:1"'eç harekatının inkitaf ettiği 
det&rd~ bu memleketin üzerine a
ı.· a kabua halinde çok büyük 

: tehlike çökmüıtü. Ha bugün, 
leıa·'•rnı bir alman hareketi bek
._,_ 

11ordu. Baltık limanlanndaki 
te!urlar doluıu aıker, çok muh-

0 fak el olarak lsveç'e doğru bir u
~ 18Yahate çıkacaktı. Bütün ia

de .:?-iı Yllkan seferber bir hal
i~1 .:· Birçok tehirlerin tahliyeai 
lla b' &zırlanan planlann tatbikı
d-:.le geçilmitti. lsveç'te hayat 
Ler Uf, dükkanlar kapanmıf ve 
\ird tar~f ıef erber olmuıtu. Sonra 
fİıbd~~bıre tehlikenin hiç olmazsa 
laa&)l ı 1~ zail olduğu anla§ıldı: Al
\' al Ya ınıafa mı gelmiıti? Hayır. 
Birl~ı~ . ıevgili dostu Sovyetler 
tii iı ıle Moskova'da yapılan gÖ· 
d.,:-ıelerde, lsveç'in bitaraflığmm 
a._. ıtırı etmesi kararlaıtınlmıftı. 
4.Jıaa '-' manası ıudur: Sovyetler, 
ı,İr All1a:nm Baltık hakimiyetini 
~ &aonım firket haline koyına-
1.G .. "• onun lıveç'i alarak en 
..._. '1i1c. hiııeleri elinde bulundur-

..._ rıza göıtermemiıti! 

•lyı Ye Almanya : 
l ~ iki büyük devlet ara· 

f1ı '-da bö)'le bir kos oldu
llda11 hiç olmazsa bugünlük ya-

ı.,: &rYJrdı. Şimdi iki ihtimal ka
ta : biri Almanya'nm ıimal ve 
8 ?. koaıtulan, yani Hollanda ve 
.:J!ka, diğeri, ıark, ve cenubu
-._• komtulan. Fakat eğer Al· 
.. ._:-, Hollanda •e Belçika'yı 
-., la kalkaraa, büyük komtu· 
.. ~· birçok iıtiliların ıigortacı· 
til~ &a ltalya ne der? Bütün bu ia
..._ardan hiç pay almadan, Al· 
la.a Ja'nın kendi enıe kökünde 

ed ~~~ar büyümesine tahammül 
ı.ı~t ılır nıi? Malumdur ki iki to
Iİç 1 

t:r 1:9jim, ikiıi birlikte bir ne
~ tkıl eder; Almanya bu nea
Jti . ~udi İplikleri iae, Jatlya, uf· 
da~p~~leridir. Biriıi diğeri olma• 
lfaJ.e ır eser meydana getiremez. 
't f meıeleıine Almanya, A· 
Iİıa jrya •e Çekoslovakya meaele-
1'• ~1talya, Arnavutluk meaeleai· 
bfllli lllanya, Polonya ve nihayet 
taı1 lllarka ve Norveç istilaaına 1-
la'llti a 1181 çıkannamıılardır. Hal
.... d ~34 le Dolfus'un katli eına· 
l'\ap il talya, timdi bütün bu Av· 
toli a. llleıelelerinin Hitler'le, Mu· 
-~ llraıında münakaıa edildiği 
'-ıtt ~er •~idinde tahtidat yap· 
t,., ~ ~ zanıandanberi iki totali· 
t•lta~ ~t. arasındaki doıtluk, mÜ· 
\aı,il 1 •timat değilse bile, müte
._61 lllenf •at havaıı içinde teka-

etti. 

' ' llleYıl değiılirlyor : 
8 '-dan dolayıdır ki, ıimdilik 
Ptlc .tehlikenin mevzi değiıtire· 
1aaa..!1Qıalden cenubutarki Avru· 
'-le ~l doğru yol aldığmı söyler· 
>ıaa? B lllenı hata etmiş olur mu· 
~tle: ~ehlikenin birinci iıareti 
llllllt)' , dır. Yuıroalavya'ya, Ro
'hilll .. Ja, .ve hatta Macaristan'• 
ti., 'lci,\,turıst .gelm_iıtir. Ne garip
lterlilt u turıstlenn hepıi de aa
)a)ı._1 ~a~ında olan gençler ve 
laa1ıarı~'Yll Riyinıniı kurmay ıu· 
Aı--. 1~· Harp halinde bulunan 
ita-__ Ya dan bütün bu aençlerin, 
•• .;--aya " y 1 ' Qf,llhov eya ugoa avya nm 
'ct6iille .Galnc:lan" veya "mencuın· 
"'eı.ııek"clen" iıtif ade için, bu 
leıaaea. etlere ıeldiği kabul edi-
11flrda bau~flar hiç ıüpheıiz, bura· 
· • zı ·· 11lt'ler· e aorec:ek olan Quia-

larlll •:• "• 1ahut Seiaa lnquart
rt.f~ ~ -:arıdır. lıin tuhaf ta
O•taai .. a ıa ki, turiıt itlerini .,.;__ ,. •tın k . . 
- -111 lllüat e •çın, Almanya tu-
dap tel._ ~~ bile Belcrat'a ka
~;.Y • btı• t 1~un.unu hiaaetmit
--ıiretı~tler, hep alman e-

bwunduldan 7.,.ı.. 

re yerleımek imkanlarmı aramıt· 
tardır. Fakat bereket venin, Bal
kanlar, Norveç gibi gafil değil
dirler. Her ıeyi vakit ve zama
niyle aezmiıler ve ona göre ted
birlerini almıılardır. Bu tedbir
lerden bazılan iç.erdeki dütmana, 
yani kaleyi içerden fethetmeğe 
memur "bcıinci kol" a diğerleri 
harici tehlikeye kartıdır. Birincisi 
için bu nazi seyyahları grup ha
linde hudut harici edilmekte, di
ieri için de aıkeri tedbirler tak· 
viye olunmaktadır. 

Romanya' nın vaziyeti : 
B alkanlarda en nazik mevki-

de bulunan memleket Ro
manya idi. Çünkü Sovyetler timal
de Besarabya meaeleainin henüz 
halledilmediğini aöylemitlerdir. 
Cenupta Bulgarlar, vakit vakit 
Dobriçe meselesini ileri atmıtlar· 
dır. Garpte Macaristan umumi 
harpte kaybettiği Tranıilvanya Ü· 
zerinde hakları olduğundan bah
setmiıtir. işte bundan dolayı Ro· 
manya, 1939 senesi niıanında İn· 
giliz • fransız müıterek garantisi
ni kabul ettiği halde, aonradan bu 
garantiyi, bir ittifak haline koya• 
cak kadar ileri gitmemittir. Bu· 
nun bir ıebebi de ıudur: evela ba
zı küçük devletler, bu harp çık· 
tığı zaman eskidenberi takip et· 
tikleri "revizyonizm" yani mua· 
hedelerin tekrar gözden geçiril
meıi aiyaıetini belki tahakkuk el· 
tirebiliriz, diye bir hayale kapıl
mıılardrr. O zaman birdenbire 
f arketmemiılerdir ki, eğer harp 
batlaraa bu harp, dünyanın yeni
den tanzimi için yapılmıt bir harp 
olmıyacaktrr; bu harp, yalnız ve 
yalnız Almanya gibi totaliter dev· 
letlerin iıtila emellerine hizmet e
decek ve belki küçük devletler, 
timdi ellerinde bullUHhırduklannı 
da kaybedeceklerdir. Ba hat&)'a 
ilk düten Polonya olmuıtur: nete· 
kim Çekoslovakya'nm taksimi ea
naamda '"Tefen" diye küçük bir 
mmtakayı almanlar kendisine ver
di diye bayram yapmııtrr. Karpat· 
laralh Rutenyaın'nın taksimi esna
sında Macariıtan'la hudutlarmuz 
birleıti diye Polonya zabitleri ma· 
car zabitleriyle ıannaı dolat ol· 
mutlar ve öpüımüılerdir! 

Kii(ük devletlerin basireti • 

F akat timdi küçük devletler 
vaziyeti gayet iyi kavranuı 

bulunuyorlar. Polonya'nm diiftü. 
ğü hatadan kendilerini kurtarmıt
lardır. Macaristan, Romanya'da 
iddia ettiği haklardan vaz ı•ç· 
memise de, bunu münasip zama
na talik etmittir. Bulgaristan çok 
basiretli bir idare altmdadır. Bul-
gar hariciye nazın geçen gün, 
"Bulgaristan komıulannm vaziye• 
tini vahimleıtirecek bir hareket
te bulunnııyacaktır!" dediği za· 
man, hiç tüpheaiz en büyük fe
rahlık Romanya'da hiaaolunmuı· 
tur. Diğer taraftan, Romanya'nm 
büyük komıuau olan Sovyetler 
Birliği de muhtelif veıilelerle ve 
en ıeliıhiyettar aiızlarla Avrupa 
harbine karıtmıyacaimı tekrarla
mııtır. M~lotof Yüluek Sovyet 
Şürbmda bunu teyit etmiı, ve ni
hayet Mareıal Voroıilof 1 mayıı 
bayramı münasebetiyle orduya hi
taben söylediği nutukta aynı cüm. 
leyi tekrarlamııtır. Demek Ro
manya'nın harp baıladığı zaman 
bulunduğu nazik vaziyet timdi 
düzelmeie baılamıt ve Roman
ya Almanya'nın tehditlerine daha 
az kulak aıar olmuıtur. Şimdi Ro
manya'nm vaziyeti 1939 martın
da Çekoılovakya'nm ve Memel'in 
istilalarmm hemen ertesi günü. 
büyiik tasyık altında alman • ru
men ticaret muahedesini imzala
maia mecbur olduiu zamandan 
daha baıkadır. Ve nihayet, Ro • 
manya bitarafhimı silahla ta • 
mamlamıt, ve herhangi bir istila
ya kartı ıimal ve garp hudutlan
nı kuvetli bir hatla tahkim etmit
tir. 

Romanya - Almanya : 

B undan dolayıdır ki, Roman
ya, 1939 martmda, imzala

nan ve imzahyan adamın iamine 
izafetle "Wohltat anlatmaıı" ya· 
ni feci bir tesadüf eaeri olarak 
"HayırNr1alilt anllJflftul' namiy
le andan alman • rumen ticaret 
anlatmaaını, ıeçen ilkkiınunda ge
ne dnam eden tazyıklar yüzün
den Dr. Clodiuı'la yaptıjı müza· 

Müttefik kuvetler Narvik' e 
derece derece yaklaşıyorlar 

(Başı 1. inci saylıdı) 

da aUratli harekata intl.ı.ar olunmamuı 
fa.kat bir siper harbinin beklenmeat icap 
ettifinl kaydeylemektedlr. 

Hava laaliyeti olmuyor 
Londra, 6 a.a. - Royterln askeri mu

harriri yazıyor: 
Narvlkte fena hava ıartıarı dolayı. 

siyle, iki taraftan da hava faaliyeti uga
rlye inmletlr. Mamafih haber verildltne 
göre, Nnrvik mıntakaaına alman bombar
dıman tayyareleri gelmlıtir. 

Narvik, son zamanlarda cenupta harp 
etml§ olan birçok norveçll askerler için 
bir tahaışUt mevkii olmuıtur. Norveç or -
dusu ılmalde yeniden organize edilmek 
ilzer~dlr. Namsos ve Andalanes'te, mütte
fiklerin geri çekilmesine alper vazifesi 
görmllf olan Norveç aakerlerinln ekaerisl, 
söylendiğine göre, ılmale doğt'U yol almak 
tadır. 

Narvik mınta.kası dathktır. MUnakale 
vasıtaları azdır. Alman bombardıman 
tayyareleri burada, Trondheim'de olduğu 
gibi muvaffak olamıyacaklardır. Dtl§man 
hava Usleri de Narvikten çok uzakta bu· 
ıunma.ktadır. 

Bir İngiliz torpidoıu battı 
Londra, 6 a.a. - Amlralhk dairesinin 

tebliği: 
İngiliz Afridl torpido muhribi Nam· 

sos'tan kıtalarımızın geri çekillıi esna· 
aında batmıştır. 

Afridl asker nakliyatını dlifman tayya
relerinin ve denizaltı geınllerlnln hücum
larına kar§ı muhafa.ı.a eden ingiliz harp 
gemileri grupunda bulunuyordu. 

Sabahleyin oafakla beraber, dtl§man 
hava kuvetleri. nnkllyegemllerl kafilesine 
mütemadi hücumlarda bulunmuotur. Fa· 
kat kafiley refakat etmetkte olan harp 
gemilerinin atev barajı o dcrec müeasir 
bir mahiyet göstermlgtir ki düşman nak
liye gemilerine hiç hiç dokunıımamıotır. 
Bu harekflt esnasındadır ki Afridl torpido 
muhribine bombalar isabet etmiıı ve bu 
gemi batmıııtır. Bu esnada iki alman tay. 
yarf'sl düşürUlmUştür. 

Ölen ve yahut yaralanan müretteba
tın ya.kın akrabası hA.dlscden haberdar e
dilmiştir. 

Koht'un Londra'daki tema.ları 
Londra 6 a.L - Profer.ör Koht ve al· 

bay Ljuncİberg. diln akşam •·orveç sefa • 
rctlnde Norveç elçisi ile birkaç saat gö
rüşmüşlerdir. Norveç nazırJariyle İııgilte
renln Norveç sefiri Dornerin buglliı Hall
fakaı görecekleri bildirilmektedir. 

Almanlar Narvik'te ani bir 
taarruz yapacalılar 

Stokholm, 6 a.a. - Emin bir men~adan 
haber verildiğine göre kuveUl bir &iman 
hava filosu Norvec;ln ılmal mıntakAat U • 
zerinden uçarak Narvik istikametiae git
miıtir. 

İsveç gazete muhabirlerinin bildlrdl#f· 
ne göre almanlar Narvlk mıntakaaına Aııl 
bir taarruz.da bulunmak tuavvuruııdadır-

f 
!ar.Muhabirlerin kanaatine cöre, yedinci 
Norveç fırkaa henüıı harbe lıtlrlk etmıı 

kerelerden aonra tevıi etmeie 
mecbur kaldığı halde bu sefer 
doktor efendi aıağı yukarı Bük· 
reı'ten eli bot dönmüıtür. Alman· 
ya, bir Reihımark'm fiyatmı 48 
ley'den 60 ley'e çıkarmak iıter· 
ken buna muvaffak olamamıı, 
petrol anlaımaıma dokunulma , 
mıf, yalnız aoya f aaulyeıinden a· 
bnan ihraç resimlerinin azaltılma• 
siyle iktifa olunmuıtur. Halbuki 
Almanya bir vakitler Slovaılcya'da 
yapılan tahıitlerden aonra Roman• 
ya'nm aıkere aldığı ziraat amele• 
ıinin, Almanya'ya hububat yetit
tirilebilmeıi için terhisini ve Ro
manya halkmm haftada iki ırün 
etaiz yapmaıım iıtiyecek kadar 
iti ileri götürmüflü. Bugün İM 
Romanya'nm vaziyeti bambaıka• 
dır. Ve nihayet almanlar, rumen• -
lerin ltalya'ya ıattıklan 800.000 
ton petrole müsaade etmekle kal· 
mamıılar, ayrıca Romanya'nın 
serbest dövizle Franaa'ya, Jngil· 
tere'ye ve Mısır'a ıattıiı petrole 
bile ıeı çıkaramıyacak vaziyete 
dütmüılerdir. 

Yugoslavya : 

I• tin Romanya tarafı bu .tekil· 
dedir. Fakat bir de Maca· 

ri5tan ve Yugoslavya tarafı •ar· 
dır. Macaristan, İtalya ile timdi· 
ki halde doıttur. Ve almanlarm 
Macari•tan'ı itral etmemelerinin 
aebebi, timalde lıveç'i itral etme• 
melerinin sebebine müsavidir. Fa· 
kat buradaki tahrikler de az te• 
l&kki edilemez. Macar nasileri· 
nin reiıi lmredi pçenlerde Ber· 
lin'e gidip dönmüıtür. Yugoılav• 
ya'ya gelince, buraıı, bir taraftan 
Almanya ile, difer taraftan hem 
Arnavutluk'tan, ve hem Fiyume• 
den §İmale doğru uzanan bir hat 
boyundan ltalya'ya komtudur. 
Sonra almanların hudutta Carint· 
hie'de mühim miktarda asker bu
lundurduklanna dair bir haber 
dolaımaktadır. Maksat içerden 
hudut mmtakalarında 'bulunan 
Slovenler ve Hırvatlar'la Belgrat 
hükümeti araıında bir ihtilaf çı· 
karmaia çahıarak, dııardan bir 
iıtilayı kolaylattırmak mıdır? Fa
kat Yugoslavya evelce bir yazı· 
mızda da söylediğimiz gibi birdir 
ve bütündür. Bu bütünlük her gün 
dünden daha fazladır dahi diye· 
meyiz. Çünkü artık tam teklini 
almııtır. Mırt, kahraman •• cen· 
gaver yugoılav aakeri hududunun 
oldufu kadar i•tiklalinin de nö
betç.iıidir. 

lliimta Faik FENiK 

olmadıfl ve Narvikte mühim müttefik 
kuvetıeri bulunduğu için vaziyet böyle bir 
harekete mUsa!t değildir. 

Hegra kale•i te•lim oldu 
Alman hududu, 6 a.a. - Havas: 
Alman iıtıhbarat bürosunun bildirdiiine 

söre almanlar tarafından muhaaara edil • 
mekte olan Norveç'te Hegra dağındaki is
tihklm 15 zabit ve 160 neferden ibaret olan 
müdafileriyle dün teslim olmuşlardır. 

Norve~'telıi lrannz aakerleri 
Stokholm. 6 a.a. - Havaı: İlveç gazete

leri, franıız kıtalanndan sitayi~e bıhıet
mekte ve fransız kıtalannın mümtaz bir 
ordu teşkil eylediğini aöylemektedir. 

İaveç gazetelerinin yazdıklarına göre, 
fransız askerleri, geri ı;;ekilmiye ve Nor -
veç arazisinde başka bir ye.re ihraç edil • 
miye mecbur kaldıklarınd:ın dolayı derin 
ıurette müteessir bulunuyorlardı. 

Fransız askerleri, n;ılicadele etmek mec -
buriyetinde kaldıkları güçlüklere rağmen 
tamamiyle nümune tqkil edecek bir cesa
ret ve tavır göıtermiılerdir. 

İsveçli muhabirlerden biri, ask:rlerin 
kendi alaylarınm aannıklarını ıiddetli bom
bardıman altında nasıl kurtarmıya çalıı • 
tıklarmı hayranlıkla hikaye etmekte ve bü
tlin muhabirler, bu sandıklan kurtarırken 
ukerle.rin go&terdikleri ces;ıreti tebaniz 
ettirmektedir. 

Diğer taraftan Norveç de\'Jetinin altın 
ihtiyatlarının Londra'ya nakledilmiı bulun
duğu da haber verilmektedir. 

Narvik'in bombardtmanı 
Pariı, 6 a.a. - Havas ajansı, Norveç'tekl 

vaziyet hakkında aşağıdaki malılmatı ver • 
mektcdir: 

Narvik'te, karadan, denizden ve hava
dan ıiddetli bombardımanlara tabi tutu • 
lan alman lqtaları, en iyi terait dahilinde 
mukav:met edebilmek için müfrezelerini 
bir araya top!amaktadır. 

Norveç'in cenubunda hill çarpışmalar 
vardır. Norveç kıtaları, ezcümle Glommer 
vadisinin ıimal kısımlarında, almanlara 
kahramanca mukavemet etm:ktedirler. 

Dün Röroı ve Stören mı:ntakalarında da 
çarpıımalar olmuıtur. 

Alman tebliği 
Berlin, 6 a.a. - Yüksek alman kumanda 

heyetinin tebliii: 
Nırvik mıntakaaınd& diln mühim muha -

rebeler olmamııtır. Düıman ıiınalden top
çu takviye kuvetleri ıetirmektedir. 

Alman bava kuvetleri bir harp ıemiıine 
bir bomba iaabet ettlrmiye ve bir aakerl 
kampa taarruz ederek bir cephane deposu
nu infilak ettinniye muvaffak olmuılardır. 

Alman kıtalarmın Grong'dan ıimale 

dotru ilerlemektedirler. Norveç'in cenup 
ve merlre• kıaımlarmda tembleıne hareket· 
teri umınniyetle bitirilmiıtir. 

Hegra kalesi alman himaye kıtalanna 
teslim olmulitur. Bu kıtalar ~imdi Röros'un 
prkmda İıveç hududu civarında bulunmak
tadır. 

Norveç'in ıimalinde Norveç !karaaula -
rındı demirli bulunan iki inıiliz deniz tay
yareıi haaara uiratılmııtır. 

Bir mayne çarparak hasara uirıyan bir 
inciliı: tahtelbahiri 5 mayısta Kıttegat'ta 
ilci alman tayyareai tarafmd&n zaptedile -
rek bir alman limanma cötürülmüıitür. 
Tahtelbahirin lnımıııı.daıu ile bir küçük za.-
bit eeir edilmiıtir. 

Terıchellinı civarında iki 
nreıi düıürülmüıtür. Garp 
kayde değer bir ıey yoktur. 

inıriliz tı.y
cephesinde 

İtalyan buhranı 
hakkında 
mülahazalar 

(Bııı 1. inci sıylıdı) 

terenin hakim olmadığını iıbat ede
cek fili tavizlerde bulunmalıdırlar; 
kendisine Korıika adaımı, Tunus'u 
ve Süven'teki hakkmı vermelidir • 
ler ve meaeliı Dalmaçya iatiliııma 
razı olmalıdırlar. 

Müttefikler ltalya'yı tatmin et • 
mek imkanlannı arattırmamıt de • 
iillerdir. Fakat bu yukanki ihtiras
lardan hiç birine boyun eğmiyecek· 
)erine zerre kadar fÜphe yoktur. 

Bu vaziyet kartısmda İtalyan ha
reketi iki türlü inkitaf edebilir: Sov· 
yeller Birliiinin Lehiıtan ve Baltık 
denizinde yaptığı gibi, müttefiklerle 
harbe girmeksizin, veya, onların 
kendiıini dahi harp içine almaktan 
korktuklarını farzederek, Yugoı • 
lavya ve Yunaniıtan al~yhine emri· 
vakiler yapmak! yahut, doğrudan 
doğruya Almanya'nm yanmda har
be ittirak etmek! 

Bu ihtimallerden birine göre, 
müttefiklerin Norveç'teki mü,küla • 
tını takip eden bu netriyat, a&dece 
bu mütkülattan istifade etmek gay
retine hamlolunabi!ir. ikincisine gö
re, İtalyan halkını harp için mağnen 
hazırlamak gibi telakki olunabilir. 
Eier Brenner mülakatında, bu har
bı 1939 yazında bir mihver harbı 
tekline aokmak kararı verilmitse, 
ltal~a zarmı atacaktır. Eğer böy -
le bir karar yok da mesele fırsattan 
istifade gayretinden dofmuısa, buh
ranm yatrıacaimı beklemek yanlı§ 
olmaz. 

Fakat acaba müttefikler, bugün, 
Avrupa'da, Akdeniz'de veya Afri -
ka'da 1939 eylülünde olduiundan 
daha az mı hazırdırlar, yahut, Al -
manya ve ltalya 1939 eylülünden 
IODI'& her türlü tahminleri geride 

Örfi idare kanun 
layihasının metni 

< Başı 1. lacı ••n•d• J 
dan ibarettir. Birinci kıaım örfi idarenin 
konması ve kaldırılmaıı, ikinci kıaım örft 
idare altmd& kalan yerlerde tatbik oluna • 
cak muameleleri, üçilncü kmm te,killtı, 

dördüncü kısım vazife ve uaule müteallik 
hükümlerle cezai hükümleri, beıinci kıamı 
da müteferrik hıikiımleri ihtiva etmekte -
dir. 

Dun birinci mıizakereai )'apılan 10D fek-
li aynen yazıyoruz: 

Ôrli idare kanununun metni 
umumi hüküml.er 

Madde 1 - Tetlrilatı eıuiye kanununun 
86 ıncı maddesine tevfikan verilmiı olan 
umumi veya mevzii idarei örfiye kararı 

Dahiliye Vekaleti tarafından miinaıip •a -
aıt.alarla ilin olunur. 

Örfi idarenin hudut veya müddeti ün • 
rın.de yapılacak deiiılklikler de a11t1 su • 
retle ilin edilir. 

Madde 2 - Örfi idare altına alınan yer. 
!erde umumi emniyet ve aaayiıe taallük ~ 
den ve İcra Vekilleri Heyetince tayin ve 
tesbit olunan zabıta aallhiyet ve vazifeleri 
askeri makamlara intikal eder. Bu makam
lar kendilerine intikal eden aallhiyet ve 
vazifelere müteallik kararları ve emirleri 
mahalli zabıtası marifetiyle ıcra ettırir, · 

Ôrli idarenin vazife ve 
•elalıiyetleri 

Madde 3 - Örfi idare altına alman ye.r. 
terde, 11kerl idare ııagıdı yazılı fevkalide 
tedbirleri ittihaz ve tatbika aallhiy=tlidir. 

I - Görülecek lüzum üzerine meskenle
ri ve her türlü cemiyet, kulüp ıibi te3ek • 
küllere ait binaları ve bunların muıtemili
tını v: iı mahalleri ile sair kapılı :>·erleri 
ve mektup, telinf ve sair mersuleleri p
hı&ların Üzerlerini rece ve ıündı.iz aramak 
ve bunlarda subut vasıtaları olan ve yahut 
müsadereye tibi bulunan eıyayı zapt ve 
radyo, tel~fon ve telsiz ıibi bilcümle mu -
habere vaaıtalarını kontrol ve icabmda ta-
til ve menetmek; 

II - Memleketin inzibat ve emniyetini 
ihlil etmek suçlariyle sabıkalı olanları ve 
emniyeti umumiy: nezareti altında bulu -
nanları ve orfi idare altına alınan yerlerde 
muayyen bir ikametgahı olmıyanlan ve 
ııipheli olan uir kimıeleri örfi idare mın
takasından çıkarmak; 

III - Türk ceza kanununun 189 uncu 
maddesinde yazılı olan ıilihlarla ilet ve 
cephan:lerin ve dinamit, boiucu pz bom
ba ve buna mümaail alitı muhribe ve me • 
vaddı infililriye ve müıtaile ve bunların 
ihzar ve imaline yarayan edevat ve vesaitin 
teslimi için emirler Yermek n bunları a -
rayıp toplamak; 

IV - Gazete, kitap ve sair matbuaların 
tab ve neşri veya hariçten ithalini menet -
melı: ve matbaaları kapatmak ve matbuat 
ve telıraf ve mektup üzerine lll?Wür koy-
mak; 

V - Kapalı ve açık yerlerde her türlü 
toplantılart menetmek ve cemiyetlerin fa
aliyetlerini durdurmak; 

VI - Kahvehane, birahane, meyhane, ti-
yatro, ıinema, bar ve emaali umuma açık 

yerleri kapatmak veya bunlarm açılma ve 
kapanma zamanını tayin ve tahdit etmek; 

VII - Örfl idare mmtakaama cirip çık· 
mıak iıtiyenler hakkında tak)'idat ve tahdi
dat koymak; 

VIII - Geceleri dolqmayı takyit veya 
menetmek; 

IX - lcra Vekilleri Heyeti tarafından 
ittihaz ve teblii edilen emirleri ve illn e
dilen sair tedbiri eri takip ve icra etmek. 

Tqlıilat 
Madde 4 - Örfi idare altına ılınan yer

lerde bu kanun hiikiımleriıü tatbik etmek 
üzere hazarda Genel Kurmay Baıkam ve 
ıeferde Baııkomubnlık ta.rafmdan en az 
kolordu komutanlığı yapmııı bir komutan, 
örfi idare komutanı olmak üz ere ıeçilerek 
Milli Müdafaa Vekilctince tayin muame -
leıi yapılır. Bu komutanın refakatine 1ü • 
zumu kadar subay ve askeri a.dU hllrim •e 
memur verilir. 

Madde 5 - Örfi idare mahkemeleri qa
ğıda yazılı tekilde te,ekkül eder: 

I - Örfi idare komutanlıiı refakatinde 
askeri muhakeme uıulli kanununun 31 inci 
ve 35 inci maddelerine tevfikan lüzumu 
kadar aakerl mahkeme teıkil olunur. Bu 
mahkeme! ı:r toplandıklan mahallin iamini 
taııırlar. 

II - Örfi idare mahkemelerinin ud ve 
yedek alkert ve adli hakimleri, zabıt kitip... 
)eri ve diğer memur ve müstahdemleri 'Mil
li Müdafaa Vekili tarafından intihap ve 
tayin olunur. Aıkerl adli hlkimler bunlar
dan bilfiil hlkimlik etmiı olanlar araam -
dan ıeçilir. 

III - Müıtacel ve zarurt hallerde örfi 

illere ittirllc edenler örfi idar: komutanı 
tarafmdan talep edilditi takdirde 11fat Ye 

memuriyetleri ne oluraa olıun örfi idare 
mahkemelerinde muhakeme olunurlar : 

I - Tıirk cua kanununun ikinci kitaba
nm birinci babının birincı, ikinci ve dör -
düncu fuıllarında yazılı Devletin phu -
yetine karıı cüriimler; 

II - Turk ceza bnmnmım ikinci kitabı· 
nm beşinci babının birinci faslında :ruılr 
ıuç iılemeğe tahrik fiilleriyle ikinci fasılda 
yazılı cürüm iku için cemiyet tetkil etmek 
ıuçlın; 

III - Türk ceza kanununun ikinci kita
bının altmcı babmm ikinci faslında yuıll 
devl:te ait mühür, damp ve uir allmet
lerin taklidi hakkındaki ıuçlar; 

IV - Ttirk cea kammmıun ikinci 'lı:it .. 
bmrn yedinci babında 7Uth lmmenin Mll
meti aleyhindeki 111çlar; 

V - Tiırk ceza kanununun ikinci kitabı
nın 10 uncu babmm ikinci faalmda nnlı 
yağma, yol keame, adam kaldırma ıuçlan. 

VI -Türk ceza kanununun 179, 110, 111. 
234,235,236,241,242,241,249,254,255,25' 
257, 258, 260, 264, 3UI, 317 inci maddele • 
rinde yazılı auçlar; 

VII - Aakerl ceza kanununun 75, 13, M. 
95, 96 mcı maddeleriyle 141 inci maddeain 
ikinci fıkraımda ve 160 mcı maddesinde 
yazılı ıuçlar. 

Madde 7 - Örfi idare altına alman -,w 
leorde ukerl idare tarafmdan ittihaz edilen 
tedbirlere kartı hareket echnler ve emir • 
lere itaatıiı:lik eoıterenler ve hüviyetine 
dair hillfı hakıkat beyanatta bulunanlar 
hakkındı türk ceza kanununun 526 ve 521 
inci maddelerinde yazılı c:zalar üç miıli 
arttırılarak hukmolunur. 

Madde 8 - Örfi idare ıllnmı icabettir• 
ahvale taallulc eden fiilleri örfi idarenin 
ilinından evel iljlemiı olanlarla orfl idare 
mahkemesinin vaziyet ettiii herbanıi bir 
suçla irtibatı olup bu mıntıka haricır.de it
lenen ıuçlar da birleıtirilmek ıuretiyle or
fl ıdare mıhkemelerınde corulür. 

Uıule ait hüküml.er 
'Madde 9 - Örfi idare altına ılınan m., 

hallerde te11kil olunan askeri mahkemeler• 
de aakeri muhakeme usulü kanununun 250: 
256 mcı madde hiıkiımleri hariç olmak tlıe
re aeferberlii• ait hükümler tatbik olunur. 

Madde 10 - Bu kanunda nzıh ıuçlar • 
dan dolayı generaller ve ımiralhrle umu
mi mıifettiııler, valiler ve kıymakıml&r, 

hakimler ve muddeiumumller aleyhinde 
takibat yapılabilmeıi için her birinin mea
ıup olduğu idareye ıore Milli llildafaa ve
,. Dahiliye veya Adliye vekilinin iznini 
almak prttır. 

Harp laalinJe laarelıet mınttılıcrlr 
rınJa tatbik eJüecelt talıyitler 
Madde 11 - Harp halınde örfi idare ilta 

edilmemiı olsa dahi bu kanunun muuniyet 
ve hürriyetlerin takyit ve talikma ait ü • 
çiincü maddesinin birinci, üçüncü, dördiia
cü, betfnci ve altmcı bendlecinde yazılı 

tedbirleri harekat mıntakalarmda almata 
başkumandanlık aallhlyettar olduiu cibi 
harp hareketlerinin ve 11kerl faaliyetlerin 
ve mahalli aaayiıin emniyet ve himayeai i
çin harekit mmtakalarmda bulunmalan 
caiz görülmiyen kimıeleri bu mmtakalar • 
dan çıkannap harekit mmtakalarma Cİl'o 
meyi, çıkmayı menetmeyi ve bu mmtab
ları münakılit vasıtalarının siriP çıkmaa
nı tahdit etmiye aallhiyetlidir. 

Madde 12 - Harp halinde, teabit edil • 
miı olan barekit mıntakalarmda, yedincıl 

maddenin birinci bendinde yazılı fiilleri it
liyenler ve bu fiillere iıtirllı: edenler lmitl 
adli tarafından talep edildiii takdirde aa • 
kerl mahkemelerde muhakeme olunurlar. 

Bu hallerde dahi 10 uncu madde htilrilm
leri mahfuzdur. 

Madde 13 - A .. iıda nzılı kanunlarla 
bunlara müteferri hükümler mülpdrr: 

I) 20 eylıll 1293 tarihli idarei örfi)"e ıra. 
rsrnameıiyle bunun 20 haziran 1320 tarih
li kanunu muvakkat ıeklindelri zeyilleri, 

II) 11 eyl(U 1335 tarihli idarei örfiye lra
rarnameslyle buna mlizeyyel 24 tetriniu • 
ni 1335 tarihli k&ramame, 

III) Divanı harbi örfllere muhavvel ce
raimin heyeti tahkikiye bulunmryan yerler
de ıureti tahkiki hakkındaki 10 aiuıtoe 

1331 tarihli kanunu muvakkat, 
IV) İdarei örfiye mmtakalannda müte • 

ıeldril divanı harpler tarafmdan verilecek 
idam kararlarının ıureti icruma dair sı 
mart 1341 tarih ve 595 numaralı bmm, 

V) Divanı harbi örfi hlikümhrini.n kabi
li temyiz olmadıtma dair 29 niaan 1!33 t.a· 
rihli muvakkat kanun, 

Vl) Örfi idare cari olan mahallerde her 
nevi kiltübü resa.il ve evrak ile matbuatı 

mevkute ve pyrimevlr:uteye mütedair S 
ıubat 1335 tarihli kararname. 

idare mahkemeleri tee19üı edinceye kadar VII) Vakti ıefe.rd: icraati biikiimete 
mahalli hlkim ve Cıimhuriyet nıiiddelu -
mumlleri aıkerl adli hlkirnin vazifesini ıö
rürler. 

Ôrli idare mahkemelerinin 
vazileleri 

Madde 6 - Örfi idare altına alman yer
lerde aşağıdaki fiilleri iıliyenler ve bu fi. 

karıı ıe!enler için ciheti askeriyece itti • 
bas olunacak tedabire miıteallik 14 mayıs 
1331 tarıhll kanunu muvakkat. 

Madde 14 - Bu lcanun netri tarihinden 
itibaren meridir. 

Madde 15 - Bu kanunun icraıma tora 
Vekilleri H~yeti memurdur. 

bırakan bir ku•etlenme earan mı I talya için hiç biı' tehlike addetme • 
ketfettiler? Çünkü mÜfterek bir mek hayali, yarımada vatandatla • 
mihver yıldırım harbı umumiyetle, nnın ancak pek küçük bir kıamma 
ı .1 , . f b ' 1• w. f maledilebilir. 
ngı tere nın ıe er er ıgıne ırıat 

vemıiyen bir ilkan darbeıi gibi mu
hakeme edilmiıtir. Acaba faıizm 
reiıleri, Almanya'nın mailubiyetin· 
de kendi rejimlerinin de mukadde • 
ratmı alakadar farz ederek, her ne 
bahasına, N aıyonal • Sosyalizm ile 
beraber talihlerini tecrübe etmek 
fikrinde midir? lıkandinavya'dan 
Karadeniz'e kadar inen ve ltalya'· 
nm bir kaç neailde yetittirecefi ka • 
dar keaif nüfualu bir Alman7a'yı, ı. 

İtalyan hükümet reiıi, realist ve 
basiretli bir ıeftir. Bütün hulara • 
nı, velev a-ülüaç de olaa, doat Al· 
manya'yı çıkmasdan kurtarmak i . 
çin son bir aalh taarruzu f arzede • 
lim ve cihan kuvetlerini, •rl'eç, tota
litarizm aleyhine ıefere kaldırmak 
ihtimali çok kllYetli olan bu ihtilatın 
vukulnalm•maaau temenni edelim. 

F.W. Rılla AT AY. 



Bor Halkevinde sanat hareketleri 

Bor (Husust) - KilıtUr hareketlerine verdiği önem bakımından Bor, ileri gelen 
~anmızdan biri sayılır. Tabiatın su, Yetlllik ve manzara gibi armağanlarından 
• faydalanarak Adana'nın bir yayla#t olan bu kaza merkezinde 8000 kltaplık bir 
Jrlltüpane vardır ki bu kitaplr Bor'un yerlfleri tratından toplanmıştır. 

Şimdi kaaabada güzel bir Halkevi blnaaı da yapılmaktadır. KUtUpane ile aynı 
ldııada bulunan ılmdtkl He.lkevtnde de konferanslar, toplantılar ve temsiller eksik 
elmuyor. 

Burada geçıılerde 28 niMD bayramı münasebetiyle gençler bUyUk bir muvat
faldyetle "Kaııun adamı., ialmll piyesi temsil ettiler ve çocuklar tarafından milli 
rakslar yapıldı. 

Bu mOamerede alınan resimlerden blr~ım gönderiyorum. 

Berlin - Belgrad hava 
seferleri başladı 

Danimarka' da 1 

sefalet! Belgrat, 6 a.a. - Bertin - Belgrat 
tayyare seferlerine bugün başlanmı~ 

ve her gün bu seferi yapacak olan 4 
Brüklel; ti. a.a. - Stokholm'dan Na- mottlrlü Ju 90 tayyaresi, bııglin ilk 

·tfon Belge gazetesine bildiriliyor : defa olarak Belgrat'a varmıştır. 
" Kopenhag'ın çehresi atman kıta - Diğer taraftan Lufthansa'nın Bel-

Jarının cıuvaaalatındanberl sok detit- grat - Sofya hava münakalatına da 
mittir. Şehrin dıvarları alman askeri ba9lanmııtır. Bu hatlarda Ju 52 tay-

yareleri işliyecektir. 
makamlarının sayısız afiıler1yle örtü· =============== 
lüdür. Bu afiılerde sayılan birçok ya-
aklar arasında sokaklarda toplanmak 
•e hldiseler hakkında münakaşalarda 
bulunmak vardır. Parola herkesin yal. 
nız phst işleriyle meşgul olmalarıdır. 
Vesika usulü ihdas edilmiştir. Kahve, 

NAFIA VEKALETi 

100 takım makas 
ah nacak 

çay, benzin ve diğer bazı maddeler or· N f V k,.I t" d a ıa e a e ın en: 
tadan kalkmııtır. Caddelerde otomo - 21 6 940 ta 'h' d gU ·· t 
b·ıı k k .... 1 k d' y 1 . . rı ın e cuma nu saa 
ı er ço seyre .gor~ me te ır. a • 16 da Ankara'da Nafia Vekaleti binası 

nı% alman otomobıllerı, tanklar ve il· t • d 1 "dil lüv.. d d 
1 1. • çın c ma zeme mu r gu o asın a 

ker nakleden kamyon ar ge ıp geçıyor. t 1 1 k 'lt k · · · ı i liği op anan ma zeme e sı me omısyo • 
Binlerce amele ıısizdır. ts z n se- · d 266000 l' h b d 11. 
be · b. i 1 t ·ı 'd nun a ıra mu ammen e e ı 

plennden ır eve ce ngı tere en M · 'd 'f t 1. t'l ıoo t 
1 h dd l . kl v d ve ersın e cı es ım şar ı e a.. 

ge en am ma e erın yo ugu ur. k ba · k ·ı b' d k.a 
F b ika · ·ı i · tta 1 k ll ım sıt ma as ı e ır a et ray te • 

a r ııçı er zıraa ça ııma - k 1 f l' ı k ·ı · k" 1 .. d 'l kt - tuunun apa ı zar usu ıy e e sı tmesı 
sere oy ereümkgon erıl meh e ve res!111 ı yapılacaktır. 
makamlar m ün o an er vasıta ı e . 

. Eksiltme ,artnamesı ve teferruatı 
serıyatı arttırmağa çalıtmaktadırlar. " 13 30 il 1. t k bed 11 . on ç ıra o uz uruş e e 

Polonya'dıki Rusları 

Almanyı'n•R gösterdiği 

müsudeler 
Paris, 6 a.a. - Pat ajansı bildiriyor: 

malzeme müdürlüğünden alınabilir. 
Muvakkat teminat 19950 liradır. 
İsteklilerin teklif mektuplarını mu

vakkat teminat ve 94rtnamesinde ya
%ı1ı vesaik ile birlikte ayni giln saat 
14 e kadar mezkur komisyona makbuz 
mukabilinde vermeleri lazımdır. 

(2065) 12097 

IKTISA T VEKALETi 

Satıhk eşya 
lktrsat Vekaletinden: 

VekUet anbarında mevcut eski halı, 
dolap, masa, koltuk, aandalya gibi 

ULUS 

A. LEVAZIM AMIRLICI Kapalı zarf usulile eksiltme 
Yoğurt ahnacak 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - 90.000 kilo yoğurdun kapalı .zarfla 
eksiltmesi 17.S.940 saat ıs de Ankara Lv. 
!mirliği satm alma komisyonunda yapıla
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 22500 lira ilk te
minatı 1687 lira SO kuruıttur. Şartnamesi 
komisyonda görülür. İçinde kanuni ve ti· 
caret odıısı vesikalar da bulunan kanuna 
uygun teklif mektupları saat 14 de kadar 
kabul olunur. (1980) 11995 

Benzin ve saire alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan: 

Liseler Alım, Satım, Komisyonu 

Ctnsl , Beher T. B. 
K. s. 

Pirinç 3:5 

Ekmek 10 2ıs 
Sabun 38 
Zeytinya.tı 60 
Sadeyağı 185 
Tozıeker 36 50 
Kesme ıııeker 40 
Dağ'lıc; eti 68 
Karaman etl 56 
Kuzu eti 41S 
Sığır eti 36 
Beyaz peynir 41S 
Kaşar peyniri 75 

Reisliğinden ı 
Miktarı Eksiltmenin 

Kilo yapılacağı İlk T. 
gün ve Saat Lira 

61500 21.5.1940 Salı G.S. 1615 
10.30 da 

1520000 ,, 
" 10.45 de 3915 

14550) .. .. 11.10 da) 1214 
17750) .. .. 11.10 da) 
51000 

" .. 11.215 de 4693 
86500) .. 14.25 de) 3058 
23000) ,, .. 14.25 de) 
80500) 

" .. 14.40 da) 
70000) 

" .. 14.,o da) 
6691 29500) ,, .. 14.40 da.) 

23850) 
" .. 14.40 da) 

22700) 
" .. 115 de) 

U.33 11850) ,. .. 115 de) 

1 - Aşağıda cinı ve mikdan yazılı 9 
kalem itl:tme malzemesi pazarlığı 8-5-940 
saat 15,30 da. Ankara Lv. &mirliti satm al
ma komiS70Dunda yapılacaktır. 

(38 kalem yaş sebze umum tutarı 38699 lira 60 kunı~) 
smıo Do > 
466900 Adet ) 21-5-1940 salı günU saat llS.l:S de 2093 

79100 Demet ) 
Komisyonumuza bağlı Gıılataııara.y, Haydarpa.şa, Kabatq, erkek lleelertyle, Çamlıca, Kandilli ve Erenklly kız llselerln!Jl 

yuı - 1941 sonuna kadar ihtiyaçları olan yukarıda yazılı yiyecekleri kapalı zart usullyle eksiltmeye konmuştur. Bu h 
gerekli durum yukarıya ya.zılmı!Jbr. 

Z - Hepsinin tutarı 174-0 lira kati temi
natı 261 liradır. Şartnamesi lr.omiıyonda 

görüliir. (2099) Eksiltme İstanbul Beyojtlu İstikIAl caddesi N o. 349 da Liseler Alım satım komlsy onunda yapılacaktır. 
İstekliler ilk teminat mnkbuzu ve 1940 yılı ticaret odası vesikalarlyle 2490 sayılı arttırma, eksiltme kanununun tarifatı 

resinde hazırlıyacakları teklif zarflarını yukarıda hizalarında gösterilen saatten bir saat eveline kadar sözü geçen ko 
reisliğine makbuz mukabll1nde teslim etmeleri muktazl olup postada olacak gecikme Jer kabul edilmez. Teminatları ya 
ve ııartnameleri bedelleri mukabilinde almak istıyenlerin Galatasaray llseııtnde komla yon kAtipltğine müracaatları 111.n ol 

Kilo 

3000 
350 
200 

7S 
100 

1000 
15() 

100 
100 

Benzin 
Mobiloil B, Yaiı 

,, B. B. Yağı 
,. C. Yağı 

İnce valvalin yağı 
Mazot 
Gres yağı 
Uattipü 
Adl mazot (temizlik için) 

12101 

1940 yol parası 
Ankara ·valiliğinden: 
1940 malt yılı nakdi yol parasının 

ağustos 940 ve 2 inci k~nun 941 ayla -
· rında ve iki müsavi taksitte tahsil e

dilmek üzere altı lira ve bedeni yol 

Bug"' day üg"' üttürülecek mükellefiyetinin 8 gün olup ey1m 940 
başından 2 teşrin 940 sonuna ve 15 

Ankara Levazım Amirliği Satın mart 1941 tarihinden 15 mayıs 1941 ta 
Alma Komisyonundan: rihine kadar iki devre olarak vilayet 

ı - 800 ton buğday öğiitmeıi pazarlığı umumi meclisince kabul edilmiş bu 
8-S-~40 saat ıs de Anlamı Lv. !mirliği sa- lunduğu ilan olunur. (2115) 12112 
tın alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Mu.'ıammen bedeli 12000 lira, katı 

teminatı 1800 liradır. ŞartnameıM komi• -
yonda ıörülür. İ$teklilerin kanunt ·vesika
larla komi,yonı:la bulunmaları. (2101) 

ı2102 

Çayır otu alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

ANKARA DEFTERDARLICI 

Vefik Hayri komisyontu 
ve müteahhit 

Alma Komisyonundan: Ankara Defterdarlığından: 
l - 400.000 kilo çayır otunun kapalı 935 yılı için verilen beyannameni -

zarfla eksiltmesi 22-S-940 ıaat ıs de Anka- zin mesnedini teşkil eden defter ve 
ra Lv. imirllil ıatm alma komisyonunda vesaikiniz tetkik edilmek Üzere işbu 
yapılacaktır. ilan tarihinden itibaren 15 gün zarfın-

2 - Muhammen bedeli 12000 lira ille te· da Ankara defterdarlığı binasında he. 
minatı 900 liradır. Şartnamesi lı:omiıyonda sap mUtehasııslığına ibraz etmediği -
ıörülür. İçinde kanunt vuikalar da bulu -. niz takdirde hakkınızda 2395 sayılı 
nan teklif mektupları u.at 14 de kadar ka 
bul olunur. (2102) 12103 kanun hükümlerinin tatbik olunacağı 

ilanen tebliğ olunur. (2063) 12095 

ANKARA V ALILICI ANKARA BELEDiYESi 

Tamirat yaptırılacak Yağ tasfiye dhau ahnatak 
Ankara Valililindeıu Ankara Belediyuiadenı 
Merkez hUkUmet kona~mn e!Mtı ta- -'ı - Su t~lerl terfi dairesi için a

mlrat işJ 8. ı5. 19!0 çar§amba günü saat lınacak yağ tasfiye cihazı 15 gün müd-
15 te ihalesi yapılmak Uzere pazarlıta detle açık eksiltmeye konulmuştur. 
konulmuttur. 

Keıılt bedeli (2012) lira (7:S) kuruı· 2· - Muhammen bedeli 1100 lira-
~ d~ 

Muvakkat teminatı Cll50) lira <96 > 3 - Teminatı 82,5 liradır. 
kunıttur. 

İıteklll..ıtrin muvakkat teminat mek· 4 - Şartnamesini görmek istiyen-
tup veya makbuzu, ticaret odruıı veslkaaı lerln her gün encümen kalemine ve 
ve ihale tarihinden en ıı.z 8 gün eve! vi· • kt•l · d O 1 il il 
!Ayet mkamına müracaat ederek &lacak- ııte ı erın e 14.5.94 sa ı g n aaat 
ları fennt ehliyet vestkalartyle birUktıı 10,30 da belediye encümenine milra-
yukarıda sözU geçen gUn ve eaatte natıa caatları. (1905) 11929 
komisyonuna gelmeleri bu iııe alt keılt ve 
ıartnamcyt her glln nafıa mUdUrlüttlnde 
görebilecekleri. (181515) 11863 590 adet Büz ahnacak 
Gocuk baıhk ve !tlft'e ahnacak Ankara Belediyesinden: 

1 - Mecra intaatında kullanılmak 
Ankara Valilifinden: ilzer muhtelif ebadda 590 adet büz a
Tamiratı mütemadiye ameleleri için lınmaaı i9i 15 gün müddetle açık ek· 

yaptırılacak olan kürkten mamQl go- siltmeye konulmuttur. 
çuk, başlık, eldiven ve büyUk lastik 2 - Muhartımen bedeli 1455 liradır. 
çizme mübayaaıı 13. 5. 1940 tarihine 3 - Teminat 109,13 liradır. 
rastlayan pazartesi günü saat 15 de vi- 4 - Şartnamesini görmek iıtiyen-
Iayet daimi encümeninde ihalesi ya -

1 
lerin her giln encümen kalemine ve 

pılmak üzere açık eksiltmeye konul - isteklilerin de 14.5.940 ıalı günü saat 
mu~tur. ~ 10.30 da belediye encümenine milraca-

Bedeli keıif 557 lira ve muvakkat te- atları. (1908) 11931 
minatı (41) lira (78) kuruştan ibaret· 
tir. İsteklilerin teminat veya makbuzu 
ticaret odası vesikalariyle birlikte sö
zü geçen gün ve saatte daimi encüme
ne gelmeleri ve bu işe ait keıif ve 
ıartnameyi her gün Nafia müdürlü • 
ğünde görebilecekleri. (1923) 11921 

Muhtelif malzeme 
ah nacak 

Fren bal af au ahna<ak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Otobüs işleri için 100 metre fren 

balataaı pazarlıkla alınacaktır. 
2- Muhammen kıymeti 1500 liradır. 
3- Teminat 225 liradır. 
4- Şartnamesini görmek istiyenle

rin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 5. 940 cuma gllnil saat 15,30 da 
Belediye Encümenine müracaatları. 

Motorin makine yağı alınac 
Afyonkarahiaar Belediyesinden: 

Belediye Elektrik santralının 1940 malt yılı ihtiyacı olan ve aşağıda 
dar ve tahmin bedelleri yazılı motorin ile makine yağı (15) gün mil 
hizalarında gösterildiği gibi motorin kapalı zarf usulile ve diğer m 
açık münakasaya konmuıtur. 

İhalesi 10 Mayıs 940 cuma günil saat 14 de encümeni belediyece ic 
lece\<tir. 
Eğreti teminat mezkQr mevaddın aıafıda cinsleri hi.zalarında yuıJJ 

min bedellerinin yilzde yedi buçuğudur. 
Şartlarını ve sair hususatını öğrenmek istiyenlerin her gi1n bele 

müracaatla öğrenebilirler. 
Motorine talip olanların 2490 sayılı kanunun kapalı zarf hakkınd 

kümleri ve şartları dairesinde teklif mektuplarını ihale saatinden bit 
önce belediye encümenine tevdi etmeleri ve diğer maddelere talip ol 
da belli gün ve saatte dairei belediyede hazır bulunmaları ilan olunur. 

(3428/ 1987) . 12015 
Muhammen bedeli 
Lira 

Beher kilosununMikdar Cinsi 
Fiyatı Kuruı Kilo 

28800 16 180000 Motorin 
1900 
450 

50 3800 ( Dte Extra Hea 
Dte Extra Heavf 
kalın yulık cinsi 
Aero Red MobiU 

50 900 

260 

Ankara Birinci Aaliye 
Mahkemesinden: 

65 

Hukuk 

Ankara ikinci noter dairesinde Nacl
nln mahkememize açtığı isim tuhlhl da
vaııının mahkemesi sonunda oflunun nU -
tusta.ki Hayri adının Vural olarak delf• -
tirllmeslne ve olsuretıe nUfınıa tescil ve 
11Anıtıa kAhftl temytz olmak üzere 6.4.940 
gUnünrle karar verildiği ill.n olunur. 

1782 

Anknra Asliye Birinci Hukuk Ha
kimliğinden: 

İstanbul Şehzadebaıı Naıidin ti· 
yatrosunda Arap Şefik'e. 

400 

nın in§8sı prtnamesine tevfikaıı 
940 tarihinden itibaren 15 gün 
detle ve kapalı zarf uıulile m" 
ya konulmuştur. 

2- İhale 17. 5. 940 tarihine t 
eden çarşamba günü saat 16 da 
diye Encümeninde yapılacaktır. 
liflerin ihale zamanından bir ... t 
Belediye Eneömenlne -.e.riıadf 
mecburidir. 

3- Muhammen bedeli 28226 1' 
kuru9tur. 

4- Kanuni teminat 2117 liradır. 
S- Taliplerin ve daha fazla 

mat almak istiyenlerin hergiln 
diye reisliğine müracaatları ilin 
nur. (2129) 12 

Ankara'da Akköprü'de Yalğın ıokak 
6 numarada İbrahim kısı Fatma GUl
süm tarafından mahkememize aleyhi -
nizde açılan tescilitali.k davasının da. 
vetiye ve dava arzuhali adresiniz ve 
ikametgihınızın meçhul olmasından ' 
dolayı tebliğ edilmediiinden 23. 5. 940 KAZALAR 

' 
perşembe günü saat 9 olarak mahkeme 
günü tayin edilerek: me.zkQr gün ve 
saatte mahkememizde bulunmanız ve
ya bir vekil göndermeniz için !stan -
bul'da çıkan Cümhuriyet ve Ankara
da çıkan Ulus gazetelerile ve on gün 
müddetle ilanen tebliğat ifasına karar 
verildiğinden bermucibi karar yevmi 
mezkur ve muayyen saatte Ankara as
Jiye birinci hukuk mahkemesinde bu
lunmanız veya bir vekil göndermeniz 
lüzumu H. U. M. K. 143 ve 398 inci 
maddelerine tevfikan itbu dAvetiye 
tebliğ yerine kaim olmak Usere illtıen 
tebliğ olunur. (2088) 12098 

ViLAYETLER 

Harta yaptırılacak 
Mardin Belediyealnden ı 

Harta yaptlrılaca" 
Çorlu Belediyesinden: 
Çorlu kasabası hali hazır bari 

nın alımı işi eksiltmeye çıkarı 
İ§in mahiyeti meskQn saha Çor1ıl 
daatro mildürlüğünden kopye edi 
vesaike göre hesaplanarak tersitıı 
lecektir. Ve 1/ 5000 lik haritalar 
dastıral olacaktır. Gayri meskun 
nın yeniden haritası alınacak ve 
ktln saha ile birlikte vilsati 310 
tar olacaktır. 

Heyeti umumiyeyl çevreliyeSI 
hektarla 385 hektara varan 
1/4000 mikyaslık takeometrik u 
haritası tersim edilecektir. 

İşin maktu bedeli 6000 liradıt• 
Muvakkat teminat 450 liradır. 
Eksiltme 14 mayıs 940 salı gi1J1 

at 15 de Çorlu belediye daire 
toplanacak belediye eksiltme 
yonu tarafından yapılacaktır. 

İşgal altında bulunan Polonyanın 
timdiki siyaai vaziyeti Almanyayı her 
çareye bat vurarak Kremlinin sempa -
tisini muhafa.ıa etmiye mecbur et • 
mektedir. Bu makaatla alman i91al 
makamları çoktanıberi Polonyada yer
leşmiş olan ruslara istisna! müsaade -
kirlıkta bulunmaktadırlar. Rus olduk
Jarını bildiren polonyalı vatandaşlara 
komiteler teşkil etmek ve çocukları -
nı ıureti mahsusada ihdas edilen ruıı 
mekteplerine göndermek miisaadesi 
verilmektedir. Üsera kamplarında bu
lunan ve aslen rus olan ukerlerin ev
lerine dönmelerine müsaade edilmig -
tir. 

muhtelif eşya 9. S. 940 perşembe günü Ankara Valiliiinden : 
(2122) 12113 

Mardin kasabaaının meaki\n ve gay
ri meskun olmak üzere 250 hektarlık 
bir sahanın halihuır haritaları ile bu. 
nu çevreleyen 150 hektar ile 400 hek
tara varan arazinin 1/4000 mikyaslı ta
keometrik münhanili haritasının a
lımı iti kapalı zarf uaulile eksiltmeye 
çıkarılmııtır. İtin maktu ketif bedeli 

Eksiltmeye ittirik edeceklerlo 
tinde belediyeler imar heyetinde' 
tirik vesikası almaları ve bunu 
mektuplarına koymalan lazımdı~ saat 9,5 da açık artırma ile Vekalet bi- Keşif bedelli (4616) lira (17) kuruı-

nasında satılacaktır. Taliplerin mez · tan ibaret bulunan Ankara İn9aat Us- ---------------
kQr gün ve saatte leva.zım müdilrlü - ta Okulu atelyesine ait malzeme mil- MAHKEMELER 
ğUnde teşekkül eden komisyona ve bayaa işi 13. S. 1940 pazartesi günü sa- --------------
görmek istiyenlerin de her gün mesai at 15 de Nafia Komisyonunda ihalesi 
saatlarında VekaJet ayniyat muhasip- yapılmak üzere açık eksiltme konul -
liğine müracaatları lüzumu ilan olu • muştur. 
nur. (1988) 11982 Muvakkat teminatı (346) lira (22) 

Cıvata ve somun ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan: 
Muhammen bedel ve teminat mikdarı a9ağıda yazılı 135 ton cıvata ve~ 

mun 21. 6. 1940 cuma giinü saat ıs de kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek lıtiyenlerin aıağıda yuılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği veaikalan ve tekliflerini ayni giln saat 14 e kadar Jı:omlsyon re
isliğine vermeleri lbımdır. 
Şartnameler (231) iki yüz otus bir kurup Ankara ve Haydarpaga vezne-

lerinde utılmaktadır. (2037) 12093 

Yerli malı teklif edildili 
takdirde 
Cif o\arak ecnebi pıalı teklif 
edttdtti takdirde 

Muhammen bedel 
Lira 
67672 

461S4 

Muvakkat teminat 
Lira K. 
4633 60 

3460 05 

kuruştur. 
İsteklilerin muvakkat teminat mek -

tubu veya makbuzu: Ticaret Odası ve· 
sikalariyle birlikte sözü geçen gün ve 
saatte Nafia Komisyonuna gelmeleri 
buna ait keşif ve gartnameyi her gUn 
Nafia Mildilrlüğünde görebilecekleri: 

(1927) 11923 

Ambar aranıyor 
Ankara Villyetinden ı 
Bölmeli veya bölmesi% 400 • 450 

metre murabbaı genişliğinde tehir da
hilinde bir anbar binaıı aranılmalcta
dır. Taliplerin Necati bey mahalle · 
sinde saylavlar sokağında Ferah a • 
partmanında Ziraat milcadele müdQr
lUlilne müracaatları Telefon : 2309 

(2094) 12068 

Ankara Asliye Birinci Hukuk 
Mahkemesinden: 
Ankara'nın Hacıdoian mahallesinde Sav

cılar sokağında 3/ S sayılı evde validesi Eı
ma ve biraderi Mustafa Unler tarafından 
açılan gaiplik dlvaaının mahkememizde ic
ra kılınmakta olan duruşması ıonunda Aıı.
kara'nrn Hacıdoğan mahallesinde eski Kı
zılca, yeni Sncı 10kağında 3/5 numaralı 

evde mukim Haymanalı Yahya'dan olma ve 
E1ma'd&n doğma JU doğumlu Hü1eyin 332 
aencsinde askere ıevkedilerek -334 tenesi 
martınm 13 üncü slinil milpı.el& oldutu 
haatahiından tierayı tedavi Merzifon ulıe
rt hastan11ine gönder!lm.lı ve o zamandan
beri geçen 20 ıenedir kendiııinin bayat ve 
mematı meçhul bulwımua olduğundan mah
kememizce mumaileyhln hayat ve m'ma -
tından llM118.matt olanlarm mahkememize 
bildirmeleri için ıltıpr ay nrilddetle llln 
edilmesine karar verilip al\lpr a7 mU -
detle 71Pılan i!Jnlarda ıemerw• kaldıtm
dan Yalaya otlu Hliae)"in'.in 332 tarihbtdeıı 
itibaren pipliiine ve keyfiyetin nf1fuu 
tesciliae lcabill tem)"iz olmak üzere 17.4.940 
ıWıUnde karar verıldL 1780 

10,000 liradır 
Eksiltme 22 Mayıs 940 çarşamba gü

nü saat 12 de Mardin belediye daire
sinde toplanacak eksiltme komisyonu 
tarafından yapılacaktır. 

Muvakkat teminat 750 liradır. 
Eksiltmeye ittirik edeceklerin vak

tinde belediyeler imar heyeti fen tef
liğinden iştirak vesikaları almaları ve 
bunu teklif mektuplarına koymaları 
lazımdır. 

Şartnameler Mardin belediyesinden 
ve belediyeler imar heyeti fen tefli -
ğinden parası% olarak verilir. 

Tekliflerin tayin edilen günde saat 
11 re kadar Mardin belediye reisllli
ne verilmesi ve yahut posta ile bu aa. 
ate kadar gl:inderilmit olması lhım -
dır. (3471/ 2014) 12021 

Şartname ve mukavelenameler 
lu belediyesinden ve Ankara'da 
diyeler imar heyeti fen ıefliğ 
parasız alınabilir. 

Teklifler tayin edilen günde 
14 de Çorlu belediyesine veril'°' 
malıdır. Ve yahut posta ile bu 
kadar gönderilecektir. 

(3248/ 1883) 

Elektrik tesisatı 
Pmarbaıı Belediyeıindenı 

Veklletçe tasdik edilen pl 
projelerine göre 18.758 lira keti 
deli olan kasabamız hidro eleJc 
slsatı yaptmlacağından taliple 
daha fula izahat almak fstiy 
tifiht ve ta.hrirt surette beledi 
müracaattan ilin olunur. 
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ll MODAF AA VEKALETi 

2 Beygir alınacak 
~· M. Vekaleti Satm Alma Ko

tn~0nundan: 

M. M. V. Hava Mü•teşarhğı 

Kapu11uk kumaı alınacak 

ASKERlFABRlKALAR 

6 7 kaf em muhtelif aıeı tuğlası 
ve har~lan alına<a~ J{1 bq na k r 

alınaca~e koşum beygiri pazarlıkla 
eıi llinü ır. Pazar!ıfl: 1~.S.940 pa-

:ztf vakitt s~t i.tl dedır. Talıplcrin mu-
lan. (;026·) · V. Sa. Al. Ko. dn bu-

12034 

:: Akimlôtör alınacak 
· M. Vekaleti Satın Alma Ko

Yonundan • 
654 'Psine t h i · . 

lan aoo ad rn 1\ edi.Jen fiyatı: 12.000 li-
taktır ~ et aldmlAtör pnzgrhkla sntın 
10 5 d azarlığı: 10.5.940 cuma günü 
ıta;tna!dı~. kKat.i t:minatı: 1800 lira 

rin ınua esı omısY,onda görülür. Ta -
~-:-..ıa b YYcn vakitte M. M. v. Sa. 

ulunmalan. (2027) 12055 

tı makinası alınacak 
· M V k·ı · 
0 • e a etı Satm Alma Ko-

. nundan : 
ı 1iiz otu b 
. rtatif il z ~ adet normal earyolu ve-
ılı; ıızun c on beş adet 62 veya 80 san· 
'ııtıi 10 rıaryoluki ceman 250 adet yazı 
nkarada ~Yıs !HO cuma gilnü saat 10 
rlıkla 

8 
• M. V. ıatın alma KO. da 

ntakina~tın rılınacaktrr. Normal ear· 
e~ için f: için behcrine 210 ve po.r
rıne sso .5 ve uzun rıaryolular ic;ın 
ıs 1940 lıra fiyat tahmin edilmietir. 
ttc eıı ~Yı zarfında teslim edebilecek 
hllecekİrı'!de Y~zı makinası olenlarm 
~ birJik:rı ntakınalardan birer nümu
ıle berab ve 8260 liralık katt uminat
ada ).! -A/ Pazarhk gUn ve santmda 

buııı11~1 · V. &atın alma KO. da ha
ınaıt· arı. 

iiınıtn:1~arın hepsinin birden alınma· 
kan Pa trııı.dıP,ı takdirde beşer ve da

t11 de aftller halinde ayrı. ayn talip
ı_,ilectkle ı.nab_ilecetindcn isteklilerin 
•tt lahın· rı '!l•ktarlar üzerinden ve yu-
"nıı r~i fıyauarına göre kati tcmı-

rnıeıeri. (2056) 12057 

kliye arabası yaphnlacak 
'1~~· Vekaleti Satm Alma Ko
r-ı u_ndan : 
1' u tıp! ki al ipJcr ' na iye arabası yaptırılacak-
ri11i H 1~ 15.5.940 tarihine kadar tek· 

ne vermeleri. (2057) 12058 
0111 uk çorap alınacak 
.,~:'· Vekaleti Satm Alma Ko· 

... Undan: 
"elıer 
l ~rnıt Clttıne tahmin edilen flyab 
Çift J> altı kul'U§ olan 20.000 ytrml 
ItollJn~uk corap pazarlıkla mUnaka
~ 1 §tur. İhalesi 9. 5. 940 peroembe 
z aeks O dadır. Kati teminatı 780 ye
deJıiz en liradır. Evsat ve ıartnarne
a e.J.ına!.ı. M. V. satın alma komtsyo-

ltı bet bilir. İsteklllerln kanunun em· 
tlcrı &"elerıe ihale saatinde komisyona 

··<20!'i:S) 12080) 

kadarıa11n nazan dikkatine 
y~!.i ekaleti Satm Alma Ko-

.A.ıatıcıa an : 
cıvarı11d1•1rnlerl yazılı eıhutan Harp 

Cs.tzndan altı kıııaıar arazileri satın a-
940 20 mayuı 940 t arihinden 30 

-., <il;arıhine kadar ellerinde mevcut 
la. .\J. }{~ veslkalariyle birlikte M • .M. 
- .\tık o. na mUraca.atııın. 
hareltçı aranın Koldervlıı mahallesin· 
Jl'a~sman mahdumu Haydar ke-

~ ~lllye Veklletl tAbllyet mUdilri
-Jan~urttq ve İbrahim Yurttaş. 

a emekli albay İsmail Hak-

- .A.nk 
dede k llrnın Hacımusa mahallesinden 

- lıt eze Fatma 
eıe 'rn.M. V. evrak kaleminde sınıf 6 

- let ernuru ŞllkrU 
1'11 ~l~ul Şehzadeba,ı rnahalleblcl 
- lı ._~_!l11n 
- .A.ıık1'ıuıı ıoförU Şera!ettin 

lılbc11 te~~·nın Karacabey maliye teh· 
- :a. lıt k memuru Rıza 

0 
· lf. matbaasında mUcelUt :Ma-

- .\tık ilde B aranın Ulucanlar Akbağ ma-
l llde.ıı aykal sokağında No. 17 ziraat 

- .A.tı1t emekli Fikri Akıncı 
>.ltkııru aranın Ahlyakup mahallesin-
2 ııcı: sokağında No. 11 de zire.at 

- .A.nlt enıekU Mustafa DUlger 
~o. 7 ":{a İçcebecı K6y1Ultr soka

- 't1ı e E11ret Mantıkçı 
'k. tıu ct.~canıar Akbaş mahallesinde A
t ~lldan il karoısında No. 105 te ziraat 

- l' emekli Mustafa Nıızml 
b\ t s0;!1o.1e~tr orman Md. bltlglğlnde 
3 •t Soyaaı P. da ziraat B. dan emekli 
g - >.ıı 

- Z1r':t kertmesi Halime 
7 llerkznen t V ekAletinden mUfettiı Se· 

- .A. k ~ Saı~:ft~ Kurtuluş mahallesi Tay-

M. M. Vekaleti Hava Satrn Alma 
Komisyonundan: 

1 - 3.500 metre hava rengi kaputluk ku
maş paazrlıkla satın alrnacaktır. Muham • 
men bedeli (13.300) lira olup kati teminat 
miktarı (1.995) liradır. Pazarlıiı 9.5.940 
perşembe günü saat 10.30 da hava satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İdart şart· 
name, cvaaf ve nümunesi her giliı öğleden 

aonra komiıyonda görUlcbilir. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte kati teminat ve ka
nuni bclgtlcriyle komisyonda bulunmaları. 

(2043) 12040 

Kışlık elbiselik kumaş 
alınacak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan : 

Tahmin edilen bedeli (176.000) lira olan 
67 kalem muhtelif atcs tuğlası ve harçları 
askeri fabrikalar umum müdürlüğü merkez 
satın alma komisyonunca 11 mayıs 1940 
cumntresi günU saat 10 da pazarlıkla iha
le edilecektir. $artname (8) lira (80) ku
ruş muknbilind: komisyondan verilir. Ta
liplerin muvakkat teminat olRn (10.050) 
lira ve 2490 nuınaralı kanunun 2 \'C 3. 
maddelerindeki vcsaiklc komisyoncu ol -
mlldrklnrrna ve bu isle nlllkadar tilccıırdan 
olduklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezk(lr gün ve saatte komisyona müracaat-
ları. (1952) 11991 

6 kalem kereste ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komiıyonundan: Aakeri Fabrikalar Umum Müdür-
1 - 4000 metre kı3lılc elbiıelik kumaş lüğü Merkez Satın Alma Komisyo • 

pan.rlrkla satın alınacaktır. Muhammen be- 'nundan: 
deli 14,000 lira olup kati teminat miktarı 500 Adet 9 .50 ıı: 0.22 x 0.16 M. ebadında 
2100 liradır. Pazarlığı 9.5.940 per,emhe çıralı ç~ ağacı, 
li .. t ıı d h 150 Adet 7, ;:ıO ıı: 0.16 x 0.1' M. ebndında 

g nu aaa e ava aatın alma komisyo- çıralı çanı ağacı 
nun.da yapılacaktır. İdarf ıartname, evsaf 125 Adet 2 20 ıı: 0.2~ x 0.25 M. ebadında 
ve numunesi her gün öğleden ıonra komis- çıralı c;nm a~al"ı 
yonda görülebilir. 1ateklilerin muayyen 4350 Adet 4 00 ıı: O 25 ıı: 0.06~ M. ebadında 

M çıralı ç:un kalııs, 
gun ve saatte kati teminat ve kanuni bel - 800 Adet 2 00 ıı: 0.14 x 0.14 M. ebadında 
releriyle komisyonda bulunmaları. (2044) dış hudak vrya mrşe. 

12041 200 Adet 1.00 ıt O 10 ıı: 0.10 M. ebadında 

Kaputluk kumaş alrnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - (3.800) metre hava rengi kaputluk 

kumaş pazarlıkla aatm alınacaktır. Mu -
hammen bedeli (14.440) lira olup kntt temi
nat miktarı 2166 liradır. Pazarlığı 10-5-940 
cuma ıünil ıaat 10 da hava aatın alma ko
misyonunda yapılacaktır. İdrl eartn.ıırne, 
evsaf ve nilmıınesi her ıriln öğleden sonra 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin mu
ayyen gUn ve saatte kati teminat ve ka • 
nunt belgeleriyle birlikte komisyonda bu-
lunmaları. (2045) 12042 

Grup elektrojen ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: 
1 - 7 adet rrup el :ktrojen pazarlıkla 

satı nahnacaktrr. Muhammen bedeli 1820 
lira olup kati teminat miktarı 273 liradır. 
Pazarlığı 9-5·940 perıembe günü saat 10 
da hava satın alma komisyonunda yapıla • 
caktrr. İdari ve fenni ıartnamc her gün öi
lcden ıonra mezk(lr komisyondan ahnabi· 
lir. İsteklilerin muayyen gün ve saatte ka
ti teminat ve kanunt belgeleriyle komis -
yonda bulunmaları. (2059) 12052 

Fotin alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 1200 adet fotln pazarlıkla satın alı

nacaktır. Muhammen b:deli 7.440 lira olup 
katl teminat miktarı 1116 liradır. Pazar • 
lığı 11-5-940 cumartesi günü saat 10 da ha
va satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari ıartnamc ve nı.ir-:.ınesi her gün öğle
den aOAra komiıyonda görülebilir. İstek • 
lilcrin muayyen iiln ve saatte kati temi • 
nat ve kanuni beliel :riyie komisyonda bu-
lunma lan. (2109) 12109 

1000 Adet yemeni 

alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: 
ı - 1000 adet yemeni pazarlıkla satın 

alınacaktır. Muhammen bedeli 2.500 lira 
olup kati teminat mlkdan Sifi Uradır. 
Pazarlığı ıı. 5. 940 cumartesi gllnU sııat 
ıı de hava satın 11.lma komisyonunda ya -
pılacaktır. İdari ııartnnme ve numunesi 
her gUn öğleden sonra komisyonda görU~ 
leblllr. 1atek111t-rin muayyen gUn ve saat
te kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko 

misyonda bulunmaları. 12110) 12110 

Avcı yeleği alınacak 

M. M. Vekaleti Hava Satm Alma 
Komisyonundan: 

dış budak veya meşe. 

Tahmin edilen bedeli (05.833) lira olan 
cins, ebnt ve mlktan yuknnda yazılı altı 
kalem kı>reste Askeri Fabrikalar umum 
mUdllr!UğU merkez satın alma komisyonun
ca 10 • mayıs • 1940 cuma günU saat 14 de 
pıu:arlıkln ihale edilecek lir. Şartname ı ı ı 
lira ı 80) kuruş mukabilinde komlayondan 
vrrlllr. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(268i) lira !481 kuruş ve 2S90 numaralı 
kanunun 2 ve 8. mnddelerlndekt ''cs.ıı.lkle 
komisyoncu olmac:'lıklarına ve bu l§le aJtı
karlıı.r tüccardan olduklarına dair ticaret 
odıı.sı veslkMlyle mczkür glln ve saatte 
komisyona mUracaaUarı. 

(2003) 12009 

Müteahhit nam ve hesabma 
250 ton elektrolit bakır 

ahna<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo

nundan: 
Tahmin edilen bedeli (175.000) lira olan 

250 ton Elektrolit bakır müteahhit nam ve 
hcıabma Aıkcrl Fabrikalar Umum mUdür-
lilğilıı merkez satın alma komisyonunca 
10 mayıs 1940 cuma günü saat 14,30 da pa
zarlrkla ihale edilecektir. $artname (8) li
ra (75) kuruş mukabllinde komiıyondan 
verilir. Taliplerin muvıı.kka-t teminat olan 
(10.000) lira ve 2490 numaralı kanunun 2 
ve 3. maddelerindeki vesaikle komiıYoDcu 
olmadıklarını ve bu lsh alikıdar tüoear
dan olduklarına drı.ir ticaret oduı vesika
ıiyle mcz:kQr gUn ve saatte komisyonııı mil-
racaatlan. (2004) 12010 

8 1 <1va ~etiği ahnacak 
8 Ton 5 ili 5,5 mm. kutrunda ve 
682 mm. tulünde parlak çekilmiı 

civa çeliği alınacak . 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo

nundan: 
Tahmin edilen bedeli (24.000) lira olan 

8 ton 5 ill 5,5 mm. kutrunda ve 682 mm. 
tulün.de parlak c;ekilmle civa c;eliii Aıkert 
Fabrikalar umum müdürliiğü merkez satın 
alma komisyonunca 11 mayıs 940 cumarte· 
ai ıriinU aaat 12 de pazarhkla ihale ~dilc
cektlr. Şartname parasız olarak komla • 
yondan verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan 
(1800) llra ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesaikle komisyoncu ol· 
madıklarına ve bu isle a!Akad:ır tficcardıın 
olduklarına dair ticaret odası vcaikulyle 
meıkilr lrlin ve ıaııtte komlıyonı mill'flCI• 
atlan. (2005) 12011 

MüteahhH nam Ye hesabrna 

5 adet torna tezgahı ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür• 

lüiü Merkez Satın Alma Komisyo-
0nundan: 

la ıtt sokağında No. l de ho-
Ö- lCttı ı 
>.~tlc \>ektı~rabım verueslnden Ce

Q l nıza .A. ert Ankara avukatların • 
- 'l'u çar 

t - ...::;u ata varisleri 
at tııver ad& Taohanda bakkal Ah -
i2- >. 

- l \1\ılcat MUmt.az 
2a 1 llankııaı U. Md. Muvaffak Iıı· 
a.-ı,b 

1 - 5.000 adet avcı y=leii puarlıkla sa
tm alınacaktır. Muhammen bedeli 12.500 
lira olup kat? teminat miktarı 1875 liradır. 
Pıuarhfı 14-5-940 salı günü ıaat 10 da ha
va ıatın alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari şartname, evsaf ve numunesi her gün 
öğleden sonra komisyondan alınabilir. İl · 
telı:lilcrin muayy~n rün ve ıaattc kati te -
minat ve kanwıl belıeleriyle komisyonda 

Tahmin "1ilen bedeli (20.000) lira olan 
5 adet torna tezgfi.hı mUtcahhit nam ve he· 
aabına Aıkerl Fabrikalar Umum müdürlü· 
iü merkez aatın alma lı:omiıyonunca 10 ma
yıs 1940 cuma günü aaat 15.30 da pazar
lıkla ihale edilecektir. Şartname parasıı 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin mu· 
vakkat teminat olan (l!:IJO) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. mıddelerind:ki 
ve53ikle komiıyoncu olmadıklarına ve bu 
i•le alikadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vcsikaaiyle mezkQr gün ve 
saatte komisyona mllracaatları. (2006) 

12012 

3 kalem maden kalemleri 
bulunmaları. (2111) 12111 

rlkalar umum mlldUrlU.ltf.I merkez satın al -
ma komisyonunca 10-5-J.940 cuma günü sa
at 11 de pazarlıkla ihale edllcc!'ktlr. Şart
namo parasız olarak komlayondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (630) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad

1000 fon kriple maden 
l<ömiirü ahnacak 

dclerind!'ki vesalkle komisyoncu olmadık· Askeri Fabrikalar Umum Mü
larınn ve bu l§le alAkadar tüccardan olduk_· dürlüg• Ü Mer.kez Satm Alma Komiı
larına d!!lr Ucaret odıı.ııı v!'slkaslyle mez 
kQr glln ve saatte komisyona müracaatla · yonundan : 
n. (2021) 12023 Tahmin edilen bedeli (12.580) lira olan 

16 kal em demir malzeme 1000 ton kriple mağd:n kömürü askeri 
fabrikalar umum müdUrlUiU merkez satm 
alma komisyonunu 10. 5. 1940 cuma ırü • 

ahnacak nü saat 10 da pazarlıkla ihale edilecektir. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdü Şartname parasız olarak lı:omiıyondan ve-
r· rilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- c943) lira (50) kuruı ve 2490 sayılı ka. 
nundan: nunnn 2 ve S. maddelerindeki vcsaikle ko-

Tahmln edilen bed"ll {20507) lira (55) misyoncu olmadıklarına ve bu iılc allka
ktınış olan 16 kalem demir malzeme nskcrf 
fabrikalar umum mlldUrlllA-tl merkl'Z satın dar tüccardan olduklarına dair ticu:t o-
alma komisyonunca 18.5.1940 pazartesi g\l· dası vesikasiylc mczkGr &ün ve saatte ko· 
nU snnt 14 30 da ihale edilecektir. Şartna misyona mUraca.atlan. (2083) 12064 
me parasız olarak komisyondan verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat ol •.n (1538 ı 
lira (3) kuruş ve 2490 numaralı k-ınunun 
2 ve 8. maddelerindeki veııalkle k o-nlsyon
cu olmadıklarına ve bu l§lc alıl.k&dır tUc • 
cardan olduklarına dair ticaret odaııı vesi· 
kastyle mezkOr gtln ve saatte komisyonR 
mllracaatları. (2022) 12024 

Müfeaahif nam ve hesabına 
45 ton f e"o silisyum ah nacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satm A1ma Komiıyo-

13 kalem (elik ma!zeme ahnatak nundan: 
Tahmin edilen bedeli (5850) lira olan 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür· 45 ton Ferro S!Hsyum müteahhit nam ve 
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo- hesabına Askeri fabrikalar umum müdilr -

. nundan: lfiğü merkez sıatın alma komisyanunca 
Tahmin edilen bedeli (142&5) Ura olan lS-5-1940 pazartesi giinü ıııat 15,30 da pa • 

13 kalem · çelik askeri fabrikalar umum zarhkla ihal: edilecektir. Şartname para
mUdllrlll~ merkez satın alma komtsyo 

9
- sız olarak komisyon.dan verilir. Taliplerin 

nunca 10·5-1940 cuma gUnU saat 11.30 c:'I 
pazarlıkla fh!!.le edilecektir. Şıırtname pıı.- muvakkat teminat olan (438) lira (75) Jnı. 
rasız olarak komisyondan verilir. Taliple· ruş ve 2490 numarah kanunun 2 ve 3. mad
rln muvakknt teminat olan (10711 llnı (88) delcrindeki veaaiklc komisyoncu olmadık • 
kunış ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 8. 1 maddelerlndeld vesail<le komisyoncu ol • arına ve bu iıle alilcadar tüccardan olduk-
mndıklarınn ve bu işle alfıkadar tUccard:ın lıırma dair Ticaret Odası vesikaıiyle mez
olduklıı.rına dıı.lr ticaret odası Vl'Sikaslyle kdr gün ve 1aatte komisyona mlirıca.atla-
mc7.kQr gün ve saatte komisyona müra • n. (2133) 12117 
caatıı:ırı. (20231 1202:1 

1 S fon 0.3 Mm. kahnhcmda 

g1h'enizli tene' e al•nacak 

Müleaahif nam ve hesabrna 

1 adet marangoz kahnhk 
(rende) teıglhı, 1 adet Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 

nundan: ma~angoz ~erid destere tezgahı 
Tahmin edilen bedeli (7500) lira olan 15 

tnn 0,3 mm. knlınhğtnda gall\'enlzll tene - Askeri Fabrikalar Umum Müdür
ke ruıkerl fabrikalar umum mUdUrlU!{l lüğii Merkez Satın Alma Komisyo
merkez l!atın alma komisyonunca 10-5-1940 nundan: 
cuma gUnU saat 16 30 da pazarlıkla ihale 
edilecektir. Şartname panunz olarak ko • Tahmin edilen bedeli (1500) lira olan 
r.- '.,yondan verilir. Taliplerin mu,'akkat le· yukarıda yar.ıh iki adet marangoz tcsgAhı 
mınat olan ({)G2l lira (50) ktıruo ve 2490 mUteehhlt nam ve hesabına. a.skoı1 tabrikıı
numarlı kanunun 2 ve 3 maddelerindeki ve- lar umum mUdllrlllğU mPrkez satın alma 
saikle komisyoncu olmadıklarına ve bu iş· komisyonunca 13. 5. tHO pazartrsl gllnll 
ıe alAltadar tUccrırdnn olduklarına dair ti· saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
caret odıısı vcslkaslyle mezkQr gUn ve sa- Şartnamt- oaraııız olarak komlsyondıın ve-
atte komlayona mUracaıı.tları. rillr. Tal p'erin muvakkat teminat olan 

(2024) 12026 (112) lira ıtiO) kuru, ve 2490 numaralı 

14 kalem malzeme a~ınııcak kanunun 2 ve s. mrı.ddelerlndekl ''f'saikle 
J a konıls:voncu olmadıklarına ve hu tı:ıle alA· 

kadar tUccardan olduklarına dair ticaret 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür- odım veslkıı.:ılyle mezkQr gUn ve saatte 

lüğü Merkez Sl'\tın Alma Komiayo- komisyona mUracaaUarı. (2134) 12118 

nundan: 
.Muhtelit cıvata ve somunlarla çank 
ve kapak zincirlerinden ibaret olmak 

Uzere 14 kalem malzeme alınacak. 
Tahmin edilen bedeli (5922) lira {50) 

Müfeaahlt nam Ye hesabına 

1039 kilo yayhk (elik al1nae1k 
kunış olan muhtelif cıvata ve somunlarla A&keri Fabriko.lar Umum Müdür-
çank ve kapak Elndrlerlnden ibaret olm"ıık 
Uzere 14 kalem malzeme askert tabrlkıı.la.r lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
umum mlldllrlllğU merkez satın alma ko - nundan: 
mtsyonunca 10·5·1940 cuma gUntl saat 16 Tah · d'I b d r ( 
da pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname mın e 1 :n e c ı 987) lira (05) 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip- kuruş olan 1039 kilo yaylık çelik mütcah • 
lcrtn muvaltkt teminat olan {444) lira ve bit nam ve hesabma Askeri Fabrikalar u
(19l kuru~ ve 2490 numaralı kanunun 2 ve mum müdürlUğU merkez satın alma komls-
3 maddelerindeki vesalkle komisyoncu ol- yonunca 13-5-940 pazartesi günii sııat 16 da 
madıklarına ve bu l§le alAkadar tllccarc:'lan 
olduklarına dair ticaret odası veslkasiylc pazarlıkla lhıı.lc ediLecektir. Şartname pa-
mezkOr glln ve saatte komisyona mllra - rasız olarak komisyon.dan verilir. Taliple
caatll\l'ı. (2025) 12027 rin muvakkat teminat olan (74) lira (3) 

1000 fon ~ubuk veya parça 
halinde kükürt ahnacak 

kuruş ve 2490 numaralı kanunmı 2 ve 3 mad 
delerindcki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair ticar-et odası vesik:ısiylc mez -
kılr gün ve saatte komisyona müracaatları. 

Askeri Fabrikalar Umum Mü- (2135) 12119 

dürlüiü Merkez Satm Alma Komis-
yonundan: 

Tahmin cdil:n bedeli (200.000) lira o
lan 1000 ton çubuk veya parça halinde 
kükürt askeri fabrikalar umum müdürlüiü 
merkez satın alma komisyonunca 10. 5 
1940 cuma günil saat 10,30 da pazarlıklı 
ihale edilecektir. Şartname ( 10) lira mu
kabilinde komlıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (11.250) lira ve 
2490 numaralı kanunun 2 ve 3. maddelc-
rindeki . vesaikle komisyoncu olmadıkları
na ve bu iıle alakadar tüccardan oldukla
rına dair ticaret oda11 vesikaaiylc mc:r:kGr 
gün ve ıaattc komisyona müracaatları. 

(2078) 12061 

60 ton yerli Linters pamuğu 

ah nacak 
Aakeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satın Alma Komia
yonundan ı 

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

kıtaat ilanlan 

Sade yağı alınacak 
D. Bakır Koı' Satm Alma Komis• 

yonundan: 
l - Kolordu sntın alma komlsvonunca 

alınacak olan (20 000) kilo sadey&,ı ka
palı z:ırfla ekl!lltmeye konulmuıtur. 

2 - F.:kıJlltmesl 10 mayuı 940 cuma gU
nU saat 11 dP. D. Baturda kor 11atın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli !23 000) lira o. 
lup muvakkat teml,Jıatı ı i25 liradır. 

4 - Şartnamrsl her gtıd tıı zamanında 
komisyonda görüleblllr. 

5 - Taliplerin teklif mektupları ek
alltme saatinden bir saat evellne kadar 
kabul edilir. (1878) 11868 

Buğday üğiittürülecek ~ - lı ıı:kllMlnda Oıman Nuri GUver 
a et ll'azı1 ökaııındn emekli general 
- ı, b zıo 
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Çay alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan ı • 
l - 1000. kilo taY pazarlıkla satın alı

nacaktır. Muhammen bedeli 6000. lira o -
lup kati teminat mlkdan 900 liradır. Pa
zarlığı ıı. 5. 940 cumartesi gUnll saat 
ıo,ao da hava satın alma koml.syonunda 
yapılacaktır. Evaa! ve idari ıartnamesl 
her gUn öğleden sonra komisyonda görU • 
leblllr. İsteklilerin muayyen gUn ve saat. 
te katı teminat ve kanuni belgeleriyle ko-
misyonda bulunmalan ı 12114 

ıh nacak 
Müteahhit nam ve hesabma 
770 adet Bö. 47 /130 A. 
208 ,, Bö. 43/10 Saf. 
150 ,, Bö. 43/10 Sol. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo· 
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (18.000) lira o
lan 60 ton yerli linten pamutu askeri 
fabrikalar umum mildürlüğti merkez satm 
lllma komisyonunca ıs mayıs 1940 çar
tamba günü 11at 14 te pazarlıkla ihale a
dilccektlr. Şartname paraaız olarak ko
misyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (1350) lira ve 2490 numara
lı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesa -
ikle komisyoncu olma.dıklarma ve bu iıle 
alfikadar tüccardan olduklarına dair tica
ret odası vesaiklyle mcz:kiir ıün ve ıaat
te komisyona müracaatları. (2073) 12062 

Erzurum Levaznn Amirliti Satm 
Alma Komisyonundan: 

1 - Şartname ve ev11fı dahilinde kol • 
ordu ic;in bir milyon kilo buğday kırdır • 
ma suretiyle un yapılacaktır. 

2 - Kırdırma ücretinin toplu tutarı 
25000 liradır. İlk teminatı 1875 liradır. 

3 - İhllcsi 8. 5. 940 çarşamba günU sa
at 16 da kapalı :ı:arf usuliyle yapılacaktır. 

4 - İsteklilerin ihale günü ihale. saa
tinden bir saat evci teklif zarflarını Er
zurum Lv. Amirlili ıatın alma komisyo
nuna vermeleri. 

5 - Bu iıe ait .-rtnıtne L•. amirllli 
satın alma komisyonunda mcvcuttl!r. Her 
gün görül:bilir. (1875) 11859 

malzeme numunesine göre pazarlıkla satın 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 31103 lira 6Ci ku,.. 

ruştur. Muvakkat teminatı 2332 lira 77 
kuruıtur. 

3 - İhale 8. 5. 940 çarıamba günü saat 
16 da Balıkesir kor satın alma komisyo
nunda yapılacaktır. (2074) 12073 

20 lon sade yağı ahnacak 
Balıkesir Kor Satın Alma Komia

yonundan: 
1 - Kor birlikleri ihtiyacı için cvıaf ve 

ıartlan dahilinde 20 ton udc yafı pazar 
Irkla alınacaktır. 

2 - Puarhiı 8/51940 ç.arıamba aünü .., 
at 11 de Balrkesir kor aatm alma komi• 
yonunda yapılacaktır. 

3 - Tıı.Jiplcrin muayyen ıaatte komisyo-
na müracaat etmeleri. (20S4) 12087 

lop cepane semeri alınacak 
Eıkiıehir Kor Satm Alma Komi. 

yon undan: 
Kor ihtiyacı için 2000 adet top cephane 

ıemeri pazarhkla satın alınaca.ktır. Pazar
lığı 23/Mayıı~ perıembe günü nat 15 
de Eaki,ehir kor ıatın alma komisyonunda 
yapılacaktır. Nlimunc ve prtnamcıi ko 
miıyonda ıörülebilir. Tahmin bedeli 64000 
liradır • 

Kati teminatı 9600 liradır. İlteklihriD 
Ticaret odaaı vcsikalan ve teminat malı: 
buzlariyle belli ırün ve saatte komisyonda 
bulunmaları. (2066) 12096 

Tômirat yaptır1lacok 
latanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Tophanede Lv. eşya ve teçhizat an.ban 

nın tamiriyle eski Feyziye mektebi bina 
sının İtli• ve tamirinin 10-5-940 cuma gQ.. 
nU aut 14 de Tophanede İatanbul Lv. l 
mirliği aatrn alma komisyonunda yapıla 
caktır. Keşif bedeli 28579 lira 60 kuru5tur. 
1llı: teminatı 2143 lira 50 kuruı. kqif •• 
prtnamesl komisyonda röriilQr. İltcklile
rin kanuni vcsikalariyle belli natu komi~ 
yona gelmeleri. (2103) 12104 

Yoğurt alınacak 
Kırklareli Tümen Satm Alma Ko

misyonundan: 
Kırklareli tümen askeri hastanesinin 940 

malt senesi için 20000 kilo yoiurdu açık 

eksiltme suretiyle eksiltmeye konulmu5tur. 
Muhammen bedeli 4350 liJ'dır. Evsaf ve 
şartnamesi her gün koıniıyonda ıörUlcbi 
lir. İhalesi Kırklareli tUmen satın alma ko
misyonu binası dahilinde 23 - mayıs • 940 
perşembe günü saat 16 da yapılaca.lrtır. İlk 
teminatı 326 lira 2.5 lnıruıtur. İsteklilerin 
muayyen gün ve saatte mczkftr komisyona 
sclmeleri. 

(2104) 12105 

Süt alınacak 
Kırklareli Tümen Sabn Alma Ko

misyonundan: 
Kırklareli tUmen asker! hastaııesiJ1ln 

1940 malt ııenesi 1çln 80000 kilo sUtu açık 
eksiltme suretiyle ekstltmeye konulmuıı 
tur. Muhammen bedeli 8f50 liradır. Evsaf 
ve ııartnamesl her gUn komisyonda görll 
leblllr. İhıı.lt'ııl Kırklarelt tllmen satın al 
ma komJayonu binası dahlllnde 28 mayııı 
940 pereembe gtinU saat 15 te yapılacak 
tır. İlk teminatı 258 lira 75 lruruıtur. tıı
teklilerin muayyen gUn ve saatte mezktlr 
komisyona gelmeleri. (2105) 12106 

Koyun eti alınacak 
Kırklareli Tümen Satm Alma Ko

misyonundan: 
Tüını>D birlikleri 1940 malt HDe.&i lhtl 

yacı lçn 40000 kllo koyun ett kapalı zart 
usullyle eksiltmeye konulmuıtur. :Muham 
men bedeli 17000 llradır. Evsaf ve ıartna 
meslnl her gün komisyonda göreblllrler 
İhalesi Kırklareli tümen satın alma ko 
misyonu bina& dahlllnde 23 mayıs 940 
perşembe gUnU saat 17 de yapılacaktır 
Muvakkat tdmlnatı 1276 liradır. İstekli
lerin 2490 sayılı kanunun 2 vet S.mndde
lerlndckl veslkalariyle beraber muıı,yyrn 
gUnde ihalesinden bir saat evellue kadar 
teklif mektuplo.nnı Kırklareli tllmen sa· 
tın alma komJsyonıma vermeleri tarttır. 
Postadald geclkmelcır kabul edilmez. 

(2106) 12107 

Sığır eti alınacak 
Kırklareli Tümen Satm Alma Ko

misyonundan: 

TUmen birlikleri 1940 mali acnesi ihti
yacı için 500000 kilo sığır eti kapalı zari 
usuliylc eksiltmeye konulmuştur. Muham • 
m~ bedeli 190000 liradır. Evsaf ve prt • 
namesini her rUn komisyonda ııörebilirlcr. 
İhalesi Kırklareli tümen aatm alma komis
yonu bina11 dahilinde 23-mayıı-940 peqem
be günil saat 17,30 da yapılacaktır. 'Muvak
kat teminatı 14250 lira.dır. İsteklilerin 2490 
sayılı kanunun 2, 3. maddelerindeki veai • 
kalariylc b:raber muayyen (Ünde ihalesin
den bir saat evetine kadar teklif mektup • 
lann.r Kırklareli tUmen aatrn alma ko -
misyonuna vermeleri prttır. Postadaki c .. 
cikmcler kabul edilmez. (2107) 12108 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Tuz çıkarma ve nakli 
lli llhrettın Jctk mahallesinden Sall 
'I'ar'ic 0 o. Y d 

33 1 ltı11rn~ a malzeme dairesi rel. 
rı.;- 01.hııı Y M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Battaniye alınacak 

Tahmin edilen be<leli (17.258) lira (40) 
kuru11 olan yukarıda yazılı üc kalem Böh
lerit E marka ıert maden kalemleri müte· 
ahhit nam ve hesabına Ask:rt Fabrikalar 
Umum m!ldürlüğil merkez satın alma ko
mis7onunca 10 m<1y11 1940 cuma ıtünü saat 
15 de paurlrkla ihale edilecektir. Sartna
mc parasız olsrak komlıyondan \•erilir. Ta· 
liplerin muvakkat teminat olan (1294) lira 
(38) kurus ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 
3. maddelerindeki vesalkle komisyoncu ol
mactıklırına v' bu lele alAkıdnr tliccardan 
olduklarına dair ticaret odııaı veslkasiyle 
mcıkGr gün ve ıaıı.tte komlıyona mUracaat-

120 fon mazot ahnacak Muhtelif ena Ye malzeme inhisarlar Ankara Ba§IDÜdürlü
iiinden: 

36 ııı~ ı~:ıı VekAleti muhasebe me
li? - >.tllr kız im Ba,er tbu 'I'Urk dil ı Palampavsara 
38 1: Ve ~Uııtat kurumunda odacı Ömer 
•e ";: It.ıtı Bil a Okur 

39 v aı-tt.,. ecfk aaylavı Asır karısı 
ltı "";. .\ 11101.ra 1 

1\1 &tıııt li:te sta.ııyonunda hareket mU-
tı :::: ıt.~ı ll('flr C 
ş8.lı.ı 1(. :l.t. V emaı Bolayır 

i2 ilde · de kA~lp Ali Rıza karı-
~,;- l<ocaeıı zl •a Saıth n .... raat mUcacıele bat tek • 
.. - Cau -.ar 

,.- 1ıırn~t:~ba Haydar 
ili~ ~aı.tartaı:,. rnaııaııealnde Yeııllso. 

ia _ 
11 
Ukktuında :ddeainde berber HU 
~ Oflu M-;_~r Cemal 
~) -uııet Erkol 

12099 

M. M. V. Deniz Levazım Satm Al

ma Komisyonundan : 
1 - Tahmin e<lilcn bedeli 19690 lira o

lan 2000 adet battaniyenin 18 mayıs 940 ta
rihine rasthyıın cumartesi ıtünü saat 11 de 
kapalı zarfla eksiltmesi yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı 1476 lira 75 kurus olup 
,artnamesi her rün komiıyondan parasıı 
olarak alınabilir. 

3 - İateklilcrin 2490 aayıh kanunun ta
rifatr dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mcktuplannı en gee belli gün ve sa
atteıt bir saat evetine lı:adar Kasımpua'd'l 
bulunan Jromiı:vona makbıu mukabllind • 
vermeleri. (3499/2010) 12003 

lRrr. (2015) 12014 

l ka~em malzeme ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Müdür

lüiü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 
17500 Kg. 0.7 • 1 mm. galvrınizlt ııaç 
1500 Kg. 2 mm. Calvenlzll tel. 
2000 Kg. 2,6 mm. galvenfııtll tel. 
Tahmin edilen bedeli (8400) lira olıuı yu

karıda yazıh üç kalem malzeme &8keı1 fab 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Komi•· 
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (18.936) lira o
lan 120 ton mazot askeri fabrikalar umum 
müdürlüğü merkez s:ltm alma. komisyo
nunca 15. 5. 1940 çarşamba günü ıaat 
14,30 da pa:ı:arhkla ihale edllccelı:tir. Şart

name parasız olarak komisyondan verilir. 
Talipl=rin muvakkat teminat olan (1420) 
lira (20) kuruı ve 2490 numırah kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaiklc komis
yoncu olmadıklarına ve hu iıle alikadar 
tüccardan olduklarına dair ticaret odası 
vesilcasiyle mezlr(}r ıtın ve saatte komiı. 
yona müracaatları. (2080) ı 2063 

ıh nacak 1940 ma1i yılında tuz iıtihaali i§ine 
Keçeç, Yerli, Akça koyunlu tuzlala • 

Balıkesir Kor Satın Alma Komiı- rında talip zuhur etmediği ve Alibaba 
yonundan : tuzlasında keza tuz çı~arma ve Çan -

ı - 12340 kilo aiyah yağlı kösele 1234 kırı tuzlasında tuz nakli işi içinde ve
çift yapılmış halde hamut 1234 adet be- rilen fiyat ehven görülmediğinden tC
yaz meşin 1850 kilo dolgu lrayııı l850 ~P- raiti sabıka veçhile ihalesi Ankara'da 
1ı kösele 1850 yumak lı:eten ipliii 1234 a- 1 
det kantarma 22212 adet pirinç toka 1850 nhisarlar ha§ müdürlüğünde teşek • 
ad:t paldum halkası 2%8 adet hamut hal- kül edecek heyet muvacehesinde icra 
kası 3700 lı:oçan tokası 2468 adet çeki de- kılınmak üzere on gün temdit edile • 
miri 6000 adet adi tob 90 kilo saraç çi- rek yevmi ihale 13. 5. 940 pazarteai gn. 
vjıi 122 kilo çii sırım 600 çile 1araç ipli- nü öğleden sonraya bırakılmı~tır. 
ği 90 kilo çavdar ıapı 30 kilo balmumu İsteklilerin şartnamelerini görmek 
latalara ihtiyaç için yaptırılacak koşum üzere mahalli tuzla memurlarına mU. 
t&l:ımları ıçin yukarıda cimleri .aıterılen racaatları ilan olunur. (2137) 12120 



-·-
Yavrunuz saadetinizdir ••• 

Omm ı\irhüa ve 11hatli ,.etitimi; tabiahn tıpkı bir yaYJ'\I lfibi 
ameainde J'etiftinliti saf Ye normal pla ile mümkündür. Her 
anne tabiatm imanlara bab1ettiti l»u kudret ıüzelliiinden 

iatif adeyi geri bıralcmaınalıclır. 

ÇAPAMARKA 
Müatahzaratmda bu haua tamamen mevcuttur 

8ep°ktaf ÇAPAMARKA Tarihi tesisi 1.,15 

YALOVA KAPLICALARI AÇILIYOR 
3 Mayıstan itibaren şimdilik yalnız Çmar oteli ve 

Çınar Banyolan işletmeye açılmıştı. 

Fi ATLAR 
Tek yataklı oda : 220 kurut-
tkl yataklı odada bir yatak : 165 kuruf. 
Otel fiyatlarından Mayıs ayı zarfında % 20 teuillt yapılacap 

ıfbi aynca da% 10 da alınmıyacaktır. 

YEMEKLER 
Sabah kahvaltın, aı1e " akpm yemeklerinden milrekkep tabl

dot 200 kuruı. 

Yalnu kahvaltı : 30 kuruf. 
Yalıus öğle veya akpm yemekleri : 85 kuruf. 
Dlğer otellerin açıtıı zamanlarlle tarifeleri ayrıca illn edilecek· 

tir. (3470/2013) 12013 

Satılık makineler 
Hali tasfiyede bulunan Un ve Ekmek Tiırk Anonim Şirleti tufiye me

murluğundan : 

Şirkete ait olup Ankara'da İtfaiye meydanında klfn Un Fabrikasındaki 
makinalar ve alat ve edevat qafıda ıaıterilcliii ibere açık arttırmaya çı· 
kanlmııtır : 

Muhammen kıymeti 
T.L. 
9500 

500 

Fabrika dahilindeki malrinatar ( vatı tormeı, torna mak· 
kap ve bulrill hariçtir) 
Bir adet vals tornası, torna maldrap ve iki adet tahta 
bukül. 

Arttırmaya iıtirlk için teminatı muvakkat& muhammen bedelin % 7,5 tur. 
Arttırma 21 Mayıı 1940 tarihine mü1&dif wı günü ... t 14 te Belediye 

mibayede salonunda icra kılınacaktır. Futa tafıillt almak <Ve ıeraiti anla· 
mak iıtiyenler Belediye daireıinde tasfiye memurlanndan avukat Hüseyin 
Fevzi Hakman'a müracaatları illn olunur. 1781 

Herkes bilhassa çocuklar tarafından alınması gayet 
kolay müessir bir müstahzardır. 

Barsak Solucanlarma 
kartt gayet tesirlidir. Barsak solucanlarının büyüklerde ve Küçüklerde 
aebeb olacatı tehlikeler göz öoüne abnarak aolucan hastalıklannd'\ bunu 

kullanmalan faydalıdır. 

Heklmlerfmize ve halkımıza tavsiye edilen bu 
müstahzar her eczaned' bulunur. 

Kutusu 20 kuru.,tur. 
. . ..... V•lrl 'tt !fti ~ L . .lı '. - 11 .. _ .. , _ 

-----liiiiiiiıliıl 

ULUS 
..tllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL. - -- -= Mısır Sefaretinden : = = = - -- -- -5 Mısıra girmek için 6 mayıs tarihine kadar Mısır Konao- 5 
5 loaloğundan verilen vizeler Mısır Heyeti A•keriyesi tara- : 

1 ~ f mdan ilga edilmiıtir. § 
: Ve bundan böyle Mısıra kim gitmek iatene vize almak : 
5 için yeniden M111r Komolo.luğuna müracaat etmelidir. : = 1789 = -- -- -- . -
~ Mısır Sefareti § - -'"tl111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Umumi heyet toplantısına davet 
Ankara Ba~eli evler Yapı Kooperatifi İdare Heyetinden : 

Şirketimizin 30. 3. 940 ve 27. 4. 940 tarihinde yapılan umumt hey
et toplantısında ruznamede mevcut olup o gün görü§ülemiyen aıa
ğıda yazılı hususat 25. S. 940 cumartesi günü saat ıs de Halkevinde 
tekrar müzakere edileceğinden sayın ortaklarımızın gelmeleri rica 
olunur. 

1- Bilanço kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki, idare 
meclisi ile mürakiplerinin ibrası, 

2--- Ortaklar tarafından verilen takrir, 

3- Statümüzün 38 inci maddesine göre müddetleri biten dört 
asit ve altı yedek Azalığa yenilerinin seçilmesi, 

4- Müddetleri biten üç mürakip yerine yenilerinin seçilmesi. 
1784 

P. T. T. ve TELEFON Md. Korneş ve saire alınacak 
Kurşunlu kablo alınacak de~:nkara Radyoevi Müdürlüğün. 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 1- Etimesğut Radyodifuzyon istas-
1- İdare ihtiyacı için 50, 100 ve 200 yonu pençereleri için yapılacak yaylı 

çiftli 5000 metre pamuk ipliği ile tec- korneş ile siyah sitor ve saten perde
rit edilmiıt kurşunlu kablo kapalı zarf- lerin yaptırılması pazarlık usulile a-
la eksiltmeye çıkarılmıştır. çık eksiltmeğe konulmuştur. 

2--- Muhammen bedel 8500, muvak- 2- Muhanunen keşif bedeli 1065 li
kat teminat 637,5 lira olup eksiltmesi, ra 45 kuruı olup muvakkat teminat 79 
22 Haziran 940 cumartesi günü saat lira 91 kuruştur. 
11 de Ankara'da P. T. T. umum mü • 3- Açık eksiltme 22. 5. 940 çarşam
dürlük binasındaki satınalma komis - ba günü saat 14 de Radyo Müdürlüğü 
yonunda yapılacaktır. Satınalma Komisyonunda yapılacaktır. 

3- İstekliler, muvakkat teminat 4- Taliplerin muayyen gün ve aa
makbuz veya banka teminat mektubile atte muvakkat teminat ve kanuni bel
kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka- gelerile mezkör komisyonda bulunma
palı zarflannı o gün saat 10 a kadar. lan. 
mezkQr komisyona vereceklerdir. 5- Keşif, proje ve ıartnameyi g<Sr-

4- Şartnameler, Ankara'da P. T. T. n16 iatiyenlerin Radyo Müdürlüğüne 
levazım, 1stanbul'da P. T. :r. levazım müracaatları. (2130) 12116 
ayniyat ıubesi müdürlüklerinden be -
delsiz olarak mukabilinde verilecektir. __ T_AP __ U_VE __ KAD ___ A_S_T_R_O __ 

(2062) 12094 

ZAYILER 
Zayi - Ankara beledlyeainin 847 plA.ka 

numaralı otomobilimin numara plflkasını 
kaybettim. Yenisini çıkaracağımdan eski
sinin h llkmU yoktur. Adliye caddesi No.18 
MUnlm Halkacı 1785 

Zayi - Ankara memurlar kooperatif 
ılrketlnde ııahlp bulunduıtum 3025 numa -
ralı ( 45 l liralık hlHe aenedlml y_ayl ettim. 
Yenisini alaca~mdan eskisinin hUkmll 
yoktur. Niyul Vankoğlu 1787 

Zayi - İzmir fubeslnln No. 61 sayfa 
No. 4 •ırada kayıtlı 28. 3. 928 tarihli lh -
tlyat aakerllk vesikam esnayl muamelede 
kaybolm\lftur. Yenhrinl çıkaracağımdan 
hUkllmstızlilğtlnU llAn ederim. 
D. D. yoUarında Filnızan Atıf Uıun 

Zayi - Ankara birinci noterliııinden 
tasdikli bulunan (T. KOLCU) adına yazı
lı tatbik mtihüriimü kaybettim. Y enlıini a
lacatnndan eskisinin hükmü olmadıiı illn 
olunur. T. KOLCU 

.-······································-. 

Enver Baki 
Kadın terzisi 

Atelyesini tevsian Uluı mey
danında Koçak apartman ı. ci 
kata naklettiğini sayın müıteri- : 
terine bildirir. E 

Telefon : 1769 E . 
--······································-

' 

•-• Doktor Operatör --• 

M. ŞERi F KORKUT 
NUmune Hastanesi Şef OperatörU 

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

U L U S - 21 inci 711. - No. 6737 

imtiyaz sahibi 

Lkender Artun 

Umum! Neırlyatı İdare Eden 
Yazı tıleri Müdilril 

Mümtaz Faik FENiK 
Mllesıese Mlldilril: Na,lt ULUG 

ULUS Baıımevi ANKARA 

Tapu tesçili 
Ankara Merkez Tapu Sicilli Mu· 

hafızlığmdtn: 
Ankara'nın Bentderesi asfalt üstü 

mevkiinde hazineye ait hali arsa üze
rine milteveffa Hayri karısı Necmiye 
tarafından yapılan bir tarafı kayalık 
ve bir tarafı asfalt yol ve bir tarafı A
sım ve bir tarafı Halim ile mahdut e
vin arsasının hazine adına tescili def
terdarlıktan talep edilmektedir. 

1515 numaralı kanunun hükümlerine 
göre tasarruf hakkının tesbiti için 28. 
5. 940 tarihine müsadif salı günü ma
haltine tahkik memuru gönderilece -
ğinden bu yer üzerinde tasarruf id • 
diasında bulunanların veya herhangi 
bir hak iddia edenlerin resmi vesika
larile birlikte muhafızlığımıza veya 
tahkik günü mahallinde tahkik me - • 
muruna müracaatları ve hudut kom -
şularının da ayni günde mahallinde 
bulunmaları ilan olunur. (2097) 12100 

FEN MEMURU ARANIYOR 
Eti Banktan : 

Bankamızca Elazığ vilayeti da
hilindeki Şark Kromları Müea -
ıesesi emrinde çalııtırılmak üze
re icabında Maden'e ait Topog -
rafik haritaları da yapabilecek 
tecrübeli bir İnpat Fen Memuru 
alınacaktır. 

Bu işe talip olanların evrakı 
müsibiteleri ve tercümeihal vesi
kaları ile birlikte bizzat veya tah
riren Eti Bank Müesseseler ve 
İıtirikler Şubesi MüdürlUğüne 
müracaat etmeleri. 1696 

YENİ SiNEMA 
Buıün bucece 

Dansın zaferi 
Bq rolde: Fred A•talre 
Dana kıralının en aon eseri 
Zevk • Neıe - Zarafet - Daruı 
Umumt arzu Uzerfne 
Saat: 18,30 seansında 

ZAZA 
Claudette Colbert ve 

Herbert M&rlhal 
Seanalar: U.30 - 18.30 - 18.30 ve 21 de 

• 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -
~ Askeri Liselere talebe alınıY --= 1- Kuleli, Maltepe, Buru Askeri Liselerinin her üç sınıf 
= önümüzdeki Haziran içinde baılanacak olan 940 - 941 derı -= talebe alınacaktır. -= 2--- Alınacak talebelerin 8z Türk ırkından olması, kendisi 
§ ailesinin köttı hal ·...e ıöhret sahibi olmaması, ııbt muayened• 
:= lam çıkması ve yapılacak seçme sınavında da kazanması -= 3- Bir sene tahsili terkedenler, yaıını büyültmilı ve kilç =: olanlar, kendi okullarının sınıf geçme sınavında ipka veya b 
=: meğe kalanlar, yaıları, boylan ve ağırlıkları talimahaki hadi 
=: gun olmıyanlar askert okullara alınmazlar. = 4- İsteklilerin ıimdi okumakta oldukları mekteplerdeki 
=: terine devam etmekle beraber 10 Nisandan itibaren bulund 
=: yerlerdeki askerlik şubelerinden diğr kaydükabul şartlariyle 
:= caat yollarını öğrenmeleri ve buna göre de kaydükabul kağıt 
=: en geç 30 Mayıs 940 a kadar tamamlamıı olmaları lizımdır. 
:= 5- İsteklilerin sınıf geçme vesikaları Haziranda bulun 
§ okullardan askeri liselerce celbedilecek ve bütünlemiye k = sınıf geçenler seçme sınavına çağrılacaktır. -= Askeri Lise II. ve III. sınıflara girmeğe muvaffak olanl 
=: yılı kampları ileride askeri okullarda yapılacaktır. 
: 6- Askeri orta okullarla musıki, sanat ve kara gedikli er 
E: zırlama orta okullarının kaydükbul ıartları ve zamanları ayrı 
=: edilecektir. (1549) 11 -
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Kirahk mağazalar 
Ankara Valiliğinden ı 

31. 5. 940 tarihinde icar milddetleri hitam bulacak olan idarei b 
ait aşağıda numaraları ve mevkii ile muhammen bedelleri yazılı 
larla iki hanenin bir senelik icarları 23. 5. 940 perıembe günü saat 
ihaleleri icra kılınmak üzere açık arttırmaya konulmu§tur. 

İcar müddetlerini temdit etmek istiyen milstecirlerin ihale 
evel müracaatla temdit talebinde bulunmaları temdit talep edilme 
kan ve haneleri isticara talip olanların % 7,5 nisbetindeki teminatı 
likte yevmi mezkurde vilayet daimt encilmenine ve prtnamesini 
istiyenlerin de hususi muhasebe tahakkuk müdürlüğüne müracaa 
olunur. (2114) 12121 

Cinai No. Mevkii Senelik icarı 
Şehir lokantası 13 Bankalar C. 3600 
Mağaza 15 .. .. 900 .. 

17 .. .. 721 .. 
21 .. .. 1081 .. 
23 • .. 1501 .. 
27 .. .. 1850 .. 29 .. .. 901 .. 31 .. .. 1080 .. 45 .. .. 1081 .. 49 .. .. 1080 8 .. $1 .. .. 2011 l .. 53 .. .. 1561 111 .. 55 .. .. 1660 124 .. 57 .. .. 1081 135 .. 10 Anafartalu c. 2200 160 .. 8 .. - 1682 126 

" 6 .. • 1800 33 195 .. 
4/64 Bankalar C. 5448 408 .. 62 .. .. 1201 gO .. 60 • • 1201 90 .. 48/5 .. .. 1201 gO .. 48/4 .. .. 1201 90 .. 48/2 • .. 1273 50 9$ .. 48 .. • 1201 gO .. 44 .. .. 1081 81 

• 38 .. .. 1200 gO .. 34/ 36 .. .. 4400 J20 .. 32 • • 1201 gO .. 30 .. • 1224 91 
28 • .. 1200 gO .. 24/26 .. • 1800 :uı 

Ev 3 Ökaiizce M. 206 ıJ .. 68 Çakırlar M • 408 30 
Mafua 22 Bankalar C. 1934 l4J .. 1 .. .. 1500 l.lf .. 5 .. .. 935 .. 7 

.. .. 505 .. 9 
.. .. 505 .. 11 
.. .. 515 .. 13 .. • 501 

Evlibaf Küçük Eut 25 50 

.:!Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll -------------------------------------------

Ankara Palas paviyo 
Bu •kpmclan itibaren meıhur Swinı Şantözü 

LİLO ALEXANDER 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

ve 
IŞIK DANSÖRLERI 

ALEXANDER - SYRİES 
# 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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HALK Si NEMASI 
Burtın bu~ce 

Seylrcllerfnl batlıyan lkl flllm 

1 - Ganpterin itirafı 
2 - KovboJUD intikamı 

CUret - Cesaret - Macera 
8eanalar: 
Saat: H .30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de 

Saat: 12,15 ucus matine 

KADtN KALBİ 
Hlul ve ill8&Dl bir e1er 

sus 
Bugtııı saat 20.80 d& 

CASUS Peşi N 
Bq rollerde: Barbara Btan.,,
Johnbola - Wallas Bcrry 
Hakiki heyecan film! 

Saat: 14 - 18 - 18 ııeaııalaruıda 
Fıravunun kızı 

Harold Lloyd (Lut lnln 
Türk~ ıözlil 

Fusah kaçumayınızD;nO~TA- LOEWEf{i.7§;.Ş, 12 ar ıideli satıı yaptlmakladır 

-


