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:Akde n · zde vaziyet durulmak üzere! 
italya1dan yeni bir haber yok 

HAVAS AJANSINA GÖRE: 

:sovyeller İtalya' nın Akdenizde 
vaziyet almasına muhalif ! 
~· .. : .. ~~ ·~ ... · ~·~·. . ... ,. "'" -. .. . .... . . . ' 

.Musolini dün Papa ile mülakat yapan 
İtalya V eliahdi ile bir mülakat yaptı 

Londra, 7 a .a. - İtalya hükümetinin İn
giltere tarafından Akdeniz'de alman t.ed • 
birlerin mSne.st hakkıuda Londra hüküme • 
tine bazı r;ualler sordufuna dair doia,an 
pyialar teeyyüd etmemi$tir. 

Bununla beraber iyi haber alan mıı.hfil • 
!erden gelen malQmata göre bu mesele g~ 
çen hafta Sir Noelcharles ile yapttft mU -
lAkıı.t eımasında Kont Ciano tara.fmdan ba.
his mevzuu edilmiıtlr. 

Mu•olini italyan 1Jeliahti ile 
konu.§ ta 

Roma, 7 a.a. - Duçe, bir ordular rnı.pu
na. kumanda etmekte olan Prens dö Ple • 
mont'l kabul etıniıtir, (İtalya Velia.hdi o • 
lan Prena dıs P.iemont dün ka.naiyJe bora -
ber Papa tarafından kabul edilmiıtır.) 

ltcılyan Veliahti Pren• dö Piemont Napol?de bir geçit 
resmi esnannda 

• • • 
Athıa, 7 &.&. - Bqvek!I Metabas, dUn 

( Sona $, inci say/ada ) 

Fırtınadan 

Necip Ali KVÇVKA 

e ~iittefik kuvetlerinin Trondheim 
ilnı ll~alanea mmtakalarmdan çe· 
% eaı Üzerine büyük bir meydan 

llrebea · k b' 1 •t-ııı .. ı azanılmı§ gi ı a man• 
ara~t dunya efkanumumiyesinde 
eçtik;:ıarı propaganda fırtınası 

d h n s~nra, vaziyet, her taraf
İlttı: .. a sogukkanlıhkla mütalea e· 
e N Re baılandı. Şimdi hep birlik· 
• OJ"\reç' • b h 4 ••eler .. ~.n cenu unda geçen a-
lll\ d uatunde bir an duralım. Al
llhteJ~;besini müteakip, Norveç'in 

ile k 1 nolctalarına çıkan mütte • 
e.. llur"e~leri, bilhassa cenubi Nor· 
-ır az · · 
~,,,. .. k ısının askeri bakımdan ma• 

"' ahT •ıil'le .
1 

1 •Yeti bulunmaması dola-
'lıla. 1 erde daha ağır müıkülatla 

q 11.l §nıaınak için kuvetlerini ora· 
ltiler alak ba§ka noktalarda tekaif 
111.ıı h•"' d!te bütün gürültüye ııebep 

Belediye Mecl.isi bu devre 
çahşmalarını dün bitirdi 
Senrimizde 

sokaklar 
birçok caddeler ve 

yeni isimler alıyor 

Vali ve Belediye Remmi:z B. Ne1J:zat Taruloğan 

Amerika' dan yükselen -

Ankara Belediye 
Meclisinin ba dev-
redeki mazıkere

lere ve kabul etti
ği 1940 malt yılı 
bütçesine ve bütçe 
müzakereleri mü
nasebetiyle şehri-

mizin bazı ihtiyaç
ları etrafındaki ko-
nuJ111alara dair bir 
yarıyı ikinci uy

J lamızda bulacak· 
ıınız. 

bir ses 
ib a ıae bu basit askeri harekel

er bı~~ettir. Bu nevi meddücezirler 
İlttıelt i a~cbcde olan i§lerdir. Bunu 
o'ktllr ~~n. kurmay olmağa hacet 

(i"bıii. ızun gibi bir neali be§ harp ı· nfı·ratçılıg""' ı bırakmalı İt' ~d § ~lan milletler pek iyi ta.k-
e:rııeıc e~ er ki harpte muvo.ffakiyet 
e"İ k al'§r tarafın maddi ve ma· 
~kfh:\1;! '::~t~7 .:~:ı:.;:;ı::~: Müttefiklere yardım etmeli ! . ku: ~ıta~ İ§gal veya terketmek Chicago, 7 a.a. - 1935 ıcnesinde reisicUrnhur muavinliğine namzetli
~r :rıı~ et ~r ımha edilmedikçe hiç fini koymuş olan miralay Knox, infiratçılara şiddetle hücum ederek müt
. iiıı~ı a ıf 11.de etmez. Bu itibarla 

.. ecek 1 tefiklere müessir surette yardım edilmesini ısrarla talep etmiı:.tir. 
ç t. k o ursa almanlarm Nor· ~ '1..8.re 4 

l't ha atında kaybetmi§ olduk· ----, Mumaileyh demiştir ki : 
rıı (> gemileri alman donanma· 

1 1 
1 - Dünya hiç bir zaman ge~n haf· 

r,:rıı,, :~~~~t dve kemi!etini çok Talı'I gu" nlerınde ta cereyan eden hadiselerle mukayese 
rrıı dah gun an bu ı§te almnn· edilecek kadar tehlikeli bir vaziyete 
lı:rrıet ~ ç.ok znrar gördüklerine Jahit olmamıştır. Getirecekleri refah 

• iyet~:sn~~abed.er.d Fakat insan Beledı'ye ı' <ler'ı veya felaket itibariyle hUen Ameri-
1Yet v • an zıya e surete ehe· ~ ka'da yaşıyan 130 milyon insanın ha-
fında erır. lnııanlarm bu pııikoloji yatına tesir edecek ciddi saatlerde ya-
Çalıt~l alınanlar azami istifade· Belediye Reisliğinden : tıyoruz. 
teairi a~h ~iman propagnndıuıı- Bu terait altında hiç bir dUJman 

re) un b'l tıyar baıvekil (Loyd Tatil günlerinde (cumartesi amerikan ıulhu ve emniyeti için infl-
ldu. Lo 1 e ruhunda bir makea öğleden sonra pazar günleri ve ratçılığın alemdarlığını yapanlar ka
tni Relrn!d Corc henüz elimize diğer bayram ve tatil günleri) dar tehlikeli olamaz. 
teaiııde ıyezı Sunday Pictorial ga- muhterem halkımızın belediyeyi Müttefiklere kredileri bittl~i za -
0 rveç k Yazdığı bir makalede alakadar eden müstacel işlerin· man gıda maddeleri ve cepane gön
eğe kar araaularına mayn dök- de kendilerine muhatap olmak dermek ve onlara mali yardımda bu -
.Ç'te e.ır:r 

1 
vermezden evci Nor- üzere belediyede bir nöbetçi şef lunmak mecburiyetindeyiz. Çünkü 

z. lazıın;~ ;:• te~addüm etme· bulunacaktır. Belediyeden bir h~rbin neticesi~de Almany~nın yarı1? 
hı1 taarru' alhukı almanlar mu- hizmet istiyen sayın halkımızın kurey.e tamamyıle tahakkum. etmesı, 
lllltk11.hil ;:r g~tikleri zaman, . • • d f .. .Amerıkanın hayat mcnfaatlerıne mu
hite d • beyı karıılamağa ha- beledıye daıresın. e bu şe e mu- gayirdir. Müttefiklere ihtiyaçlarını 

eğıldik" diy Eğ haki racaat eylemelerı ve yahut. ~~O temin ve abluka tedbirlerini tasvip 
C 8 or. er • numaraya telefon ctmelcn ılan ıuretiyle nekadar çok yardım edecek 

onu 6• inci ,ay/atla J \il.• rica .olunur• c s~ ı. i1Jcl 117fada 1 

i NGİLİZ BASVEKI LI _, 

Dün avam kamarası toplantısındo 

Norveç harekôtının 
tam izahını yaptı 

B. (emberleyn lenkiflere de cevap verdi 
Londra, 7 a.a. - Reuter ajansı bildiriyor: Harbin sevk ve idaresine dair 

cereyan edecek müzakerelere iştirak etmek üzere mebusların erkenden gel· 
meğe başladıkları avam kamarası içtima salonunda, meclisin büyük celsele
rine mahsus bir hava var. 

Diplomatlar louu taııwııiyle dol11111ıtıır . \ 
111edis l>inumm cinrnu dolduua mauum U• 

labalık lıariciye neurrıindeıı Veatıain1ter aarayıaa 
&iden Çemberleyn'i alkıılı1or, ~ipariı edilecek 

gemiler hekkında 
lsıiulılar aaatinden n aonra, Çemberlepa an.m 

lıamıruına rirdi n allntlerla karıılndı. No"cç 
lıariciye nazırı Koht'ıın da mecliıte kazır bahınduflı 
rörülıiyor. DiplomAlları mıluıa locada, Belçika, A
-·ika, Arjantin, Sili, Brrıilrı, Franaa, Nornç, Fe-

' 
·ı · B kil" 8 Ç b l lcmenk, Çin, Soryetltr Bırliii, l\1uır, Japon, R.o

ngı ız Cl§Ve ı • em er eyn manya, ı.,.,,, Balıariıtın Ti Litnnya elçileri lıalıın-
malıtadır. 

- 9 - - p - - - - - - - - - - - - - !Harbiye nazırına sorulan maller v nr %JLLLLLWLLA m:ı 
~be açılıııacian ınl ludan lı irbçı, harlıüı mU· 

C H P M I • telif aafuluıııı dair ıııaliımat ediıımek uıedilu. . e c 1 s Hırlıire ııaıır Sir Olinr Stanler'. leTCİ& adilen ... 
• • allere 111 cenplar ılnıdı: 

d 1 - Danimarkaa.m almınlar tarıfradaa iıtill •· g r u p u n a dildiii lıaberleri inııl~ rcııelkıınııarı uılıııuııa 9 
ainııda ıul 3.30 a doira relıniıtir. 

Ankara, 7 &.a, - C. H. P4lrtisi Meclis Z - 1nril~ lutaatmra lırpainde defil, lıir kumm· 
grupu bugün (7/ 51940) saat 15 de reis veki- da ıöıleri lıardaa mıı .. faııra ıııaluıu ıiizliılıler nr-

li Seyhan mebusu Hilmi Uran'ın reiali&in- dırj _ Diiıman tayyarrlerinia reldifl, lına ıllfi 
de toplandı. lopçtaana derkal ulıer nrllmedifi içim bir lıiıi öt. 

Ruznamedc Konya mebusu Df'. Osman aıiiıtiır. 
Şevki Uludağ tarafmdan verllip mektep • C.mlıerfıyn'ia miiuclelı.r- wrrlamaq oldaf1ı r5-
lerdekl musiki terbiyer;ine ve mnumt mahl- r&lürorda. Mecliıia ıi.ıli eelae yapmaaı ilıtimali .. m• olıaadıiı lr.eııdiıiae ıoralcl•. c.mlıerlera. lı• Aal 
yette milU musikimize verilen veçhe hak- liuri.. Mr aamaa .,ıınlr.ll ııa•nı• ıııallere un• 
Janda bir llUa) takriri Vardı. ftra -clİJ luırnUa lıİrİJıe, mdİ yerİııe lıariiıı 

Takrir sahibi noktai nazarmı §ifahen de beyanatta lııılaıuııafa ıııeııım obııı,.aafım ıörledi. 
• h t ti.kt ba hat' l d ev latiıa\ılar uati lıittikten aonra, nı lmııart.11 
ıu e en ve ıt ıp er e aynı m - baları, ~rluiııi. teli.ılı inal cttilu, ıaıırlat, • • 
%U etrafında beyanatta bulunduktan sonra j kiimet trlr.lımı.a malııaı olan ırralan terke ıııeclıv 
ktirsil.ye relen Maarif Vekili Haaan • .Ali oldular. Biıtü yerler iıral ıdilıniıti. 
Yücel, musiki terbiyesi hakkında cUmhuri- Çemberleyn .öze bCJ§lıyor 
J'Ct rejiminin tuttuğu yolu ve yürümekte 
olduğu ıistik.ıımeti izah etmiıı ve grup umu
mi heyetini tenvir etrı:üetir. 

Ruznımede başka ma.dde olmadıtmdan 
rba.etçe celseye nihayet verilmi~tlr. 

Çemberlera alize ••ılı•ık iıere •raf• hlkhfı 
u.ma•, ulamia bidı1fllndı lıiiklba slirn alikbat 
lıaylıolda n lıatTÔİI, ~lrilıMt tanftarlımua tid· 
ietli ıllr.ı,Jırı ıraamda ılin lıaılıdt. T .. k ırracla 
.. ıoııa rireı Çörçil ia ı..relrilia raeıııda ,., ıllllJ1· 
il. Çemberfeya dedi lıi ı - c.,. aalı ıiai, .U. .. knt NıeUt lıaldı..a 
aacalı altı- iu .. t nrelıileufbııi 1181'..iıtm.. 
A.ıkerlerimW Mruıııf •ir ..Utan,.. lıoyabilece• 
aa afak lıir li:ı: aiyle-lıı lçia \ıuı aolıtalarda ti-

( Sonu .f. iiacti •ay/ıda ) 

C. H. P. Umumi 
idare heytinde 

Cümhuriyet Halk Partisi U
mumi İdare Heyeti; dün mutat 
haftalık toplantısını yapmış, 
Partiyi aıakadareden mevzular 
üzerinde müzakerelerde bulun
muştur. 

yapılan ınüzakereler 

Münakalat Vekilimizin 
bu müzakerelerin neticesine 

dair gazemlze beyanatı 

Münakalat V ekilimls 
B. Ali Çetinkaya 

Dün bir muharrınmiz, Münııkıılh Vekili 
B. Ali Çctinkaya ile İnriltere'ye ıiparip 
mutasavver 11 gemi hakkmda rörüşmilştilr. 
B. Ali Çetinkaya, bu remiler hakkında y,,_. 

( Sonu 5 inci sıyfıdı ) 

Şimdi SolytlJa bulunan /ngilte
Te'nin Ankara Büyük Elçin 

SiT RobeTt Huglae 
Knatehbull • Huge•aen 

Hitler İsveç1in bitaraf 
kalacağını teahhü etmiş! 

Balkanlar 
hakkında 

Almanlir1n yaydığı 

asılsız haberler 
Londra, 6 a.a. - İstihbarat N~zareti bu 

akpm apğıdaki tebliği ncıretmiştir: 
Son 36 saat zarfında, alman radyosu ve 

alman istihbarat servisleri, Balkan hudut
larında pek yakında kanıııkhklar olacağma 
dair bir takım pyia.ları perv&aızca neşret
mektedirler. Bu pyialardan büyük bir kı .. 
mr biriblrlni nakzetmektcdir. Diler bir 
lıaımı da Berlin'de neeredilip, neoirlerin -
den bir kaç aut sonra keza Berlln'de telr:
zip edilmiş haberlerdir. 

Malı:aat aşikardır. Almanya, bu pyialan 
yaymak suretiyle, kendi maksatlannm ta -
hakkukunu kolaylaetmıcak bir karanu:hk 
havası yaymak emelindedir. 
Almanların, Blenheim tipi iki ingiliz 

bombardıman tayyaresinin düşürUldilğüne 

( Sonu 5. inci saylıdı ) 

Bqvekilimizin nezdinde 
B~vekll Dr. Refik Saydam dlln Finlan • 

diya orta elçlııl Ba.roıı :t.J'rijo Koııklnan'ı 
k~bul ~uılç:dır. ~l. 

Hitler eıJelce Danimarktlnın Ja bitaraflığını yalnız tealalıüt 
etmekle kalmamıı, aynı zamanda /on Ribbentrop, Danimarka 

murahha.lariyle böyle bir ademiteccwüz mi.akı imzalamııtı 

11 ayhk devlet lahsilafl 

229. 708.441 lira 
Maliye Vcktlcıti nlsan 1~ sonu itiba

riyt. 11 a.ylrtr d~ taha!lltmı teabit et.. 
mlft{r. 1939 malt J'llı 11 aylık d.Ylot tah • 
lllt11 ı:N.70l.4'M liNdıw, 

1 

Stokholm, 7 a.&. - İliveç hariciye neıa· 
reti, İsveç kıralı ile Hitlcr arasında nota • 

l lar teati edil:nİ$ olduğunu ~..c • 
dir. 

İliveç kıralı, notasında. tıveç'i.n bitaraf

lıfım muhafua edecefinl beyan etmekte, 

Filıreır de tsveç'dn bitaraflıima riayet .. 

~ teah!rllt CIFlemoktedil', 
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Be"ediye Meclisi bu devre 
ça arını dün bitirdi 
Şehrimizde 

soka(<lar 
birçok caddeler ve 

isimler alıyor 
. 

yenı 
Ankara b<:lcdlye mecllsi dlln saat 17 de sokakların, meydanların lılmlcrl d('ğl"tlrll

vA.U ve b 0 lcdlye reisi B. Nevzat Tando - ınl§ bazıları da hallyle bırakılmıştır. Yenl 
ğ n ın h·ızurlyle birinci reis vcklll B. İb - mcyd:ın isimleri arasındıı (Mehmetçllt) 
rahim Rauf Ayaşlının reisliğinde yaptığı meydanı ve (27 Blrinclkllnun) meydanı dn 
toplantı ile bu d(vre çalışmnlarını bitir - vıı.rdır. 
miş bulunm ktndır. G lzel ve şlrln Aııkarnnın munta7.run ıo-

Dlınkü toııl'.Wtıda bütçe encUmcnlnden kaklnrına lelm verilirken. Çiçek isimle • 
g<'IP.n blltçe tallmntnamest okunup lmbul rlnden gcntıı mikyasta istifade edilmiştir. 
edlldıltten sonrn meydan, cadde ve sokak Yenl isimlerin kabulllnden sonra bele -
isimi rl hakkmda mahsus encümenden diye reisliği makamından gelen bir tczke
gclen mazbatıının mllzak resine geçildi. re okunmuştur. Bu tezkere lle makam, 
Encllm n bu mazbatasında, yurtta yapıla- bundan bir kaç glln evel Merkez Bankası 
cak nllfus ynzımı mllnascbetlyle belediye önllnde bir belediye otobllsUnUn nltındn ka
h•ıdutları lçlnde cvelce yapılmı11 nllmero- lan kUçlik bir yavnınun annesine b<ıl<'dlye
taj işl rint gözden geçlrm('kte olduğUndan den 100 llralık bir yardım ynpılmasını tek
bu fır attıın lsU!ade ederek şehrin bulvar, lif ediyordu. Ynpılnn tahkikatın da anlaıııl
cadd , yol ve m yd::ınlıı.rının buglln taşı • mi!! olduğU Uzcre otobüs ooförUnlln sunu • 
mnktn oldukları ialmlerln de bir tetkllte taksiri olmıyan bu mUcsslf kaznnın kU -
tAbi tutulması IU.ımmu h-ıkkında belediye çUk lmrbruıı ve onun zavallı nnn"sl hnk -
relsllk mııkıunının bir teklifte bulunmuş ol- ltındıı reisliğin göstcrmlrJ oldt.ğU hu asil 
d :hınu zikrediyor ve belediye meclisine ve şentatll aUlko. tl.zalar tarafıncl:ın t.nhııs
hulvar, caddl', yol ve m ydanlar için tes- süsle karşılandı. Bir th:n bu yardım mik· 
bit edilen yeni lslmlerl bildiriyordu. HU - tarının arttırılmasını teklif etti. Du sıradıı 
kümet mcrkezimi~ln tarihi hüviyeti, mtl. • vtl.U ve belediye reisimiz Tandoğnn da ınU
nası, )•cnillğt, gtb: lllğl ve ş r fi ne rnllte • essi! bir kazada çocuğunu knybedcn bir 
nasıp olarak muhnfal'..a veya tadil suretıy- annenin azap ve elen ini para ile d\nrllr • 
le tesblt edilen bu ycnl isimler birer birer meyi hiç bir zaman aklımı. getirmemiş ol
okundu ve meclisin lttlfalda tasvibine mnz duğ'unu, yapılanın küçük bir yardım tclô.k
hnr oldu. ki edilmesi ltı.zım geldl~nl \"e bu yardı • 

Yeni ~ekle göre birinci, lklncl ve tlcUn· mın arttınlması haklundakl teklifin mu· 
cll Çankaya cnddclerlyle, Atatürk, CUm - vafık \"e kabule ld)ik bulunduğUnu tcbıı -
hurlyet, Mlldııfa.yihulruk ve Bankalar bul- rtız ctUrdi, 
verlan, (AtatUrk Bulvarı) ismi altında Meclis bu yardım mllttnrının 200 liraya 
top\amnıtı bulunmalttadır. (16 Mart Şehit- çıke.nlmasını ittifakla kabul etti. 
lcri) ve Attilll caddeleri de (İn6nU Bul - Buııdıı.n sonra söz o.lan Nevznt TandoE:an 
varı) adını almıetır. J{o.mutay ve İstasyon blıtçcııln tanziminde ve bUtUn dlA'er husu"· 
caddelerine topluca (CUmhuriyet Bulvan) larda kendisine gösteril n tumat. kolaylık 
birinci ve ikinci Anııfartalar, Tüze, Çocuk ve muhabbetten dolayı ltendtsl ve arkedae-
11ıı.rayı caddelerine Anafartalar caddesi adı lan namına treekkür ve tevdi edilen bUt • 
vcrllmlııttr. AkköprU caddesi İstıınbul cad· çeyi arkada,larının itimadına 10.yik tarr.da 
desi olarak islmlendirllmlııUr. muvnffakiyetle tatbik etmiye çalıeacağını 

Bunlardan bB§ka do.ha bir çok cadde ve vMettl. 

111111111111111111111111 

An ara Belediye Mecli i 
1940 bütçesini kabul etti 
Bu münasebetle şehrimizin bazı 
'ihtiyaçlarına dair görüşmeler oldu 

Belediyenin 1940 Bül~esi 2.735.928 liradır 
Belediye meclisi son toplantılannda 1940 

mali yılı bUtçeslnl mllz:ı.kere ederek netıce
lendirmlııtır. BUtçenln mUzakeresl pek çok 
ıehlr l§lcrinln mUnakll§a edilmesine vcslle 
teşkil etmlı, tLzalnrdan bazılarının serdet -
tikleri mUtaleo.lnra reislik makamı tza -
hat vcrml§ttr. Bn.eeehlr snldnlerlnl yakın
dan all\kndar eden ve mllnakıışııya mevzu 
olan bu işler etrafında cereyan eden mUza
kerelerl yazıyoruz : 

Şehir meselelerinden bazılan 
Varidat bUtçe projesinin mUzakeresln· 

de belediye :ı:abltnın tallmatnıı.meslnln çer
çevelediği muayyen esasların tatbik edi
lemediğine learet eyllyen ve bu münese • 
betle apartman ve evlerin Ulğımlanndan 
bazılarının gizli kanı;ıJlarla civar dere veya 
yağmur suları mecralarına bağlandığını 1· 
tade cyllyen Azadan B. Mecdi Sayman, ta
limatnamede tavuklar için mevcut hUkilm· 
lerln bazı s mtlerde tatbik edilemediğini 
aöylemietı . .Masraf bUtçe projesinin mUza· 
keresinde söz alan B. Mecdi Sayman ez
cümle demiştir ki : 

- Fırsat dllşml1ıken belediye zabıtamı
zın dlklmt mu:arınn bir kaç ııehlr meselesi 
aıralıyacağım. İhtiyaca cidden sallh bir 
belediye zabıtası talimatnamesini 1937 de 
meydana koymuş olmakla iftihar edeblll
rlz. İdare bu talimatnamede mevcut esas • 
lan tablk etmekle, biz de Uzcrinde çalıotı
ğımız bu esnrtn tatbikatını kıskruıc; bir 
ruhla mürakabe ile mUkelleflz. Ho.lkın anğ
lığını ve rahatını korumak iı;in yapılan 
bu talimatnameden bir kaç csas3 daha 1 • 
ıaret cdec('ğim. Cadde ve sokaltlnra, bor,ı ar 
salarıı sUprOntU atılamaz, pis sular dökU
Jemez, diye bir m('ntıiyet koymuş bu • 
lunuyoruz. Bundan başka boş arsalann sa
hipleri taro!ıııdan temiz tutulması ve et • 
rafının çlrklnllk vcrmtyecelt vekilde çev
rilmiş olması şart konulmU§tur. Maalesef 
görüyorum ki bazı yerlerde boş arsalara 
civard.tt oturanlar stlpı1lııtll, moloz. kalori· 
t r ve soba kUlü döktlp duruyorlar. Dir ta
raftan ıı hrin manzarası. diğer taro.!tan 
ıehrln sihatı te-hlikcye giriyor. İcra maka
mı bu arııalann bu gibi hallerden masun 
kalmasını temin edecek tedbir alamaz mı, 
sahlpl rlnl arsaların etrafını kapnmıya dA· 
vet edemez mi ? 

kattınlmaktadır. Kullanılmış havlular ek -
ııcri dllkkllnlardn kntlanıp veya Uzerlcrine 
bir UtU sürUIUp tekrar dolaba konmakta 
ve yeniden mUşterlye arzedllmektcdlr. 
Kınk dJ~ll tarak, kıllan döklllmlltı fırça 
bu dUkktınlann hususiyetini t~kll etmeme
lidir. 

Ev ve apartmanlarda oturnnlann bulun
dunmya mecbur tutuldukları çöp kapları 
da gtlnUn mevzulan e.ra.eındndır. İcra ma
kamı teml:ı:Uk ve zcrafet bakımından bu 
usulll koymakla muhakkak ki gtlzcl bir 117 
yapmıotır. Yalnız demirin, çinkonun, snçın 
bu derece pahalılandığı bir zamanda, böy
le bir usuıun tatbiki memur oehrl olan An
knrnda mllşkülı\t doğurmaz mı T 

Makam bu hususlar hakkında. ve asri 
mezarlığın ne zaman açılabileceğine datr 
bizleri tenvir ednıee mUteşekkir ko.lınm. 

Müteakiben söz alan avukat Bay Ekrem 
Ergun boş nrıınlarn dökUlen çöpler iD1ne 
temas ederek: 

- Boş arsalenn temizliğinden anlıiplerl
nı mesut tutmaktansa, buralara çöp veııalre 
dökenler hakkında takibatta bulunmak da
ha adllı\ne bir hareket olur. demle. ve oto -
bllslere binmek için ne sıra bekllyen, ne de 
arnbanın dolduğuna bakan halkı kabahatlı 
olduğunu söylemiştir. 

Azadan B. Abıaın Erker Avnıpanın b8Z'I 
yerlerinde olduğu gibi otobüs durak yer -
!erinde numarn almak uımlUnUn ihd::ısını 
teklif etmlı.ı ve bunun tahacUme karııt pra
tik bir çare olncağını lfııde eylemirstfr. 

B. T ahıin Kayaalp'ın izalıah 
Belediye reis muavinlerinden Bay Tah

sin Kayaalp 11.zalann ileriye sürdükleri mU
talealara ayrı ayn cevaplar vererek ach -
rin bUyUk olduğunu, belediye zabıtuı ta • 
Umatnameslnln daha memnuniyet verici 
tarzda tntblldnl temin için teşkilatın ltA -
fi gelmediğini, manıııfl bel diye zabıtası -
na lp'.U"et edilen hususların dCdf ıurette ta
kibi için kati emirler verileceğini söyllye
rek UAve etmiştir : 

- Belediye zabıtası memurları için bir 
kurs açılacaktır. Bu kursta bilgileri ve 
tecrübeleri nrttırılacaktır. Gelecek sene bu 
teııkllAtı dah:ı iyi vaziyete getirebileceği -
mlzi tlmlt ediyoruz. 

B. Tnlısln Kayaalp otobUs lelerine de 
temas ederek halkın biletçileri dinleme -
dlğlnl, dolan bir arabal'A başka yolcu al
mamak lc;ln ikinci bir biletçi kullanmak 
mocburlyctlnln hasıl olacağını, buna ise 
maddeten imkan bulunmadığını. durak 

uı.:us 8-5-1 

1 
............................... ~ 

H A V A .................................................... 
Yurtta fayda il yağmurlar 

devam ediyor 
Hava dün şehrimizde ı;ok bulutlu ve ya

~ışh geçmiştir. Rüzgar garptan S metre ka
dar hızla csmi:;tir. Gtcenin en d~Uk ve en 
yüksek sıcaklığı 8 ve 17 derecedir. Yurtta 
hava doğu bölgelerde bulutlu, Trakya, 
Mannara hnvzasr ve Akdeniz kryılannda 
kapalı, Karadeniz kıyılannda ve orta Ana
dolu ile Ege'de yağışlı geçmiştir. 24 ıaat 

için.deki yafıuların metre murabbaın:ı bı
raktıklnrı su mikdarları Trakya'da 3 - 29, 
Marmara havzasında 1 • 24, Ege'de ı . 21, 
orta Anadolu'cla 1 - 35, Akdeniz kıyıların • 
da 1 • 3, cenup doğusunda 1 - 2, doğu Ana
dolu'dıı 1 •. 3, Karadeniz kıyıların.da 1 • 8, 
kilogram arasındadır. R!izgfirlar Karadeniz 
kıyılarında ılm:ıl, diğer bölgelerde garp ve 
cenup istikametlerinden saniyede en çok 7 
metre kadar hızla esmiştir. Saat 14 de yapı
lan rnsatla.rdrı en yüksek ııcakhklnr Antal
ya, l&lahiye ve Elhığ'dıı 20, İskenderun 

ve 'Malatya'da 21, Siirt'te 22. Adana, Dl -
yarbakır ve Itdır'da 23, Urfa'da 24 dere • 
ce kaydedilmi:Jtir. 

yerleri hakkındaJd temenninin ise tetldk 
edlleccl:tinl lfnde etmiştir. Bu sırada Bay 
H.aılf Baykan temizlik işleri mUdllrlUğU ö
n inde bir durnk tesisi lllzumuna tıı:ırct ey
i ı vtır. Bay Tahsin KayıırJp haziranda bu 
rr•1•l bir durak ihdwı edllecegi cevabını 
vcnnlı.ı ve nıır1 mezarlık ielne geçerek ou 
izahatı v rmlııtır : 

- Yrnl m zarlığın duvarlıı.rı yapılmııı, 
ağaçları dlkllmtotır. Açılması lc;ln bir mlk
Uır dahn paraya lhtlyac; vardır. Bu husus 
için 2:>0 bin lira temin edllnıclt llr;eredlr. 
Yeni yıldan evet yeni mezarlık açılmış ve 
eski mezarlık terkedllmlş ho.le gelecektir. 
E!JN!cn şimdiki mezarlık bizi tazyik cdl -
yor. 

Belediye reis muavini bundan sonra ç6p 
kapları hakkını' ihdas edllmle bulunan u
sull\n temlzlllt ve ycknesnkhk bakımından 
faydalı görUldUğtlnll sBylemıv. B. Rauf 
Baykan ise fiti teklifte bulunmuştur : 

- Şimdilik yeknesaklıktan vaz geçtloe 
de kulplu ve knpakh mndcııl bir çöp kabı 
ueuıu kabul edilse. teneke de olsun, daha 
muvı::.fılt olmaz mı ? 

B. Tahsin Kaynalp - DUşUneHm! 

Buz &atmak için barakalar 

Bugünkü Meclis 
BiR DEFA MÜZAKEREYE 

TABI MADDELER 
1 - Haziran : ağustos 1939 ayle.ruıa ait 

Divanı muhasebat raponınwı 10 uncu frk • 
rası hakkında adliye ve divanı muhasebat 

Maas ve 
..;> 

ücr 
l(emal ONAL 

Devletin esna bünyesinde devam • lanlarm çoğu, idarenin bünye 
h vazife alanlara her ay verilecek sirmiycn mesela doktor, n'\fll 
para "maaş" tır. Yardımcı ve mu- teknisiycn "ibi ihtisas sahipl ri 

encümenleri mazbataları .. 
2 _ İnhisarlar umum müdürlUğü 1936 vnkkat mahiyetteki devlet hizmetle- ibaretti. 

yılına ait bilançonun gönderildiğine dair rinde bulunanların her ay alacakla- Dünya iktıse.di buhrcnrnın 1 
B:ışvek!let tezkeresi ile İnhisarlar umum nnn. da "ücret" diyoruz. Amme işine Jete yüklediği vazifelerle 
müdUrlilğll 1936 mali yılı hesabı katlslne sarfcdilcn emelderin karııhğı bir çı Türkiye'nin sanayii koru 
alt mutabakat beyannamesinin sunulduğu- parayı böylece tasnife tiı.bi tutmak, zire.ati modernleştirmek ve h 
mı. dair Divanı muhasebat riyaseti tezkere- maa§ ve ücret diye ikiye ayırmak, rnemlcıketi süratle imar ve h n ll ı 
si ve İnhisarlıı.r umum müdürlüğü 1936 yılı bütün devlet hizmetlerinin aynı fih etmek hamleleri idPre b~~ 
hesabı katisi hakkında kanun Hlyihası ve Di mahiyette olmnyışınde.n iJeri geli • sinde mühim bir değişildi w i icıtP 
vanı muhasebat encümeni mazbatası. • d 

!Ki DEFA MÜZAKEREYE TABI yor. Aynı dürüstlük ve itina ıçin e, tirdi. Devlete birden yüklen n 
MADDEIJER aynı saat ölçüsüyle devlete verilmif ııadi itılcr için bu snhadn tecfll 

ı _ Orman umum müdürlüğü te;ıkıllat emeklerin mukabili ödenirken bil • elemanlardan istifnde lazımdı. 
kndrolarma müteallik kanun layihası ve Zi- hassa yapılan hizmetin devamlı ve bunlnnn çoğu serbest h ystta 
raat ve bUtçe encümenleri mazbatalan. esaslı olup olmadığı araştırılmakta- miş insanlardı. Devlet idarcsin'Ji 

2 - Posta, telgraf ve telefon umum mü- dır. Ancak bu arama takdiri ve na- tiıınp, kıdem ve terfi esaslarına Jt 
dürlüğü teşkiliit kadrolanna müteallll: ka· zari bir idare işi olmayıp tetkilat onları tatmin mümkün de w ildİ· 
nun layihası ve nafıa ve bütçe encümenle- kanunları hangi hizmetlerin ne ka - naenaleyh mevzuun ehemiyetiıı 
ri mazbatalan. dar maaşla yapılacağını tayin ede- · serbest İ§ hayatındaki ölçülere~ 

3 - Sıhat ve İçtimai Muavcnet Vekile- rek zımnen bunların devamlı ve e- yani maa§ mikyasının üstünd 
ti teşkilat ve memurin kanwıuna bağlı 3 saslı olduğunu luıbul etmi§tir. hazan çok üstünde bir para ., 
sayılı cetvelin değiştirilmesi hakkında ka

Ocretlere gelince•, mevzuatımız· meliy.di ve verildi. Birden nun layihası ve sıhat ve içtimai muavenet 
ve biıtçe enctlmenleri mazbataları. da "miistahdcmin" adı verilen uf ak ı len vimendif er yapma ve zi 

4 - Vakıflar umum mildürlüfü teşkllA- ücretli büyük bir kısmın, İ§leri bir 
1 
ilerletme , hastalıklnrln mücıı. 

tı hal-..kındaki 3461 sayılı kanuna ek 1/ 164, nevi ynrdımcılıktır. Bunlardan bat· ı i§leri için de aynı esnsa uyul 
Vakıflar Umum Müdiirlüğil ücretli daimi ka esaslı fakat muvakltat mahiyette Ücretli elemanlar tedarik ed~ 
me~urları hakkında ve Vakıflar umum devlet hi:ı:mcti gören yüksek ücretli Ancak bu i§ler yava§ yavn!! ti 
müdürlüğü te:tkilfit kadrolarına müteallik bir zümre dnha vardır. Bu iki nevi ı mahiyet arzctmiye havladı. Bun 1 
1/267 sayılı kanun lll.yihaları ve blitçe en • Ücretlilerin sayıları ve alacaklan dan mühim bir kısmının da d 
cümeni maı:batnsı. l h 1 b h · para nr er yı ütçe kanunlarına Ünyesinde bulunması zaruri bıi l 

5 - Devlet Havayolları umum miıdUr - b • ı l 
lücü teşkilat kadrolarına müteallik 11261 , ag nnan D cetvelinde tcsbit edilir. le geldi. lcrliycn seneler böyle g 
ve Devlet Hnvayolları umum müdürlüğü Böylece teş.kilat kanunlarına İli§İl • zaruret ynrabnt§ ise, y ni mu~i 
teşkillitı hakkınd~l:i 3424 sayılı kanwıun meden her sene bunlnnn sayıları ve kat bir tedbir olarak devlet len~~ 
bazı maddelerinin tadiline dair 11347 ka • nldıklıın paralar arttırılır veya ek- suna alınanlnr artık devl\Illlı bir 1 
nun 18yihaları ve nafıa ve bütçe encümen- siltilir. mensubu haline gclmiıler ise btJ\ 
!eri mazbataları. Bunlann dı§ında tetkilat kanun • rı da devletin esaslı unsunındaıı1 

6 - Asken ceza kanununun 47 ve 148 in- lnrındaki ihtisas mevkilerinde bu • yıp hepsini bir rejime tabi tutı' 
ci maddelerinin değiştirilmesi hakkında ka- lunanlar da o ml\kam .. için tayin edi- meselesi tabiatiylc ortaya çıkar· u 
nun layihası ve Milli mlidafruı ve adliye en- J t t t 1 k iN en maaşın u arını ucre o ara a • Mevzuuntımız üzerinde kı.sıı 
cümenlcri rruızbatal.nrı. l b" 

7 - Askeri muhakeme usulü kanwıunwı n •. ılirler. ~ü~ç;lcrind~ muvakkat duruı bilhassa nafıa, ziraat 
3 üncil maddesinin tadili hakkında kanwı mustahdemın ıçın tahsısnt bulunan hat ve iktisat işlerinde aynı un 
Uiyihast ve Milli müdafaa ve adliye encü- dnirelcr senenin muayyen bir mcv • yakın memuriyetlerin bir kıa111 
menleri ma:ı:batalo.n. simine mahsus hizmetlerle zanıri maaş ve bir kıtımının ücret hol" 

8 - Bulgaristan'a 5.000.000 kiloluk mun- 1 ve müsteıma halJcr için kendi tak • olduğunu gösterir. Böylece aynı 
zam bir odun kömlirü kontenyJanı veril • dirlcriy]c muvakkat Ücretli alır- sı•1i •eti taııyan aynı i~i scnel~ 
meııi.ne mütedair teati ol~nan notaııı;rı.n lnr. Gene bütçe kanunlanna ekli E görecek iki devlet mensubunun ; 
tıı.adıkı hakkında kanwı lly.ıhası ve lıarıcı- cetveliyle tnyin cdilmi, bazı fasıl tl" 1 d" "k" •r'l"I . .. • re ı ve maaşı ıye ı ıye n_,.-
ye ve ıktısat encumenlerl mazbatalan. lar nn parnll'!n verilmek Üzere l •. h • l d ğ"Jd'' o ması şup esız norma e ı ı•'t 

"Masraf tertipletJnden idaresi za • • • • e 
• ·· ··1 h" tl r JH 1 k .. Maaşlı mcmunyctlcre gınş v 

rurı goru en ızmc e y•" •v ı uc- 1 d k" f" 1 k Çağrı 

I3eledlye reis munvlnl lznhlonna devam
la B. Abidin Erkerln tckllflnin tatbik kn
blllyeUnln şUphell lmlunduğunu ve bu nı -
zaının tatbik zorluğunu beyan etml"tlr. 
B. Ekrem Erııunun bu yıl buzların muhte
lif semtlerde muhtelif bayiler tarıı!ından 
aattınlmnııı hususundaki teklifine de Bay 
Tıı.hsln Kayaalp : x Sıhat ve İçtimai Muavenet encümeni 

• • • •· hd 1 rıı. ar n ı ter ı şart arının sı ı 
retlı veya ycvmıyelı musta em er •une. ·~. •. tl" h" .... 1 • · .. 

• • v n.g ~ --- ı ı.ı;m .. a er ıçıv 
- Do.imi encUmcn bir tarife hn.zırlnmnk- bugün sa.at 10 da toplanacaktrr. 

tadır. Yeni esaslar ltonmnktadır. Her mü-
racaat eden buz nlahlleccktlr. İcap eden X Adliye encümeni buı:lin saat 10.30 da 
yerlerde kUçUlt barakalar yaptırtarak ora- toplanıı.caktır. 
!arda buz satılması tmkı\nları da aranmakta x Ziraat enclimcni bu&iin umum! heyet 
dır. Bu yıl buz sıkıntısı olmıyacaktır. içt!mnındıın sonra toplanacaktır. 
Tedbirler alınmıvtır. Azami miktarda buz 
çıkarılacaktır. Günde lGOO • 1700 kalıp buz X Dahiliye encümeni bugün heyeti umu-
deml11tlr. mlyeden sonra toplanacaktır. 

Bal· Rauf Baykıın tekrar s6z alarak ho.lı x Maliye cnclimc:ıl buııün .aat onda 
•ıtkeleme lıl, 9ofiSrl r beluılne t.exnaa .. t. - -toplanacak-ur. 
mi§ ve demı,,ur ki : H · · ·· · b •· b · 

- Afevsim icabı bir halı silkeleme işi . x a~ıcıye cncumenı ugwı eyetı umu-
vardır. Belediye zabıtası talimatnamesi mıye lçtımnından sonra toplanacaktır. 
ırl.iıilşUlürken teklif etmlutım, kabul edil- --
medl. Şehir dıısında halı silkeleme yerleri 
yapılsın diye. Geçen gUn hııstnlıklı bir ev
de bnlkond:ı.n hnlı sllkJyorlardı. Aşağı kat
ta ise pencere açıktı, ve ııofra bacında ye
mclt yeniyordu. 

Bir temennim do.ha var: Bazı ıoförler 
10.ubalilllt ediyorlar. Arkada konu§an mtlş
terllertn kon\l#malarına mUdahale ediyor
lar. Sarhoş eoförler de eksik değildir. Ge
celeri tesadUf kabildir. Bunlarla mUcadele 
1çln makamın daha esaslı tedbir almMtnı 
rica ediyorum. 

Dr. Bay Hamit Osman Olcay varidat 
bUtçeslnde darUlaceze varidatı diye bir 
vıı.ridat gl>rUldllğU halde masraf bUtçeslnde 
böyle bir mUessese için mesraf görUlme • 
diğinl &ayllyerek böyle bir tesisin lüzu • 
munu anlatmıcıtır. Belediye relı muavini 
gelecek yıl bütçesinde böyle bir teklltln 
yer al&C4ğını ifade eylemiştir. Doktor B. 
Olcay otobUı karneleri tenzllAUı olarak 
satıldığı taltdlrde rağbet göreceğini eöyll
yerek bu usullln ihdası için tetkikler ya
pılmasını temenni etml11tlr. 
Mwırat bUtçesl fasılları madde madde 

görtlşUlürken de B. Sayman otoblla karne
leri sauıı lc;in kadroya iki satıcı memur 
llllvesl husuııuna itiraz etmlş ve karnele· 
rln muhtelif vasıtalarla saulablleceğinl 
s6ylly<'rek bunun için masraf etmlye ıu • 
zum olmadığını söylemiş, bu tahsisatın 11-
gıuıını teklif etml§tlr. Teklif kabul edil • 
mıetır. Avukat B. Hilmi RCl§it Yaman me
zat mnhalllnln dnlıa mutena bir yere nak
lini lstemlıı, makam tarafından bu arzu • 
nun lmkO.n bulununca zamanla yerine ge -
tirileceğl cevabı verllmlııtlr. 
Yardım sevenler cemiyetine belediye ta· 

rafından 9:> sene mtlddetle verllen ve U • 
zerine cemiyet binası kurulacak olan ar
ıı- mUnnscbctlyle söz alıı.n cemiyet reisi 
Azadan Bn. Nevber Sevtlktekin oehrtn bu 
yerinde himaye ve atıfetine cemiyet na -
mına teııekkür etmltıtlr. 

1940 bUtçesl mUtevazln olarak 2.786.928 
Ura olarak kabul edllnılıtlr. 

Müsteıarlar komisyonu 
dün toplandı 

Vekaletler müsteprları dıin sa.at 15.30 
da Başvek4let mllstepn B. Vahbi Demi -
relin rel•liğinde Baııvekllet binasında top. 
lannuılardır. Müsteşarlar komisyonu hu
susi idarelerin bugünkü vaziyetlerini tet
kik etmektedir. 

Vakıflarda bir tayin 
Vll3ı:ıflar umum müdiirlil~ müfetti11lifi

ne İstanbul Vakıflar baş mUdiirlUğU avu -
katlarından B. Haşim Kamer 70 lira ma.aı
lıı terfian tayin edilmi11tlr. 

Buğd.ay eksperleri için 
§ehrimizde kura açıldı 

Topnık Mahsulleri Ofisinin muhtelif 
mıntakalarda bulunan ajanlarında çalı11an 
buğday eksperlerinin meslekt bllgilerini 
arttırmak içjn ıehrimizde bir ku!"I açmıı • 
tır. Kunı onb~ ırün devam edecek ve bU -
tiln buğday eksperleri kurı göreceklerdir. 

• 

Serbest konferans 
Devlet Konservatuvarında tertip 

edilen konferansların 9 uncusu ya
rınki perşembe gUnU saat 18 de Me15-
hat Özgil tarafından verilecektir. 
Mevzu "Goethe'nin sanat felsefesi,, 
dir. Herkes gelebilir. 

de k~ıl~_a?,ılabılı;.,, bir kaydın bulunmayışı .:ı .. ı...1,. 
.• Gor.uluyor kı. kanunl~r. maaılı ve kiler daimile§tikçe devlet b 
ucrctlı devlet hızmetlerının neler ol- sinde bir ahenksizlik sebebi 
duğunu vazıhan ayırmııtır. Ma~ıh yordu. Geçen yıl neşredilen 
memurun gene kanunlanmıza gore rem kanunu bu mevkilerin a l 
ücretlilerden fazla olarak baılıca muvakkat olmaktan çıktığmı k• i 
şu hnkları vardır : ile giriı ve yükseliş şekillerini te d 

1 - Tclc:o.üt olmak ve yetiınleri • etti. Ve daimi ÜCl"ctlilcrin de te§ 

ne maaş bağlanmak, lat kanununa girmesini şart ko ,..1 
2 - Kazai mahiyette bir hüküm Bu yapılırken maaş ve ücret a~ .. 

olmadıkça me&lekten çıkanlama • ğınm aynı mahiyetteki daimi 
mak, metlerden kaldırılması da ist 

3 - Uzun hastalık, askerlik veya yordu. Ancak bu mesele yalnr~dı 
başka sebeplerle hizmetten muvak • unvanı müsavile!ltirmekle hall 1 
kat ayrılı§larda bir müddet ve bir mez. Çünkü bu müsavilik haki lı: 
miktar maaş almak. da müsavat yaratır. O zamıı.11 

Ücretliler iç.in ihtiyarlıkta veya evela tekaütlük kanunu gibi 
ölümde devlete düıen bir borç yok- tesiri olan bir işle kar§ılnşınz. il 

tur. Onlar devletten itlerinin de • Barem, ücretten maaşa 
vamı müddetince para alabilirler. bir derece aşağı inmeyi §art 
Ücretliyi tayin eden makam, onu bir muıtur. Ancak hayatının uzurt 
emirle derhal itten çıkarabilir. lannı serbest mesleklerde geçi 

Manf ve ücret tasnifinin kanunla- ten sonra maa§a girecek bir ıne 
nmızdaki şeklini hülAııa ettik. Gene çalışamıyacak bir yaşa geldii 
kanunlarımıza göre bu !arklı uzuT· devlete olan hizmetinin azlığ 
lann bugünkü durumunu görelim. tekaüt kanununun bugünkü hii 
Devlet idarelerinde muhafaza, te • lerine göre bir l!CY kazanmış ol 
mi.zlik ve nakil işlerini gören az üc- Bu tedbirle bilakis onun bu " 
retli müstahdemin zümresi ile gene maişetini darlavtırmış oluruz. 
masraf fasıllarından paraları veri • hizmet edenlere tekaüt maa~ı ti 
len ve muvakkaten çalııtınlanlar ü- si ise mali prensiplere uymaz. t o 
zerinde durmıyabiliriz. Geçen cuma Bundan başka ehemiyetle d~ lld 
Büyük Millet Meclisinin müzakere • nülecek bir nolı:ta daha vardır: a(i 
lerinde devletin esaslı hizmetinde rübe ve inkişaf yıllarının hnJJ'll le 
daimi mahiyette çalııan ücretlilerin içinde devletin esas bünyesi Jı 
vaziyetine temas edildiğinden haa • değiımez kadrolar içinde bağlll 
bihalimizi bu zümreye hasretmek maz. Bugün mevcut bazı unstJ 
faydalı olabilir. belki yakın yıllarda hacet knl 

1932 den itibaren bütçelerimiz Ü· 
zerinde bir tahlil yapılırsa görülür 
ki D cetveline alınmıs ücretliler de
vamlı surette artmaktadır. [*] D. 
cetvelinin bünyesine gelince gene 
1932 ve ona yakın yıllarda Ücret a-

bilir. Ücretlilere mnn~lı hakkını 
mekle devlet bünyesinde tcıılı 
yapmak büsbütün güçle,ir. 

Böylece ücret ve ınaaş me!1 

nin halli için önümüze bn~lıctJ 
mesele çıkıyor: 1 - Tekaütlü1' 
kının mali tesiri. Bu mühim bİ' 

Talimatnamede binalara cadde ve so • 
kakların ııercr ve maıızaruını bozacak şey
ler ru!JTlak yasaklar arasında sayılmııtır. 
Böyle olduğu halde her birimizin gözüne 
b tan ne rr.aııı:aralara tesadüf edip duru -
yorı.ı:ı:. Acaba bir belediye zabıta memuru 
bu gibi yerlerin kapılarını çalıı.rak neza • 
k'"tle bir ihtarda bulunmue mudur, teker
rliründe c•za yrmıo mıdır ? 

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll sap işidir, yapılmalıdır. 2 ~ (J 
!ilerin devlet bünyesinden a\'rıl 
hale giriıi. Gerçi medeni fılc 
temayül, amme hizmetlerinin .. 
yolundadır. Ancak Türkiye cii 
riyeti kadrolarını geni~ bir tel 
yeni zaruretlere göre şekiJlc1' 
dilden sonra ücret, man~ aınclİ 

Talimatnamenin 99 uncu maddesi üze • 
rinde biraz durııcMJm: "Otobllslerde (dol
muştur) levhnsı asılı arnb:ılara btnmcık ya. 
ımktır.,, maddes1, Günün muayyen saatle· 
rind otobll!!lere öyle hUcUın oluyor ki, ıe· 
hlrlller bu levhıı.lnn tıttyakla nramakta • 
dırlar. Bu tehııcüm karşısında bllctçi il\ • 
kaytt seyirci kalıyor, arnba alabildiğine 
doluyor. Aynl·tn m lbnll\A"Mız on beş yol· 
cu tl\Şıven araba gördnm 
Eşya nakline mah~uı otobüı 

mcıclesi 
Otobllıı mevı.uu il rfrı kPn bir tem"n· 

nlde bulmıac:ıgım: İsvlçrede g6rmUştUm. 
Tramvny arnbnl::ırının arkasında sepet, e11-
ya, pnket konmak için huırus1 bir rnnlıo.l 
-;P.r. Otobü kre tıöyl bir 110.vc ynpılamı • 
yac~ğınn göre sr.bnlıl"n pn:rar mahalle • 
rlnd n veya muayyen merkczlerd n muay
Y ?'l semt' istlkarı tın cşv:ı nııkllne mah
suıı aro.bnlar tahrikin!' tmldln bulunamaz 
mı? Aeçı, hh:metı;i. uş~k ı:nrvı ve pn:r:ar -
dan alac.'ljtı gıdn maddelr.rlnl s petl ile ta· 
ısıyabllsln diye, 

Daha sonra muayyçn mahallM"drkt oto • 
b{ls d~rnk yerlerinin dcğlştlrllmeıslnl znru
r1 görmekteyim. Mr.at'lA Ycnlşelılrde (Kut
lu) nun l:!ntlnde duran bir otobüıı arkadan 
Relen ve yan sok'\~tt sapnca'k bir otoma • 
bilin llnllnU kııoam"11•t"dır nu ı1ıırıık verini 
(Özrn) in ön!lnr> n.,kletmek daha doğnı 
olmo.z mı, o•oblh l~"r"l'I bu teklifi yerlnd" 
gllrm":ı: mi ? 

Berber dUkkt\.nlar•nın ıııkı bir kont,.ole 
tAbl tutulmaları lA .. ımdır. Tarak ve fırça 
gibi levazım haftadan haftaya lUtfcn yı -

Bir manşet ! 
6 mayıs tarihli AKŞAM gazetesi

nin ilk sayfasının üst başında en iri 
puntolarla beş sütun üzerine dizil. 
miş çil t satır §Öyle bir man§et var: 

"B. Musolini ansızın tayyare ile 
meçhul bir semte hareket etti." 

Akdeniz'de bir gerginlik rüzg§rı
nın estiği, İtalyan radyolarının ve 
gazeteleriııin §iddetli bir üslDpla 
konuştukları bir sırada böyle bir 
başlık, hiç şüphesiz, relikımızı sı
cağı sıcağına okuyanları telBşa ver
miş, heyecana düşürmüş olacaktır. 

Halbuki gene 6 mayıs tarihli bi
zim "Akşam haberleri" nde şu tel
graf vardı: 

"Londra, 6 a.a. - Bruno Musolini 
tayyare ile Yeşilburun adaları gru
ımna dahil olan Sal adasına hareket 
etmiştir." 

Akşam'ın dikkatli "dikkatler" 
muharririne yeni bir dikkat mevzuu 
ve "Künün ansiklopedisi" sütununa 

'#AN l~l IL~R 
da yeni mevzu vermiş olmak için 
şunları yazıverelim: 

1 - Bruno Musolini, !ta/ya Baş
vekili Benito Musolini'nin oğludur. 
!kisi de B. Musolini diye anılabilir. 
Fakat küçük isimleri biribirinden 
ayrıdır. 

Nasıl olmuş da soyadlarının mut
laka kullanılmasına pek o kadar ta
raftar olmıyan Akşam muharrirleri 
bu noktaya dikkat edememişlerdir? 

2 - Sal adasının dahil olduğu 
"Yeşilburun" adaları Atlas Okya
nosundadır; meçhul bir semt değil
dir. 

Bu "dikkatler" i, bu gündelik an
çiklopedik malOmatı bir tarala bı
rakalım; fakat böyle ehemiyetli 
günlerde bir gazete, halkın sinirle
rine daha ziyade hürmetk§r olmalı 
delil midir! 

Ekalliyet! 

Hesabı kuvetli bir tanıdığım di
yordu ki: 

"Koskoca Milan şehrinde topu to
pu 100 talebe müttefikler aleyhine 
nümayiş yapmış. Şu halde MilAn 
gençliğinin ekseriyeti değil, ancak 
ekalliyeti müttefiklerin aleyhinde 
demektir, 

• 
Bir arapça hatası! ----

Vakit gazetesinde glJnlerin peşin
den fıkralar yazan Hasan Kumçayı 
"Baharın hakıykati" ne dair kaleme 
aldığı bir yazıda 
Suphane men tchayyere fi swı'ihil ukul 

mısralını kullanmı~, fakat burada· 
sun'ihil ukul kelimelerini Sun'ıhDl 
ukul şeklinde yazmı1-

lstanbul'da yeni çıkmağa başlı. 
yan ve ötede beride irtikap edilen 
arabl ve larisi hatalarını düzeltme
yi mevrusi peder bir vazife sayan 
gazetenin başmuharriri duymasın! 

• 
Uz.aklarda harp! --

Yarım siyaset ve havadis merak
lısı bir adam otobüste yanındaki a
damın gazetesine glJz gezdirerek iri 
punto ile dizilmiş ba~lıkları okudu: 

- Uzak şimalde harp! 
- Uzak şarkta harp/ 
ve öte tarafta oturan bir arkada. 

~ına uzanıp: 

- Hamdolsun, dedi, harp henaz 
uzaklarda! 

• 
lıkenderler - lıkenderiye! 

Konuşuyorlardı: 
- Müttefik donanmaları acaba 

niçin lskendriye'de toplanıyor? 
- lcabında zamane lskenderleri

nin tJnilnü kesmek içini 
T.t. 

ni yapmak yerinde olur. 

Bizce her iki meselenin hı:ı.llİ Jt 
çok zaman ister. Ameliye ta,.ıı. 
ları bu zamanı kabulde tcredclt1

1 

mezler sanırız, yoksa kimse e 
devlet hizmetinde manş ve iicf 
kiliğinin devamını tabii bulrnll1' 

[•] 1939 bUtçCBine göre : 

Ticaret VeMJeU maaşlar 
yekQnu: 

Ucretıeri yekCnu : 
Mllnakale VeltAletl maaşlar 
yekCnu : 

ücretleri yekt1nu: 
İktisat Vek~ctl m~lnr 
yekCnu : 

Ucretlerf yektlnu: 
Slhat V<ıkAletı mn.aşln.r 
yekt1nu : 

ücretleri yckt1nu: ı 1• 
Adliye, Maarif v. s. vekô.letıcr<I 

mlktan nıa.aşın nltıda biri ile ondil 
ra.ııındadır. 
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>ünr lmanyamn f ecavüz tekniği 
;ı,yt; ""k 

leriı: .u errer "aabıkalrlnr" vardır ki, 
ıvleı-kc:ı aynı tekniği kullanır· 

rnın ·:.~ Yakayı ele verdikleri zaman 
jnkı ti "._daf aa olarak aynı sebepleri 

lcoru~ 
1 
aurerler. Almanya'nın beynel

c hı. sahada girittiği tecavüz poli
lhal ı , ~da bu "mükerrer snbıkalıla-

Norveç ariciye Nazırı 
bitafhktan şimdi 

acı acı şikôyet ediyor 

1 Nisandanberi 

• 

Yeni Sabah 
Son ıayialar 

.., •....•......•.............. :················ .. 
: D U K K U : 
"'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ,r 

(a.a.) Matbuat servisi 

tetiklerin lehine) baflığ'ı altında, Nor
vec harekAtının kııın bir hUIO.Sıısını yap
tıktan sonra diyor ki : 

b~ I ullnndıklan usulü andırmak
i ica 'J ır:l her §eyden eve], tecavüze he
ınen .

0 nııya namzet devlete itimat 
tecrıı ın eden tatlı sözler; bir "canım 

Londra, 7 a.a. - Norveç hariciye nazırı B. Koht, dün öğleden sonra 

H'USEYlN CAHİT YAT-ÇIN, bu bili • 
lık altında, İngtltcrenin Ankara bUyllk 
elçisinin Sofyayı zlyııreu ve bulr;ar kı • 
ralı taratından kabulU Uzerine alman a
jansının verdiği heyecanlı bir haberden 
bahsetmektedir. 

"Şüphesiz Norveç hUkümeti kör bir 
bitaraflık ile kendisini harp h:u1clnde 
tutabileceği knn::ıntındıı olmasa)'dı \'O 
almanların verdıkkri t minatn lnanm:ı.
saydı bugllnkU fclft.k tll hal<' d nı ye • 
cektl. Çllnkü bu tnkdlrdt' almnnların ta.
arruzla.rı tahakkuk ettll<ten sonra lngi· 
llzler ve !rllllSızl:ıra müracaat edecek 
yerde daha eveldcn b:ızı ihtiyat! ted -
birler alınaC!lktı ve bu tedb rl r alınınca 
da yıı almanlnrın tıı.arruzlan tamnnıf;D 
önlenecekti yahut daha ilk anda ııklm 
bırakılnca.ktı ... 

B. Çemberleyn tarafından kabul edilmiştir. 

dı. • " Politikası. Sonra afyon te-
tn y ı Ynpan bir "bitaraflık" politi-

Bu görüşmeden sonra B. Koht, Havas ajansı muhabirine beyanatta bu
lunarak bu ayın sekizinde Paris'e gideceğini, orada iki gUn kalacağını ve 
B. Reynaud, B. Daladier ve diğer fransız ricali ile görüşeceğini söyle
miştir. 

•tnın t lk' • 
•csin'lit"k c ını. Fakat "bitaraflık" 
nnıı (tt 1 ,~·~ adı verilen siyaset haki
fildİ· {. bıtarnflıktan" büsbütün bat· 
vetiıı ıt ır feydir. "Bitaraf" geni§ mik

erc ilk~· ';:kcri hazırlıkta bulunmaz; 
üncl ık.u. u Alınanya'ya karşı itimat-

Koht'un beyanatı görmüş ordudur. Norveçlilerin elle -
rinde bilhassa tayyare ve tayyare dafii 
topları yoktu. 

d •fa.de eder. "Bitaraf" demok· 
. CVletle • • 'f k . 

Londra, 7 a.a. - Dün Norveç sefa
rethanesinde gazetecilerin yapmış ol
dukları bir toplantıda B. Koht soru_ 
lan bir takım suallere cevap vererek 
demiştir ki: 

B. Koht, netice olarak, müttefikle
rin şimali Norveç'in alınanlar tarafın
dan işgal edilmesine müsaade etmiye
cekleri kanaatinde bulunduğunu söy
lemiş ve şöyle demiştir: 

r:'l'lk~ rın ıttı a ına gırmez; 
z' t u onların politiknsma illet olur. 

araf'' d d 
Ücl\ 'atı . enıokrnt devletler en 
yul• rn ~kabul etmez; çünkü ... sebep 
~Ji n :Zordur. Çünkü bitaraflığa 

!ra • d 
~ ti r• Yır İr o kadnr. O halde "bita· 
BurıJl ~e Ynpar? Almo.nya'nın iyi ni
d~ er_ıne ino.narnk, siyasi sahada ve 

• bit .:~sahndn hiç bir hazırlık yap· 
ylc lç':k n:z:etcleri böyle bir siyasetin 
u~M~ devletlere emniyet verecek 

lcnd ~ne Politilcn olduğunu yazarlar. 
bir. h~t adaınlnrı, memleketlerinin 
bııftd ı~ taraftan tecnvüze maruz kal

da.ıı, d~~n! tekrnr edip durur. Ve §U· 
tutf.· ılave eder: 

ar·;; Fıı.kn.t böyle bir tecavüz kar§ı· 
1sıı a kalırıınlı:, kendi kendimizi 

nat l~~aınanca tnüdnfan edeceğiz. 
un ~ Alınanya'nın maksatlarına ve 
ııırf;Jy~ e~ine uygun politika budur. 
hnl .~ hır Politikayı takip eden dev
ynı d hıukadderat günü" gelinciye 

el li~~ kendiııini rahııt hisseder. Bu 
n 1 

1 ayı tnkip etmiyen devletlerin 
yrı IJ> ~l"ında bir tnkrm tehlikeler dö
dit•I' .. ola.vır gibi gorunur. Fakat 
ve r!Un Almanya hnrckete geçmeğe 

.. r ve..:r B •• •• 'Jk 
1 c •i d • • • u tcc:avuzun ı ema· 
·ıı t>h ~ntokrat devletler.in. bi,. tnlum 

çı ;lı Ch1,.11oı•: lutkkındaki itham· 
1 ...... , 

bii1'1çlik lnan tecavüzüne namzet olan 
i 'laf ;evletin demokrat devletler 
n 'ru.

111 
an gelecek bir tehlikeye 

ıı le~) ol~uğu yazılır. Ve demokrat 
kıJ • et'in "kötü niyetleri" hakkm

i te d~~eı~iYa.t her gün biraz daha 
te§ enır. 

"E ko ı Basen" denir "demokrat 
etler lı . . l a ı&ğe • arbın sahasını genı§ et-

b,11Y '!'ecburdurlar. Baıka türlü Al
st~a: Yı nıağlup edemezler. Fakat 
nrj"dı Ya hu tecllVÜzü önlemeğe ha-
li ı, ~·· 
kl~k 0

Yle bir Hfhaya gelince; 
ııll ~st da yaklaımı§ demektir. Kü· 
i ıt h ~vletlcr için· en çok müteyak

ltıd 'il unınnlan icabeden bir za
clıt d ırİ Çünkü bir taraftan demok· 
~ h, ~v etlerin kötü niyetlerinden 

rı )j ~ ~ken, diğer taraftan da dar· 
i~ • n lldırrnek için tertibat almakta-
e )t olu tertibat tabii tecavüze nam· 
if • .. ~an devletin coğrafya vaziyeti· 

.. orc d V• • • 

tıikr egı§ır. Fakat teknık aynı 
lllttı ~: kurbanı yalnız ve gafil 
tıu a • Darbeyi nğır indirmek. 

" tı nıesul' • • '1 • d" • lar •. ıyctını o mı letın ırı· 
'l'ırh h~erine yükleterek halkın 

tıell, b~ 1 gibi görünmek. Bir Kusi
ır Q · 1. • et 0 ?tı'I llıs ıng aramak. Ve niha· 

~ tıda ı leti esaret altma almak. 
: 11 gİirı: ~Onra da nynı mazereti ile· 
ı lerj : Almanya demokrat dev· 

1ıe"İtti. ~ ~C!ehbüslerinden §Üphelen
JIJ "eker hu hareketi yaptı. Fakat 
~lltıtlar''ı ~aParken ele geçirdiği "ve-

11' Ye rn haklı olduğunu hiç bir §Üp· 
ı ts>at eta .al. bırakmıyacak şekilde 
Jı le fal ?tııttır. Vesika mı istersiniz? 

ıcıı-u lan elçinin filan zamanki ra· 
e ~ a~ı:le fnlan askerin cebinden 

ka~ı n evralr. Bundan sonra da 
lir1 

1 
tefehbüsün "§ak§ak" tarafı 

t ......_Birle" •• lt devı luç~k devlet daha demok
l}ınir, Det erın uğruna kurban git • 

"letıcır~~okrat devletlerin, küçük 
~"ctı· 1 

Urt rabilecek derecede 
fi~· ı l 
(.' ı İdi' ] 

0 hladıkları söylenmemİ§ 
Jı '<urb fte bir İspatı daha! 
~rban nn ••• hakikaten ortada bir 
it' ı.. "ardır F k • • 

J .: "-İiç .. k • a at kımın kurba-
'l.ik bir ~ devlet avına çıkmı§ bü-

e evletin kurbanı. 
( A. Ş. ESMER 

licaret heyetimiz 

Bükreş'te 
:S··k u reş 

' Ct1""d • 7 a.a n B k" ,. . .... eki t. · - • er ın ın rıya-
~Ulcreı•e Urk ticaret heyeti dün 

gelrniştir. ' -
Alnıan ekonomi 

heyeti Belgrad'da 
• :Selgrad 'J 

~k~Uste~rı ~ - ~konomi nezare-
8 

1 alman k ndfrıed'in riyasetin-
cı" e ono • h eataö•a g 1 • nu eyeti, bu sabah 

e rnıştlr. 

- Talihsiz memleketimizin dün -
yada kendisini seven bir takım dost
lardan mahrum olmadığını hissetmek 
bizim için büyük bir tesellidir, müt
tefiklerin ilham etmekte oldukları i
deal, ötedenberi Norveç'in takip et -
mekte olduğu idealdir. 

Vazifemizin bitaraf kalmak oldu
ğunu zannediyorduk. Çünkü askerlik 
bakımından zayıf, küçük bir millet, 
beynelmilel işlerde mühim bir rol oy
nıyamazdı. Şu halde yapılacak en iyi 
hareket, memleket halkını harbın fe
cayiinden korumaktı. Fakat şimdi 
memleketimizi müdafaa etmek mev· 
zuubahistir. Binaenlayeh kendimizi 
çok kuvetli hisoediyoruz. Zayiatımız 
ağırdır. Bilhassa kıtaatımızın bitkin 
bir hale gelinceye kadar çarpışmış ol
dukları merkezi Norveç'teki zayiatı
mız çok mühimdir. Şimali Norveçteki 
ordu, sapsağlamdır. Bu ordu, bir sov
yet taarruzu ihtimali dolayısiyle şi
male gönderilmiş olan en iyi talim 

- Sabırlı olmalıyız. Seri, kati neti
celer beklememeliyiz. Müttefiklerle 
Norveç arasında ittifak muahedesi 
yoktur. Fakat böyle bir muahede 
mevcut imiş gibi hareket edilmekte
dir. Böyle bir vesikaya liizum yok
tur. 

Norveçli naziler hakkında sorulan 
bir sual üzerine B. Koht, Norveç na
zilerinin pek ziyade faaliyet göster
miş olduklarını, fakat içlerinden hiç 
birinin mebus intihap edilmeğe mu -
vaffak olamamış olduğunu söylemiş 
ve her hangi bir hiyanet vakasının 
sabit olmamış olduğunu ilave etmiş
tir. 

B. Koht, İsveç'ten hiç bir yardım 
istememiş olduğunu söyledikten son
ra beyanatına aşağıdaki sözlerle ni -
hayet vermiştir: 

- Hiç kimse lsveç"in harbe dahil 
olmasını arzu etmiyor. Norveç'te çe
kilen uıttraplar kafidir. 

Norveç'te harp vaziyeti 

Alman ar d·· 
138 t re a il r 
Londra, 7 a.a. - Müttefikler, Narvik'te düşmanı tazyikte de

vam etmektedirler. Bununla alakadar olarak, alınan haberlere 
göre, norveçliler, Narvik'i İsveç hududuna bağlıyan mağden de· 
miryoluna varmışlardır. 

Bir İsveç menbaından alınan habe
re göre, müttefiklerin tazyikinden 
kurtulmak için, alınanlar, şimali Nor
veç'e durmadan tayyare göndermek -
tedir. 
Diğer taraftan Finlandiya radyosu

nun verdiği bir habere göre, Botni 
körfezinde Kvarken'i kapıyan buz ta
bakaları, 70 senedenberi görülmemiş 
derecede şiddetli bir kıştan sonra, çö
zülmeğe başlamıştır. Almanya ile İs
veç'in Lulea limanı arasındaki demir 
madeni nakliyat yolu, Kvarken'den 
geçmektedir. 

Çarpışmalar devam ediyor 
Norveç'in diğer mıntakalarında da 

çarpışmalar devam etmektedir. Nor
veçliler sarp Gul vadisinde mevzile
rini Milli muhafaza etmekte ve cenu
b'i Norveç'te gerilla harbının devam 
eylemekte olduğu bizzat almanlar ta
rafından da kabul olunmaktadır. 

Norveçliler almanları bir tuzağa 
dü§ürdüler 

Stokholm, 7 a.a. - Aftonbladet ga
zetesinin Norveç hududundan aldığı 
haberlere göre, Stören'in cenubu şar
kisinde Rognes ile Singsas arasında 
şiddetli bir çarpışma olmaktadır. Nor
veçliler, kendi mevzilerine yaklaşmak 
istiyen almanları bir tuzağa düşilr • 
müş olduklarını bildirmektedirler. 

Almanya 138 tayyare kaybetti 
Londra, 7 a.a. - Harp sahnelerin

den gelen haberlerin dikkatli bir tet
kiki, alman hava kuvctlerinin, son 
dört hafta içinde mühim zayiata uğ
radığını göstermektedir. 

Bütün cephelerde ingiliz hava ku· 
vetlerinin zayiatı 42 tayyaredir. Bu
na mukabil, Almanya 138 tayyare kay
betmiştir. Bundan başka 97 alman 
tayyaresi de ya muhtemel olarak ta
mamiyle harap olmuş yahut da ciddi 
hasara uğramıştır. 

Bir lskoçya limanına çıkarılan 
alman mürettebatı 

Londra, 7 a.a. - Bir alman ticaret 
gemisinin 42 kişiden mürekkep mü
rettebatı, diln akşam bir lskoçya li -
manına çıkarılmış ve nezaret altında 
meçhul bir mahalle götilrillmü§tilr. 

Alman tebliği 
Berlin, 7 a.a. - "Resmi tebliğ": 
Narvik'de vaziyet, bu anA kadar değiş • 

memiştir. Alman muharebe tayyareleri, İn
giliz kollarına bomba ve makineli tüfekle 
hücum etmlı ve bunları dnğıtmıştır. Nar
vik önünde bulunan bir kruvazöre orta bil
yük!Ukte bir bomba isabet etmiş ve Sun -
derlaııd tipinde bir deniı: tayyaresi bir 
bomb:ı ile batırılmıstır. 

Na1J1110. ve Grona auntakasından ııimııle 

dofru hareket eden alman kıtalarr, Mos
joen'e varmı~lardır. 

Bir alman denizaltı arayıcılan fl!otilla
sr, Skagerrıık'da bir düşman denizaltısını 
batırmağıı muvaffak olmuştur. 

Alman koyu (!zerinde İngilizlerin yap • 
tığı bir uçuş teşebbüsü esnasında iki ingi • 
!iz tayyaresi alman &ver tayyareleri tara -
fından dilşürülmüştilr. 

Garp cephesinde kayde dt'ğer hJtdise ol -
mamıştır. 

Demir mağdeni yolu almanlara 
kapanmı§tır 

Panı, 1 a.a. - Norveç muharebesi hak
kında radyoda bir hitabe iradeden ordu en· 
cUmeni reisi Miellet, demiştir ki: 
"- İsveç demir madeninin yolu ıimdi 

daimi olarak almanlara kapanmıştır. Müt
tefik filolar toplnriyle Norvik'e hllkimdir. 
Kara kuvetlerimiz ise bu ıchri muhasara 
etmektedirler. Almıın harp sanayii bu va -
ziyetten pek müteessir olmuştur. Na.rvik 
zaferıi yalruz alman donanmasına öldilrüc!i 
bir darbe vurmamış aynı zamanda harbin 
müddetini de k153ltm13tır. lngi!iz kuman • 
danlığının muvakkaten Tron.dheim'e taar· 
ruz etmekten vazgeçmesi biz.im burada tet
ıkik etmek aalahiyetini haiz olmrufığımıı 
bazı teknik esbaptan ileri gelmiştir. 1914 te 
bundan daha ciddi muvaHakiyetsizliklere 
uğradık. Fakat bunlar bizim muzaffer ol -
mamıza mani olmadı. Trondhelm mınta • 
kasında uğradığımız stratejik muvaffak! • 
yetılzlik zafere olan itimadımızı azaltma
malıdır. Çünkü bu bizzat almanlarm uğra
dığı muvo.ffaklyetsizlifc nuaran ehemlyet
sizdir. Norveç'te harp uzun ılireccktir. Bu 
harbin icabcttirdiği fedakarlıkları kabul et
mek!iğimiz 111.zımdır. Sarsılmaz bir azimle 
hareket ediyoruz. Bir kere daha hezimet 
canilerin mukadderatım te:Jkil edecektir. 

Yolcu ve hasta vapurlarına 
tecavüz 

Londra, 7 a.a. - Almanlar, hasta.ne ge
milerine ve yolcu vapurlarına hücumları -
na devam etmektedir. 

Yeniden böyle üç vapur bombardıman e
dilmiıtir. Bunlardan birisi, Dronning Ma
ud hastane gemisidir. Bu gemiye iki bom
ba isnbet etmiş ve 27 hasta bakıcı ve hasta 
ölmüş ve yahut yaralanm13tır. İçinde bir 
kısmı Finlcı.n.diya muhaciri olmak üzere ka
dın ve çocuk bulunan küçük Tordeus Kiold 
vapuru da bombardımana tabi tutulmuştur. 
Diğer bir yolcu vapuruna da bombalar atıl
mıştır. Fa.kat insanca zayiat yoktur. 

Norveç'teki esirler serbest 
bırakıldı 

Londra, 7 a.a. - İngiliz radyosu, alınan
ların Norveç'tcki harp esirlerini Alman -
ya'ya nııkletmekten vazgeçmiş olduklarını 
bildirmektedir. Ya3lan 60 dan yukarı ve 
16 dan aşağı olan esirler, serbest bırakılmı:; 
!ardır. 

Diğer esirler, ziraat hılcrlndc çalıştın • 
lacaklardır. Almanların hastane ve yolcu 
&omilerlnc kartı yapmakta oldukları bil • 

Ticaret gemisi 
kaybet iler 

Londra, 1 a.a. - Amirallık dairesinin 
bildirdiğine göre, l nisan tarihinden beri 
bilhassa Norveç harekatı esnasında, alman
ların 300 bin tonilato mecmu hacminde ti
caret gemileri batmıştır. Bunlar, asker ve
ya malzeme nakleden gemilerdir. 

Düşmanın kaybettiği gemilerin mecmu 
tonilatosu, bu suretle 600 bin olmu~tur. Bu, 
harpten evclki tonilato mecmuunun yüzde 
ıs idir. 

Amirallrk dairesi, difer taraftan, 12/ 13 1 
nisan gecesi Skııgerral:dıı nlman13nn 27.288 
tonillltoluk Robert Ley vapurunun da bat
mış olduğunu haber vermektedfr. 2312 to • 
nilatoluk Sayn vapuru ile diğer bir çok si
lahsız vapurlar da Delfazil civarında bat
mıştır. 

Dlişmnn faaliyeti neticesinde 28 nisan
da nihayete eren hnfta içinde, mecmu to • 
nilatosu 6589 eden 4 İngiliz gemisi, 1458 
tonilatoluk bir müttefik gemi ve 2298 to • 
nilatoluk iki bitaraf gemi batmıştır. 

Diğer taraftan, muttefik denizaltı ge • 
mileri, maynleri ve tayyareleri tarafından 
batırılan fakat isimleri tesbit olunamıyan 
30 düşman gemisinin mecmu tonilato hac
mi de 150 bin tahmin edilmektedir. 

Amir:ıllık dairesinin verdiği rnkamla -
ra göre, 1 mayıs tarihine kadar lngtliz harp 
gemileri, 19.098 rulet İngiliz, fransız ve bi
taraf ticaret vapuruna refakat etmiştir. Bu 
ticaret gemilerinden yalnız 31 i batmıştır. 
Batan vapurlar 616 da biridir • 

İngiliz harp gemilerinin ~fnkat ettiti 
bitaraf ticaret gemilerinin miktarı 1912 dir. 
Bunlardan yalnız Uç vapur batmıştır. Ba • 
tan vapurların yüzdesi, 640 da birdir. 

Fransız harp gemilerinin refakat ettiği 
bitaraf ticaret gemilerinin adedi ise 3457 
dir. Bunlardan yalnız 1 tanesi batmıştır. 

Heyeti umumiyesi itibariyle, İn&'ilizler 

ve fra.nsızlar, muharebenin başlangıcından 
beri ?2.555 gemiye refakat etmişlerdir. Bu 
gemilerden yalnıı 594 de biri batmıştır. 

i hava f uvelleri 
askerler'nin 

yeUı irilmesi 
Londra, 7 a.a. - Hava işleri nazın Sir 

Snmuel Hoare, General Jon~'u hafif ma
den batitalarrnın kontroliı.ne memur etmlı 
ve hilkümet tarafından tayyare imalô.tha • 
neleri içi nlizım olan halitalann kontrolü
nü takviye mııksadiyle icabedcn tedbirler 
alınmııtır. 

Bu tayin keyfiyeti ile ingiliz hava ku • 
vetlerinin antrcrunıını sisteminde yapılmış 
olan tadilat, salahiyettar mahafildc biitlin 
dairelerde malzeme istihsali ve adam ye
tiştirilmesi hususunda sarfcdilmekte olan 
faaliyetin arttırılmasına bir mukaddeme 
addedilmektedir. 
Aynı mahafil, hava işleri nazırının ingi

liz havn antrenmanları planının Fransa'ya 
da teşmili için bir takım tertibat almıı ol
dufunu hatırlatmakta ve bu maksatla ya
kmda Fransa'da ve Fransa imparatorluğun
da antrenman mektepleri vUeude getirile -
ceğini i!Ave etmektedir. 

Bu habere nazaran mUtteflltler bulgar 
toprnklanndan asker geçirmek teklifin
de btılunmu~lardır. 

Muharrir diyor ki : 
"En evel bu noktayı kn.tl surette red· 

detmek isteriz. TUrldye ile Bulgaristan 
arasındaki karşılıklı itimat hiç bir za
man bu kadar samimiyet ve ciddiyet ar
zetmemlştl. Türkiye, Bulgartatnndan hiç 
bir tehdit gelmlyeceğinl bildiği gibi 
Bulgaristan da tllrk dostluğuna ve Tilr
klyenln sulh siyasetine tamamlyle inan
mıştır. Blnaenı.ı.leyh, Türkiye yunon hu· 
dudunda de~ı . Bulgaristan hududunda 
bile asker toplasa bu vaziyeti kom~muz 
devlette olsa. olsa, bir merak uyandıra
bilir. Yoksa şUphe ve emniyetsizlik hiç 
bir zaman akla gelemez ... 

Bu haberi rln resmen tC'kztp edilmig 
olduğuna tı.ı:ı.rct <'den muharrir diyor kl: 

"Ankaradakl lnJ;lliz 11 Clrlnln Sofytıya 
seyahatinin sebepleri h'lkkında resmt bir 
tebliğ görmedik. Fakat her halde, bu • 
n\m Almanya m"nb:ıı.larının temin ettiği 
ı:ibi, Bulgarl1Jtandan aııkl?r geçirmek ar
zusundan ileri gelmiıı olacajjını zannet
miyoruz. ÇUnktı, mllttefıkJerin, müdafaa 
hakımındon mecbur kalmadıkça bu tarz
da hareket 1?tmedlklcrl f!Uyntla ooblttlr. 
HattA küçUk ve bltnra! devletlerin hak
kına bu rlny1?t kcndilrri için hlr ztıal se· 
bebl tt"şkll etti~ halde olmdlye kadar 
prensiplerini ft"dn ctınemlulerdlr .. , 

Almcınlnrıo lıak ve prenıılp tanımadık
larını s1Syllyen muharrir diyor ki : 

"İşte b•ınd'ln <'.olayıdır ki mUttt"fikle
rln Bulgarlstandan n.«1krr gcçlrmC'k ta • 
savvurund'I bulundukl!inna ve bu mnk
saUa bir tcş bblls yaptıltlanna ihtimal 
vermiyoruz ... 

Cümhuriret 

Rusya ve Balkanlar 
YUNUS NADİ, bu başlık o.Jtında, 

mllttefiklerlc Rusya ve Türkiye ile Rus
ya arasında evelce Moskovada cereyan 
eden mUı:a.kerelerln neden bir neticeye 
b~lanmadığını, buna mukabil sovyetıer-

le almanlnrın nıunl Blllıı.ştıkları rnevzuuna 
alt tereddiltlerin hlldiselcrin geçlılyle 
nasıl aydınlandığını izah ediyor ve dl • 
yor kl : 

"Sovyetler cümhurlyetl her §eyden 
önce Baltıktakl çok sıkıoık ve her lhtl • 
male kllr§ı tehlikelere manız ruıı vaziye
tinin lslCıhını istiyordu. Küçük Baltık 
devletlerine verilmesini istediği garnn • 
tinin haklkt sebebi bu olduğunu hMlse
ler isbat eylemi§tlr. Rusya Baltık dev
leUerine verilecek garanti ne asgarl o
larak alman anlaşmasından sonra bu ha
vallde blrnza veya cebren elde ettiği 
faydaları temin etmek gayesini göz ö· 
nünde tutuyordu . ., 

Almanlardan, ruslara bir taarruz 
mevzuubahis oldukça bunun Balbktan 
geleblleceğlni söyllycn muharrir diyor 
k1 : 

"Yoksa ondan önce Almnııyanın meae
ıa Polonya ile blUUıare lf§3 edllcn bazı 
mU7.akcrelcrlnde bu devletle Rusyaya 
karaı yııpılncak müşterek harekette ve 
binnetice ganimetin taksiminde Alman
yanın Rusyanın ıımallnde yayılmayı 
derpl§ ederek Ukranya taraflarım Po • 
ıo01aya peokt>o ı;ektlğl anlll§tlmı§br.,. 

Yunus Nadi devam ediyor : 
"BütUn dUnyanın bildiği ve hissettiği 

bu vaziyetleri asıl o.Jtıkadar eden ısov • 
yetler cUmhurlyetlnln bilmemesi ve hla
setmemeal mUmkUn mUdür? Bunun 1 • 
çlndlr ki Ruııya lnglllz \'e frarunzlarla 
mUı:a.kerelerinde Baltık devletlerine ga. 
rantı verilmesini teklif etmek. ve bu 
teklifte sonuna kadar lsrar eylemek su
retiyle o taraftaki hatlarının te!Ahını 
istihdaf eylemişti .,. 

Yunus Nadi e1SzU balkanlara getirerek 
diyor kl : 
"Şimdi balkanlardan baheolundukça 

hep hatıra yn münferit \'Cya İtalyn ile 
mUııterek bir alman ts.aITUzu lhtlmal • 
lerl geliyor da bu arada Rusyadan hiç 
bahsolunmuyor. Bir vakitler gUya Rus
yanın balkanlara taarruzu ihtimaline 
karvı İtalya olddetll ve tehdltkAr muh:ı.
lc!et tavurları g1Ssterlyordu. Şimdi Rus
yanın balkanlara ta!lrruru unutulmuıı 
ve bu rol ba,şkıılıın tarafından deruhte 
olunmu§ gibi görUnüyor.,, 

Bir Polonya 
muhribi batlı 

TAN 

Londra - 7 a.a. - Polonya eııkinıharbi
yesinin resmi bir tebliğinde IJÖyle dcnil -
rnektcdir: 

Harbin başlangıcından beri Polonya do • 
nanmasınm diğer cilziitamları ile beraber 
İngiliz filosunun mesaisine iştirik etmiş o
lan Grom adındaki Polonya torpido muh • 
ribi, Norveç sahilleri açıklarında harekfit 
icra etmekte olduğu sıra.da bir bomba isa
betiyle batmıştır. Bir zabit ile 65 nefer 
meydanda yoktur. Bunların telef olmuı ol
duklan .zannediliyor. 

lngiltc~ hükümeti, bu muhr.ibin yerine 
halihaurda lnıı.ı. edilmekte olan ba:pka biri
nin ikamesini teklif etmiıtlr. Bu teklif, 
memnuniyet ve teşekkiirJe kareılanmı:ıtır. 

Romen milli bayramı 
Londra, 7 a.a. - Enternasyonal va

ziyet dolayısiyle, Romanya elçiliğin
de, 10 mayıs romen milli bayramında 
yapılacak olan kabul resmi yapılmı -
yacaktır. Yalnız Saint - Sophie kili
sesinde bir dini iyin icra olunacak
tır. 

cumların. devam etmekte olduğu haber ve-
rilmektedir. Dronnlng Maud adındaki haı
ta.ne ııemlslnin bombardımanı esnasında 27 
hastabakıcı k&dm ve ha&ta ölmilı ve yara • 
lanmrttu. 

İtalya blöf mü yapıyor? 
M. ZEKERlYA SERTEL, bu baııhk 

altında, son zamanlarda Akdcnlzln ve 
balkanların huzurunu kaçıran vaziyeti 
tetkik ediyor vo 1Sn safta İtalyayı bu • 
Juyor. 

Muharrir diyor kl : 
"ÇilnkU bu defa Akdenlze ve balkan· 

!ara harp tehlikesinin gelmekte bulun • 
duğu kanaatini veren italyan ricalinin 
gUrüıtUIU ve mütecaviz kanaati. ltal • 
yan matbuatının tahrik edici neoriynb 
olmuştur. 

Bu beyanat ve neorlyatı bir takım fev
kalAdc tedbirler de teyit edince, ortalı • 
ğı bir harp kokwıu sarmıo. İnglltere, der· 
hal Şimal denizinde bulunan donanması
nı Akdenlze getlrml§, Yugoslavya ve dl· 
ğer balkan memleketleri de kcndllerine 
göre mUdataa tedbiri almak mecburiye
tini duymuıılardır . ., 

İtalyanın son hattı hareketi blöf ol
aun olmasın. müttefiklerin kendisine va
ziyetini tavzih etmesini latlyeceklerinl 
ııöyllyen muharrir diyor k1 : 

"Akdenlzde ablukanın te§dldl için bu
na ihtiyaç vardır. Akdeniz ve balkan 
memleketlerini ikide bir sinir harbine 
sUrUkllyen bugUnkü mUbhem ve karar
sız vaziyete bir nihayet vermek 142.ım
dır. Ve nihayet Akdeniz ve balkanların 
sulhu ile İtalyanın mUtcmadiyen böyle 
oynrunıya hakkı olm:ı.dığı kendisine an
latılmalıdır. 

Onun için bu defa Akdeniz ve balkan
lar meseleslnln ortaya çıkması İtalya • 
mn vaziyetini tayine hizmet cdercse, 
faydadan hali olmıyacakbr • ., 

VAKİT 

Şimal cephesi 
ASIM US, (Olmal Harp eeph~I mut-

Almanların NoJ'\'eç scferind n umduk· 
lan muvaftaklyetll neticeye va.sıl ola -
madıkla.rım söyllyen muharrir diyor klı 

"Bundan sonra almanlıır garp c p • 
heslnde harp etmek lc;ln lıazırladıklnn 
slltıhlnrı ve blnblr mtigkUltıtla tedarik 
ettiklert petrolleri Norveçt.eki demir 
madenlerini almak ic.;ln kullanacaklar, 
ergeç terkcdlp çıkacakları yabancı bir 
memlekete bugUnı:ı kadar olduğu gtb1 
bundan sonra da bir c;olt alman kanı dö • 
keceklerdir. MUttetlklerin ask r1 bakım
dan menfaatleri Norvec.;tekl harbi ln a 
bir zamanda zaferle bltfnn kte değil 
bllılkls uzatmakta, ve almanlnrın bu 
memlekette ım.rtcdeceklt'rl kuvetlert 
garp c pheslnden ekıılltmckte, Alman -
yanın harp kabiliyetini yıpratmaktadır. 
Bu yoldan Almsnyanın ma,t!Qblyetıni 
hazırlamaktadır . ., 

Vaziyetin lnkl!=ıatıannı tahmine c;alı • 
lian muharrir diyor kl : 

"Alman donanma.ııından mOhlm b1' 
kııımının tahribi ile :MUttefllder Şimal 
denizinde daha serbeat kalmaktan lldn. 
el mUhlm bir menfaati temin etml~lel'I 
dlr ki bu da Akdenlzdc emniyetin bo • 
zulma.ııı ihtimaline karşı buradan kuvei 
alıp götllrmcktlr. Mnllndan İfıkenderlye
ye nnklcdllen lngllterC'nln Akdeniz 2uı.rJ 
fllosuna Şimal dC'nlzlndekl harp gcmtle • 
rlnden bir kısmı ds. iltihak etml;,tlr. 
Böylelikle Akdeniz eark mıntnkıı.sı bnl· 
kanlar ve ya.kın ııark memleketleri ıı:tn 
kuvetll bir istinat kuvetl hnllne geçmlıı· 
tir. Bu sayede cılmdl Akdeniz emniyeti 
her \'a.kltklnden dnhıı emnlyctlldlr . ., 

• 
ıs ' n 

törene açı ı 
Atina. 7 a.a. - Miriı::Hl - Tsayezi ye

ni demiryolu, pazar günü, kıral Geor
ge, veliaht prens Paul ve bir çok &ivil 
Ye askeri yüksek devlet memurlan 
huzurunda işletmeğc açılmıştır. 

Demiryollan nazırı Nikolaidis, bu 
münasebetle söylediği bir nutukta, 
hükümetin büyük nafıa işleri progra
mından bahsetmiş, bu programın tat
biki için 7 milyar 324 milyon drahmi 
tahsis edilmiş olduğunu bildirmiş ve 
iki sene süren inşaattan sonra açılan 
Mirine - Tsayezi demiryolunun elen 
teknisiycnleri ve elen sermoyesi ile 
vUcude getirilmiş olmasını tebarüz et
tirmiştir. 

Bu münasebetle, Makedonya'da, kı
ral huzurunda, kırala, veliahda ve hil
kümet reisi B. Metaksas'a karşı &a.mi
mi halk tezahürleri yapılmıştır. 

Kıra! ve veliaht, bundan sonra Am
fipolis'e giderek, Amerika birleşik 
devletlerinin Atina elçisi B. Mac 
Veaght'ın gayretiyle dikilmiş olan ta
rih'i Amfipolis arslanı heykelini gör
müşlerdir. Bu ziyaret esnasında B. 
Mac Veaght da bulunmuştur. 

Kıral, bundan sonra da Kavala'yı 
ziyaret etmiştir. 

Göring'in kardeşi 
ı 

Skoda fabrikasının 

müdürü ile beraber 

Bül<reş'e geldi 
Bllkrcş, 6 a.a. - Havıuı ajansı blldlrt -

yor: 
Mareoıı.t Görlng'ln karde§I Ye Skoda 

fabrikalarının direktörü BUkrq,ıe ı;clmio· 
tir. 

Fabrikalar, bu ziya.ret mUnascbtlyle, 
Berllnden aldıkları emirde, Göringin Slco
da fabrikaları Romıuıya ~beaı olnn Sa
rex şirketine ld:ı.remcellsl zası intihap e
dilmesi için resmi makıı.mntın muvafnkııtl· 
nl 11Jtihsale davet edilmişlerdir. 

Bu ılrket Romv..nyad:ıki silah fabrika
larından ekserlslnln hlsse!!lne sahiptir ve 
mUtcaddlt 1d3.re meclislerinde mlimessll -
Jeri \'ardır. Görln,gln arzusu, kard ini Sa
rex olrketl meclisi idaresine kabul ettir • 
mek ve aynı r.amanda, bu şirketin mllmes
sili olarak Romanynnın en bUyllk slllih 
fabrlko.Jarı idare meeli1Jlcrıne dahil etmek 
Ur,. 

Sa.rex §lrketlnin. nazı pllnım t.a.hakkuk 
ettirmek için ıtızumlu olen mUsaadeyl 
BUkreo hükUmetlnden istihsal cd"mediğl 
ve Göıing'ln kardeşinin son bir teııcbbüs • 
te bulunmak Uzere BUkreoe geldiği söyle
niyor. 

Kıral Faruk'un tahta 

çıkışının yıldönümü 
Kahire, 7 a.a. - Mısır, 6 mayıs tarihin -

de Kırat Faruk'ıın tahta çıkmasının ytldö
nümünii tcsit etmiştir. Birçok zevat, kıra. 
la tebrik ve tazimlerini arzetml~l~ .. dir. 
Başvekil, bir ~Y ziyafeti vermiş ve bunda 
ezctiınle na.zırlar ve kordiplonutik hazır 
bulwunuıtm. 



-4-
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Dün avam kamarası toplantısındô 

rekôtını 

ULUS 

( __ e_i e_u_· v_o G_R_A_F Y_A_J 
Endüstriyel maliyet fiyah 
SUmerbank umumi muhasebe şeflerin -

den Bay Kenan Asafkıtn tarafından sınai 
teşebbüslerde ınamQI maddelerin maliyet-

AlmanlarEn garip bir iddiası daha : 

Gôya (emberleyn - R ~rasınd ki 
telef on görüı r ! 

8.s.ı 

( __ R_A_o_v_o_, 
TtJ'RKİYE 

---( Rnd~ o DlfUzyon Postaları 
TtJ'RKİYE Radyosu - ANKARA 

1G48 
31.70 
19.75 

-( Dalga. UzunluğU ) 
m. 182 Kca.ı 120 K 
m. 946u Kes./ 20 K 
m. 10195 Kes./ 20 K Norveç 

tam n a 1 

lerinin tanzim şeklini ameli surette tetkik Londra, 7 a.a. - Rcutcr: B. Çem- ı alman tebliği ııudur: 
ve mütalea etmek Uzere (Endüstriyel Ma - bcrleyn'in 30 nisanda B. Reyno ile 30 msanda, rrarbi Avrupa saatiyle 22.10 
liyet Fiyatı) namiyle bir eser vücude gcti- .bir telefon görüşmesi yapmıs olduğu da Reyno, Çembcrleyn ile bir telefon mü-

rilmiştir. ve bu görüşmenin alınanlar ta:ı:rafından kalemcsı yapmıştır. Reyno, mali meselele-

ÇARŞA~ BA: 8.5.1940 
12.30 Program \'e memle.ıı:et saat 
12.35 AJans ve meteoro...ojı haber 
ı.z.so Muzık: muhteuf ~rkılar ( 
13.31.l - 14.(JO 1\1.ız : kuı,;uk orkes Memleketimizin sanayileşme sahasındnki re temas ettı"kten sonra We "and' n • re dinlenmiş bulunduğu hakkında alman • Yı,; 1 .. m • 

takdirkar faaliyeti ve kalkınma teşebbüs;.i gazetelerinin verdigvi haberler, Lond- dilen hareket için bütlın hazırlıklarını 15 
neticesi olarak kurulıuı ve bilahare kuru - mayısta ikmal edeceğini kendisine vadetti
lacak muazzam ve son sistem fabrikalar- ra resmi mahfillerinde büyük taac- ğıni soylemiş ve Çemberleyn'ın, bu tarihi 

.l\ccıp AşKınJ. 

(Başı 1. inci sayfada) 
ı - l<obect ~tolz: Viyanad 
har. 

lrtto tercilıe mecbırr olııııııtı:m. Kıtaalımızm Andalı· 
nes'ten çekildiğini, dılıa ulı rununden biliyorduk. 
Fakat kııveıleriınizi Nı=oı'tan da ıeri c'kmck za. 
rnretinde kaldık. Andılanes ricıtiııı!eıı çok dalıı tcb· 
likcli olan bu Nımsos ricali ha kkmdı en ı:fık tafıİ· 
litıı bulunmaktan İçtinap etnıiıtim. Çunkıı, ceri çe· 
lıilecelı olan aıker uyuıru aazarıdılıkate ıldım. o;. 
icr taraftan, alınanlar, ellerinde bolun.an bütun bom· 
lıardmıan lıyyarrlrrini lıntkde ıeçirebilirlerdi . 

yü berbın ctmiılerdir. Finbndiyalılara yardı:m et· 
mek uıere barekde ıeçirilen larili.z • Fransız ku· 
vetlerinin dıiıtılmaması manfık olac.aiıru, bu uye. 
de Noneç limanlarını alınan İıtili11ndan maııın kıl· 
mı(a, hiç driılıe harekat salıasrııa, daha ııiratle Te 

dalıa fazlı kaveı cöndcrmeğe munffak ola bilecefi· 
miıi ıiiyliyenlcr lııılunnıaıtur. Her ıeydea eni ıunıı 
ıoyliyeliıtı ki, t>limizde lıu1U113n kl!l'etlerin niıbtli ne 
olııraa ohun, norveçlılrr memlrlıetlerine ıırlll("mizi 
talep etıııedilıçe nyı buna hic olmazsa musaade ver
=dikçe alııııınları puskiırtrmozdik. Norveçi almın
lard•ıı nel iıtilayı kalkıısa>dık, u.nnederim lııı ha· 
rehtımiı; tasvip edilrniyecekti. Bir iddiaya Jl>re, JU· 
karıd3 m~vzuabılu etıiiim laııiliz • Fransız kuvel• 
!erini dıiılmkl:ı, •imanları, yaptıkları hücumlardan 

da imal edilecek mamul maddenin iyi kali- cüple karşılanmıştır. harfiyen kabul etmemesi lazım geldigini, 

te ve teknik imkanlar n.isbetinde fazla T amamiyle yalan! çi.ınkü bır gecikme vukL.bul bil ece ini ila-
ı - Mich:lı: gec~ pusel 
ru:d). 
..s - Hans Schneidcr: Tir 
ruun halk prkı ve miktarda ve kabil olduğu kadar ucuzn mal Paris, 7 a.a. - Resmen bildirili- ve etmiştir. 

etmek, bilhassa bugünkü durum dolaymy- yor: Bund:ı.n mermııa olmadı.;":ı anlaşılan Çem-

le gozönünde tutulması icabeden esaslı me- Alman basını, bu sabah, 30 nisanda berleyn orada, l~zumU11t.!an fazla bır za -

potpurı. 

ıs.o:ı .l:"rogram, ve memleket saat 
18.05 ı1uzık: oda muugi (Pi.). 
18.30 l\1 uzik: aaz eserleri. Çaianl selelerden biridir. saat 22.JO dan saat 22 25 e kadar in- mandanberi bcklend· i cevabını vermiştir. 

Nitekim, Cumhuriyet hüi:timeti, bugü- ı"le Reyno bund~n b•"' l "kt a re Fersan, l<efık :Fersan, F 
puz. l - Peşrev; 2 - Su 

Harekat unumda hiç zariat nrmed•n ricali bir 
rece zarfrııı!ı ikmal ed~n lıahriyelilerimizin Ye as
lıierlerimizin ddden takdire ııyaıı ceoarctini bıirmel· 
le ınırıalr ilerim. 

giliz başvekili B. Çemberleyn , .. sonra, .,,ıı.rı ması ı ız 
nün hayat şartlarına uymak, iktısadi haya- eden "'u··çluklcrden b"lh a T .. k" ·ı o 

fransız başvekili B. Reyno arasın- .. 1 ass ur ıye ı e • tın inkişafını temin ve bu sahada mamulii- lan müşkilattan bahsetmiş ve bu mtİnase • 3 - Sirto. 
Okuyan: Necmi Riza Ahı& 
1 - Alı Rifat - rast şarkı: 
tayım halimi dildare). 

, • • ıonra, munffakiyctli taarruzda lıulunmak Fır11tını 
Y aJnız ıkr muhrıp kacırmııır. Bu iddianın, bııtnn bı11 lıatalı bir trl.ik· 

~emberlern. Nımıos ricatiııin ferı!aııııda alman· kiye İstinat rtıiii.ni ıiiyliycc~iim .. 
lırın yaptıkları taarrıızdaa baluederelı deı:ılıtir ki: I _ Çemberleyn, ı~abında Fın!ıındı·ya·ya ya~dım etmek 

Bu barrııı unur.ıda biri inıiliz biri frınsrı ol· uzcre lıazırlının ılk kuYdlerm Buyuk Brıtın1ıdı •· 
mak iiıer• 11dece ılıi muhrip kaybetmekle kendımi:ı:i lıkonıılmuı olduiıına, bunları takiben lt'Ykedilerek O• 

bahtiyar addedebiıırız fi' rindeyim. lan daha buyuk kavetlcrin Fraıuaya rönderildiiini 
Nımıoı n And lınrs askerleri, timdi lnıiltere· ıiıylrl!liı ve demııtır ki: 

ye donmuı bıılıınuyorlar ve cenubi Norveç'e kunlıe- I . Norvece •ev~rdilecrk kııa_~ım orada. yapacakları 
feriye ıonderilmeıı nılıay~ı bu!mu,tur. tes~r ıevlııyattakı . ıuralle. degil, Norveçın açılı. ka-

Bu mmtakalarda çarpıı•n krtaalm, vazifderini lıbılen trlı tuk bırkaç lıınanın.ı yapılabılerek ıbraç 
takdire tııran bir ıecutle ifa etıi.kltrini herkes tas.

1
1 hnrrketindel.i ıurı!le m~tena~İp o~at~ktı. Bu lıar.eka· 

dilı edecektir. Bu kıtalar Britanya bahriyeıi n or• la daha fazla ı:rmı tahm edılmeu lııznınu:ııı kanı o· 
drııunun, tıınlı ınııncleriııe kcndı ıecııat blıseleriııi lanl r nrdrr. 
1tatacak tekılde vazife ifa cımiıler. dii;ınan kont· Muvallakiyetsizliğin sebepleri 
!erinin adetçe ve teçhizat bı.kımmdan faikiyetine raj. 
-n. en ıiddeıli ıııulıarebelerde, röıterdiklcri nnıka· 
nmetle n yarulıkla bunu iıbal etmiılerdir. Aıker· 
!erimiz lıer ncktainızardan temayüz dmiıler n lıa • 
amıl.ırrııa üıtıin olduklarmı röstermiılerdir. 

Tenkitlere cevap 

Bız k.aniiz kı, takviye kovetleri ıelincıye kadar 
binnııbe mılıdut kuntler,bu limanları 111ıle Ye mu· 
bafuayı kıfa)'et edecekti. Kuveılcrımmn frondbc• 
im'i zıpla muktedır olamadıklarını ıörduiümuz za• 
man cekilmeııuı mı yoksa yeni bır teıcbbuı yapmak 
uıcre kıtaatıınııı takHY• etmemiz ıni doiru olurdu 1 

B1111111 ıize Nonec cenobundnki aıkeri harekattan fıkir lıu. Ulı teıebbıulen ıonra yanı vuıyetın iıınİI· 
lııhsetmek niyetinde deiılim. Aııl makudını nziye• aiz oldufunu ıordul.ten ıonra, kıtaatıını:zı cerı sel:· 
tin bir iz.alımı yapmak ve hukı:mrlm, iuaatındı ml· mekle doiru yolu ıııkip etmiı olduk. Planımızın aka· 
ruz kalc!ıiı bazı lenlıitlere cevap nrmektir. mele aıraır.smın ıki &m;lı nrdır : 

Kıtaatımrrm Norveç "nubundan çekilmui haber· ı - Tayyare kararıihları leminiııdeki imkiaırz· 
ini, lnıilıerede ve naııı kemaruında ıiddetli bir (ıl;, 
darbe tesiri yaptı (iıçi mebuslar tarafından allııılar) z - Alman takviye kıtaalııun ıuratle yetiımeıi. 
Stoklıolm'den celen ve belki de du;man brafrndan Bu uı;iytt kar,urnd., kavetlerimizi Trondbdm'de 
tasni edilıııiı olan bal-erler, uli tılıakkıık clmiyen tuttrıjıımuz takdude, efradı ,., malzemeyi, ıayrıtabıi 
lıir talıllll umit!er oy ' ırmııtrr. Eaasen, ho haberler, bir niıbet dahilinde tevzi mecburıfetinde kalıcılc 1't 

neuretlerimi:zin hiç bıri larıfmdan teyit edilmemiı· ıon derece kullıyetli kl1'"etlerle karıılaıacaktık. Siın· 
tir. ı diye kadar alman neticelerden hükum çıkarmak hu· 

Beyanatın lııı noktasrııda baıYeklin ıozunu lı.eae· ıuıanda fazla acele etmemderini, meclisten rica e• 
ulı: bıu moı!auleler rıpıldıiından, ınm kaıııaruı derim. 
reiıi •rafı ltılhralı lıu m!iteıııadi müdahalelere Almanlarm, bu muharebeden bau istifadeler le· 
ıniisaıııalıa edemiyecefini ıoylemiıti:. min ettikleri ıayet iıikirdır. Fakat, bıı İf\ifadeleri 

Çemberle:rn, ıczu::ıe ıoyle dnam etmiıtir: pek pahalıya aldıkları da mulıakkaktır. Tcrazının 

tı ucuza mnl etmek gayesiyle bir çok isa- da vukua geldiği iddia edilen bir te- betle şu cumleyi kullanmıştır: " ta lepler, 
betli tedbirlere başvurmuş bulunmaktadır. lefon muhaveresini bütün teferrua - günden gurıc artıyor.,. 

Sanayi alemimizin başlı bnşına bir bil- tiyle bildiren bir tebliğ neşretmekte- Çemberlcyn, bunun üzerine, türklerle 
gi ve ihtısas işi ve aynı z-ınuında hususi e- dir. Alman tebliğine göre bu muha- bir kere daha giireşeceğiz diye vadetmiş, 
hemiyeti haiz olan malıyet fiyatı mevzu - vere esnasında Akdeniz'deki hareket fakat, orada. hodbinliklere ve gurura nih:ı
unu eti.ıd eden ameli bir eserin bu sırad.:ı planları görüşülmüştür. yet verilmedikçe, kati hiç bir şey soyliye-
ilk defa olarak intişarı, aynı zamanda bu- Bu haberler, gerek hiç bir suretle miyeceğini ifade etmiştir. 
yük bir ihtiyaca. da _cevap _vermiş oldugun- vuku bulmamış olan telefon muhave- Reyno, manevi güçlükleri halletmek için 

dan şayanı takdır b r haldır. resi gerek müttefik hükümetlere izafe elinden geldigi kadar çalışacağını söyle -
Maliyet fiy tının tanzim şekillerini en edilen n ·yeti b k d t • m~ştir. Bunun üzerine Çemberleyn, hazır-

son ve yeni usullere gore etraflıca etut e • 1 ı er a ımı? an, amamıy-
d b K A fk , .. . • 1 le yalandır. Çoktanberı, alman propa- lıkların sonunu en geç, ayın 20 s ne kadı.r 

en u eser, enan sa anın en-..ustnye d k d. • · kendisine bıldirmelerini, Reyno'd:ı.n imi • 
teşebbiislerde gcç"rdigi uzun tecrübe ve ih· gan.. ası, en. ı u .. sullerın. ın. bu dere.ce 

k 1 b rane denecek bir eda ile ıstemiştir. tisasın ve g:ırp eserlerinden elde ettig"i bil- mu emme ır numunesını vermemış-
. Mi.ıkateme, nezaketlı sözler teatisinden .ı:.inin bir muhassalasıdır. tı. 

& sonra, 22.25 de bitmiştir. Söze nihayet ver-
Sanayilcşme hayatımızla ilgili bu gibi Alman tebliği bu humsta meden evci, Çemberleyn, fransızlar tara • 

ilmi eserlerin mefkudiyeti bir boşluktu. ne diyor? hnd:ın gene iht'yatsızlık yapılmaması için 
Bu boşlu"u kısmen olsun telafi etmek gay- Berlin, 7 a.a. - Çemberleyn ile Reyno icabe.den tedbirlerin alınmasını Reyno'dan 
ret:nı gosteren muellifin bu hareketi şaya.- arasındaki telefon muhaveresine dair olan istemiştir. 
nı memnuniyettir. Bilhassa taaddüd ve de - 111111111111111111111111 
vamını temin edebilmek gayesile bu yolda 
sarfedilen mesainin teşvik, takdir ve hi -
ma.ye edilmesi lazımdır. 

Bu esere liiyık olduğu ehemiyet ve 
mevkiin verileceğinden şuphe etmıyoruz. 

Esen alakado.rlara hararetle tavsiye ederiz. 

Mersin' de serbest 

güreş birincilikleri 

Alman keşif kollannın değil de fotomontaj 

ressamlarının harikulôde muvaffakiyeti ! 

2 - Dede - rast 11arkı: 
i;Ulnİhal). 
3 - Hafız - uba ~r: ( 
olur). 
4 - ..•.• saba tlirkil: (Bir 
gonul verdım). 

ı 9.00 Konuşm:ı (dış politika hadi!~ 
19.20 Muzık. Çalaıılar: Kemal "' 

hun, Cevdet Çağla, lzzettiıl 
1' ahri Kopuz. 
l - Okuyan: Sema.hat özd 
1 - Udi Mehmet - ııchnaı 
(Suphu bulsam sinci safındJ 
2 - Udi İbrahim - şehııııJ 
(Suzdukc;e güzel gozleri). 
3 - Münir Nurettin - Suz" 
kı: (Durma.dan aylar ~ec;er)· 
4 - H. Mehmet - suzinik 
(vAdoylC'ml§tin ey peri) 
ll - Okuyan: Mustafa Çağl 
1 - Cıvruı ağa - hicazkar 
(Riyasız c;:şmı ahuyu sevdi 
2 Muhlis Sabahattin - Jıl 
ıınrkı: (Emin~min on b~e 
::;ı). 

3 - .•.• - hicazlli tihıldl: 
sevdım Kuşa.dalı). 

19.45 Hemleket sut aynn, ajans v• 
orolojı haberleri. 

20.00 M tizik: fasıl heyeti. 
20.35 Tem. 11: Ankara. Yazan: Yun 

bet Unat). 
21.35 Serbest saat. 
21.45 Mı.izik: Riyas:ticümhur 

(şef: İhsan Ktinc;er). 
1 - Tschaikowsky: marş. 
3 - L. Moretti: The Last 6 
bye (romans). 
3 - Saint - Saens: birinci 
ninin Adagio ve Allegro'su. 
4 - Kalman: La ,Bayadere 
tinde'l potpuri. 

"Bu 111(11ı; haberlerin yıplı(ı tesirleri akim bı· haıııi tarafı eiilecefini kestirmek heniız pek mev • 
rakmak İçin elimizden relrııi yaptık. Duımsn.. ba • ı ıiııııiz olur. lılulıarebe benuı; bitmemiıtir. Norveçin 
lıiki nziyeti ınlıtabilecek en küçuk malümatr nr • bııyuk bir kısmı, benuz almanlarm elindr deiildir. 
nıekten İçtinap icin çok tedbirli danınmak urure• Kıral, Jıukumet, elin Noruç topraklarındadır vo 
liııde kaldık. .,ıistnli:re kırıı. bizimle bir ufla mucıdclcye devam 

Bir tek /ırka etmek uzere ıeri kalın Nornçte lıııntlerini bir •· 

Mersin, 7 a.a. - Cenup grupu serbest gü. 
re;ş birincilik müsabakaları, pazar günü 
ışehrimiz stadyomunda Seyhan, Konya, An
talya ve İçel bölgeleri güreşçilerinin işti
rtıkiyle ve kalabalık bir halk kutlesi hu -
zurund3 muvaffakiyctle yapılmıştır. Neti
ce.de Seyhan birinci, İçel ikinci, Konya da 
üçüncülüğU almışlardır. Yedi gureşçi Kırk
pınar'da yapılacak r:üreşlere iştirak etmek 
üzere dün hareket etmişlerdir. 

22.30 ~em!eket saat ayarı, ajans b 

1 
rı; zıraat, esham • tahvilat, 

22 50 YM0 
•. ·.k-:•ı..ııt 6borsası (fiyat). 

. uzı . caz na ~r~.~. 

Noneç cenıılııındın rrri çekiliı .. roketi, Gelibo-
111 ricıtiyle lııyaı tdiltıııez. 

Nornç ceııubuııa ıoııderileıı kııYetlerimlz elıemİ• 

raya loplayaceklardır. 

Almanya bcqka noktalara 
taarruz edebilir 

yıtli deiildi •e baldkıtte, bir tek frrkıdııı ibaretti. Alman71 mükemmelen ıııiıcehbez, bıiJQk ordalı
Efralça u:rialımız ıirr olm.amııtrr. Külliyetli malıe· riyle o kadar iyi bir nziyeıtedir ki, lıer an, bııka 
ae de terketmiı deiıliz. nokt•lara tauruz tdebilir. Taarruz nereden ıelirae 

Biz uyiıl nrdikae, almanlar lıup cemiıi, tar· ı•hm ıoiiu ı•nMı• !anır olmak nmindeyiz. Ha
yan, nakliye reıııisi n efrat balrnnrııdan çok daha yati n rn mulıim mesele huır balunnıııruızdır. 
lfır zı:rial nrdiler. Çemberlcyn, ıözıino devam ederek ıiiyle demiı· 

Son lıiöııclerüı Mticeıi ukkını!a fikir ed'.ııebil- lir : 
-k için ırrf ıııenil zayiatı hesap etmenin kifi ol- lıtilleti yalancı ümitlerle ıldıtmak iılcınem. Fılcc· 
madıiıııa eminim. lis azaları, lıirçok defalar "Hitler otobiııu kaçırdı., 

Cemlıerlıyn, ıözııne dnaııı ederek demiıtir ki: cumlrsini tekrarladılar. Bizzat beı_ı. . nutuklarımdın 
Bıraz prutij lı.ybettiiiıniıi, Almanyanm karadı birinde "Hiıler otobusu kacırdı., dedıiım zaman Nor· 

almıilüp olduiııııa dair söylenen masalları az çok 

1 

nctea bılısetnıiıtim. Zira, nutkum 5 nisanda yani İı· 
lnııuldıimı, doıtlarrmızm cesaretlerini biraz kaylıet· tilidaıı uc ıun nel yuılmıılı. Noneç harbinden cı· 
tiklerini, dü,ıııanlarımızın zaferden lıaLıettiklerini Ye karılan hükümlerin pek fazla miılıılicalındırıldıiını 
lıa Yuiyeli muvakkaten kabul dmr~İz li.~Dll reld~ii· kanı bulunmııklı beraber, nihai zaferim.ize. olan !.ti· 
ai lıesalıı katmalıyız. Vuiytti nhıml~ıtırer<k duı • madııııı muhafaza etmekle berıbrr, ıu cıhctı de ıoy. 
manlarnnıı;ı yardım etmemize lüzum yok. lemekliiim İcap edtr lıi, Britanya milletinin yıldı· 

Norveç hacli•elerinin tesiri 
Baıttkil, Norffç lıidiselcriııia Fransa iizeriııda 

yaptıfı tesiri menmı bahsederek ıa ıözkri iliTe el• 

111iıtir: , 
franaa, melanetini bir lıere dalıa islıat rlıııııtlr 

" bu ınailiibiyetin Fransa üzerinde yaptıiı yeı:ine 
t.sir, taarruzla dalıa ıiddetli bir auretle mücadele 
•ıuuıunda ki azmini kııvet!endirm41ir. 

fiil telılikenin yıkınlıfını n ıüıııulünü idrik elliiini 
ıannctmiyorum - bu ciımlı o kadar ılkııl~r!• ~ 
itirazlarla karıılaıımıılır ki Cemberleyn ıneclısı ID· 

kütı dint dmeie mecbur olmuıtıır, -

Norveç harbinden alınacak 
dersler 

Noneç harbinden ılıucak birçnk dersler Tardır 
iti, bıı derslerdto iıtifıde etmeJiyil. Bu derslerin, bu 

lzmirde 

şarap 

yapılacak 

fabrikası 
İzmir, 7 a.a. - İnhisarlar VekUetince 

şarap fabriknsı inşası için Bayraklı'da iı • 
timliki kararlapn sahanın eski bir Lidya 
limn.m yeri olduğu tesbit edilmiş ve bura
da birçok eski eserler bulunduğu anlasıla· 
rak fabrikanın burada inııe.smdan vazgeçil-
mi~lir. 

Gaz kursu sona erdi 
Bir müddetten beri resmi dairelerden ay

nlan memurlar iç.in açılan gaz kur&U bit • 
miııtir. Kursa devam eden memurlann im
tihanları dün yapılmıştır. 

Türkiye sükunetini muhafaza 
ecliyor 

tecrıibelcrin, ıelı:cekleki sevkulcrytİ plinlırnııız. İi· Osmanlı Bankası umumi heyeti 
zerinde ne ıekilde mue11ir olacıiıaı ıoyler.ıck nıye· ı l 
tinde deiilim. Fakat Norveç harbi, mulıarcbelerin ne top anbsı 
kadar ıürııle sahne dciiıtirdiklerini goıtermiıtir. • • , 
Kıtıılarımızı düımanm maksatlarını hizmet edecek Osmanlı Bankası umumı heyetının Lon-

Müttefikimiz Türkiye, ııükune- ıekilde dai;tmaktan lıaıcr edelim. Aramııdı knr•· dra'da yapacağı içtimaa iştirli.k etmek üze. 
tini muhafaza ediyor. Mısır, mü- lar çıkarmaktan ve tefrikalar yaralm•ktan bzer tde· re Ankara borsası komiseri B. İhsan önü -
daf aa tedbirlerini arttırmaktadır. lim. Kavıa edecek zamanda .d.ei}l!ı· Muttebit o~· müzdeki günlerde Londra'ya &idecektir. 

• mu uflnrı 11klııtırmamız, dııımızı sıkmamız >e bu· 
Yakm ve Orta Şark'taki vazıye- • · · ı ·ı·bı 

tıin kavetimizle, bıitıın ceıırelımız e, ıı ı anınıya, 
timiz, Akdeniz filomuzun normal rılebemizi temin tdecek ıilibları bnırlamıya calıı· 
,...kilde taksimi sayesinde muva- maınu lazımdır. 
:r- Askeri miiınirlcrimiz, bıı nni münakaıılarm 
zene bulmu§tur. (Alkı§lar) • tehlike arzeıtiiini anlftıtılar Ye ııııinık11&ları ıiriı • 

• . d" . "b" 1 lı 1 n:ırmık icin bizi divel eltiler. Esaseıa ıabmı• edıl ıfı ıı:ı ı, ıveçte usa e (t• • , ı. · k b I • D k 
lea ıkıiilamel, diier lıer yerdekinden ziyade olmııı· . Fı~t lıöyle bır feyı . ıı ı ~ etmeyıı. emo • 
tu Bıunııa ıebeplerini tamamen takdir ediJorıım. Js. ratık bır memleketle lenkıde manı olunamaz: Ancak, 
,..~· matbııatmdı polemık mahiyetinde tefsirler mti. ba tenkitlere miru:ı: kala~l~r n~arl hir tehhke ı;,n~Y· 

•-· l ı T Omibizliklcriai ifa cııt olur11 olıun kcndılcrını mudıfaa edebılmclrdır· flr e .... ıı o ma11aa mu eenı ım. • K b" • d 1 ı ki b ı d 
de etmeleri tabii rorulebilirse de, mııttefiklerin dava• ler. .a ıne aıau arasın a •.a .•ı.ma~ ı ır a un °· 

d d k b• ti d ··ıd· Bızı" ata•Ldar 1 iıınu ıyma edenler oldu. Bu ıı:ıbı ıddıalar yıkııık al-ıma yar llll e ece m.ı ıye e erı ır. ,.. · k K b" 
d y lıer iki taraftan ıelecek olan tiklyetlcr 1 maı. Aramızda anlıınıazlık katıytn JO tur. a ıne 

•d ~nil ~) ' "d 1 lı 1 db" 1 d"r Eı"er iner lıuka· erkanının hiç birisi, muıi arkadıılarından lıerhanıi 
eı , ı erı e a rııaca e ır er ı • • b" k ·ıc · • f K b • i ( • 
-ıi n milleti, lıerlıaaıi tuyik karıtsmda bitaraflık ırine nrıı enir! • çnırm mıı ı:. 1 ıııc 1 erı 
· ı· · t lıib ı • • l" · • ı r L •1r d•ı"ilse lıu hakkmdı uzun bır lecriilıeye 11lııp bulunayoru:ıı. ııyase ını ı ı e e an nıııı ı ıse e , • • • . . 

lıitaraflıiın, lıer iki muharıp taraf hakkında arkı bir Kabine ıizerınde k~smen nyı tıma~m nc.:ı:~rel v~zı· 
lı• Flık ı · ı ı k · •- · ( lkıılar) fesi balanmıyın kımsrlrrden tcıekkul eltıfı tıkdır • ıtarı o ıcaımı umı e mc ıı ... rım. • • . I · iha d·ı • •· • lı 
1ıveç demir maidcnlcrinin timal denizine baılıca de, dılta ıiiratlı. karar ar. ı~l z e ı cmı1acerını a 
nıılıretini teıkil eden Nırvike kunt ıukelmck hu. lecriıbder .bana ıabat clmıtlır. • • • 

d k. k f k 1 d • • ·ım d" Ba kabını i:ı:au arasında veya aıınııı vaııfılerm· ıuıun 1 1 ararımııın enı arıı an ırını ııı c ım . . . lı l'f ld • • 
b k 1 t · d"ld""" • nmak de ddıııklıkler yıpılmuına mn ı ı o uıam ma• 

~ ."' arırımızın ı enen anıp. e ı ııme. uıa • 1 na ını elbette tazammun etmeL 
ulerım. Bununla btraber yapıcaıımıı; se\kıyalın b,r 1 r b 

1 
lı .. h ti 

11 1 
C" ·ı 

cok mulııtaralıra mirıı:ı: kalacaiını idrik etmemiı '-'111 er "'!° a munaı~ c. '· .. mayı~ a, orçı • 
d '"ld"k T db · •· ı tm · b nımlakayı askeri koordınasyon komıleaı rem 11fatıyle, Lort 
'1 rı 

1 
;_k ~on ketaımtı up ' .. 1 enı~t "1ı'· 

0 •k"ıld akııı Chatfield'i istilılaf etmesi teklifinde bıılıındujunıı lıı· a man .. yıye ı ı ınm mu ezayı u fc e . . ,. . k d' k · 
t · · ı d-'- ilt ·1mı·-·1 malı•f•za tırlıtmı,, Çorçıl ın ukerı oor ınuyon omısyonn , me11nt manı o aıua ıaça, men r ~ • ~ fi · k · · • "da k 1ı· 

· d - ı i k b T dclt. T ndh aımıaa ıenelkurmay te erı omıtesını ı reye ıı ı· 
~ 1':'~~ • 1°1< •

0 ılıca mı eza . 
1 ıyor .1 ruo. kı;· ne tarafındın sıılihiyellır lulındıımı ıöylemiı Ye de. un,.. tayyare erıa arayı ınmeııne mıuaı ar ı I• • • • 

fayetaizlifinin ilıdıı etıiii müıkülitla da kar,ılaıı· mı!,tır ~ı:. . • lı _ 
"---~- bih b d ""(dik o•• t fi m k• 1 Çorçı(, lıu karar macibınce, Jıarckalm er fUll• Cl&uıu~.,.11 a er ccı ı . ızer ııra an er •• . . • d kt" ş lı 

ı N • • 1 ı blı · · d b lııft-•zı•k Nory•r 1 kü korıtrolu nııfesını dcnıhte e ece ır. up e et • z onıçı ıua eıe us~n e u - • •• • • d k • . . b ·ı r 
h lı- · N k ti · N ıJI 1 •· • nııyorum La, bu ııye e, u erı ııyıs•lın u un 11 • u ıımelı, ornc DYe erı n oncç m e ı uzcrın· , . . . d . 
d • · · d k •1 :ı. ı balarını ıormıye n bu ııyaselı, ırıce en ıoccye tel· e yıpıcarımıı; tesırı e eza naıırıı ı arı ı mamıı • . ff k I • lı Ld 1 
1• dı T dlı • b kıı d b" 1 dd 1 lııktcıı ıeçırmcie mnn a o acaıız, u ,.,.. a a ı· 
aımı • .ron . eım •ı mın anı, ıı;e mu u · aacık kararlar ıiirıtli n enrriık olacaktır. B. Çor· 

defalar acıl muracaat!arda buluııarak, her ne paha- · ı . ilk b" . . 1 du __._.. • lı f d 
lu 1 T dlı · • · • çı amıra ı , rrrncı or me~ownı mu a aza e e-arııa 0 ua 0 ıun ron eım e turraz clmcmızı IS• 1ı' • K . d ı.· k d · · · U k 

tedi. Cunkii bıı mıntaka, ırrek liman olarak, rcrtk c~. lır. anııatım !0 0~ ·ı . en ı.unı amı~a. 1 rı:=Y· 
lı-ıc·· · k 1 k 1 k b lı" 1 • • kıınde tııtın ehenuyctlı nrif•, oııun keadısınde kal· u umelm n ıra ın ıııa arrı o ara u uıııe ıçın k k d" . d" ·•· · "f • 
lı t• b" Jı • f b · d" K,. nda lil mlıdır. Fa d en ıııne in ı ettıımııı vazı eyı. ı· 
~ya ı ~r e nnır ~ aız 1

•• mı a, nornç 1 
•· m.irallıiın butün hlerini tedvir• mani olacak m.•lıi· 

rın en muıbet telıkkı eıtil.lerı yolda yıınımc:ıck, Y•· ı·kk" d b b b"ld" • · lı d" 
• T d' · k ı ·ı • ydle le ı ı • ene unu anı ı ırmeunı en ı· 111 ron beııııe taarruz etıııe:ı:se , noneç ı erın mu • . d b ki . b kd" d h ı· · ıı ' d" •• 

d · ki • · b- - 1 k · 1 un en e erun n u ta ır e, a m ıcıp • ır ııı lcavemel e emıJC!ce erını Ye ulun mem • ~tın a • 1ı·· db" I • 1 i 
1 1• d"" ı· • "dd" d. d R ·1 ulun lr ır uı ı acı ını. mAn arın e ıne uftce ını ı 11 e ıyor u. u ıerAı C b 

1 
•• 

1 
• • -

1 
b"t" • f 

dılıilinde, ınalıatarayı ıôze ılnııınrn varift'miz oldu. .•m er cyn ıoz rrını f~Y e. 1 ır_ııııt ır: _ " 

lzmir' de tütün ekimi 
İzmir, 7 a .a. - Vilayet dahilinde tütlin 

ekimi başlamıştır. Tütüncülerin bilhassa 
iyi tütlin yetiştiren mıntakalarda daha ge -
niş mikyasta ekim yaptıklan görülmekte· 
dir. 

Yugoslav - Alman daimi 
iktisat komitesinde 

Belgrad, 7 a.a. - Yugoslav - alman dai
mi iktısat komitesinin 10 uncu içtima dev
resi, bugün Belgrad'da açılacaktır. Alman 
heyetinin reisi, alman milli iktısat nezareti 
müsteşarı B. Landfried'dir. Yugoslav he • 
yetinin reisi de yugoslav hariciye nazırı 

muavini B. Pieja'dır. 
Komite, senelik ithallit ve ihracat kon • 

tenjanlannı tanzim ve Bohemya ve Mo -
ravya protektoraları ile mevcut ticari re -
jimini tesbit işi ile meşgul olacaktır. 

Stajlarını bitirecek maiyet 
memurları 

Haziranda stajlarını bitirecek maiyet 
memurları için Dahiliye Vekatetince yeni 
bir karnname projesi hazırlığına başlan • 
mıştır. Bu kaarrname ile bazı kaymakamlar 
arasında da değişiklik yapılac.:ı.ktır. 

Lisan bilen memurların 
imtihanları dün yapıldı 

funu dıiıündiık. Adetçe binniıbe aı olmalarını rıi· Bır kere dalıa ıırarla soy!erım kı, b• m~ı~u~ ırün· 
-n, meıııltkı:tlerinin lıüriyetlrrini ve istiklalini kur· ltrde, horbe denm makudıyle ı•rr.ılerıınızı art- Yeni barem kanununa göre lisan bilen 
taraıak icin bütün rayrrtlerini. lıarl..'llladc br crıa· lırm•mız daha iaabetli olur. memurlann bir derece terfi etmelerini te· 
rtl cöatererek ıarfeden kahnmaıı Nornç milletine Harp malzemesi. tayyare, tank, lop, ı:ıübimmat ı min ma.ksadiyle açılan imtihan dlin saat 
yardım lıaıusııııda elimiıden rrkni Y•Pm•k mt!rburi· imil tdtrdı daha fazla enrrii Ye daha fazla hüsnü· 14 de Dil, Tarih, Coğrafya fakültesinde 
yetinde idik. Efer. bu müranıtıı muk~bele rtmemiı niyet riisltrlllf"k azmindeyiz... yapılmı!jtır. İmtihan neticeleri ay sonuna 
olsayı!ık. Skındinnradalıi yeı:inr hrdrfinıizin drmir 
.. fdeai oldufu n kııcuk milletlerin lıüriyetine elıe. doğru belli olacaktır. 
miyet errnedifiıniz iddiası lıaldı ıiirünebileukti. O. Çekirge mücadelesi -----
ııerinden deıııir1oıı..rı ı•cen köprüleri 1ıerban etıııu Yeni bir italyan zrrhlısı 
"11 Oılo'daa releıı yolları llkamak ıaretiyfe, al· İzmir, 7 a.a. - Tire'n.in 3, Baymdır'ın 2, 
_,, tahiye "'!ntlerini danlıırıııak ~eiilse ~ile lı.iç 

1 

Seferlhisar'ın 2, M enemen'ln 4, lCarşıya • 
ol .. uı reciktı.rmek lnılılnı balnnacııı tahmin edı • ka'nm ı ve Bomova'nm 2 JroyUnde çokirge 
lalınirdi. Maalesef lııa tedbirlere müracaat ııaıııanı ""rül U d rbal U d 1 1 -
celı ıe~iıti " Brit11ra lırtıları, Ja1mıı iki köprü- ~ m f ve e m ca e • 119 mı.,.-~ 

Cenova, 7 a.a. - 35.000 tonluk Littorio 
zırhln.ı deni.z makamlarına teslim edil -
miftW. 

ı'lf' 

Almanların şubatta aldıklarını iddia ettikleı-i resim 
Yukarıdaki haberle biraz alakalı olarak, karilerimize iki vesika ve

riyoruz. Bu vesikalardan birincisi alınanların çıkardıkları "Signal,, is

23.25 - 23.30 Yarınki pro~ram, v: lı 
•••••• 

-( FRANSIZ RADYOLAR! l 
FRANSİZ Radyosunun TURK~ 

yatı iblr zam:ınd'lnbert )'.{tinde iki de 
pılırııkt1tdır. Bunlann saat ve dalga 
hıklarını nşzıtıd'l bildiriyoruz : 

l - T1~RKİYE saatiyle 19 415 te 
Clalgn 41 '14 ı.t. 

2 TÜRKİYE saa{!yle 20.35 tc 
- P.T.T. 253M. Radfyo - MEDtTil 
22i M. 

• • • • • • 
-< İNGİLİZ RADYOLAR! ~ 
İNG.İLİZ Radyo Şlrketlnln (The 

Broadcastıng Corporatfon) in ecnetıl 
lcrdo haber ne§rlyatı programı : 

mindeki fransızca mecmuadan alınmıştır. Bu resim Majino hattını gös- TÜRJ\:ÇEJ 

termektedir. Altında §U ifade yazılmıştır: "Alman ke§İf koJJarının §aya- İNGİLİZCEl 
nıdikkat faaliyetini gösterir vesika - Majino hattının bir ke§if kolu şefi 
tarafından alınan fotoğrafı - Bu kli§e 1940 §Ubatında bir alman faaliyeti 
esnasında alınmış ve düşman farkına bile varmamıştır. Kü~ük grup ~ok 

Ankara D~ 
Saatiyle Uzt 
18.55 21.8' 

8.15 31.55 
11.00 aı.55 
la.ao 29.8-' 

n .. 
15.15 19.84 
18 00 25.53 19.S' 

.. .. .. 20.00 25.5S kıymetli ma/Umat edinerek geri dönmüştür. 
D k ] 1 · b" ·· k b • alabı'l- FRANSIZCA eme a man ar cansıparane ır gayret gosterere u resmı 

23.45 s1.sı 
1415 16.S-' 
23 00 31.S~ • mişlerdir. 

Fransızların ikincikanunda neyrcttikleri resim 

Bir de şu resme bakınız. Bu fotoğraf da fransızların vaktiyle 1940 se

nesi ikincikanununda neşrettikleri bir resimli kitaptan alınmıştır. Bu re- ~ 
sim de alınanların aldıklarını iddia ettikleri resmin aynıdır. Fotoğraf ha

kikaten fransızların kitabından iktibas edildiği için kimse bunun farkı
na varmamıştır 1 İki çizgi arasında gösterilen kısım, alınanlar tarafından 
rötuş edilmiş, güya fotoğrafın yakından alındığı zehabı uyandırılmak is

tenmiştir. Karilerimiz iyi dikkat ederlerse, iki resmin de aynı zaviyeden 

alındığını, yani bir resim olduğunu görürler. Ağaç dalları da Majino hat

tındaki istihkamlar gibi adam akıllı rötuşa tabi tutulmuştur. Almanlar, 

keşif kollarının işini gazete idarelerinde ressamlara da gördürmeğe baş. 
lamışlar, bu suretle sentetik bir tarzda Ersatz keşif kolları da imal etmiş
lerdir. 

• • • • • • 
---1 R AN___,,, 
-< Tahrruı Rndyosu )-----1 

TAHRAN Radyosu kısa dalga 19 
re Uzerinde her glln TUrldye sa.atıYl 
dllz 12 de T(tRJ{ÇE neortyat yapıtı 

Çarşam a kazasmda 
he 'elan oldu 

Şehrimize gelen malG.mata göre 
ha kazıısmın Fatsa köyünde mühiırı 
yelin olmuştur. Heyelandan bire;~ 
yıkılmıştır. Heyelan devam etmekt' 

fundan köy tahliye ettirilmiştir.~ 

r İZ MİR 
ENTERNASYONAL FUARI 

HAZIRLANINIZ. 
20 ağustos • 20 eylül 

1 9 4 o 
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ltalya ve harp 
Jya ne vaıiyet alacak ! 
• J talya bu harpte ne vaziyet a

. lacak? Son günlerde Akde-
ız'de g • l"·· b l ergın ıgın artmıı u un-
aaı · ·1· ı/ ı~gı ız ve fransızlarm, bura-

a_ 1 fılolarını tRkviye ederek bir 
ıgrn .. d 

h mu afaa tedbirleri almala-
.. t '•f atta Avustralya ve Hindistan 
' e '"r) .. uar d 7 erını ynpan gemilerin bun-
f an sonra Ümitbumu'ndan dolat· 
!ı ~:·~:ın_a ~:ı-rar verilmesi, Ita~ya
ıs Al ır ıstıla hareketinde belkı de 
'"•I nıan" • -"" b .. .,anın yanında yer alacagı-

r goate · · · J ta f rınıştır. Akdenız'de talya 
C>)~a 1n.dan herhangi bir tehdit 
hu :ısa., rn.üttefiklcr tedbirlerinde 
Bu adal' ılcri gidebilirler miydi? 

tehd· k. do· ıt ımc karşıdır? Bunu 
bıijıru~.an doğruya kestirmek 
lıiç ın~un değildir. Fakat tehdit 
tr (UPhesiz eveiô. Fransa'ya kar-

• lcü_o m;a~, ve bu, sonradan daha 
ce~.. hır devlete tevcih edile
bıa.dır. Musolini daha harp baıla
da~n :ve), "dünya bir harbe 
lenı k gıderse, bnrut fıçısını ateı· 
ca.'-te t,e İtalya Önayak olmıya-

ıt ır ·" d . . . 'barut ernıştı. Fakat mademki 
lta.ı fıçısı bir defa ateılenmittir; 
Y•-Yka acaba harbe girmek istemi-
-e midir? 

İ talya, hiç §Üphesiz timdiye 

l'ı ~aC!ar birçok tereddüt anla
te g~Çır~ittir. Belki umumi harp
ra. 

0 
dugu gibi, timdiye kadar ta-

ısut m k.. d l.b. ·h • lrıa.lJ . .ev ıın en ga ı ıyet ı tı· 
tap} erının hangi taraf üzerinde 
ha ha_n~~ğına bakmı§tır. Polonya 
hii~ .. 1 ılan edildiği zaman fatist 
rrı· U.tnet hiç bir tarafı iltizam et
ta~Y~eğini bildinnittir. Vakıa I
tir Y~ bitaraflığını ilan etmemi§
~~· •kat hiç bir tarafı iltizam 
fQı ~.eceğini söylemesi bitaraflı
lrlid· ır baıka türlü tarifi değil 
~ .. 1

1~? İ§te bundan dolayıdır ki 
... r '"'d 1 R l!e 1• e devlet adam arı, oma • J>a: ııı l'llihverinin bu esnada biraz 

tutnıuı olmasmdan bile §Üp
e eo!" diit'hlütlerdir. Nihayet eylül 

l"ej"~da Polonya tamamen zorba 
J:°r 'tlıırı altma dütünce, Musolini, 
:tıi:~'da bir Polonya hükümeti
)a• tulrnaaına rağmen, Polon
'Öy~m :•ta.afiye edildiğini,, bile 
:tıu emııtir. Bundan sonra ilkka
tia: :tarf~nda toplanan yüksek fa
"lrrı l!\~Iıısi, "hiç bir tarafı iltizam 
hir ;~~k" ifadesi yerine yepyeni 
l":İpJikı ır bulrnuttur: Gayrimuha-

8 u tabire devletler hukukun

!lu • ~a hiç tesadüf edilmez. 0-
dı n ıçın nevi ıahsına münhasır· 

r. Can· h · · h · rk le b· ırnu arıplık mu arıp ı • 
1' ef 

1.taraflık arasında bir ıeydir. 
lıiasır ~arzına göre, kah bitaraf
~it ' kah muharipliğe yaklaşır. 
ler llta.fiıktan uzak olduğu cihet
l'lla V~rdır. Çünkü harbe karşı ta
itaıl!\ıy)e bigane değildir. Çünkü 
ltıatanlar, harple alakadar olma· 
•ttj 

1 
kendi dinamizmleriyle telif 

dı r~emiılerdir. Harbe yakın-
d:h ~U~kü hem silahlı, hem mü
tila a ecı, hem harbi ve alman is
ha.,:;n.: tutan taraftan vardır. Vel
O)'Je u .gayrimuhariplik vasfı 
iti h •cayıp hukuki bir tabirdir 
lte.ı angi tarafa çekseniz gelir. 
ilci ~~lar bunu tefsir etmitler ve 

1 ılde vasıflandırmıtlardır: 
tine k İtalya, Avrupa'nın akıbe· 

2 
artı alakasız kalamaz. 

'ili rrı:::i İtalya kendi menfaatleri
" u afaa edecektir. 
ou t f. 

ltrrrı • e. sır tarzlarmın da bir ta-
burıı talı tefsirleri vardır: çünkü 
tıırı Yar, İtalya'nın hem Almanya
lı y anında hem Almanya'ya kar· 

er alabilm · ·• • • eısıne musaıttır. 

~anın ikıbeli: ---------~ 

ı... talva A , A • 

vrupa nm akıbetıne 

dernekk~rıı alakaısız kalamaz, ne 
ısonund~r? ':ani Almanya harbin 
l'ı, ç k galıp gelir de, Polonya
Yı, -..

0
c oslovakya'yı, Avusturya-

,, he •· d 
tikten ç ı a amakılh hazmet-
da•y1, h:~r~, Belçika'yı, Hollan· 
~oıJavy , ta Romanya'yı ve Yu
bıa<>ı • a Yı Yutarsa, müttefikleri 

., Up ed J 
l>a'nın • k erııe, talya'nın Avru-
ı_ .. ıb t" 
"'alaca. - e ıne karıı alakasız 
".. Rını tasa"""· d • • . ., outiin • • .. r e er mısınız. 
~ilyOJt ·=~et. ınenbalariyle, 200 
lQılc•rııa. • ~aıyle, teknik ve smai 
k......_llı;y e, biiyük bir Almanya 

a, 44 nıilYon nüfualu 1-

talyacık ne yapabilir? Onun için 
ltalya, herhangi bir müstevli kar
§mnda elbette Avrupa'nm Akıbe
tine alakasız kalamaz. Bu suret· 
le elbette ikinci tefsir tarzı imda
da gelecek, İtalya kendi menf &• 

ati erini müdafaa edecektir. Bu 
takdirde Italya, Avrupa taksimin· 
den kendisine de pay çıkarmak 
için, Almanya ile beraber harbe 
girebilecek midir?. Bunun için 
ltalya'nm Almanya'nın galibiye• 
tine inanması lazımgelir. Fakat 
alınanlar için Italya'yı mevcıtt va
ziyette kandırmak o kadar müı
küldür ki .•• 

Finlandiya'ya sempati: 

i şte tam bu aralık, Finlandi-
ya meselesi çıktı. Almanya, 

Baltıktaki küçük devletleri feda 
ederek kendi Baltık hakimiyeti 
bahasına Sovyetler Birliğini Fin
landiya'da serbest bıraktı. ltalya
dan öğrendiğini Finlandiya'da 
tatbik etti: Gayrimuhariplik. Fa· 
kat bu sefer İtalya gayrimuharip 
değildi. Finlandiya elçiliği önün
de faıist gençliği, Finlandiya'ya 
sempati tezahürleri yaptılar. Ro
ma'daki sovyct elçisi mezuniyet 
almak mecburiyetinde kaldı. Moa
kova' daki İtalyan elçisi de aynı 
şekilde hareket etti. Hatta Ital
ya'da Finlandiya'ya yardım etmek 
için gönüllü büroları açıldı. Bura
lara 3000 den fazla genç yazıldı. 
İtalya, Finlandiya'ya tayyare yar· 
dımı bile yapmağa teıebbüs etti. 
Fakat almanlar İtalyanlara sabo
te ettiler. Yardımların Almanya 
tarikiyle yapılmasına müsaade et· 
medilcr. Protestolar oldu. Hatta 
fekli Örtmek için İtalyanların kıt 
ısporları yapmak üzere §İmale git
tiği bile söylendi. Nihayet Finlan· 
diya'ya gönderilen İtalyan mal
zemesi Fransa tarikini ihtiyar et· 
ti. Bu hareket tarzı almanlarm 
çok istedikleri, Roma • Berlin -
Moıskova mihverine bir darbe idi. 

Walles'in öğrendikleri : 

D erken Sumner Wellea Avru-
pa'ya geldi. ilk ve aon uğ

radığı yer Roma oldu. Amerikan 
hariciye müsteıan muharip dev
letler nezdinde efkan yoklıya
caktı. Musolini'den sonra Hitler
le, nihayet Daladier, Chamber
lain'le, ve birçok devlet adamla
riyle konuştu. Hitler'in, ve Muso
lini'nin, Welles'e ne söylediğini 
bilmiyoruz. Müttefiklerin beya
natlarından da haberimiz yok. 
Fakat herhalde İngiliz ve franısız 
Ba,vekilleri amerikan müsteıarı
na ıunu teyit etmiş olsalar gerek
tir: "Müttefikler bu harbi arazi 

fethi ve dünya hakimiyetini ele 
geçirmek için yapmıyorlar. Bu 
harbe sırf küçük milletlerin istik
lalini ve hüriyetini kurtarmak i
çin girmiılerdir!" New - York li
manındaki büyük hüriyet heyke
lini selamlıyarak, Avrupa'ya ge· 

len amerikan müateıarının Üzerin
de "hüriyeti kurtarmak I" sozu
nün büyük bir tesiri olduğu mu
hakkaktır. Musolini'ye gelince, 
herhalde o da Welleı'e "barut fı
çısı" meselesini tekrar etmiı olsa 
gerektir. Hatta bundan dolayıdır 
ki o zamanlar İtalyan Baıvekili
nin sulh lehinde bir teıebbüsü bile 
bahis mevzuu oldu. 

Norve('ten sonra: 

v akta ki W ellea Amerika'ya 
döndü, Almanya yeni bir 

harbe girdi: Norveç iıtilaaı. Bu 
istila tamamlanınca, o zaman t. 
talya'nın sesi duyulmağa baıladı: 
Yugoslavya aleyhine nümayişler, 
Fransa aleyhine nümayişler, Ital
yan gazetelerinin ve radyolarınm 
neıriyah 1 İtalya buna tahammül 
edemez. İtalya küçük bir devlet 
olarak kalamaz. Ve saire ve aa. 
ire ..• Halbuki, İngilizler Roter
dam'dan İtalya'ya gelen kömür
leri müsadere ettikleri zaman bu 
kadar gürültü olmamıştı. Ve 1939 
tubatında Franaa'ya kartı Cibuti
yi isteriz! Tunua'u isteriz 1 Korai
ka'yı isteriz! diye nümayif yapan 
faıist gençliği aeaaiz kalmıştı~ 
Vakta ki Norveç meıselesi halle
dildi, ltalya'dan tekrar sesler 
yükselmeğe batladı. Fakat müt
tefikler Akdeniz'de derhal ted
birlerini almı§ bulunuyorlardı. 
Mısır' da müdafaa meclisi birçok 
kararlar almııtı. Amerika ite mü
dahale etti. Ve resmen ltalya'dan 
vaziyetini aordu. Çünkü Welleı 
iti öirenmİJ.ti. lt&lF,& buna Jg~ 
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ıı 
~ipariı edilecek 

gemiler hakkında 

yapılan müzakereler 
(Başı ı. inci sayfada) 

pılan müzakerelerin neticesine dair IU be-
yanatta bulunmuştur: 
"- Malilm olduğu üzere İngiltere'ye 

sipariı edilecek yeni gemiler için Deniz -
bank zamanında "Suvan Hunter" firmlLSl 
ile bir fiyat üzerinde mutabık kalınmıı ve 
bu fiyata gôre fabrikanm teklif ettiği fen
nt &eraitin müzakeresine baılanmış ve fa
kat mukavele şeraiti esasiyesi tesbit edil
memiş bulunuyordu. Fenni ıartların mü
zakeresi esnasında fabrika bu ıartlarda fi
yata müessir bazı tadilit talebinde bulun
muş ve nihayet teklifinden tamamen nükul 
ederek müzakereler inkıtaa uğramıştı. Bu 
son safha ile MünakaUi.t Vekaletine inti -
kal eden bu iş üzerin.de esaslı tetkikat ya
pılarak işin devlet mübayo.atında meri mev
zuat dahilinde intacı lüzumuna kani olduk 
ve buna nazaran da siparişe müteallik bü
tün esaslar yeni baştan tesbit edildi. Fenni 
ıartnameler ve mukavele projeleri bütUn 
teferruatiyle memleketin en salahiyetli fen 
ve ihtisas heyetlerine ihzar ettirildi, Mü -
teakiben münil:asa ~rtları tü11k ve İngiliz 
matbuatında ilan edildi. Muhtelif İngiliz 
firmalamv.lan teklif alındı. Bunlarm ara -
sında eskiden de bu işe talip olan Suvan 
Hunter firmasının teklifi diğerlerine na -
zaran daha musaıt gbrüldiığünden bu firma 
ile müzakereler başladı. Ancak bu firma 
vaziyeti ahire dolayısiyle inşaata başlamak 
üıere hükümetinden müsaa.de istihsalinde 
ve bilhassa fiyat ve teslim müddetlerinde 
kati ve sabit teahhüdata girişemiyeceğini 
bildirmesi üzerine kaça mal olacağı ve ne 
zaman elimize geçeceği mali'ım olmıyan 

neticesi meşkuk bir ihalenin icrası ve böy
le gayri muayyen şartlar dahilinde bir mu
kavele akdi Milnakalat Vekaletince mah • 
zurtu görülerek müzakerelere nihayet ve -
rilmiştir. Maamafih firma mlimessili ln -
giltere'ye hareketinden evci Münakatit Ve
kileti noktai nazanna uygun ıartlar temi
ni için sarfı mesai edeceğini bildinnlı ol -
makta beraber Münakalat Vekileti hiç bir 
tealıhlide bağlanmıı değildir. 

On bit' vaput' inşaatına taalluk eden mü
zakere vaziyeti bundan ibarettir. 

HolJônda'da casuslara 
karşı mücadele 

Amsterdam, 7 a.a. - Holanda, ca
susluğa karşı şiddetli tedbirler al· 
makta devam ediyor. 

Holanda makamları, casuslukla suç
lu bir kadın ve bir erkeği daha tevkif 
etmişlerdir. Erkek, söylendiğine gö· 
re, bir müddet evel Holanda bahriye
sine.ait vesikaları Almanya'ya ifşa et
miş olan eşhasın cürüm ortağıdır. Ka
dın ise, gen~ casusluk suçu ile Bel· 
çika'da tevkif edilen ljmoiden'li bir 
iş adamının karısıdır. 

Orduda izinler kaldırıldı 
Lahayc, 7 a.a. - Orduda bütün izinlerin 

kaldırıldığı resmen bildirilmektedir. 

Bükre§'te puif müdafaa 
Bükreş, 7 a.a. - Bir hava taa.rruzu es -

n.asrnda, halkı ln! vaziyetlere alıttmnak ü
zere, bugün Bükreı'te pasif müdafaa te<: -
riibeleri yapılmııtır. 14 mayıata viliyct şe
hirlerinde de aynı ıekilde tecrübeler ya • 

ıpılacaktır_. ________ ~------------~~-
kendisinin harbe girmek arzusun· 
da olmadığmı ifade eder gibi bir 
tavur takındı. Derken, anlatılan 
Papa ite müdahale etti. 

Akdeniz duruluyor! 

V atington'dan gelen telgraf

lar, Amerika'nın Akdeniz 
meselesini çok ciddi telakki etti· 
ğini göstermektedir. Diğer taraf
tan bütün dünya hınıstiyanlık ale
minin en büyük kuveti olan papa· 
hk da sulh lehinde çahtmalarına 
devam etmektedir. Hatta papa
nm bir harp takdirinde Vatikan'ı 
bırakarak, Portekiz'e çekileceği 
bile aöylenmittir. Bu, battan ata· 
ğı katolik olan ve papaya tiddel· 
le bağlı bulunan bütün İtalya ef
ki.rıumumiyesini sarsacağı gibi, 
dünya hırıstiyanlık aleminde de 
akisler uyandırabilecek bir hadi
sedir. Belki İtalya blöf yapıyordu! 
Belki hakikaten harbe girmiye
cekti 1 Belki müttefikler tam za· 

manında tedbirlerini aldıkların
dan ikararından vaz geçmit, fakat 
itin gürültü tarafına devam edi
yordu. Fakat herhalde Amerika· 
nın ve papanın müdahaleleri, ister 
blöf olsun ister hakikat olsun hal
ya'nın takındığı vaziyete biraz vu
zuh verir gibi oldu. Diğer taraf
tan unutmıyalım ki, Papa ile evel
ki gün bir mülakat yapan İtalyan 
veliahti dün de Musolini tarafın
dan kabul edilmittir. İtalyan ve
liahti, sulh lehinde Hollanda kı
raliçeai ile beraber bir tetebbüı 
yapan Belçika kıralınrn eni9teıi
dir. Biribirini takip eden bu müla
katlan §U tekilde hulasa edebili
riz: 

Bugün Akdeniz sütliman değil
se bile, herhalde birkaç cün evel
kinden çok daha sa.kin bir manza· 
ra arzetmektedir. 

Miimtm F lllJc F ENiK 

Balkanlar 
hakkında 

Almanlar1n yaydığı 
asılsız haberler 

(Başı 1. inci uy/ada) 

dair verdikleri haberler de tamamen asıl-
arzdır. 

Yalan haberler ıeri.i 
Londra. 7 a.a. - İyi haber alan Londra 

mahfilleri, Balkanlarda şayialar ve yanlış 
haberler n~riyatının devam etmekte ol -
duğunu bildirmekte ve İngiltere'nin Yuna
nistan yolu ile bir hUcuma kalkmak niyeti 
bulunduğuna inandırmak istiyen şayialan 
kati surette yalanlamaktadır. Diğer taraf
tan, türklerin yunan hududunda tahşidat 
yaptığı hakkındaki ıayialar dıı Türkiye ta
rafından yalanlanmı5tır. 

Sir Hugesaen'in Sofya'da yaptığı 
'temaslara dair D. N. 8. ajansının 
bir haberi de bu ıeriden olacak 

Sof ya, 7 a.a. - D.N .B. ajansı bildiriyor: 
Bulgar p:ı.yitahtı r;iyasi mahafilir.de, 

Hughe Knatchbull - Hugessen'in Sofya -
daki vazifesi hakkında muhtelif tefsırler -
de bulunulmaktadır. Bu tefsirlerden birine 
göre, Sir Hu&cso;en, salah'ye:tar bulgar ma
hafili ile, yeni tesis edilen in~liz ticaret 
11irketinc muteall'k iktmıdi mescle'eri gö -
rüşmek niyetindedir. Bu şirket buyuk müş
külatla kar5ılaştığındıuı, Sir Hugcssc."I şir
kete zemin hıızırhyacaktır. Bulgarların 

noktai nazarına gôrc, İngilizler tarafından 
yapılacak tekliflerde, Bulgaristan'ın, tndil 
isteklerinin hesaba katılması lfi.zım gelmeok
tedir. 

Cumartesi günü İngiliz elçiliğirv.le yapı

lan kabul resminde, Sir Hugessen, daha şi
malde hareklt icra etmesi melhuz İngiliz 

ordulan için. bulgar arazisinden İngiliz as
keri ve malzemesi geçirilmesini istediği 

aöylenmckteciir. 
İngiliz gemilerinin, Yunanistan'm şark 

sahili boyunca yaptıkları harekat hakkında 
Selinik'tcn gelen haberler, büyük bir all
ka uyandırm111tır. 

Yalan haberler devam ediyor 
Paris, 7 a.a. - İyi malumat almakta olan 

mahafit, bazı memleketler cfk1rıumurniye
si üıerinde tesir icra etmek makaadiyle al
man propapndasmm her rün bir takım İn
giliz harp ıemileri ile torpido muhripleri
nin tahrip edilmiı olduklarmı bildiren teb
liğler n~retmckte olduğuna i~ret etmek
tedirler . 

Aynı mahısfil, hakikat halde yalnız bir 
tek rrrhh geminin, Royal Oak'ın zayi ol • 
muş olduğunu beyan eylcmektedirler. 

Diğer taraftan bu maha.fil, alman men -
balanr.dan terenüh eden ve İtalya aley • 
hindeki bir takmı risaleler neşredilerek 
bunlarm Yugoslavya'da tevzi edilmiı ve 
ispanyol Faa'ında anormal bir takım aske
ri harekat göriilmüı olduğuna dair olan şa. 
yialan kati suı:ette tekzip etmektedirler. 

Balkanlarda teıanüt 
Pe.ris, 7 a.a. - Havas Ajansı blldlriyor : 
Asılsız haberler neıri alman propagan • 

dasının itlyaudır. Şimdi de, müttefik fi -
lole.rının şarkt Akdenlzde ııldıkle.rı lhti -
yat tedbirlerini, Roma lle birlik olarak, 
Romaya karşı açıktan açığa tehdit mahiye
tinde göstermlye çalııımaktadır. 

Belki de bir kaç gUn sonra bunun ehemi
yetslz bir htıdlse olduğunu söyllyecekler -
dir. ÇUnkU maksat. bir taarruz vuku bul -
duğu gtlnUn ferdıı.sında, bunun mesuliyetl
nl müttefiklere yUklemiye müsait bir ha
va yaratmaktır. 

Bu cümleden olmak Uzere, turk ordusu
nun yunan hududu boyunca kıtalar tah31t 
ettiği ve Bulgarlstanda. bundan dolayı oid
detll bir heyecan uyandığı söylenmişti. Bu 
haber, ortaya çıkar çıltmaz gerek Ankara 
gerek Sofya tnrafından tekzip edildiği gibi 
bulgar cfkli.rı umumlyeslne atfedilen heye • 
can hnbcri de keza tekzip edilmiştir. Her 
lkt tekzibin aynı zamanda verilmesi, TUr
kiye ile Bulgarlstruıın, aralarındaki dosta
ne münasebetleri lhldlden korumak husu· 
sundakl arzulan bakımından bilhassa ma
nidardır. Alman faaliyeti karıısında, bal
kanlarda mevcut tesanUdUn kuvcUendiril
mesl arzusuna bu gilzel bir misal teıktl 
etmektedir. 

Balkan ve Tuna Avrupası memleketleri 
soğukkanlılığı hazırlanmaktadır ve Yu -
goslavya, Berllnden gelecek oln.n binler -
ce seyyahı rcddctmletır. Tehdide maruz 
milletler, totaliterlerin propagandıı.sında.n 
korkmuyorlar. Bllö.kls, yakın oarktaki Vey· 
gand ordusunun mevcudiyeti, lstlkllUierl • 
nln müdafaaııı bakımından bir garanti le§
kll ettiğini hissediyorlar ve bir fransız 
lnglliz filosunun İskenderlyeye gönderil -
meslnden korkacak bir eeylcri olmadığını, 
taarruza uçarlarsa. bunun. se!Ametıerinl 
temin edecek kuvet olduğunu biliyorlar. 

Amerika' dan 
yükselen bir ses 

(Bası 1 inci sayfada) 

Akdeniz'de vaziyet 
durulmak üzere 

--etj, (Başı 1. inci say/ada) • in böyl-e pyialsr ı;r.kardıfıru pive ...... 
İ'talya ıefiTini kabul etmiştir. tedir. 

Muhabir, aynı zamanda birkaç ıündezı • 
Bal.kanlar ve Sovyetler Birliği beri alman prope.gandası:nm kuısık ve ~ 
Stokholm, 7 a.a. _ Havas ajansın- kulu bir hava yaratmak lı;in bütün PYT°'9 

terini aarfcttiğini kaydetmektedir. Çtka • 
dan: ~ . . . nle.n gayinların içinde Çemberleyn ile Re~ 

Siyası İsveç mahafılı, sovyetlerın 1 no arasında yapıldığı iddia edilen telefoe 
İtalya'nın Almanya'nın yanıbaşında muhaveresi bilhassa nazın dikkati cel -
harbe girmesini hoşnudsuzlukla kar- , bctmcktedir. Berlindcki ecnebi muhab~ 
şılıyacakları mütaleasında bulunmak- teri bu ~ayitlara Macarista.n'm ismi lca.nt
tadırlar. tırıl.-rıadığmı ve Romanya bakkmda da ~ 

İyi malUmat almakta olan mahafil, I tiyatlı bir lisan kultaruldığrm müşahede 
halihazırda Stokholm'da sovyctlerin eylemektedirlct' Bulgaristan ise bilikia 
büyük bir faaliyet sarfetmekte olduk- Yugosla.vy.a ve Yunanistan'daıı zi~?e ~ 
larını ve sovyet sefiri Bayan Kollan- ranm tehlıke nokusı.. olarak goste ~ 
tai'nin 1sveç'ten demir satın almak mektedlt'. 
için müzakerelere girişmiı olduğunu 
bevan etmektedirler. 
Diğer taraftan Aftonbladet'in Mos

kova muhabiri, Sovyetlerin Balkan -
Jarda sarfetmekte oldukları faaliye -

Fırtınadan 
tin Almanya aleyhine müteveccih son ~a 
hakiki bir ekonomik taarruz teşkil et- 1 1 

mekte olduğunu beyan etmektedir. 
Bu muhabir, İtalya'nın harbe gir -

mesinin Sovyetler birliğinin harici si
yasetinde birdenbire bir değişiklik 

vukuna sebebiyet verebileceğini ila -
\•e et:nektedir. 

Kremlin'in siyasi mahfilleri İtalya. 
nın hareketi karşısında duymak -
ta oldukları memnuniyetsizliği gizle
memektedirler. Sovyet gazeteleri, 1 -
talya'ya hücum etmekten sakınmakla 
beraber, sık sık bu memleketin !span· 
ya dahili harbı esnasında oynamış ol
duğu rolü ibhamdan iri tabirlerle ha
tırlatmaktadırlar. 

Mııır'da yeni emniyet tedbirleri 

Kahire, 7 a.a. - Dün başvekil yeni 
kararnameler imzalamıştır. Bu karar
nameler. Mısır'da yeni emniyet ted -
birleri tesis eylemektedir. Bu karar
name hükümlerine göre, Mısır ma
kamları, hususi ikametgahlarda araş· 
tırmalar yapabilecektir. Süveyş kana
lı mıntakasında ihtiyat tedbirleri a -
lınmıştır. Kanal suları, muhtemel 
maynlara karıı. daimi surette taran -
maktadır. 

Yeni karanameler hükümleri • 
ne göre, bundan böyle, hiç kimse, 
hususi müsaade almaksızın. Mısır'a 

giremiyccek ve yahut Mısır'dan çıka
mıyacaktır. Sil.5.ha, infilak maddele-

(Başı 1. inci sayfada) 

katen Loyd Corc'un dediği gibi ,,._ 
reket edilmiı olsaydı almanlara 
belki Norveç'e gelmeleri menedil• 
bilirdi. Meseleyi bu bakımdan te~ 
kik edecek olursak müttefikler a~ 
man kuvetlcrini tezyık etmek içia 
daha başka çok işler yapabilirlerdi. 
Hatta elan e1de kaybedilmedik bi~ 
çok kozlar vardır. Fakat bu tarzda 
hareket etmek müttefiklerin tian 
değildir. Onların harp gaye ve mak
satlarına da uygun değildir. BeY
nelr.ıilel kaideleri, inııaniyet pren
siplerini, ahlak cgaslarmı vunrp b 
rarak maksada eritmek için her tÜl"o 
lü hareketleri me,ruğ görmek, nihlP 
yet azgm bir boğanın şuurısuzca ta
raya buraya saldıntma benzer M 
gÜnÜn birinde kuvetli bir maniaya 
çarpılarak parçalanması mukadder
dir. Bu prensipi ilk önce ortaya ataa 
İtalyan mütefekkiri Me.kyavel'in na
sihatlerine uyanlar tarihte hiç bil' 
ıey kazanını§ değillerdir. 

Bizim de kendi aralarında bulun
duğumuz müttefikler, ortaçağm ka.o 
ro.nlılc günlerini yeniden getirmeli 
ve milletleri esir etmek, her türll 
hak ve ahlak mefhumlo.rmı yıka
rak bunun yerine sert egoi&t eaW 
cermen akidelerini sokmak iatiy.., 

rin~ veya buna mümasil maddelere lere kar§ı iki bin yıllık Akdeniz me-
sahı~ olanlar, 15 mayıısa .ka~ar bunla-, deniyetinin müdafaası gibi metruıl 
rı. alakad~r ma~amlara ~ıldırecekler - ı bir dava ile karııya çıkmıı bulun
dır. Aksı takdırde, sekız seneye ka- maktadırlar. Kendi davalarına Lo,.. 
dar hapse mahkum olunacaktır. Corc'un teklifi gibi kendileri ihanet 

Frannz gazetelerinin yazıları edecek olursa, davanm mahiyetinde 

P · 7 H . İtal Al bir samimiyet kalır mı? Bu meaele 
arıs, a.a. - avas. ya, - .h. k" d • ı · d b · 

• tak" d k ·? F tarı ın en ea ı evır enn en en ge-manya yı ıp e ece mı ransız 1 (H'. " Eh . ) d. 
1 • b .. d b ı· k en urmuz ve nmen av .. gazete erı, ugun e u sua ı sorma - b. d. "d" F k b··~ 

tad sının ır tema ısı ır. a at u • ._ 

J~umt kanaat şu merkezdedir ki ~u m~cadeleler.~e .. fazi!et ve ahli.lr 
Al ıt 1 • ke dı' ı' · de yürü- tımsalı olan Hurmuz nıhayet naul manya, a ya yı n zın ff k 1 • • • • ırd 
meğe sevk için şiddetli tesir icrasına md uvd8: a 0 mukı ıse yı1rmınkcı aa B a 
devam eylemektedir. a ava gene . ~zanı aca. t~. • • 

Populaire gazetesinde Leon Blum nunla ~erabe~ ıtıraf etmelıdır ki ... 
d . k" yol çetın ve bırçok zorluklarla dol.,. 
ıyor ı: d MA ·f b 'b' k _... 
Fikrimce Musolini Avrupa'nın ce- ur. arı et u gı ı zorlu lan r-

nubu şarki~inde, Hi;ler ile tam an- len~rek harbi. k.azanmaktır. HarWa 
laşma halinde bulunmadan her hangi yedı aylık tarıhıne ~akılacak oluna 
bir teşebbüse geçmiyecek ve İtalya'- ~lmanla?1' Polonya Yl ve Norveç, 
nın Avrupa'nın cenubu şarkisindeki ı~gal .. ettıkten ao~ra ne kazandrkla• 
her hangi bir hareketi, Hitler'in garp rmı oğrenmek hır merak mevzua
cephesinde kuvctli bir hareketi ile ~ur. ~imanlar Çckoslovakya'da, Po
tevhit edilmiş bir halde kendisini lonya da pek çok harp malzemeal 
gösterecektir . ve İptidai maddeler elde ettiler. Fa. 

Fikrimce, Balkanlar - Tuna veya- kat İptida korku ve tiksinme ile kar
hut Holanda - Belçika ııkları karşı- tıl~na~ bu hareket.' ıso~radan mill• 
sında bulunmuyoruz. Bu iki tehlike, lenn vıcdanında hır hıddet uyand~ 
biribirlerinden ayrı değildir. Bunlar dı. Şimdi herk~ kendi kudnttme 
biribirlerini itmam edicidir. Eğer bi- dayan .. rak müdafaaya hazırlanıyor. 
risi yaklaıırsa, ötekisi uzak olmıya - Müttefiklerin tarihi ıeref ve hayal• 
caktır. yelleri dünya vicdanı kartısmda h• 

Ordre gazetesinde de Pertinax şöy- gün · '-.at daha artmıı bulunmak· 
le diyor: tadır. Son fırtına geçtikten sonra 

İtalya'nın gayrı muharipliği, yalnız herkes hakikati olduğu gibi kendi 
bilfiil ateş etmediği manasındadır. renk ve tekli içinde ıseziyor. 
Gayrimuhariplik formulü, İtalya'nın Ortada kaybedilmiı ve kazanıl
askeri hadiseler üzerinde tesir icra - mıı hiç bir §ey yOktur. Yalnız el ile 
sına çalıımadığı demek değildir. E- tutulabilecek kadar duyulan bir fe7 
sasen bugün yapmakta olduğumuz varaa o da temadi eden f adalar kar. 
harp, kelimenin tam manasiyle askeri şmnda mütecavizlere karıı duyul· 
olmıyan bir çok unsurlara da yer a- makta olan kin ve nefrettir. Unut• 
yırmaktadır. İtalya'nın gayrimuharip- mamak lazımdır ki dünyalan sar
liği, hakikatte mücadeleye bir dere- san kuvetler iptida insanların vic
ce iştirak manasına gelir bir tarzda danlarında doğar ve ondan sonra 
idare edilmektedir. harekete geçer. Yugoslavya ve Ro-

Gayri muhariplik formulünün iki manya gibi Balkan devletlerinin hu· 
totaliter devlet arasında kombine e - dutlannda almakta oldukları ted • 
dilmiş olmadığına inanmak güçtür. birler müddeamızm ıimdilik küçük 

Garp cepheıinde bir taarruz mu? bir delilidir. 

Bern, 7 a.a. - Havas: Necip Ali KOÇOKA 
olursak muharip vaziyetine girmek Basler Nachrichten pz:eteıinin Berlin 
tehlikesine o kadar az maruz kalmış muhabiri, alman mahfillerinde haftalardan

beri ilk defa olarak yeniden garp cephesin
de bir taarruz ihtimalinden bahsedildiğini 
kaydeylemektedir. 

Yeni zelzeleler oluruz. 
Amerika Genel Kurmay 

BCl§kanının ıözleri 

Ncvyork, 7 a.a. - Ordu genel kur
may başkanı Strong Amerika askeri 
mühendisler cemiyetinde söylediği 

bir nutukta ezcümle demiştir ki: 
"- Amerika cümhuriyetleri arazi

sindeki üsleri zapta karar vermiş bir 
mütearrıza mani olmak için, mahalli 
kuvetlerin bir çok ahvalde olduğu gi
bi, kafi gelmediği bir vaziyet tasav
vur etmeliyiz ve kardeı cümhuriyet
ler topraklarının tamamiyetini ihlal
den vikaye tedbirleri almalıyız." 

Strong, dütmanın yerlqmek ~ 
u,dı ~edebi"-~ aruiJ'i ......... ~ -~ 

Muhabir, Almanya ne zaman bar:ka isti
kamette bir hareket hazırladı iıe Berlin . 

ve Terre Neuve, Porto - Riko, Trini
dad, Natal, Jkuba, jamayko, orta A
merika ve Meksika garp sahillerini 
zikretmiştir. 

Bundan sonra. elde mühim miktar
da seferber kuvetler bulundurulması 
zazuretini ileri sürerek doğrudan 
doğruya Almanya'yı kasdetmeden ıu 
sözleri ilive etmiştir: 
"- Bir yıldırım harbını, süratten 

yana geri bırakacak fOkikle hazır bu
lunmalıJ.l&I• 

İzmir, 7 La. - Evelki ıece aaat 1,40 da 
Dikili'de üç saniye si?ren hafif bir zelzele 
olmuştur. riasar )'o:)kt.ur. 

İzmir, 7 a.a. - Ayvalrk'tan bildirildiği
ne göre, dün gece 1,35 de Ayvalık'ta biri
birini takip eden üç zelzele olmuştur. Ha. 
sar yoktur. 

Muğla'nm ağaçlanmuı 

Muğla, 7 a.a. - Şehrimizde ağaçlanma 
işi ıüratle inkişaf ediyor. Şehrin imar pli
nma uyarak ayrılan kts.ma belediyece ye • 
tiştirilmi& olan uı; bin çam aiacı ve yd 
lrurulmakta bulunan kabristana ilci bin ıeı'l
vi ve ardıç ağacı diltilrniıtir. Şehrin civa.
rmdaki Hamursuz daimda 110 kilo '4'la 
... tılrilmittU. 
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İkinci Pl&n Birinci Keşide 

İkramiye kazanan numaraların listesidir 

K~ide tarihi: 7 Mayıs 1940 An icara Bu liste para ile ıatılma:ı: 

1.000 Ha 80,000 Lira Kazanan Numaralar 
~-· -

No. T. L. No. T.L. 1 No. T. L:ı No. T.L. 1 No. T.L. 1 No. T.L. 1 No. T.L. 
1 

1252 1000 6198 1000 13i89 1000 20687 20.000 31257 1000 37600 1000 46487 10.000 1 

1431 1000 6768 5000 1Si83 1000 20910 1000 32132 1000 40104 5000 46695 1000 
1465 1000 7167 1000 15816 1000 22325 1000 33716 1000 40448 1000 47585 1000 
1793 5000 7876 1000 17554 1000 23735 1000 34203 80.000 40870 1000 4958S 1000 
2537 1000 8507 1000 17822 1000 23884 1000 84314 1000 41858 1000 40929 1000 
3303 ırooo 9445 1000 1;9ı5 1000 24649 1000 84600 1000 42056 1000 
3632 1000 126S4 1000 20052 5000 24S45 1000 35211 1000 4'2793 1000 

1 41~ 1000 12849 1000 20284 15.000 26141 1000 36705 1000 45602 1000 
4624_ ___1000 - 13459 - 1000 20635 1000 30754 1000 3irı02 1000 - 46323 _ 1000 - - -

218 
357 
496 
583 
716 
773 

SGO 
902 

1000 
1199 
1240 
1290 
1330 
1372 

i l 1432 
1491 
1504 
1611 
18152 
1870 
2126 
2290 
2355 
2536 
2741 
2855 

I• 3047 
1

' 3079 

3094 
3193 
3309 
3314 
3491 
3500 
36117 
3774 
3811 
3953 
4055 
4113 
4180 
4209 
4336 
4027 
5005 
5099 
5232 
5326 
5354 
5372 
5409 
S431 
5524 
5661 
5686 
5692 

Kiralık : 

60 Lira Kazanan Numaralar 
· ~· ·-- ·- --· -

5763 8300 11794 14651 17318 20390 22769 24847 28339 31558 33G52 36929 40343 42314 45454 47801 
5847 8320 11870 14663 17553 20410 22795 24980 28393 31652 33G90 37059 40357 42346 45527 47854 
5881 8351 11941 14708 17707 20429 22840 25272 28707 31706 33829 87103 40384 42371 45818 47977 il 

5946 8398 11982 14766 17774 20520 22868 25424 28898 31771 33914 37361 40470 42430 45872 48066 
5952 BSSS 12318 14789 17916 20595 22940 25677 29047 31782 83943 87389 40u95 42737 45875 4814r, 1 

5957 8665 1233& 14797 18360 20796 23055 25705 29111 31789 34161 37536 40798 42827 45917 48263 1 

6174 s 06 12404 14913 18429 20799 23125 25796 29527 3184-9 34168 a;671 4nsoo 42918 4595G 48290 
6206 8836 12558 15186 18517 20804 23305 25890 29559 31882 34188 37061 40825 42957 46000 48443 
6215 8871 12896 15459 18810 21021 23319 25942 29584 31942 34627 38291 40832 42980 46079 4850S , 
6397 9034 12921 15474 19173 21257 23344 25989 29738 32050 34822 38312 40957 48169 46286 48621 
6418 9143 13009 15685 19182 21266 23599 26070 29964 32275 34823 38777 41006 43q65 46298 48G24 
6496 9361 13035 15964 19296 21281 23688 26119 30076 32491 34953 3~004 41146 43980 46300 48803 
6503 9366 13078 15980 19'r68 21345 23691 26247 30185 32630 35226 89123 41237 44049 46803 4!l877 
6530 9527 13093 16033 19527 21498 23703 26349 S0286 32650 35173 30236 41~90 44123 4635~ 48U24 
554q q174 13121 16215 10543 21593 23772 26387 80300 32G81 35494 39328 414~6 44173 46532 48987 
~9 0829 13120 16268 10767 21634 23877 26495 303ü0 32719 3503'l 80348 41467 44189 46673 48995 
6514 g5g5 13240 16317 10852 21637 23880 26503 80334 32729 35747 s93rı0 417~9 44434 46114 49099 
6998 10150 13335 16340 19879 21675 23UOO 20899 3051~ ~274q 35877 SP.400 41792 44584 46757 49246 · 
7141 102n8 13501 16425 20010 21714 23941 26931 30661 32763 35893 39497 41804 44715 46885 40374 . 
7269 10291 13631 16481 20024 218S4 24004 26952 30718 82772 35914 39545 41813 44748 47035 49470 
7352 10315 14012 16532 20040 22013 Zll77 27222 30839 32..834 35929 :l9:i55 41842 44;57 47169 4fl548 
7430 10101 14168 16588 20012 22041 24295 21244 309os 32949 35943 39587 41sr.~ 44~24 41310 49510 
7460 10728 14184 16703 20101 22157 21710 27495 30997 33181 3~945 39748 41922 44904 47413 49898 
7654 11340 14186 16957 20132 22183 24712 27561 31030 33262 36005 39813 419~0 45120 47:;11 49965 
8003 11377 14196 17001 20138 22262 24749 27761 31135 3.'1306 8G013 3U918 42104 4'it:'i0 47551 
8072 11493 14265 17045 20229 22299 24763 28147 81249 83412 36203 39P.48 42144 452S7 47645 
8238 11563 14543 17079 20244 22330 24832 2Sl6G 31418 33426 36343 40000 42173 45897 47659 
8253 11789 14560 17284 20320 22528 24840 28312 81478 33477 36772 40085 42272 45440 47684 

- - - - - -

Sattlrk arsa -; Irak sefareti yanmdn. 7 
dönüm arsıı m!isait fiatla. Sanayi Cad. No. 
82 Ti: 1953. 1706 

Satılık npıırtrmnn - 7 daireli 300 lira 
iratlı % 40 borçlu köşe başı. Müracaat Sa. 
nayi Cad. No. 82 Ti: 1953 1707 

Satılık ev - tsmetpaşa mnhallcslndc 
uzun yolda kö§e ba§ında bahçeli c;ı,so borç
lu acele satılık ev Tel: 125:S 1722 

40 Lira Kazanan Numaralar 
111 S-011 5278 8442 11695 14364 16900 19916 22853 24682 28559 31130 33667 86073 89800 42271 44741 4~171 
360 3148 5341 8752 11714 1'4045 16988 19962 22871 24776 28683 31433 88704 86188 89833 42370 44975 4 • G 
384 3272 5477 8779 11799 14712 16997 20193 22923 24909 28693 31440 ~4047 86356 398~3 42406 45149 4 530 
556 3273 5485 8781 11904 14783 17046 20537 23063 24987 28735 31518 34110 36566 39502 42414 45195 486tq 
609 3327 $827 8796 11914 14805 17145 20612 23108 25085 28816 31822 34136 36578 39897 42455 45210 4 737 
811 3353 5900 8813 12049 14858 18005 20854 23149 25403 28848 31824 34312 36707 40035 42460 45313 48730 
859 3361 6060 8861 12127 14959 18139 20997 23153 25854 2SSS4 31900 34324 36811 40043 42703 4:W01 4R7~3 
866 3410 6091 8882 12177 14979 18264 21240 23284 26086 7.8965 32000 34431 36827 40113 42R~4 4 150 4 00 
964 3429 6275 8994 12237 15116 18355 21245 23289 26185 29241 32125 34545 37073 40117 42 68 457-5 3 

1077 3518 6285 9393 12560 15221 18380 21299 23354 26375 29383 32137 34571 37165 401~4 43004 45 09 4 7v 
1117 3588 6420 9473 12574 15256 18415 21363 23460 26377 29397 32153 34716 37~13 40227 4~094 4~ 12 48900 
1132 3606 6500 9684 12577 15266 18428 21460 23468 26555 29544 32266 34904 37220 40330 43150 46144 4 2 
1307 3634 6507 9858 1'2621 15294 18575 21506 23473 26722 29590 32343 34924 37417 40553 43~61 4G15G 4f0 2 
1515 3725 6532 9915 12670 15325 18694 21567 23502 2672R 29815 32455 34964 37675 40555 41299 4G~43 490 1 
ı55o 3755 6613 10102 12101 15310 18851 21698 23500 25ss2 29847 a2502 35041 31001 40502 43301 46588 4q10 
1637 3773 6748 10275 12777 15390 18861 21607 23845 26859 29854 32528 35154 37921 40GG9 43~45 4~758 49370 
1750 3860 6864 10604 13042 15398 18989 216G6 23852 27140 29946 32555 35818 37964 40786 43551 46925 494 2 
1866 3883 7277 10675 13143 15490 19005 21~12 28905 27143 29961 32563 35579 36000 40S56 43~91 469~4 40~0 
1983 4208 7347 10733 13256 15578 19009 22028 23910 27414 30010 32918 35594 88053 41182 437A2 47032 49:143 
2101 4311 7474 10791 13597 15675 10070 22060 23923 27425 30133 329~9 35617 35149 41217 43 94 47127 4955 
2152 4460 7527 10966 13606 15792 10232 22375 24064 27507 30169 32994 35712 SR439 41443 44052 47131 49R~5 
2154 4618 7796 10983 13649 16040 1925G 223 3 24070 27:542 80190 33146 35734 384D9 41501 44213 47211 4QR54 
2286 4696 7883 11186 13709 16055 19631 22443 24217 27GG3 30391 33234 35754 38538 41519 44353 47455 49864 
2295 4773 8Q3S 11417 13813 16172 19642 22555 21309 27081 30601 33404 35764 38~52 41591 443q9 47G30 49879 
2666 4817 8163 11458 13919 162$8 10710 22a56 24469 2i7lff 30843 33518 35767 38768 41671 44471 47764 
2682 4861 8180 11621 13931 16346 10734 22575 24546 28109 30919 33558 35863 3R910 41933 444~0 47S93 
2811 4875 8325 11632 13979 16586 19897 22710 24597 28305 30938 33621 35871 38912 42054 44724 48020 
2832 5019 8360 11663 14251 16668 10909 22716 24631 28544 31080 83643 35921 39676 42168 44729 48027 

AMORTİLER 
8 Rakamiyle nihayet bulan biletlerden tam biletler 10, nısıf biletler 5, beşte bir biletler 2, onda bir 

biletler de 1 lira amorti alırlar 

İKRAMİYE ER LERE ç KTI 
Bilyük i~ra~iyeyi .kazanan 34203 'ı ları Ankara, Mersin, Kemah, Edir- J Ankara ve lstanbul'da bulunma 

numaralı bıletın Mersın, Taraklı, Ba- ne, Ayaş ve lstanbul'dadır. dır. 
lıkesir, Menemen, Ankara ve lstan - . • • . 10 bin lirayı kazanan biletin l 
bul'da satıldığı anlaşılmıştır. 15 hın lırayı kazanan bılettn parça- ları Zile, Bozüyük, Antalya ve 1 

20 bin lirayı kazanan biletin parça- ları da Manisa, Siverek, Elazığ, Biga, bul'da bulunmaktadır. 

Küçük ilôn şartlan 
Dörl ıatırlık küçlik ilinbrdan ı 
Bir drla için 30 Kmraf 
llıi drfa için 50 Krır•ı 
lJı; defa için iO Karaı 
D5r1 drlo iı;iıı 80 Kura~ 

Denmlı küçük ilinlardan lıtr defası İçin 
10 karat alınır. ~1ruli 10 dtfa ae~redile 
cek bir ilaıı için 140 lr.:ıraı alr.ucaklır. Bir 
kol.ıylık olmalı üzer• lıer ıalır. kelime •· 
ralarmd.tki boılaklu miiıtesna 30 harf iti· 
bar ıdilmiıtir, Bir küçük ilin lZO lınrfden 
ibartt olmalıdır. 
Dört s=lırd:ıa fnlı lıer astır lçiıı beher H· 

ferine &YTıta on lmrut alımr. 
Kiiçlık illnların 120 harfi ıeçmeırıeıi li· 
rımdır. Bw miktarı reçeD iliıılar ayrıca pal 
tarif Hine t!bidir. 

1 ş verenler : 

P. T. T. ve TELEFON Md. 

Hana1izasyon yaphnlacak 
: Ankara P. T. T. Müdürlüğünden 

1057 lira keşif bedeli olan Ankar 
merkez postahanesi kanalizasyonunu 
tevsii işi açık eksiltmeye konulmug 
tur. Muvakkat teminat 79.28 tiradı 
Buna ait şartname müdürlük kalemin 
den bedelsiz alınabilir. Eksiltme 1 
mayıs pazartesi günü saat 15 de Ço 
cuk sarayındaki müdürlük odasınd 
müteşekkil komisyonda yapılacaktı 
Taliplerin 2490 numaralı kanunda ya 
zıh vesaikten başka bu mUnakasay 
girebileceğine dair Ankara nafia mü 
dürlüğünden alacakları vesika ile bir 
likte o gün ve o saatte müracaatları. 
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2 - İsteklilerin 2490 sayılı l:anur. 
zıh vesaik \'e ilk teminat makbuz 
melctuplıırı ile birlikte belli gÜn ve 
Kaaımpa$ada bulunan komisyona rtı 
atları. (3644/2098) 1212 

M. M. V. Hava Müsteşarlı 

Motopomp 
M. M. Vekaleti Hava Satın 

Komisyonundan: 
l - Bir takım yangın sondtirme 

(Motopomp) pazarlıkla satın alınaC: 
Muhammen bedeli (3750 lira olup l<• 
minııt miktarı 563 liradır. Pazarlığı 
940 cuma günil &ant 11 de hava sattıı 
komisyonunda yapılacaktır. 

Kiralık 5 odalı daire - Polis Ens
titüsü civnrmda vekaletlere be§ da· 
kika meli af ede N AZLi apartmanın· 
da bütün konforu haiz beı odalı bir 
daire kiralıktır. 6081 numaraya te· 
lefonln müracaat. 1618 

Mllı!att fiyatla kiralık köek - Ka
vaklıdere KUçükes3t mcvkllnde otobUs 
durağmda dört. oda bir ıııı.lon ve 2 zemin 
odaslyle bUyllk havu7.u, çiçek bahçelerini 
bağ ve mcyva ağnçlRrinı ve banyo terU· Satılık hisse - Küçük b3hçeli evlerden Fotogralçı aranıyor _ R6tu§ ve tab 

bir hisse (B. tipinde) acele &atılıktır. 1.§lerlnd<'n anlar ehliyetli bir tıır,:lye lüzum 
Bayram caddesi No: l Ti. 1255 1739 vardır. Şerait mektupla konu§ulur. Kara· 

(1939) 11944 

İdari ve fenni şartname her gun ö 
sonra komisyonda gorülebilir. Ltel; 
muayyen gün ve saatte kati teminat ' 
nuni belgeleriyle komisyon.da bulun 

Kiralık - Aile veya 2, S arkadaş için el
verişli 3 oda, l hol, kalorifer, sıcak su, tam 
konfor. Bakanlıklar karşısı, B:Jçika sefa
reti arka bahçesine bltiııik Fırat ap. Tel: 
3592 veya kapıcı. 1653 

Yaz için kiralık apartıman - Banyo, ııı
cak ve soğuk BU konforlu. Boğaziçine nazır 
Ciha.ngir'de 5 odalı milkemmel mobilyalı 
bir apartıman. Anafartalar Ca.d. Ali Nazmi 
Ap. D. Pııker'e mllracaat. Tel: 1420 1665 

Konforlu kimlık daire - 4 odıı. banyo, 
mutbak, su havaı:uı, elektrikli, mu~mba 
döıeli, bahçe ortasında. Hacıbayram arka· 
ımda. Bendderesine nazır kuleli ııan ev -
dir. Tel: (2253) 1677 

Kiralık dıı.ire - Ordu evi kargısı Milhen
disler Birliği yam Muhlis B. Ap. No. 2 de 
S oda elektrik, b:ı.nyo, hol. İçindekilere mü· 
rıcaat c<lilmesi. 1684 

Kiralık daire - Cebeci ıtuıdkt Muıı.llim 
mektebi karıısı, polis karakolu yanı Da -
matı Ap. 2 oda l hol havagazı Sll, elektrik 
Kapıcıya mUracaat. 1716 

Bayıınlııra ucuz kiralık - Hnvagazlı. 
banyolu du.lrede birader ve hemı,ired~n t -
b:ı.ret ailede gllzel bir ods. :tt!e.lye meyda
nı Hncı Mustafa Ap:ırt. No. 2 1723 

baUı yeni bir köek telefon 582-i 1773 

Kiralık - İki geniş oda, hol, geniı mut
bak sandık odası. 42 lira. Dikmen caddesi 
Yiş sokak No. 19 A. Tl: 5070 den 144. 

1776 

Kiralık oda - Sakin parka karşı her 
türlü istirahat daimi sıcak ıu, 35 lira. Mü -
hendisler Birliği yanı MENGU Ap. dal -
re 11. 1778 

Kiralık apartıman - Zemin kat 4 oda, 
tam konforlu ucuz fiyatla Post~ cad. 54. 
Ticaret Odası yanında Tel: 3849 1 779 

Kiralık mobllyalı oda - Postane cııd -
desi Hane! apartmanında. Kapıcıya mu -
racnat. 1798 

Kiralık - S oda banyo mut!ak hol. Cebe 
el l1Ulktye mektebi Ustu K6y1Ulcr sokak 
No: 15. Orta kata müracaat. 1800 

Klrıı.lık - Bir bay veya bayan için möb
leli veya rnöblesh: kiralık oda. Yenişehir, 
Seldnlk cc.ddesl, orman mUdllrlllğU kar§tsı 
No: 5 birinci kat. 1805 

Kiralık - Dikmende altı oda ayrıca 
rnut!ağı geniş b:ı.ğı çok meyveyi havi Ba
yan Hikmet bağı kiralıktır. Bekçiye mü • 
raC11at. 1807 

Kiralık oda - Kalorifer ve sıcak su 
mevcut. AtaUlrk Bulvarı Ercan apartmanı 
2 numaraya mUracs.at. 1810 

Kiralık - Vekfıletlere bet dakika Uı; 
oda bir hol vesaire ~ lira ikinci kat Tel: 
8980 de Sedat. 1811 

Satılık : 

Devren satılık bakkaliye dilkkdnı -
İçki ve tUtlln de ııatar ve güzel bir yerde
dir. Bentd,.resl cami ve çeşme yanınds 
No: 36 dUkMna mUracıu:ı.t cdtımuı. 1705 

·~ 

bUk Foto. ıcemnlc mUracant. 1554 

İki ressam aranıyor - Dil tarih fakW· 
test karşısında inhisarlar deposu inşaatın· 
de. mUhf'ndls Celille mUracaa.tlnrı. Tele· 
ton: 2000 1673 -

Satılık arsa - Atıfbey mahallesinde as· 
ı. Aranıyor - BUytuı: tcrzlhanelerde çalı§

falt cadde üzerindeki yüzba$ı Şakir'e nlt mı§ her cinsten t11çlye ihttyaç vardır. I§ık-
arsa toptan satılıktır. Tl: 1752 ye müra - tar cad. Trakya Apt. Muzaffer Adama mU
caat edilmesi. 1769 racaatlan. 1726 

Satıhlı: bağ ve hane - Çankaya lı:üçilk 
Ayrancı'da bakılı bağ ucuz, acele &atılık • 
tır. Sıhiye Veldlleti karşısı Çağatay ııokıık 
No. 6 Gökçe Ap. Hüsnü Gökçe'ye milraca-
at. 1774 

Satılık pır!Anta - Lekesiz temiz iki 
pırlanta. tek taş yüzllk ve bir pırlnnte. plö.
ka a::ıtıhktır. Tel: 8848. 1801 

Satılık hisse - İnııa.atı ikmal edllmelt 
Uzere bulunan kUı;Uk yapı kooperatifinde 
(B) tipi. Posta K. 858 müracaat. 1803 

Satılık - Ankanının nezaretli, gü7.el 
bir yerinde iki kısımdn (0) odalı, bllylllı: 
salonlu hane. En nşağı ~1.lzde 10-12 irat 
getlrlr. Müracaat Tel: 1252. 1804 

Satılık - Opel kamyon parçaları. İatllt
lAl otelinde No. 2 de komisyoncu Cemale 
mUrecaat. 1806 

Acele satılık nrstı - :M'altcpcdc 580 M. 
Jandarma okulu yıınındn ha.kim yerde COO 
M. uygun fiyat. Tel: 1586 1812 

Satılık apartmnn - Yenl§ehlr devlet ııft
rruıı civarında 7 daireli 400 llra lraUı %30 
borçlu apartman Tol: 11138 1818 

Satılık hlese - Yapılmakta olan kllçUk 
evlerden A.B. tipinde hisseler Tel: 1:538 

1817 

Aranıyor - Gayet iyi ince dikiş bilen 
bir bayana thtiyaç vardır. Posta caddesi 
Mermerci Ap. No: 9 terzi Şalılkn. 1763 

Aranıyor - Kadın dikişinden anlar işçi
lere ihtiyaç vardır. Yenişehir devlet ııOra
sı sırası Alpay Tllrk sokak. Seyhun Ap. 
Terzi Mchllkcya müracaat. 1799 

A. LEY AZIM AMIRLIGI 

Buğday üğüttürülecek 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - 800 ton buğday öğiltmesi pazarlığı 
8-5-940 saat 15 de Ankara Lv. S.mirliği ııa
tm alma komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 12000 lira, kati 
teminatı 1800 liradır. Şartnamesi komlı -
yonda görillür. h.teklilerin kanuni vesika
larla komiıyonda bı:lurunaları. (2101) 

12102 

Klrahk oda - Bakanlılı:lar ve Atııtllrk 
Bulvannıı çok yakın yerde, elektrik, su, 
banyo dahildir. Meıınıtıyet caddt"sl Özcnlt 
sokak (ABAT) Apr. No. 6 yn mUracıı.nt. 

1725 

Satılık - Yenişehir Tuna caddesinde 
Yiğit Koşun sokağında No. 5 iki daireli Satılık ıırsa - Bahçeli evler yanında 1-

marca pıı.rııellenmlş bir arsa acele satıhk
her dairesi 4 bUyük oda bir hol, banyo, tır. Bayram caddesi No: l Tel: l25:S 

Benzin, vakum ve saire 

ahnacak 
Kiralık !stnnbulda Ayaspaşada 

Park oteli karşısında möble bir apartıman 
dairesi yaz mevsimi için kiralıktır. Dalml 
sıcak suyu v~ her türlü konforu vardır. 

!stiyenlerin Elhamru pasajında Gllzel İz. 
mir mağazasına müracaatlan. 1731 

, Kiralık dnire - Yenişehir Atatürk bul· 
van No. 7 Akasya Ap. beş oda bir hol. 
Her türlu konforu havi bulvara nazır bir 

mutfak ve kömürlliklerl ve aynca çama • 
şırlığı mevcut bir apartıman satılıktır. Tu-
na caddesi 40 numaraya müracaat. 1643 

Satılık apartıman - Jandarma Mektebi 
yanında 4 daireli, 190 lira iradh bankaya 
borçlu apartıman satılıktır. 1538. 1675 

Satılık Apnrtmnn - Yenlşehirde 8 - 7 • 
9 - 6 - a daireli yt\zde 40 borçlu bol tratıı 
apartman Tel: 1538 1676 

daire derhal kiralıktır. 1732 So.tılık - Yenişehir Bakanlıklar karşı -
Kiralık oda - Mobilyeli bir oda kira· sında (8) daireli tam konforlu % 45 borı;-

lrlttır. İzmir caddesi 10 numarada ikinci lu npartıman Tel: 1255 1659 
kata müracaat edilmesi. 1735 Satılık - Yenişehir Sıhlye Vekileti ltar

Kiralık oda _ Aile nezdinde bir ba- şısında (2) daireli yedi yüz metre arsa % 
50 borçlu acele satılık. T:l: 1255. 1690 yan veya kan koca için kullanr~lı mut

faklı bir oda kiralıktır. Hıcıbayram Cad. 
Sarıkamış sokak S No. ya milracaat. 

1736 

Kiralık iki oda - Yeni§ehlr Zeyrek 
caddesi Maltepe k!SprtısU yanında Dural 
Ap sıcak su, mut!nk, od:ılıır a)TJ ayrı dn 

Satılış - Ycnişehir'in istenilen mevki -
inde arsalar. Tel: 1255 1691 

Satılık - Yenlıehirin istenilen mevki -
inde % 40 borçlu apartıman. Tel: 1255 

l(i92 

VP.rUlr. 1762 So.tılık - Y enişehlr Sıhlye Veklll eti kar-
Kiralık 2 oda - Kaloriferli ve möbleli ııısında (6) d!lreli % 40 borçlu tam kon -

ayn ayn veya ikisi birden kiralıktır. Yeni- forlu apartıman acele satılık. Tel: 1255 
ıehir Atatürk bulvarı Zafer 2 Ap. ikinci 
kata mfiracnnt ı 768 Satılık - Sıhlye Vekil eti yarımda % 45 

• taksitli (8) daireli tam konforlu acele 11-

Kiralık - Havadar ve güneşli kiralık 1 tdık apartnnan Tel: 1255 1694 
iki oda, biri boş, biri möbleli. Memurlar 
Kooperatif arkası Yusuf Escndemir Apt. Satılık Hy/fye - İstanbul Erenköy 24 
No. 3 1770 dönüm 2 köşklu bağ, meyva, çam ağaçları 

Kiralık oda - Aile yanında, mobilyalı. 
Yenişehir Havuzbaşı, Emeller caddesi 8 
Nr. epartıman birinci kat 6 numaraya mü-
racnat. 1771 

Kiralık daire - İki odıı bir salon ve 

mukabili Ankara'da emllkle mübad:le e -
dilir. Sanayi Cad. No. 82 Ti: 1953 1703 

Acele satılık bağ - Küçük Ayrancıda 13 
dönUm bağ müsait fiatla Ankara Sanayi 
c.ad. No. 82 Tl: 1953 1704 

miıştemiHith bodrum kat. Sıhi~e Vekll:tl Satılık nna - lstimlikten harlı; Anıta 
karşısında Orman sokak Umit apartımanı karııı köse baı,ıı jandarma okulu ön kısmın-
Cst kata mUnıcaat. 1772 da Sanayi cad. No. 82 Tl: l95S 

1802 

iş arayanlar : 

Muhasip - Ticaret, e:ınayt ve banka U· 
ıru!U muhMebCl!lne vdkıt tecrllbell bir mu
hasip daim! veya her gUn için mukannen 
bir saatte çalışacak bir yer arıyor. Ulue'ta 
A nımu:ı:una mektupla mUracaat edilmesi. 

1609 

İli arıyor - Orta okul ve lise talebele
rine husust riyaziye dereleri verilir. U
luıı'ta (.MUhendls) rumuzuna mektupla 
mUracruı.t edilmesi. 17G4 

le anyor - İngilizce ve fransızcadan 
her tllrlil tercüme silratle yapılır. Yenlıe -
hlr And Ap. ııaat 18 den sonra müracaat. 

1766 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Almn Komisyonundan: 

1 - Aşağıda olns ve mikdarı ya.zıh 6 ka
lem işletme malzemesi pazarlığı 9-5-940 sa
at 15 de Ankara Lv. S.mirliği sa.tın alma 
komisyonunda yapılacaktır. 

2 - Hepsinin tutan 1700 lira, kati temi
natı 235 liradır. Şartnameıi komisyonda 
görlilür. (2148) 

Cinsi 
Benzin 
Vakum yağr 
Gres yağı 
Mobiloil S. yağı 
Gaz yağı 
Uıtlipil 

12139 

Mikdnn 
3750 Kg. 

375 .. 
102 .. 

240 " 
38 .. 

100 " 

Benzin, mazot vesaire alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 

h arıyor - Fransa ve Amerika üniver
sitelerinden mezun bir bayan süratli bir 
metodla İngilizce ve fransızc.a öğretir. Ye
ni15ehlr And. Ap. saat 18 den sonra müra-
caat. 1767 

1 - Aşağıda cins ve mikdan yazılı 8 ka
em işletme malzemesi pazarlığı 9.5.940 sa

at 14.30 da Ankara Lv. il.mirliği satın alma 
le anyor - Bir İngiliz bayan İngilizce komisyonunda yapılacaktır. 

ders vermektedir. İzmir caddesi 10 numa - 2 - Hepsinin tutarı 2000 lira katt temi-
raya mllmcaat. 1775 natı 300 liradır. Şartno.ınesi komisyonda gö-

Bir aşçı iş arıyor - Her nevi kebap ve rillilr. (2l49) 
döner ustası istiyenler. Ti: 1151 re milra- Cinsi 
caat. 1777 Benzin 

Mazot 

İ§ nrıyor - Müsait gıeraltle tranııızca 
dere verilir ve her tUrlU tercüme yapüır. 
Yenlliehlr Soysıı.I Ap. kapı 1. N o: 6 da E
rol adresine mUracaat. 1800 

İ&ı anyor - Bir fraıısız bayanı blltUn 
gUn ve yahut Öğleden ııonra fransızca der
li veriyor. En seri, ıurette öğretmeyi teah· 
hllt eder. Ulusta A.D. rumuzuna mektup -
la mUracaat. 1808 

Mobiloil 
Orijinal vakum ve oto. 
Traktıiyon yağı 

Orijinal ıres yatı 
Gaz 
Üıtilp!i 
Valvalin yağı 

12140 

Mikdnn 
3750 Kg. 
2250 .. 
375 ,. 

102 " 
38 ., 

1000 " 

60 " 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Nakliyat yaptırılacak 

Devlet Orman İıılelmeııi Aband 
Keremali Revir Amirliğinden: 

. 

. 

. 

-

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

muhammen nakil ücreti (380) kuruş
tur. Talip olanların mezkur gün ve sa
atte evrakı lazıma ve % 7.5 dan (879) 
lira (84) kuruş muvakkat teminatları 
ile birlikte mezkfir komisyona müra
caatları şartname Ankarada orman u
mum müdUrlüğU, fstanbulda orman 
çevirge müdürlüğü Boluda orman çe· 
virge müdürlüğü ile Düzcede Revir 
amirliğimizde görülebilir. 

("3427"/1986) 12031 

M. M. V. DENiZ LEVAZIM 

Parça bez alınacak 
M. M. Vekaleti Deniz Levazım 

Sntın Alma Komisyonundan: 
1 - Tahmin edilen bedeli 18526 lira olan 

15700 kilo parçıı bezin 25-Mayıı·940 tari
hine rıı.sthyan perşembe gUnü saat 11 de 
kapalı zarfla münakasası yaprlacaktır. 

2 - İlk teminatı 1389 lira 45 kurue olup 
prtnamesi her glin komisyondan parasız 

olarak alına.bilir. 
3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta

rifatı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 

teklif mektuplarım en geç belli r\in ve ııa
atten bir ıaat eveline kadar Kasımpaııa'da 
bulunan komisyona makbuz mukabilin.de 
vermeleri (3682) (2141) 12136 

Yün iplik alınacak 
M. M. Vekôleti Deniz Levazım 

Sntın Alma Komisyonundan: 

Tahmin Be. İlk Te. 
4000 kilo ylin faneln ipliki l 1.800 
2000 kilo yün çorap ipliği 5.600 1305.110 

17.400 
1 - Kapalı zarfla yapılan mlinakasına 

talip çıkmamış olan yukarda cins ve mik
tarı ile tahmin edilen bedeli ve ilk temi
natı yazılı iki kalem ipliğin, 13/mayıs/940 
tarihine rastlıyan pazartesi uilnil saat 11 
de pazarlıkla eksiltmesi yııpılacaktır. 

n. (2093) 12090 

Kar gözlüğü alınac 
M. M. Vekaleti Hnva Satın 

Komiııyonundo.n: 

1 - 20.000 adet kar gcirlüğü paz 
satın alınacaktır. Muhammen bedeli ! 
lira olup kati teminat miktarı 2.750 li 
Pazarlığı 13/5 940 pazartesi gunu sa 
dn hava ıı:ıtın alma komisyonunda 
caktır. İdari ıµrtnaıne ve nilmuncfl 
trün öğlc<lcn sonra komisyondan n!ınS 
Isteklilerin mu::ı.yyen giln ve saatte it' 
minat ve kanuni belgeleriyle komls ~ 
bulunmaları. (2108) 1212 

Yüz havlusu ohnac 
M. M. V ekô.leti Hava Satın 

Komisyonundan: 
1 - 20.000 adet yüz havlusu pazıı 

satın nlınaenktır. Muhammen b d 11 
lira olup kati teminat miktarı 1050 ti 
Pazarlığı 14/5/940 salı glinü saat 10· 
hava satın alma komisyonunda yapı 
tır. İdari '1artnnme ve nümunesi he 
oğleden sonra komisyonda gorülebili' 
tekl!lerin muayyen giın ve saııttc k 1 

mlnat ve kanuni belgeleriyle kom s 
bulunmaları. (2112) ı~ 

Yeleklilt ımmaı ahna"a 
M. M. Vekaleti Havn Satın J. 

Komisyonundan: 

1 - 5.000 metre avcı yeleklik kuın' 
zarlıkla sutın alınacaktır. Muhanurıe~ 
deli 17 .500 lira olup kati temin t il' 
2.625 liradır. Pazarlıgı 13 5 940 pa 
glinü saat 10,30 da lınvn satın nlma it 
yonunda yapılacaktır. İdari ~rtll3ı11e. 
saf ve nümunesi her giin oğleden 
komisyonda görülebilir. İstekt;lerin 
yen gün ve saatte kati teminat ve 
belgelerivle komisyonda bulunmalıırr. 

(2113) 1211 

Tômirat yaphrrlaco 
Vakıflar·Umum MüdürlüğiirtJ 

Lira Kr. 

65 00 Keşif bedeli 

r 
Gökçeoğlu mahallesinde 13 rı 

alı vakıf Belvü Palasın çausı~ 
pencere çerçeveleri ile cam tat11 

Yukarıda mevki ve numarası' 
akıf binada yaptırılacak tarnir•

1 
v 

•' z artıkla eksiltmeye konulmı• ~ 

h alesi 9. 5. 940 perşembe günil d, 

eşte ikinci vakıf apartımanda \ 
ar inşaat m:.idürHiğü dairesind' 

b 
l 
p ılacaktır. 

Taliplerin % 15 teminat f 
iylc birlikte ilan edilen gün ,.c, 
e hnzır bulunmaları illin 0111011 

r 
t 
(2151) ızı42 

300 kilo kalay ah nacak 
Ulus müessesesinin tertip halitaları için kullanılmak üzer'f 

kilo kalay alrnacaktrr. Vermiye talip olanların maim evstl 
1 

birlikte on gün zarfında muteber olacak son fiyatlarını 15 '!'~ 
çarfamba gününe kadar Ulus Müessesesi Müdürlüğüne bild• 
leri ilan olunur. 



ı~. 5-1940 __., 
---~VLET DEMIRYOLLARI 

D ki or ve eczacı 
r nıyor 

:b. D Yoll u M""d" ı••w•• d ld ' an · u ur ugun en: 
l~crni~in muhtelif yerlerinde is
l cdılmek üzere kısım hekimlc
;.1 "e eczacılara ihtiyaç vardır. He.. , ere y -1 t erı ecek maaş 177 lira olup 
acılar k" . '1tnak ın ı 100 lıradır. Serbest bu-
~ ~e yaşları 45 den yukarı ol
tı ?zere taliplerin D. Demiryol
tı ~at ışleri müdürlüğüne müracaat-

. 117 12127 

401ör jenaratör tenvir grupu 

~ 1> ahnacak 
bı • l>. Yolları Sa.tın Alma Komis· 

Undan ı 
ld\ilıaın 

it ıcYy ıncn bedeli 10()()0 lira olan 4 a -
·6..194-0 ar ınotor Jeneratör tenvir grupu 
Jr ıa f Pllzarteai gtinü aııat 15,30 da ka
l &at r Usulü ile Ankara'da idare blnasın-

:n ın alınacaktır. 
ıı lıc · 

b: elli) tnnck fstlyenlerln 750 (yedi 
~Un ta .ıralık muvakkat teminat il: ka

s aYnz ~ın ettiği veıikalan ve teklifleri
liı:ııı &ün ıaat H ,30 a kadar komisyon re
Sar~ Vcrıncleri llzımdır. 

1fiııcıne ttıcl.cr Parasız olarak Ankara'da 
lıı " daırcsinden, Hnydarpap'da tescl-

: a(eVk lef!iğinden dağıtılacaktır. 
194-0) 12005 

akliyat yaptırılacak 
2; D.o. Yon ı l M"d" ı·· nd arı 4. ş etme u ur u-

9~o en : 
a mali senesi içinde Samsun lima

lı bi Vapurla gelecek olan tahminen 
'- n ton k" .. d 1 ~rak oınurün vapur an supa an 
~kled'alınınası ve idare iskelesine 
lpaı ılerck supalan olarak teslimi 

A. ~t~ zarf usuliyle eksiltmeye konul 
r r. 

l'3ir t •. _ 
~e bedon. koınurün muhammen talı -

cı ~ksiJ etı 65 - 70 kuru§tur. 
t l{a trn7 21.S.940 sah gUnU saat 15 
\sırıdYserıde işletme müdürlüğü bi -
llu .a Yapılacaktır. 
llık ~f: girnıek istiyenlerin (735) li
lln t 

1 
• teminat vermeleri ve kanu

ltin·ıayhın ettiği vesika ve beyanname-.,, av· 
bn \r 1 teklif mektuplarını aynı 
liğine saat 14 de kadar komisyon re
taa~h ~eı~eleri veya posta ile iatle
dı Ütlü olarak göndermeleri ta-r. 

Postad 
Urne a Olacak gecikmeler kabul e-z. 

11 i§e · 
OjcJc . aıt mukavele ve gartname 

1 lllsu rı liaydarpaşa, Ankara ve 
ı:nu~·~az: şefliklerinden ve 4 işlet

~tıinıa~rlüğünden parasız olarak da-
1 tadır. ((2076) 12060 
~ 

50natkôr aranıyor 
c.._ ))C\r)et 1) • 
Jirliiğ" enııryoJlan Umum Mü-
s. Urıden· 
ı"a • 

•1tnak 
3
U berniryol atelycsinde çalıştı. 

\re d"~cre birinci sınıf tornacı, frez
\rc 

0 
rneciye ihtiyaç vardır. İmti· 

lerc ~tlup evsafta liyakatı görU -
rilcb·l - 100 lira arasında bir Ucret 
tqrı~1~tektir. İmtihanlar İzmir'de 
Pılacak1a, Eskişehir'de ve Sivas'ta 
l'au tır. 
le~~ olanların İzmir ve Sirkeci'de 
iva•'ta lllUdürlüklerine, Eskişehir ve 

:t.'da c atelye mlidürlilklerine Anka
lıırıur c(r dairesine mliracaatları ilan 

. 2016) 12074 

~ıc VE iNHiSARLAR v. 

Matb~a mürekkebi 

alınacak 
.. !n:hiaart .. r •-q "" Umum MüdürJüğün-

t_ ~ 
~nce ~~e ve mıı.tbu numuneleri mu
ıtltkebı kilo muhtelit cins matbaa 
u - l>a llazarlıkla satın alıncaktır. 
1itı. aa.ıt l• ~arlık 20. V. 940 pazartesi gU
ııat llıbcııı ed ]{aba~ta levazım ve mUba· 
ı1c1alttır. n eki alım komisyonunda ya -

jU ıt~e~artnanıe ve matbu numuneler 
1ı \1 - teı §Ubedcn parasız alınabilir. 
11~ Jrt1tı ekıtıertn pazarlık için tayin o
lrıı~Zerınd~e ~ııatto teklif edecekleri fi-

te rnez n o 7,15 güvenme pnralnrlyle 
oıııııUr kfır komisyona mUracatlnrı 1-

. (3371/ 1950) 11065 e· ıra fıçısı alınacak 
lnhiga 1 

'n: r ar Urnum Müdürlüğün
l _ Ş 

et artnaınc · · · bira f sı mucıbınce 2310 a. 
aktır ıçısı pazarlıkla satın alına-
lı .:_ M 
l.lvaltkat ~!1'1r_nrnen bedeli 22594 lira 

.. llt _ :p rnınatı 1694.50 liradır. 
unu &aat azarlık 23. 5. 940 perşembe 
c"azırn 15 

tc lstanbulda Kabataşta "e tn"ba rn kornis u yaat şubesindeki a -
l\1 - şYonunda yapılacaktır. 

tıbe • artname h .. 
1 ııı \rez . er gun evazım 

a b.a nesındcn 1 . 
ŞrnUdür .. Ye zmır, Anka -

Ukabi}j d luklerinden 112 kuruş 
\1 _ t e alınabilir. 

in stckJiıc · 
Olunan gU rın pazarlık için ta -

c.lltnc Parala ~ ve saatte % 7,5 gü-
16>'ona .r>cJ rıyle birlikte mezkur ko· "' nıeıe · ·ıa (3703/214rı ı n olunur. 

5) 12138 

ANKARA V ALILICI 

Yol inşaatı 
Ankara VaJiliğindcnı 
1 - Ankara - Gerede yolunun 95 + 

000 - 103 + 800 üncü kilometrelerin
de yapılmakta olan yolun bazı yerle
rinde istinat ve iksa duvarlariyle 
menfez inşaatı kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltme 9. 5. 1940 perşembe 
günü saat 15 buçukta vilayet daimi 
encümeninde yapılacaktır. 

3 - Keşif bedeli (20546) lira (60) 
kuruştur. 

4 - Muvakkat teminatı (1540) lira 
(10) kuruştur. 

5 - İsteklilerin teklif mektupları
nı; ticaret odası vesikası, teminat 
mektup veya makbuzlariyle vilayet 
makmına ihale gününden en az 8 gün 
evel istida ile müracaat ederek bu iş 
için alacakları fenni ehliyet vesikala
riyle birlikte yukarıda sözü geçen 
günde saat 14.5 a kadar encümen re
isliğine vermeleri. Bu işe ait keşif ve 
şartnameyi her gün nafıa müdürlü
ğünde görebilecekleri. (1839) 

11851 

Ambar aranıyor 
Ankara Vilayetinden ı 

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

(2094) 12068 

1 adet düdük ahnacak 
Ankara ValiJiğinden: 
Şehir pasif korunma işlerinde kul

lanılmak üzere 7 adet Elsiren düdüğü 
alınacaktır. Muhammen bedeli 700 li
radır. İhale 23 mayıs 940 perşembe 
günü saat 15 te vilayet daimi encüme
ninde yapılacaktır. 

Taliplerin yüzde 7,5 teminatlariyle 
birlikte müracaatları ilan olunur. 

(2163) 12149 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Motosiklet akimlatörü 
ah nacak 

M. M. Vekaleti Satın Alma Ko-
misyonundan: . 

Hepsine tnhmin edilen fiyatı: 16.000 lıra 
olan 400 adet motosiklet akimlatörü pa-
2:arhkla. ı;atın alınacaktır. Pazarlığı : 10.S. 
940 cuma günü saat 11 dedir. Kati temina
tı: 2400 lira olup ıııı.rtnamesi k~misyondn 
görülür. Taliplerin muayyen vakıtte M. M. 
V. Sa. Al. Ko. da bulunmalan. 

(2032) 12039 

Elektrik yaptmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Keşif tutarı: 1201 lira 75 kurus olan 

hangar elektriki pazarlıkla Y~Pt.~rı.1.acak
tır. Pazarlığı: 20.5.940 pazartesı r.unu ıaat 
ıı dedir. Kati teminatı: 180 li~a 27 kuruş 
olup şartruımesi 7 kuruşa kom!syondıın a
lınır. Taliplerin muayyen vnkıttc M. M. 
V. Sa. Al. Ko da. bulunmaları. 

(2030) 12037 

Yazı makinası alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
İki yüz otuz bes adet normal şaryolu ve

ya portatif ile on beıı ndet 62 veya. 80 san· 
timlik uzun ııaryoluki ceman 250 adet yau 
makln~sl 10 mayıs 940 cuma günU saat 10 
da Ankarada M. M. V. ıatın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Normal sar
yolu makinıı.lıı.r için bcherine 210 ve por
tatifer için 125 ve uzun ııaryolular ic:in 
b~hcrine 550 lira fiyat tahmin eılilmistir. 
Mayıs 1940 ayı zarfında teslim edebilecek 
surette ellerinde yazı makinası olanların 
verebilecekleri mnkinalardan birer nümu
ne ile birlikte ve 8260 liralık kati teminat
ları ile beraber pazarlık gUn ve saatında 
Ankradn M. M. V. satın alma KO. da ha
zır bulunmaları. 

Bu makinalann hepsinin birden alınma. 
sı mümkün olmadığı takdirde beşer ve da. 
ha yukarı partiler halinde ayn. ayrı talip. 
!erden de ıılınabilec:ğinden isteklilerin 
verebilecekleri miktarlar üzerinden ve YU
karıki tahmin fiyatlarına göre kati temi-
nat':1~rnı ı<etirmeleri (2056) 12057 

Kardif kömürü ahnacak 
M. M. Vekaleti Merkez Satm Al

ma Komisyonundan: 
1) 29 - .. - 1940 tarihinde talip zuhur et? 

miyen 3000 ton kardif kömürüntin tekrar 
pazarlık münakasıı.sı 10-5-1940 tarihine rnst
hyan cuma günü saat 14 de Vekalet bina. 
11nda müteııekkil komisyonumuzda icra e
dil :cektlr. 

2) Tahmin edilen bedeli 106.500 liradır. 
İşbu tahmini fiyatı % 56 takas primi da -
bildir. Şartnamesi 532 kurulj ve ilk temina. 
tı 6575 liradır. 

3) Şartnamesini almak istiycnlerin her -
gün ve eksiltmeye girmek istiyenlerin de 
belli gün v: ınattc komisyona müracaatla.-
"· (2035) 12076 

Sut kostik alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
1000 kilo sut kostik pazarlıkla satın alı

nacaktır. Pazarlığı 10-5-~ cuma günü sa
at 14 dedir. Kati teminatı: 351 lira olup 
~rtnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 
muayyen vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da 
bulunmaları. (2058) 12081 

Hamam takımı ahnacak 
M. M. Vekaleti Sntın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı 4,000 lira 

olan ve peııtcmab ile birlikte dört par~adan 

- -

ULUS -7-
ibaret bulunan hamam takımı puarlıkla a
lrnaca.ktır. İhalesi 10-5-940 cuma &Unü ııa
at on beştedir. Talip olanl:ınn kntt temi
nat mcktuplariyle birlikte ihale gün ve aı:ı

atindc M. M. V ekli eti aatın alma komisyo-
nuna müracaatlan. (2155) 12144 

Fofograf ~er(evesi yaptmlacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 1000 lira 

olan 21 adet 1 ;22x0,85, 440 adedi 0,70x0,50 
ebadında olmak üzere 65 adet fotograf pa -
zarlıkla !;er!;evelendirilecektlr. Pazarlığı: 

9.5.940 perşembe günü saat 10 dadır. Kati 
teminatı: 150 liradır. Taliplerin muayyen 
vakitte M. M. V. Sa. Al. Ko. da bulunma-
ları. (2150) 12145 

Fener ve maske alınacak 
M. M. Vekfıleti Satın Alma Ko

misyl..nundan: 
200 tane sönmez fenerle 100 tane Ruam 

maskesi 10/mayıs/940 cuma günü saat 10 
da Ankııradn M. M. V. satın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Fenerlerin bc
herine 200 kuruş ve m:ıskelerln bcherine 
275 kuruş fiyat tahmin cdilmiııtir. !ııtekli
lerin 101 lira 25 kuruşluk kati teminatları 
ile birlikte pazarlık gün ve saatında KO. 
da bulunm:ıları. (2119) 12128 

Veteriner sand!ğı ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundnn: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı bes 

lira olan yüz adet demir çenberli veteriner 
ecza ambalaj sandığı 10/mayıs/940 cuma 
günü saat 10 da pazarlıkla ı;atın alınaca
ğından isteklilerin 75 liralık kati teminat
ları ile birlikte pazarlık gün ve sutında 
Ankarada M. M. V. Eatın alma KO. da 
bulunmaları. (2121) 12130 

Calcef düğmesi alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Bir milyon tane büyük ve iki yüz bin ta. 

ne küçük mat renkte madeni ceket düğ. 
mesi 13/mayıs '940 pazartesi giiııü saat 10 
da Ankarada M. M. V. satın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Büyük düğme. 
lerin beherine 68 ve küçüklerin beherine 
58 santim fiyat tahmin cdilmirttlr. İstek
lilerin 1194 liralık ka ti teminatlan ile bir
likte pazarlık giln ve saatında mezkOr KO. 
da bulunmaları. (2120) 12129 

Wolfm ve miliampermetre 

ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Hepsine tahmin edilen fiyatı: 2660 lira 

olan 150 adet \Voltm ve mlllnmpcrmetrc 
pazarlıkla satın alınacaktır. Pazıtrhğı: ıo. 
5-1940 cuma gtlnU saat ll dedir. J{ııtt te -
mlnatı: 399 l!ra olup §artıınmcsl komıs • 
yonda görUIUr. Taliplerin muayyen vakitte 
M.M.V. Sa . .Al. Ko.da bulunmaları. 

(2150) 12155 

1000 adet bornoz alınacak 
M. M. V cl<aleti Satın Alma Ko

m isyonund an: 
Beherine tahmin C'dllen fiyatı 870 kunı11 

olan 10.00 adet bornoz pazarlıkla satın a. • 
Jınacaktır. İhalesi 10·15-1940 cuma gUnU sn· 
at 15.80 dadır. Talip olanlar ko.U temlnat
larlyle birlikte pazarlık gUnUnde M.M. ve
kO.letl e:ıtınıı.lnın komisyonuna mUracaat -
ları. (2154) 12143 

Tire fanila ah nacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beherine tahmin edilen fiyatı i4,90 ku· 

ruı.ı olıı.n 20000 adet tire fanlle pazarlıkla 
alınacaktır. İhalesi 11-5-1940 cumartesi gU· 
nU saat ll dedir. Talip olanların katı temi· 
natlariyle ihale gtln ve saatinde M.M. ve· 
kll.letl s:ı.tın alma komisyonunda bulunma· 
lnrı. 

V1LA.YETLER 

arsa 
İzmir Belediyesinden: 
14 üncü adanın 1305,50 metre mu -

rabbaındaki 19 sayılı arsasının satışı 
yazı işleri müdürlüğündeki şartna -
mesi veçhiyle kapalı zarfla arttırma
ya konulmuştur. Muhammen bedeli 
15666, muvakkat teminatı 117 5 lira -
dır. İhalesi 20.5.1940 pazartesi günil 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta· 
rifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat 16 
ya kadar encümende riyasete verilir. 

(1575/ 2124) 12133 

Maden kömürü ahnacak 
İzmir Belediyesinden: 
Havagazı fabrikasının sekiz aylık 

ihtiyacı olan 6000 ton Zonguldak ze· 
rodis lave maden kömürünün satın a
lınması havagazı müdürlüğünden 180 
kuruş mukabilinde tedarik edilecek 
şartnamesi mucibince yeniden kapalı 
zarflı eksiltmeye konulmuştur. Mu -
hammen bedeli beher tonu 12 liradan 
72000 lira muvakkat teminatı 4500 li
ra ve ihalesi 20.5.1940 pazartesi günil 
saat 17 dedir. 2490 sayılı kanunun ta
rifatı dahilinde hazırlanmış teklif 
mektupları ihale günü azami saat 16 
ya kadar encümende riynsete verllir. 

(1576/2128) 12134 

Hükumet konağı inıaah 
Malatya Defterdarlığından: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Ma

latya merkez hükümet konağı ikma
li inşaatı 

2 - Bu işe ait evrak 
A) Keşif varakası 
B) Hususi ve fenni şartname 
C) Mukavelename 
D) Eksiltme şartnamesi 
3 - Yapılacak inşaatın keşifbedeli 

1 i3809 lira 65 kuruştur. 
4 - Muvakkat teminat (9940) lira 

(49) kurugtur. 
S - Eksiltme MaJatY.a defterdarlı· 

ğında 20. 5. 940 tarihine rutlıyan pa
zartesi günil saat 15 te komisyon hu
zurunda yapılacaktır. 

t5 - Bu inşaat kapalı zarf usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

7 - İsteklilerin ihaleden 8 gUn cvel 
nafıa müdürlüğünden ehliyet vesikası 
almaları lazımdır. 

8 - Teklif mektubunun 2490 sayı
lı kanunun hükümleri dairesinde ha
zırlanarak ihaleden bir saat evci ihale 
komisyonu riyasetine verilmesi meş
ruttur. 

9 - Postada vuku bulacak gecik
melerden dolayı mazeret ve mesuliyet 
kabul edilmez. 

ıo - Tafsilat almak istiyenlerin 
defterdarlığa ve nafıa müdürlüğüne 
müracaat etmeleri illin olunur. 

(3543/ 2046) 12043 

Ekmek ahnacak 
C. Antep C. Müddeiumumiliğin • 

den: 
1 - G. Antep cezaevinin 1.6.1940 

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

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

3 - Muvakkat teminat bin iki yüz 
liradır. 

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

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

6 - Eksiltmeye talip olanlar 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddele
rinin emrettiği vesikaları ibraz ede
ceklerdir. 

7- Şartname G. Antep C. müddeiu 
mumiliği cezaevi müdilrlüğünde her 
gün çalışma saatlarında görülebilir. 

(1841) 11876 

Gazino binası yıkhnlacak 

KAGIT FİATLARI 
Sümer Bank Sellüloz sanayii müessesesinden : 

Ahvali hazıra dolayıaile ham madde fiyatları yükselmiş bulun -
duğundan İstanbul'da Yemiş İskelesinde kAin Satıf Depumuz, kA
ğıtlarda asgari bir balya ve mukavvalarda asgart bir paket olmak 
üzere, badema aşağıda yazılı fiyatlar üzerinden aatı§ta bulunacaktır: 
Birinci hamur yazı kağıdı Kilosu 50 KurU§ 
İkinci hamur yazı kağıdı " 39 .. 
Biletlik kağıtlar ( Beyaz ) • 39 • 
Biletlik kağıtlar (Renkli ) • 42 .. 
Bir taraflı seJlüloz ambalaj kağıdı 
Beyaz 80 gram ve yukarısı • 39 • 
Beyaz 80 gramdan aşağısı " 415 .. 
Bir taraflı renkli sellüloz kağıdı •• 48 .. 
İki taraflı renkJI sellilloz k!ğıdı •• 54 • 

Kraft ambalaj kağıdı "' 39 " 
Kraft taklidi ambalaj kAğıdı • SS .. 
Şrenz bakkal kfiğıdı 70 ve 110 gramlık " 25 ., 
ı ı O gramdan yukarısı .. 24 • 

Beyaz karton Paketi '705 .. 
Gri karton " 545 " 

Diğer şehirler tüccarlarının istifadesini temin için badema bu gi
bilerin yukarıda yazılı Satış Depomuzun adresine istedikleri kağıt
ları bildirmeleri ve ayni zamanda kağıt bedellerinin havalesile k!
ğıtları depomuzda teslim alacak kimsenin isim ve adresini işftr et
meleri tazımdır. Talepler sıraya konulacak ve depodaki mevcut niS-
betinde karşılanacaktır. 1757 

umum müdilrlilğilne ve Antalya orman 
çevirge müdürlüğüne milracaatları. 

(3285/ 1910) 11912 

Taş ihzarı 

Antalya lıbaylığındıuı: 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 
Pınarbaşı Belediyesinden: 

Vekaletçe tasdik edilen plan ve 
projelerine göre 18.758 lira keşif be
deli olan kasabamız hidro elektrik te
sisatı yaptırılacağından taliplerin ve 
daha fazla izahat almak istiyenlerin 
şifahi ve tahriri surette belediyemize 

ı - Antalya - Manavgat yolunun 
46 ..J.. 000 - 54 -t- 000 kilometreleri 
arasında 6400 metre mikabı kırma taş 
ihzarı işi 17280 lira keşifli bedel üze. 
rinden ı. 6. 940 cumartesi günü saat 
on bire kadar kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konmuştur. 

İzmir Belediyesinden: 2 _ Teklif mektuplarının 2490 sa-
Şehir Oteli yapılmak üzere temel yılı kanunun 32 inci maddesi tarifatı 

kazıklarının çakılması ve çıkarılacak dairesinde ve ehliyet vesikasiyle bir
enkazdan kabili istifade olanları Be- likte aynı günde saat ona kadar ida· 
lediyeye terkedilmek tartiyle mevcut reihususiye binasında toplanacak o -
gazino binasının yıkılması işleri için lan daimi encümen reisliğine teslim 
tayin edilen 15.4.940 tarihinde talip edilmesi Hizımdır. 

müracaatları ilan olunur. 12022 

NAFIA VEKALETi 

ilônı 
çıkmadığından bir ay müddetle pa - 3 _Muvakkat teminat mikdarı 1296 
zarlığa bırakılmıştır. Keşif bedeli liradır. 

Yapı işleri 

Nafıa Vekô.Jetinden ı 

34309 lira 25 kuruş muvakkat teminatı 4 _ lşin bitme tarihi 940 ağustos ı. - Eksiltmeye konulan iş: Anka-
2574 liradır. Taliplerin 15 mayıs 1940 sonudur. İsteyenler şartname ve ra Gençlik parkı ikinci kısım inşaatı
çarşamba günli saat 16 ya kadar hafta- saireyi encümen bürosunda görebilir· dır. 
nın pazartesi, çarşamba ve cuma gün- ler. (3667 / 2142) 12137 Keşif bedeli: 113472 liradır. 
leri encümene müracaatları. 2. _ Eksiltme 17.5.1940 cuma günU 

<
1471

-
1982

> 
11977 2 Muhavvile merkezi tesisi saat 15 de nafıa vekaleti yapı ve imar 

Hastane inşaatı İstanbul Elektrik Tramvay ve Tü- işleri reisliği eksiltme komisyonu o-
dasında kapalı zarf usuliyle yapıla • Elazığ Nafıa Müdürlüğünden: nel l~letmeleri Umum Müdürlüğün- caktır. 

1- Memleket hastahanesi ikinci kı- den: 3. _ Eksiltme şartnamesi ve buna 
llım ı'nşaatı 27. 4. 940 dan itibaren 20 1 - İki adet muhavvile merkezinin 

k müteferri evrak 5 lira 67 kuruş bedel gün müddetle kapalı zarf usulilc ek • tesisi işi eksiltmeye onmuştur. . 
1
. 

2 _ Muvakkat teminat 25.350 lira- mukabilinde yapı ve imar işleri reıs ı-
siltmeye çıkarılmıştır. ğirıden alınabilir. 

2- Bu işe ait evrek ıunlardır : dır. 
1 İstekliler bu evrakı Elazığ Nafia 3 - Eksiltme 1/8/ 940 per§Cmbe gü- 4. - Eksiltmeye girebilmek için in-

.. t 15 d etro han b'ınasının be teklilerin 6923 lira 60 kuru~luk mu-müdürlüg~ünden 188 kuruş bedel mu- nu, saa em - :r 

· · k t d t !anacak olan arttır "akkat teminat vermeleri ve nafıa ve. kabilinde alabilirler. şıncı a ın a op - • 
A- Hü15.sai keşif, ma ve eksiltme komisyonunda yapıla- kaletinden bu işe girebileceklerine 
B- Tafsilat keşfi ve proje caktır. dair alınmış vesika ibraz etmeleri 1! • 
c_ Vahidi fiyat cetveli, 4 - Bu işe ait şartnameler 27 lira zımdır. Bu vesika eksiltmenin yapı -

- Hususi ve fenn prtname, D i mukabilinde idare veznesinden tevzi lacağı günden en az sekiz gün evel is-
E- Bayındırlık işleri genel ve yap edilmektedir. teklilerin bir istida ile nafıa vekfıle-

5 - Teklif mektuplarının hazırlaişleri 940 fenni şartnamesi, 
narak kapalı ve mühürlil bir zarf i -F- Mukavelename projesi, 

J- Eksiltme şartnamesi, çinde saat 14 de kadar dördüncü kat-
3- Eksiltme 16. 5. 940 perşembe gü- taki komisyon katipliğine imza mu-

tine müracatJarı ve dilekçelerine en 
az bir kalemde - 40.000 - liralık bu işe 
benzer bir iş yaptıklarına dair işi yap
tıran idarelerden alınmış vesika rap
tetmeleri muktazidir. Bu müddet zar
fında vesika talebinde bulunmıyanlar 
eksiltmeye giremiyeceklerdir. 

nü saat 15 de Elazığ Nafia dairesinde kabilinde verilmiş olması lazımdır. 
yapılacaktır. (3625/ 2081) 12122 

4- Eksiltmeye girebilmek için is - ---------------
tckliler 2825 lira 1 kuruş muvakkat te-
minat vermesi ve bundan başka aşağı-

ASKERlFABRIKALAR 

daki vesikaları ibraz etmesi lazımdır. k 
A- İhaleden en az 8 gün evel vila • Marangoz tezgahlan alınaca 

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

yete müracaatla eksiltmeye girebilmek 
için alınmış ehliyet vesikası. 

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

Jomah bir Mühendis veya Mimar bu -
lunduracaklarına dair taahhütname. 

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

Katran ağacı satışı 
Antalya Orman Çevirge Müdür

lüğünden: 
1- Antalyanın Kaş kazasına bağlı 

Karatepe devlet ormanından bir sene 
müddetle ve kapalı zarf usulü ile 917 
metre mik5p gayri mamUl katran ağa
cı 20 gün müddetle arttırmaya çıka -
rılmıştır. 

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

3- Katranın beher gayri mamQl 
metre mikabı 780 kuruştur. 

4- Muvakkat teminat 536 lira 45 
kuruştur. 

5- Teklif mektupları 10. 5. 940 gü
nü saat 14 de kadar behemehal Antal
ya orman müdlirlüğünde müteşekkil 
komisyon reisliğine verilmelidir. 

6-- Şartname ve mukavelenameyi 
görmek istiY.enlerin Ankarada orman 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür 
Jüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Rende, plli.nya, verıit, testere, freze, mak
kap çakı bileme tezılhı ve aaire ıibi yeni 

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

veya az kullanılmış marangoz tezgihları a- .:! il il il il 111111111111111111111111111111 !:. 
lınacaktrr. Elinde böyle tezgahlar olup ta - • • -

satmak istiyenlerin bir mektupla Askeri = HOLIVUD resmı ge~idi = 
Fabrikalar umum müdürlüğüne müracaat : : 
etmesi ve bu mektuba tezgahların ebat ve : ALİCE FA~ - DON AMECHE : 
evsafiyle markasının ve fiyatının da ilfive. ı '=t1111111111111111111111111111111111111 ır 
ıi rica olunur. (2150) 121'4-1 

Aşağıda yazılı tezgôhlar müteahhitleri 
nam ve hesabına satın alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Clınıl ve mlktan 
Muhammen bedeli 

Lira 
12 adet makkap tczgflhı 6500 

2 adet torna tezgı\hı 13000 

2 adet masa makkap tezgAhı 1000 

Muvakkat teminatı 
Lira Kunııı İhale tarihi 

14-15·19t0 salı gtinU saat 
14.30 da 

f87 50 

975 00 

75 00 

14·5-1940 salı günU saat 
15 te 
14-15-1940 salı günU saat 
15.SO da 

Cins ve mlktarlarlyle muhammen bcdel1erl yukarıda yazılı tezgAhlnr mUteahhlUeri 
nam ve hesabına hizalarında göstC'rtlen gtin ve saatlerde aakcrt fabrikalar umum mü
dilrlU#"ll merkez satın alma komisyonunca pazarlıkla lhalıı edileceklcrdlr. Şartname
leri parasız olarak komisyondan verilir. Taliplerin hlzıılnrındakl muvakkat teminat
la. 2490 sayılı kanunun 2 ve 8. maddelerlnd eki vesalkle komisyoncu olmadıklarına ve 
bu işle alAkadıtr tüccardan olduklarına dair ticaret odası vcetko.slyle mczıror gUn ve 
saatte komisyona mUracaatıan. (2168) 12150 

- Müzeyyen Abla'mn piyango giıednden = Adres vermeden bilet alan Bay Sabrinin 20284 numaralı bileti- E: = ne 15.000 ve yataklı vagonlar şirketinde bulunan Bay Kazımın E =: 20687 numaralı biletine de 20,000 lira isabet etmiştir. Çıkan ikra- :E = miyeleri gişemizden almak için müracaat etmeleri. 1797 :: -
-=illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllf fi=' 
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Umumi heyet toplantısına dôvet 
Ankara Bah(e!i evler Yapı Kooperatifi İdare Heyetinden: 

Şirketimizin 30. 3. 940 ve 27. 4. 940 tarihinde yapılan umumi hey
et toplantısında ruznamede mevcut olup o gün görüşülemiyen aşa
ğıda yazılı hususat 25. 5. 940 cumartesi günü saat 15 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 
asli ve altı yedek azalığa yenilerinin seçilmesi, 

4- Müddetleri biten üç mürakip yerine yenilerinin seçilmesi. 
1784 

::!Jlllllllllllllllllllllllllllllllf llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. - -- -
~ Ereğli havzası kömürleri sahş birliğinden : ~ 
= 3780 numaralı kanuna müsteniden 2/ 12899 numaralı kararname- --= nin 3 sayılı kararına göre teşekkül eden = = ·· Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, = 
- Merkezi ZONGULDAKTADİR :: 
_ Birlikten Kömür almak istiyen müstehliklerin 15 Mayıs 1940 ta- := 
:= rihine kadar !stanbulda Tophanede İskele caddesinde 28 numarada := =: ve 15 Mayıs 1940 tarihinden itibaren de doğrudan doğruya Zongul. := = dakta SATIŞ B1RLlô1 MEP.KEZİNE müracaat eylemeleri 1§ - = 

zımdır. = -- KÖMÜR SATIŞ ŞERAİTİ : = --- 1- Kömilr alıcılarının Kömür bedelini peşinen ödemeleri şarttır. := --- 2- Kömürler Havzada F. O. B. olarak teslim edilecektir. -- -Telgraf adresi : ZONGULDAK - SATIKÖMÜR -- ---Telefon : 145 ZONBULDAK --- 6123 --- -
'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllr;::" 

Tü(carların nazarı dikkatine 
Ankara Ticaret ve Sanayi Odasından : 

-...,,...-

Ticaret ve Sanayi odaları kanununun hususi maddesine göre kendilerini 
henüz odaya kayıt ettirmemiş olan hükmi ve şahsi ticaret müesseselerinin 
odaya müracaat ederek kayıt muamelelerini yaptırmaları aksi takdirde ve 
yapılacak tetkikat neticesinde odaya kayıt olunmıyanlar hakkında odalar 
kanununun bu husustaki maddesinin tatbik olunacağı ilan olunur. 

İngiltere'de mevcut birçok sanayi fabrika ve müesseselerinin kıtaloğ ve 
adreslerini havi neşriyat odaya vürut etmiş bulunduğundan tile ların bu 
hususta maio.mat almak üzere her gün odaya müracaat edebilecekleri ay-
rıca il&n olunur. 1751 

..aııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa.. -

JLUS 

Acele sahhk veya kirahk 
İstruıbulda Pendik deniz kenarında 
garaj, bağ, bahçe, rneyva ağaçlarını 
havi köıık. MUrncaat : Telefon: 44036 

~------' 
Mozayık • Marka 

Tecrübelerden sonra bundan daha 
üstün mozaik olm.adı!ı anlaşılmıştır. 
Ankara Hüseyin Orak. Telefon 2078 
Fabrika Bözöyük'tedir. 535 

. J 111. 1 •• 1. 11. 1111 •• 1 •• 1111. 1. 1. 111111 •• \. 

Enver Baki 
Kadın terzisi 

A telyesini tevsi an Ulus mey
danında Koçak apartman 1. ci 
kata naklettiğini sayın müşteri
lerine bildirir. 

Telefon : 1769 

-. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • r 

Mühendislerin nazarı dikkatine 
Kırşehir Belediyesinden: 

Kırşehirde kargir olarak yapılmış 
hamam muhtacı tamir olduğundan 
keşfini yapacak ve bu işten anlayışlı 
mühendislerin belediyemize müracaa-
tları ilan olunur. 12156 

Umumi heyet foplanflsı 

ANKARA BELEDiYESi 

Motopomp alınacak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Belediye itfaiyesine lüzumlu 

olan (12.000) lira kıymeti muhamme
neli biri büyük ve diğer üçü küçük 
dört adet motorpomp alınması kırk 

beş gün müddetle ve kapalı zarf usu
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 18.6.940 salı günU saat 
11 dedir. 

3 - Teminat 900 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün enciimen kalemine mü
racaat etmeleri ve isteklilerin de 
18.6.940 salı günü saat ona kadar tek
lif mektuplarını belediye encümenine 
vermeleri iHin olunur. (1972) 11994 

İstimlôk karan 
Ankara Belediyesi imar Müdürlü 

ğünden: 

Duatepede açılacak yeşile kalbi i. 
cap eden ve mutasarrıfı Ömer oğlu 
Ragıp'ın ikametgahı maliim bulun
mamasından 3710 numaralı kanunun 
10 uncu maddesine tevfikan tebligat 
yerine kaim olmak üzere gazete ile i-
lanına lüzum hasıl olan kadastronun 
332 inci adasının 11 numaralı parse -
lindeki arsanın altı yüz elli yedi lira 
doksan altı kuruş mukabilinde istim
laki tekarrür etmiştir. Mutasarrıfının 
veya ilgililerinin bedele bir itirazları 
varsa işbu iliinın neşri tarihinden iti
baren on beş gün zarfında 3710 numa
ralı kanunun 12 inci maddesinin tayin 
ettiği mercie müracaat etmeleri ilan 
olunur. (2140) 12154 

Kavafdıderedeki arsa 
Türkiye iş Bankası Mcmurlnn Sahiplerine 

Yardım Cemiyetinden: 
Ankara Belediyesi imar Müdürlü-

Cemiyet umumi heyetinin ruzna- ğünden: 
mesinde yazılı nizamnamesinin 3 ve Kadastro İmar 
5. inci maddelerinin değiştirilmesi ada N 0 : ada No: 
için 15. 5. 1940 çarşamba günü saat 10 __ _ 
da Ulus meydanınoa fürkiye İş Ban
kası binası :Jahilindeki daird mahsu
sa· ında toptamıclğı ila.1 olunur. 

1792 

.:!, ...... K i R E Ç 1111111~ 
: Küıahr• ııamiyle manıf, pir•uda eıi yok· = 
:ıur. l:ıı yiikıtk ••ndımıın verdiğini, iic mlt!dİr : 
:hu İntaal yapaıı anlamıttır. Ankara ıcantası : 
:f.füınin Orok Telefon 2078 J175 -

1663 
1101 

1103 
1104 
1113 
1122 

2509 
2510, 2511, 2512, 2513, 2517, 
2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 
2523, 2524, 2525, 2533, 2534, 
2535, 2536 
2516 
2514, 2515, 2523, 2536 
2526, 2527, 2528, 2529, 2530 
2531, 2532, 2537, 2538, 2539, 
2540, 2541, 2542, 2543. 2544, 

• . - .. 
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Piyangonun en büyük ikramiy 

O lirayı 
Memurlar Kooperatifinin sattığı 342 

numara kazandı. Siz de kazanmak istiy 

sanız biletinizi 

Koo er ·ı iı leri en hnız. 

..111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 --
Ambar • 

ın aatı 
...:> 

--------- Ofisinden: Toprak Mahsulleri ----
- Çorlu istasyonunda inşa edilecek olan ve keşif bed. 
= 36542.82 lira muvakkat teminat mikdan da 2740.71 1 
_ tutan anbar ve idare binalrınm ihalesi 15. S. 1940 tarihin 
: saat 15 te Ankarada Ofis binasında pazarlıkla yapılac 
: tır. 

= Fazla malumat almak istiyenlerin OfisTeknik Büro F 
: isliğine müracaatları ilan olunur. (2158) 12147 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt 

Nazarı dikka e 
Belediye Reisliğinden: 

İcra Vekilleri Heyetinin yüksek tasviplerine ikti 
eden koordinasyon heyetinin 5 numaralı kararr ahka 
mucibince şehrimizdeki resmi dairelerle büyük mali ve 
nai müessesatm mevsim sonuna kadar olan kok taleple 
ni ve bunların en son bir sene zarfında filen nekadar k 
sarfettiklerini gösteren cetvelleri 15. 5. 1940 tarihine l< 
dar behemehal Etibank mahrukat servisine vermiş bul 
malan Iazrm gelmektedir. Bu müddet zarfında ihtiya~~ 
nm geçen seneki fili sarfiyatları yekunu ile birlikte go, 
dermemiş olan daire ve müesseselerin kok ihtiyaçları iç 
Etibankın hiç bir hizmet ve külfet deruhte etmiyeceği 

---- Ereğli kömürleri işletmesi kömür 
satış şubesinden : 

= ; 11111111111111111111111111111 llll lll I • ,. 
2545, 2546, 254i, 2548, 2549, 
2550, 2551 

Iakadarlara ilan olunur. (2171) 12153 

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

: " Ereğli Havzası Kömürleri Satış Birliği ,, ne = 
E devrcdilmiı olduğundan alakadarların her türlü işleri için 15 Ma- _ 
: yıa 1940 tarihinden itibaren Merkezi ZONGULDAKTA buluna- : 
E cak olan adı geçen Sat.Jş Birliğine müracaat etmeleri. 6124 : -'"111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111,. 

Mazot tank temelleri inşa ettirilecek 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
Ankarada elektrik şirketi tarafından gösterilecek yerde 2 adet 

100 ve 2 adet 250 tonluk tank'a mahsus dört adet beton temel yap
tırılacaktır. 

Talip olanlar, meccanen fenni şartnameyi almak üzere mezkur 
§lrket başmühendisliğine müracaat edebilirler. 

Tekliflerin en geç 11 mayıs cumartesi günü saat 10 a kadar şir-
ket müdüriyetine verilmiş olması Uizımdır. 1793 

ADLiYE VEKALETİ 

Bir memur alınacak 
Adliye Vekaletinden: 

Ayniyat muhasipliği 50 lira iicretli 
kAtipliği münhaldir. Bu vazifeye talip 
olanların 15/mayıs/940 ~arşamba gü
nü saat 14 de yapılacak olan müsaba
ka imtihanına iştirak edebilmek üze

re memurin kanununun 5 inci madde
sinde yazılı vesikalariyle 14/mayıs / 

940 günü akşamına kadar zat işleri u
mum müdürlüğüne müracaatları. 

(2136) 12135 
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Ankara Lv. Amirliği Sa. Al. 
Ko. na gönderilen hariç askeri 

kıtaat ilanları 

Tômirat yaptırılacak 
İstanbul Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
Tophanede Lv. eşya ve teçhizat anban -

nın tamiriyle eski Feyziye mektebi bina -
sının inşa ve tamirinin 10-5-940 cuma gü
nü saat 14 de Tophanede İstanbul Lv. ii - 1 
mirliği satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. Keşif bedeli 28579 lira 60 kuruştur. 
İlk teminatı 2143 lira 50 kuruş, keşif ve 
şartnamesi komisyonda görülür. İsteklile
rin kanuni vesikalariyle belli saatt: komis-
yona gelmeleri. (2103) 12104 

Milli piyangonun, 19 mayısta, 19 mayıs stadyo
nunda yeni otomatik makinelerle çekeceği 19 MA
YIS biletlerini satışa çıkardım. Talihinizi uğurlu 

elimden deneyiniz. 2. inci tertip birinci keşide bi
letiniz nereden alınmış olursa olsun, ikramiye ve 
amortisini veriyorum. Numaranızı aldığınız yerden 
takip edebilmeniz için de bir vesika verilir. 

Bankalar caddesi No. 28 Tan Terzi Evi yanında 
Tan piyango gişesi sahibi Hafi Araç 1794 

ASKERLİK lSLERl 

Şoförlerin yoklamaları 

yapılacak 

Ankara Yabancı Askerlik Şube· 
sinden: 

1 - Ankara'da yabancı olnrak bulunan 
ehliyetnameli şoförlerin yoklamaları yapı
lacağından aşağıda yazılı gijnlerde ögleden 
cvel 12 ye kadar doeum sırasiyle ehliyetna
mesi askerlik vesikası nlifus cilzdanlariyle 
birlikte ~beye müracaatla yoklamalarını 

yaptırmaları lazımdır. 

2 - Yoklaması yapıldığına <bir nüfus 
cüzdanında kayıtlı bulunmıyanların seyrlse
f erce çalışmalarına müsaade edilmiyeceğin
dcn Ankara'da buluruuı her yabnncı şoför 
muayyen gijnde şubeye müracaat etmeleri 
ve izdihama mey.dan verilmemek üzere cet
velde yazılı gijnlerd~ki doğumlulardan ol
mıynnlann gelmemeleri ilfi.n olunur. (2160) 

Tarihi 

10/5/940 
11/5/ 940 
14/5/ 940 
15/5/ 940 
17/5/ 940 
18/5/ 940 
21/ 5/ 940 
22/5/ 940 
24/ 5/ 940 

Hangi doğurnlularm 
geleceği 

311/ 313 
314/ 3Hi 
3171319 
320/ 322 
322/ 324 
325/ 327 
32.s/ 330 
331/ 333 
334/ 336 

121-48 

Aranıyor 
Finlandiya elçiliği için en a

şağı altı odalı bir apartıman da. 
iresi veya bir ev aranıyor. İstek
liJerin Ankara Palas'ta elçilik 
katibesine müracaatları. 1783 

U L U S - 21 inci yıl. - No. 6738 

İmtiyaz sahibi 

lskender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

l 
Mümtaz Faik FENiK 

Müessese MUdürii: Naslt ULUG 
ULUS Basımevi ANKARA 

.J. 

Kavaklıderede vaki olup yukarıda 
kadastro ve imar ada No. Jarı gösteri- -------------------------
len aal~an1n imar vaziyetleri tesbit ve 

Vekiller Heyetince de tasdik edilmiş
tir. Bu adalarda arsaları bulunanların 
çaplarını almak üzere imar müdürlü
ğüne müracaatları iian olunur. 

(2170) 12152 

Fotin ve getir alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
ı - Zabıtai belediye komserleri i

çin 5 ve memurlar için 85 ki ceman 
90 çift fotin ve getiri pazarlıkla alı
nacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (612) lira
dır. 

3 - Teminat (91,80) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 14/ 5/ 940 salı günü saat 
10,30 da belediye encümenine müra-
caatları. (2123) 12131 

Fren balatası alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
1 - Otobüsler için 45 metre fren 

balatası pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedeli (675) lira

dır. 

3 - Teminat (101,25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen

lerin enciimen kalemine ve isteklile
rin de 10/ 5/ 940 cuma günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatla-
rı. (2124) 12132 

HARiCİYE VEKALETi 

Sahlık eşya 
Hariciye Vekaletinden: 
Vekaletin miistamel ve hurda bazı 

eşyası 24 mayıs 1940 cuma günü saat 
16 müzayede ile satılacağından istek
lilerin müzayede günü Vekalet leva
zım müdürlüğüne müracaatları. 

(2169) 12151 

YENİ SiNEMA 
Bugün bugece 

Dansın zaferi 
Baş rolclc: Fred Astalro 
Dans kırnlının en son esert 
Zevk - Neşe - Zarnfet - Dans 
Umumt arzu Uzerlne 
Sruıt: lG,30 scruı.sında 

ZAZA 
Cla.udettc Colbert ve 

Herbert Marşhal 
Seanslar: 14.30 - lG.30 -18.30 ve 21 de 

İn aat i!ônı 
Malatya Bez ve İplik Fabrikalan Türk Anonim Şirketind 

1 - Malatya mensucat fabrikasında usta aile evleri inşaatı 
hidi fiyat esasiyle ve kapalı 2arf usuliyle eksiltmeye konulmuş 

İşbu inşaatın muhammen keşif bedeli 44.886.60 liraaan ibare 
2 - Eksiltme evrakı 5 lira mukabilinde Ankarada Sümerba 

muhaberat müdürlüğünden veya Malatyada mensucat fahri 
muhabcrat şefliğinden alınabilir. 

3 - Eksiltme 30 mayıs 1940 tarihine müsadif perşembe günU 
at 16 da Malatyada şirket umumi müdürlüğünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat mikdarı 3.366 liradır. 
5 - İstekliler teklif evrakı meyanına, şimdiye kadar yap 

oldukları lm kabil işlere, bunların bedellerine, firmanın teknik t 
kilatının kimlerden teşekkül ettiğine ve hangi bankalarla mu 
lede bulunduklarına dair vesikaları koyacaklardır. 

6 - Teklif mektuplarını havi 2arflar kapalı olarak ihale 
saat (15) e kadar makbuz mukabilinde şirket muhaberat §efliğl 
teslim edilecektir. 

7 - Posta ile gönderilecek teklifler nihayet ihale saatinden 
saat eveline kadar gelmiş ve zarfın kanuni şekilde kapatılmı~ c 

~ 
ması Iazımdır. Postada vaki olabilecek gecikmeler nazarı itibara 
lınmıyacaktır. 

8 - Şirket bu inşaatı dilediği müteahhide vermek veya bu i 
leden tamamen sarfınazar etmek hakkını muhafaza eder. 179 

Da ar.ve sığır sahşi 
Kızılay Umumi Merkezinden : 
Haymana kızılay şubesinde mevcut 600 - 700 baş arasında ııtıJ 

telif cins davar ile 20 - 30 baş arasında sığır satılacağından al 
istiyenlerin 15 mayıs 1940 çarşamba günü saat on dörtte Ha 
kızılay şubesine müracaat eylemeleri. 1796 

HALK SİNEMASI 
Bugün saat 14.30 dan itibaren 

Kahlmha - Neşe - kaynağı 

Fil doktoru 
Daima güldüren: OLİVER HARDt 

Türkçe SözlU 

Seanslar: 14.30 - 16.30 - 18.30 - 21 de 

Saat : 12.l~ te ucuz matine 

sus 
BU GU'N BU GECE 

CASUS 
Bnıı rollerde Uç bUylık yıJdıfl 1' 

Barbara Ştanwyck - John V 0 

Wııllace Derry 
Hakiki heyecan ve macera. 

Seanslnr 
Saat: 14 - 16 - 18 ve 20.30 d& 

Saat 12 de ucuz matıne 

Fırsatı kaç1rmayınız
0

~:~h:~OP.T A- LOEWE~~~~"JfF.~1:~f. 12 ay vadeli saııı yapılmaktadır M. ve A. Hanef Kııf~ 
Posta Caddesi, Hal O 

Telefon • 315 


