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emberleyn kabinesi itimat reyi al 
Birçok hatipler tenkitlerde bulundulat-
------------------............... ------......... ----------------------------------......._... 

Harici bir taarruza karşı. 

Avam kamarası 200 e ,. Hollanda' da ... 
• ,.~ 1,. •• •• ,, ~-.; ~ • •• , • :~ :,.· ~. •• :· • .ı~'~· ' " 

arşı 281 reyle kabineye Fevkalade ihtiyat 
tedbirleri ahndı 

itimadını be an elli Orduda izinler kaldınldı 

ünkü cels~de hedefe tam ve seri bir 

ekilde varmak çaresi gözden geçirildi 
Bütün müdafaa mekanizması ilk 
ııarette harekele ge~meğe hazır 

111ailtere 8Qfvekili B. 
Çemberleyn 

( H. Sami 
ıı-_ Urla Mebusu 
'~lı ~ d 
~ Y an muharebeleri henUz 

.~r. ll'aka ıtı~._ Belki ba§lamak üzere
Utı ili t mılli istihsal savaıları bü
or. Bimuı 'Ve şiddeti ile devam edi

imt z d.~· cilmhuıiyet hükilmetinin 
'tihaaı' ~0nillden yardımcısı olarak, 
ltıraı abasındaki saflarımızı sık
~i ım:. Milli istihsale hizmet gibi 

ıttda k Yuksek bir mükellefiyetin dı
cfiltı- ~lmıyalım. Bu mevzuda, müt-

"tıın· aba \te . ızıe aramızda, daha sıkı, 
lttirıc ıı::~li bir elbirliğinin tezahilr-

.. ....utıe · · lia,_·k ıntızar edelim. 
it· Jl:l at" d · ıl?laı b'l . enılen mehenk taşının 
~ hU1t~ mıyen, hatır, gönill tanımı-
1~ız. Çiin~ ve kararlarına bağlanabi

$\iauttde h U, bu alanda da imk&n öl
t~ kısa az~rız, .~ertipliyiz. 

~l ırnıca 
1 
hır nıuhlet zarfında, istih

.ar, han ~ ar~mızı hangi hadlere ka
ttiz? n gı mıkyaslarda tezyit edebi -

0 
tınıda ~~un cevabını w gelecek yazı-
l\ Yed' amıa vermegc çalışacağım. 

tı, hug~ i~~danberi nasıl çahştığımı
~ala.rımı~ı u teşebbüslerimizi, çaltı • 
gırrı. anlatmağa gayret edece-
,, latihsaı· 
1?1i~Ji liar•~n arttırılmasını, bizlere, 
~rtlızin hu o~arak gösteren, Milli Şe

~; tarihten ~~k~ek direktifi verdikle
Jt·du. Çetin gil~e kadar epey zaman 
,_ ıp etti a mesaı yılları biribirini ta
~adar · er Türk k d · · w • 

tirct dgönuı vererek ~ retı c~·etthıgı 
~ cvrind . ça ıştı... um u-

l•ız, ıı... .c. cilmhuriyetçiler ala-
lrıa~ "'0atcrı.,.8• • • 
1 6ı düıu~ Y ız, ısım ve şöhret yap-
etr nmcks· · 

.. ~e. millet ızın çalıştılar; dev-
lrıiııtere]c Çe &arfedilen bütün bu 
~. b~;11ekler Türk milletine mal 

C ı:nuyor. Yilkıek Parti'nin 
.. s .. hıci M7/adı ). 

yor: 
Avam kamarası, iıçl partiıinin itimat ro

yi miizakereıl için verdifi, karar mucibin -
ce Norveç harbi ınilzeıkerelcrinin ikinci 
celsesi 19{n buılln toplanmııtır. Bu kara -
nn ilk teılrl olarak pyrl memnun muhe. • 

(Sonu 4. UnclJ &aylada) 

Bazı Nazırlar hakkında çok ağır sözler 
söylediler ve çekilmelerini bi 1 e istediler 

Avam Kamarıuında tenkitlerde bulunan muhale/et liderleri 

-
Cümhurrelslmlzle Irak 

Naibi arasmda telgraflar 
Dost Irak, kıralı ikinci Faysafın 

yıldönümfuıU bUyUk tenhüratla kut
lamı§tlr. Irak, kıral naibi Emir Ab -
dUliUh dirayetli ve basiretli idare -
st sayesinde günden güne inkişaf et
mekte ve p.rktald kıymetli rolünü 

. daima bilyük bir muvaff aklyetle ba -
prmaktadır. 

Irak kıralı ikinci Faysal'ın yıld6 -

ıınmtı dolayııiyle Cilmhurrelsimb:in 

çektiği telgraf ve cevabına alt tebliğ 
ıudur ı 

AA• 
Ankara, 8 La. - Irak kıralı ikinci 

Fayu.l'ın yıl~nUmU mllnatebetlyle 
Cümhurreiııl İn8ntı ile kıral naJbl E
mir AbdUlillh araıında apğıdaki tel • 

( Sonu 4. Dncll uy/ada ) 

Herbert Morriton Greenwood ve Attlee Archibald Sinclair i6ı? so sı:n so SOiCRalt11a% ..... 
Londra, 8 a.a. - B. Çemberlayn, I. 

dün akşam, kırat tarafından kabul e- 18 Q 
dilmlıtir. • M. Meclisinin dünkQ toplantısı 
Muhale/et Liderlerinin tözleri 
Londra, 8 &.L - Rcuter: Dün avam 

kamaraında bqvekil B. Çembcrlayn'
den sonra ıöz alan muhalefet lideri 
B. Attlee, eveti Norveç harekitına 
iştir&k eden ingiliz, fransız ve nor • 
veçli muhariplerin hatıralarını taziz 
etmi§ ve Norveç milletine karıı sem
patilerini bildinniıtir. 

B. Attlee, bundan sonra, bilhassa a
leyhte ıe~it içinde tahliyenin muvaf
fakiyetle başarılı§ını övmilştUr. 

B. Attlee ,ıözUne devamla f8yle 
demfıtir : 

Başvekilimiz ücretli 
memurların vaziyeti 
hakkında izahat verdi 
HükQmet 1941 

"- Her ne oluraa olsun bu rlcat • b J • • 
tır. Fakat bir hezimet manasını ifade U memur ar IÇID 

Mali yılından evvel 

bir IA.yiha hazırlıyacak 
etmu. Baıvekilfn geçen perşembe 

BUyUk Millet Mecllııl dUn 6#leden ııon- tiler. 
gilnft yapmıt olduğu beyanat çok nik- ra B. Retet Canıtez'ln relııll!lnde toplan - Divanı Muhasebat EncUment mazbata 
binane idi, tıpkı B. Çörçilin Norveç- mı§tır. Haziran, Temmuz, Atuıtoıı ayları- muharriri B. Rusuhl Bolayırlı encümenin, 
teki ha.disatın tamamiyle lehimizde na alt Divanı Muhıuıebat raporunun 10 un- Divanı Muhasebat reisi B. Seyfi Oran da 

• , cu maddesi hakkınd& Adliye ve Divanı 

1 
divan ekseriyetinin bu husustaki noktat -

olduğunu ıddıa eden ıon nutku gibi. Muhasebat encUmenlerl mubataları oku - nazarını izah ettııer. Neticede, Feridun 
Hadiselere bakılacak olursa şimdiye nurken bir çok hRUplcr söz aldılar. Bu Fikri Blngöl'ün Divanı Muhaıı"bat ekseri -
k d f . . . . . madde, 183~ yılında dl\•anıharp kararlyle yetinin noktalnazannın kabulU hakkında 

Amerika Cümhurreisi B. Ruzvelt'in sulh ~ ar norveç ııc erının hızım lehı - mahkQm olan ve bu tarihten 19 yıl l!lonra verdlgi takrlr red ve mubata kabul edl-
leıhinde yeni bir teıebbüste bulunacaiı Va- mızdo olduğunu iddia etmek çok müş iadelmuhakeme talebinde bulunduktan l!on lerek ruznıunenln diğer meddelerlne geçil-
. • h b ·ı· k Ci al küldür ra beraet eden bir vatandqa tek&Ut atdab di • 

• 

Hollanda kırali~ui Vühelmin 

Voroşilof 

vazifesinden 
·affedildi 

Müdafaa Halk Komiserliğine 
Mareıal Timo(enko getirildi 

Moskova, 8 a.a. - Tasa: Sovyetler 
birliği yüksek sovyct meclisi riyaset 
divanı, müdafaa halk komiseri mare
şal Voroşilof'u bu vazifesinden affe -
derek Sovyetler birliği halk komiser
leri meclisi ikinci reisliğine ve halk 
komiserleri meclisinin müdafaa ko
mitesi reisliğine getirmiştir. _ 

Kicv hususi askeri mıntakası ku -
mandam mareşal Semion Timoçenko 
da Sovyetler birliği mildafaa halk ko
miserliğine tayin olunmuştur. 

Mareıal unvanı alan ordu 
ku.mand anları 

d'İtalia da, yazdıiı bır makalede İtalya - Nazırların a<Sylemiı oldukları nu - Bu mevw üzerinde Feridun Fikri Bin 61 
ııncton dan a er ~erı ır en, om c · 1 verlleblllp verllemlyeceği hakkında !dl. 

nm Balkanlarla dost olarak yaıamak iıte- I tukların, gazete y&%ılarının ve radyo Refik İnce tekaüt atdatımn vertlmeııt gı~ 
dilini bltdlrmektedfr. (Haberlerimi• 1 lln-j neırlyatının eflrln umumi yede fazla ı hinde ve al

1

eyhlnde ve ıneeeleyl hukukt ba

tıl -z*1adu~ ' •• ,.. 4. .... ,.,... J iwudaıı t~ll idil.Ü mltlı•...,..,.. ... 

Moskova, 8 a.a. - Tass: Sovyetler 
birliği yüksek sovyet meclisi riyaset 
divanı, birinci sınıf ordu kumanıVn-

8C1§veküimizin •Özleri lahndan Timoçenko'ya, Grigori Ku-
Bazı dairelerin teşkilat kadrolarına mü-ı Jik'e ve Boris Şapoşnikov'a Sovyet-

tealUk kanun l~yihalarının müzakeresine . . . .. . 
bql&D&Cqı aırada B . Refik :tnce, btr kaç ler bırlığı mareşalı unvanını vermı~ 

(.Sou I, iinc;ll •qiat»J. tlı . 

• 
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konomi esele er: 
Osmanh sa tanatında 

Tür 'İye Cümhuriyetinde 
petrol 
petrol ... 

"l,, 

Yazan: Sadreddin ENVER . 
Osma~.h hükümetlni~ "Nir~. ~~idi" I olmuştu. Baron Vangcnheim Babı!ili'yi sı

ka bulu. Avrupa h ikaı duvelıyesme du - kıştırırken, İngiltere Hariciye Nezareti de 
hulu bazı gôrgi.ılu türk ricalinin mukniğ Sefiri kebirimiz Hakkı Paşa'yn karşı ta • 
ı > "sle'"ı ile &chinşahlarm eşref saatinden leplerini arttırıyordu. Nihayet ~Sir Er
l opaolmış mevzii hareketlerdi. Rubun tA ncst) ve (Gülbenekian) m tnvassutu ile in
ı ıru: • lemış, umumt lılkınmayı yaratan eiliz ve alman menafii yaklaştırıldı. 19 
bır ıbz defil idi, olamamıştı. Gcru: yobaz mart l!H4 Londra'da Hariciye Ncraretinde 
duş'.inceler asırların rehavetinde saklanmış imza edilen anlaşma mucibince (% 50) 
mute"f'eltlril, uyu~~ giınlerini yapdı, dur- (d'Arey), (% 25) (Deutsche Bn.n.k), 
du. (% 25) de (Royal Dutch) t~kil ettiği 

Refaha mllteveccllı gıırp medeniyeti ise (The Tuı:kish petroleum Co.) si kuruldu. 
her giın yeni bır hız ile ilerliyordu. Salta.- 30 mart 1914 tarihinde Sultanahmet'te Ti
nat da haraplaşan ıilkesiı:ıdcn ıon paymı cnret ve Maadin Nezaretine imtiyaznameyi 
emmiye, sızdırmıya ~aıı,ıyordu. "Uşrü- talebeden istida verilmişti. Lakin umumt 
dem", "kilaftanr baha" gibi rüsum padi- harp te gelip çatmıştı. Almanların 1915 -
~ah hazınesini doyuramaz olmuştu. Artık 1916 senelerin.de yaptıkları Türkiye mn -
her yıl artan bu sefih ve sefil açığı Galata dcnlcrlnin umumt billnçosundıı (Wnlter 
sarrafları kapryordu. Fakat gene Saadtbid Scbwerr'in) Musul petrollanndakl tetkik
EJfalarını, MirgQn'un "Şebi kasir" Uemle- leri de klftt üzerinde knldı. 
rını hatırlatan gazel denen bir enin Kanlı- Nihayet Lozıın ve Musul konferansının 
ca'mn aarp ve mehtaplı koyunda zaman, za- değerli ve durbin baş murahhası (500.000) 
man dağılıyordu; bu satirik bir uykunun sterlinlik toptan paurlık bir tediye yerine 
ölümü andıran mersiyesi idi. Türkiye Cümhuriyetine Irak hükümetinin 

* • * aldığı rüsumdan muayyen bir varidat his-
On dokuzuncu asrın ikinci yarısında sesi ayırttı. Ve Osmanlı tarihinin bu acık

.. bilhassa sonları~ doğru - petrolun dün - lı sayfasını da dost, dürüst bir hava için
ya sanayiindcki yeri ve ehcmıyeti belir - de ,erefle kapadı. 
mişti. Her taraf yer, yer bu kıymetli mayii Şimdi, artık Türkiye Cümhuriyetinin e
ıırryor; herkes ona ın.hip olmak, milli iktı- konomiıindeki petrol madenlerimizin öl -
satta, millet refahınd:ı.ki mev~ini vermiye ~tilenmi& kıymetlendirme ıeklini gelecek 
azmetmiş bulunu70rdu. Topraklarımızın makalemize bmıkıyoruı:. 
üst tabakalarına kadar ıüzülen keskin ko -
lm~u duyulan, izi görülen menba.lara el 
sürmek kimsenin aklına gelmiyordu. Kom -
~ularımız rumenlerin "1857", nıslann 

"1863" den beri petrol kaynaklarını lşlcme
ai, milyonlar, milyarlar getiren kazancı da 
intibahı çekmedi. 
Osmanlı ultnnatı için ticarette petrol 

İspermeçet mumundan sonra bir bakkal 
dukkinı metaı idi. Sanayide de - belki - bir 
ıpekülfisyon mevzuu olabilmişti. 

Böyle bir hareketin ön ayağı da Abdili -
hamıt oldu. Musul, Bağdat viUiyetlerlnden 
gelen kulaktan dolma malumat ve kazanç 
hırsiyle 1306 mmt (1890) tarihli irade! ıe
niye her iki vilayet petrol kaynaklarının 

cmliki ılhine meyanına knyıt ve ilhakını 
emretti. Sadık bcndeglnm ihbarlıırına isti
nat eden ve kanun mahiyetini iktisap eden 
bu emir hakikatte de yerine masruf idi. Bu 
arui dillere destan, hayaller okııyan 

Rockfeller sermayesinin zenginliğini vlde
diyordu. İşte iradei aeniye hududu dahi
linde kısa bir cevelin yapalım: Harbuldan 
on beı kilometre cenubu şarkiye ineraek 
Zaho'nun beş kilometre ıimalinde kim ta.
rafından açıldığı belli olmıyan, mazisi ta
rihe mal olan dört kuyuda neft sızıntısına 
oyan, beyan rastlanıyor. Birru: da daha aı;a· 
fı inelim; Musul'dM Dicle nehri sahilini 
takip edelim. İşte Musul'a 65 kilometre 
mesafede Keyyare, daha biraz &!maide Ha
mamulayın, Keyyare'nin blrbuçuk kilomet
re cenubunda Ayrugazal, civanndakl Şrr

kat mevkilerinde petrol yeryüzüne kadar 
çıkıy01'. Musul'un şarkında, Gergök'ün ıi

malinde Zab, ve Bab:ı~rgur mevkilerinde 
de aynı alAim mevcut ••. Zaten umumi harp
ten ronra Irak hüklimeti tarafından verilen 
imtiyaz mucibince buralarda yapılan ilk 
on sondajdan ıekizl miisbet netice vermiıı; 
hele Babagurgur'dn vurulan bir aondaj 
günde (12.000) ton petrolu fışkırtmııı, etra
fını petrol gölli yapmıştı. 
Aynı tarihlerde Almanya dünya adfüeti

ni tesis kaygısiyle Musul menbalannr ken
di hissesine ayırmıştı. Avrupa • Hindistan 
yolunu kısaltan, İstanbul'u Basra körfezi
ne bağlıyan Deutsehe Bank'ın tesis etUği 
Anadolu Bağdat demiryolu şirketinin istis
mar politikasının birinci gizli maddesi Mu
ıul petrollerini teşkil ettiğinde 1Uphe edi
lemez. Hattın geçtiği mıntakalarda muay -
yen bir mesafe dahilindeki nııuıdini Osma
niye'nin 1 işletme hakkı bu ıirkete verlldi
(:i ıtatüıüode'de tasrih edilmi~ti. 

İmtiyaznnmeıindekl bu hakka iatinaden 
Bağdat demiryolları elrketi hazlnei hassa
ya müracantte gecikmedi; uzun milnaka -

Münaka~ah akademik 
konferanslar tertip ediliyor 

llab r aldığımıza göre C.H.P. Y1>geııbey 
ocal!ı memleketl all'tlmdar eden mevzular 
üzerinde akademik ve mUnaka.!iıılı kon!e -
rnnslnr tertibini dUşllnmUo ve bu dUşllncc 
Mlsakımllll nııhlycslnce de muvafık görU· 
lcrck kabul CdilmlşUr. Bu husu :ı alt e -
sıısh bir de program çlzllml§tlr. Memleket 
ve halk için faydalı olabilecek mevzular 
seçilmiştir. MUnak~ah olacak olan bu ko
nll§malarda münevverlerimiz görllş ve dU
şUnilşlerlnl ifadeye fırsat bulabilecekler 
ve dlnlcylcllcre belki daha çok faydalı o -
la.bilecek vesileler hazırlıyac.-ıklardır. Bu 
tarzda1d akademik nıllnakııoah kon!erans
lıırdan, herkesin istife.desine lmktuı ver -
:rfıek için bu konuıımıı.lar nyneD tab ve neıı
rolunacıı.lr.tır. 

İlk lt0n!ernns B. Necıp Ali KUçUkn ta -
rafından verilecektir. Konferansın mcv:ı:uu 
(Bizim devletimiz) dlr. İldncl mevı:u 
(Türk çocuğunun içtimai terbiyesi) dlr. 
Bunları musikimize, içtimai haya.tımu:ı 
tanzime ... İlh ... alt UçUncU, dördl\ncU kon
feranslar takip edecektir. B. Necip Ali Kil
çUkanın konferansı 11-~1940 tarihinde 
yani önUmUzdeki cumartesi gUnU Ankara 
hıılkevl ıınlonunda verllecektlr. Dlğcr kon
feransların mevzu ve tarihler! de ayrıca 
tesblt olunacalttır. 

Polis kursunda dünkü konferans 
Ankara Halkevind~ki poliı kursunda dün 

Muhittin Do{:an lnözU tar.ıfm.dan bir kon
ferans verilmietir. 

İstikıat harbinin büttin safahatı canlan -
dırılmııı ve o &tinlerin heyecanı yaşatıl -
mıştır. 

Konferans fasıla ile l.ki saat devam et
miştir. 

Hatip umumi harbin sonundan climhuri
yetin ilanına kadar bUtün blidiselcri sine -
ma gibi canlandırmış ve o günlerde yazı
lan cO§kun ve içli yazılardan 8mekler 
okumuştur. 

1stlklU harbinin echitleri hürmetle anıl
mııtır. İstiklll harbinin baıarılmumda 
tilrk polisinin yaptıfı hizmetler de tebarüz 
ettirllmlıtlr. 

Macaristana satılacak 
tiftiklerimiz 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Macariıta.n'a 
100.000 kilo tiftik ihracı isin yapılan te
maslar sona ermiş ve bu bilyllk partinin 
sevki için hazırlıklara başlant'r.ıştır. 

Çağrı 

ı 
.................................................... 1 

H A V A .................................................... 
Ege'de ya~murlar 

devam ediyor 
Dün ıelırimizde han amumiyctle çok bulutla ,.. 

aralıklı yafııııırl• geçmiıtir. Sr.balıleyia ,..ımıırlı 
karııık h&fıf dola yafrn.ııtır. Cüııiin en yiiluek il· 

uktıfı 17 derece kaydcdilmi1tir. Rüııir euıııp "' 
cenaba carbidrn 9 mdre hula esmiıtir. Yarllı hıı· 
,.. Tralıya Te r:ıarıura lıuıumla çrılı balııtlu, C•· 
nup doiıııundıı bulutlu, diier yerlerde de çnk ba· 
lutlıı Te yeryer pfmurlu ıı:eçıııİ11İr. Rüzıı:irlar Trıık· 
1• •e Marmara lııınuı ve Karadraiz kıyılarında 
tiaıal difer yerlrrde cenup İıtilı.tm~tlcrindcıı aani
:rrde eıı çolı 9 tre hızlı eııııiıtir. Sut 14 d fi• 
pılan rasatlarda ıuodaı ucıklıkları Sinop "' İıpar
ladı 11, Çorlu n Ululııılada lZ, Boladı 13, Kii· 
talıraila 14, lıtuıbal ve Trabzonda 15, M"züon
cb 17, Çanalık•lcde 181 Aııtalyıdı 19, lsiihiytde 
ZO. Ela:uida Zl, Diyarbakırda 24, Urfacb 26, de
rece lıaydtdilmiıtir. 

DUa ıabalıı kadar duıen yıfmıır ıalarııım metti 
mıırabbıııaa lııraktıkluı ııı mlktırl:ırı Tnkyada 
1-20, Manııara lıanuında 1-lZ. Eıede 1-14, cır• 
ta Aaıdolııda J.14, Akdcaiz luyılarmcb mevzii ola
rak 8, ccııııp dofıııunda S, dofa Anadoludı 1, Kı
ralltııU kıyılarında ı.s kiloırım ıruıadıı!u. 

Yen· re 

e u 1 im 
Eski baremin liı.:volunan derecelerinde 

eveıce bulunmus ve yeni barem kıııı.ununun 
ne rinclen evci terfi etmiı olan muallimle
rin mülga derecelerde geçirdikleri hizmet 
mliddetinln terfi ettikleri maae derecele -
tinde geçrnl& sayılıp sayılamıyııcaft tıı.tbi

katta b:ı.zı tereddütleri mucip olmuştur. 

Manrif Vekllcti vaziyeti bir izahname ile 
alikalılarıı bildirmiştir. Buna göre 16 ve 
17,5 lira ma:ııı aldıktan sonra 20 liraya ter
fii yapılmıı olanlardan yeni barC'ln karnı -
nunun neıti tarihinde 20 lira üzerinden 
maaş almakta bulumuş olanlar, 22 Jira ma
aşı bir terfi mUddetl aldıktan sonra gene 
yeni kanunun neşrinden evel 25 lira maaşa 
terfii yapılmııı olanların 16 ve 17,5 lira4a 
ıeçmiı hizmetleri 20 lirada, 22 Ura maa& 
almak suretiyle ııeçirdiklcrl hizmet müd -
detl de 25 lirada. geçmiş sayılacak ve müd
detler 25 veya 30 lira maaşa terfileri için 
geçirilmesi l&zımgelen mliddete mahsup e
dilecektir. 

T ırhan vapurunun tamiri 
bitmek üzere 

İstanbul, 8 (Telefonla) - Bundan bir -
kaç ay evet Alnnya civarmda kayalıını otu
ran dC!lizyollarr idaresinin Tırhan vapuru 
tamiratı devam etmektedir. Vapur bu ayın 
sonunda hemen tamamen yeni olarak ha -
vuzdan 'ıkncaktrr. 

Fransa'ya 5 milyon kilo tütün 
satıyoruz 

Istanbul, 8 (Telefonla) - "Fransa ile 
aramızdaki anlaşma mucibince Fransa'ya 
satılacak tUtUnlerimlz isin temaslarda bu
lunmak üzere Paris'e gitmiı olan türk tU
tün limitet şirketi mUdürU bugiln l&tanbula 
dönmüştlir. Son anlaşma mucibince Fnın -
sa bizden 5.000.000 kllo tUtUn alacaktır. 

Vilayetler idaresi daire 
reislikleri 

Dahiliye Vekaleti viUl.yctler idaresi u -
mum müdür muavinliğine husU&t idareler 
muame13.t şubesi mildüril B. Hilmi Yurda
kul, vilbetlcr ld:ıresi umum müdUrlilğij be
lediyeler dairesi reisliğine belediyeler mu
amelat vubesl miidürU B. N ecmcttin Eıln, 
hususi idareler dairesi reisllfine hususi l· 
dareler hesap şubesi müdiirü Besim Togny, 
köy dairesi rclslltlne belediyeler hesap GU
besl mUdilrü Klmil Fuat ET'kal, belediye -
ler hesap gubesl mlidiirlüğilne de köy ıu -
besi müdürU Vasfi Yergel'in ta.yinleri kn
rorlaımı~tır. 

İzmir atlıspor kulübü . 
lmıir, (Hami) - Kültilrparkta İDii cdileıı Al· 

lı ıpcr kıılübü bi:ıaaı bu ıym ıonancb törtala ı~ı· 
lıcalıtır. Atlupor ıalııımda lıuı tu•iblır 71pıl· 
maktadır. 

Bıı ııırctle Kliltürparlıtı parııllt kalca!, lrııis b. 
liibll, ıtıı poligonu n Atlupor kıılıibll ı{ılııuı bıı • 
!anmaktadır. Yakında kapılı )'lizme lınua da yıpt• 
lacaktır. 

Spo v ge 

yr m 
azır ı rı 

Her sene olduğu gibi bu ıcne de 19 mo.
yu spor ve gençlik bayramının mcmleke -
t!mir:in her yerinde layık olduiu değerde 
lmtlnnması için çalışmalara devam edil -
mektedir. Dahiliye Vekaleti de vali ve 
kaymakamların bayram hıı.zırlıklarlyle al5.
kadar olmalannı villyetlere bildirmiştir. 
Şehrimizde yapılacak olan spor ve sençlik 
bayramına 3500 kız ve erkek talebe iştir!ik 
edecektir. Spor hareketleri provalarına de
vam edilmektedir. Dün de erkek talebe 19 
maynı ıtadyomunda provalara devam et -
mi&lerdlr. 

Hazine avukatlarına 
verilecek ücretler 

Devlet dll.valannı takip eden avukatlara 
verilecek vekalet llcreti hakkındaki tali -
ınatnamenin üçiincU maddesi İcra VekUlcrf 
Heyetince de!i~tirilmlştir. Y ~ni mııddeyi 
yazıyoruz: 

" Hazine avukau veya dD.vn vekili bu -
lunmıyan yerlerde işbu yllzde yetmiş dl -
vayı takip eden kaza ma.lmüdürünc veri -
lir . 

MahkQminbih Ucrcti vekiletin yUzd" o· 
tuzu Maliye Vekaleti Hukuk Müşavirliği 
ile Muhakemat Mildilrlüklcri ve icra takip 
memurlarına aşağıdaki tertibe tevfikan tev
zi edilir, 

A - Muhakemat müdürlilğü teşkilitı 

bulunan yerl:rde lehte i~taç olunacak dev
let dll.valarıl\'.l ait ve!tllet ücretlerinin yüz
de on beşi o mahaller muhakemat müdür -
teriyle icra takip memurlarına maaı; veya 
Ucretleri nlsbet!nde tevzi tdillr. 

B - (A) fıkraııında yazılı mahallerden 
artnn % 15 ile devlet lehine intaç olunan 
bilumum davalara ait vekilet Ucretlerinin 
% 30 u Maliye Vekaleti hukuk müınvlri 

il: heyet kalemiyesine maaş ve Ucretleri 
nlsbetlnde tevzi edilir. 

C - Muhııkenıat rnüdürlUfü teşkilatı ol
mıyan mahallerde istihdam olunan icra ta
kip memurlarına hukuk mU,avirliği hissc
ıl olan yüzde otuzun yüzde yedi buçuğu ke 
za maaı veya ücretleri niıbetlnde t:vzi o
lunur." 

Köylerimizin 
etrafmda 

birleıfirilmesi 

haznhklar 
Dahiliye Veldlleti, merkezi bir k8yde 

ve bcı kilometrelik bir nısıf kutur dahilin· 
de qulunan köy idarelerinin t:vhidi etrafın
daki haıırlrklarına devam etmektedir. Bu 
hususta villi:vetlcree yaı>ılan tetkikler blt
mış, hazırlanan cetvel ve haritalar Vekil -
lete gelmiıtir. Vekilet, bu iş üzerinde yil
rUrken bu şekilde meydana gelecek toplu
lukların iki veya Uı;Undcn bir nahiye kurul
masını da derpi11 etmektedir. 

Bunun için Vekalet hava, su, yol, arazi, 
emniyet ve lktısadt b:ıkımdan büyilmeğe en 
elveriıll ve mlimkiln mertebe merkezt va
ziyette bulun.an köylerin on bet kilomet -
re ,erçcveılnde bulunan köy, oba ve birlik
leri gösterir mütemmim bir cetvel daha ya
pılarak gönder:ilmcslnl vilayetlerden iste -
mittir. 

Hususi muhasebe 

müdürleri arasında 
Balıkesir husust muhasebe mUdUrlUğll

ne terfian Niğde hususı 1"1uhascbe mUdU
rU Ktuıl Akgün, Niğde mUdUrlllğUne E
lAzığ mUdilrU Tahir Kayıran, Eltl.zığ mU
dUrlll!'tllne Yozgat mUdUrtl Leml Dicle, 
Yozgat mUdUrlUğtinc Giresun mUdUrU Na
fi Duransoy, Giresun mUdUrlUğllne Muğla 
mUdilrU Kemal GUrgUn, 'Muğla mUdUrlU -
a-une Ordu mUdUrU Hayri Yene, Ordu mU
dUrlUğUne de İı:mir huBUS1 idareler mU -
fetUtl Vahap Hamurlu naklen tayin edll
mıııcrdlr. 

Okullar arasındaki futbol 
maçları başlıyor 

., •.............................•......• __ . . . B . . -. . . . . . . . . . 
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Mahsulüne iyi bak 
Yüksek Ziraat MUhcndlsl 

Asım ALP 

Bilyilklerin san:ı öfüt veriyorlar. 
Çok ek, çok mahsul al diyorlar. Geçen 

yıllardan daha çok mahsul almak için : 
Ya şimdiye kadar i5liyemediğin toprak

Jarınr da pulluk altınn alarak çok ekip çok 
mahsul almıya çalışacaksın, yahut olan 
toprağını daha bilyilk bir gayretle ve da
ha iyi usulleri: Işlemeğe koyulacaksın. 
.Eğer bu yıl ancak geçen yıllar lelediğin 

kadar toprak işliycbildinse çok mahsul ala
bilmek için mutlaka bakım iılcrine daha 
fazla ehemiyet vermen 15.zımdır. Geçen 
yıl dönilmden bire be~ mi aldın, bu yıl bi
r: on alınıya çalı~n gerek. 
Bulunduğun yerde hava ııartlan müsa

ltıe erken kaldıracağın bir mahsulün yeri
ne ikinci bir tohum ııtmıya hazırlan. Bu 
lştcı muvıı.ffak olman için ierek toprnk 
hazırlama ve gerek mahsule bakım iıleri
nin çok iyi görülmesi lazımdır. 
Bakım leleri henı kolay, hem de uvkll

dir. 
Her malısulün kendine göre bakım it

leri var. Sen bu işlerin nasıl göri.ıldüiünü 
ve ne zaman yapılmııaı lizım geldiğini bl
llyox;ıun. Belli ki bu yıl bu lelerin daha 
titizce ba.şanlması liizım. Dip doldurma
da, ot ayıklamada, ıeyreltmed:, ıulamada, 
mahsul hastalıklariyle mücadele tedbirle
rinde bu yıl hiç bir kusur eylcmeğe rel
mez. 

Avrupa çiftçileri dönilmden bizden da
ha çok mahsul almalarlylc övilniıyorlar. 

Bu dem:ktlr ki onlar bakım işlerine biz
den dnha çok ehcmlyet veriyorlar. Biz 
mahıulUmUtU d'.1.ha ziyade Allnhn emanet 
ediyoruz. Onlar fırtına, kuraklrk ve ıel

lerden mahsullerini gayretleriyle koruyor
lar. Diz de sell:re setler, fırtınalara ataç
lama, kuraklığa toprak işleriyle karşı ko-
yabiliriz. • 
Eğer bu yıl dahıı geni1 toprakları iıli -

yeblldlnse ne mutlu ııana, çiftçi kardeş 1 
Eğer gayretini arttırır, dönümden aldı

ğın. mahsulü de bu yıl biraz daha fazlalaıı
tırırsan yurdun için en hayırlı işi ıen 

yapmış olursun. 
Biliyorsun ki çok nrazl iılemek çok iş 

ister. M c~gal: çoğaldıkça ekip dlktiiine 
bakmak güçleşir. Halbuki toprak, fena ba.
karaan az ve kdtU, iyi bakarsan sok ve 
iyl mahı;ul verir. 

Ekim ve dikim iElerinden ıonnı mah
sule bakım işlerine baelanır. Önümiizdeki 
gilnlcr bakım günlerLdir. Ekip diktiğin 
yerden ne kadar çok toplıyabillrıcn o ka
dar mtmnun olursun. Senin de yüzUn g{i
ler, devletinin de ... 

Bunun için ekip diktiğine iyi bak. 

Hususi ve a%lrk okullıırrrnn 
imti anları 

Husus! tUrk orta okul ve Usclerlnln 11-
ee bitirme, orta okul bitirme ve olgunluk 
lmtlhanlnrı maarif mUdUrlUklerlnce tesblt 
olunacak resmi okullarda. yapılacaktır. A
zınlık ve yabnncı orta olml ve liselerinin 
devre veya. okul eonu lmtlhanları kendi 
okullarında vo kendi tallmatnamelerlı:ıe 
göre maarif mUdllrlUltlcrl tarafından tas
dllt edilen mllmeyylzler önllnde yapılacak, 
imtihanlar ayrıca vekMetın bir mUmesstll 
tarnfındıuı mUraknbe edilecektir. Eleme 
lmUhanı sunllorl vekQlet tarafından gön -
dcrllecektlr. 

Tapulama kanun projesi 
Adliye vekAletl, bilhassa senetsiz olaraJt 

tasarruf edilen ve tapudan ge.yrl ta:ıanııf 
vesikaları olan gayrimenkullerin tapuya 
tesc111erinl temln maksadiyle bir tapulama 
kanun projesi hıızırlnn1111tJr. 

Hayvan yemi ziraatına 
ehemiyct verilecek 

Zlrant vektuctı, hayvan yemi nebatları 
ve bllhııssa. yonca. ziraatının tnki§afına bU· 
:yUlc ehemlyct vennelttedlr. Vektılet hay
van yemi nebatılı.rı ekimini t~vlk maksa.
dlyle halkn meccanen çayır tohumlan da
ğıtmaktadır. Veklllct bu sene yoncalıklnr 
tesis için muhtelif vlltıyetıerde ha.ika liO 
bin kilo yonca tohumu dağıtmıııtır. 

Halk sandrklarınm verecekleri 
teminat mektuplan 

Okul ıpor yurtlan çalışmalarının blr ne- Ankara ve 1stmıbulda tamamı tediye e -
x 'Maliye Encümeni bugün .sa.at 10 da İzmir' de tütün ekim sahası Uc:esı olnrak bu haftn Ankara erkek llsesl dllmlo iki yüz elli bin Ura serme.ye ile 

toplanacaktır. futbol takımı diğer Anknrn okullıırındnn tcskll edllmlıı bulunan halk sandıklarının 
x Arzuhal Encümeni bugtln 18.4t 14.30 genişletiliyor aldığı bir kaç oyuncu ne birlikte İstanbuln meılekt kll.çUk kredi mefhumu ile muke.y-

'"' ,• ,~-
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G~n ferbirliği -

Milli küme maçlarc 
i zmi r' e gi r~·iler 

Bu cwnarte"i ve paur gJ'lle'"ı ,.a 
mir' de milli küme maçla •• nm je ın'

müsabaknlarına devam o' ınac ktır. 
bahçe - Galatasaray mu tr.litının 
yaptığı seyahat dolayısı 'e bu p.ı .r • 
İstanbul'un dört takıw.ı rasmd Y ) 
sı icabeden maçlar programı., S.J ;ı:\J 91 
nacaktır. 

Gençlerbirliği ve Muh fızı;ı.i'" t" l 
ları dUn akşam saat 20.20 de Ankıı.r d 
mlr'e hareket etmişlerdır. Takıı:rı' '

1 
maı;l:ın tam ka.drolariyle yap r 

Gcnçlerbirliği santrhafı H san l ' b 
kerJik hızmetinl ifa için yedek su lı 
!unda bulunduğundan hmir m d 
rli.k etmek üzere İstanbul'dan 

Genı;lerbirliğl cumarte .. i g n.ı 

du ile, Muhafızgücu de Altay'la oYllt 
caktır. Pazar cUnU da t .ımlar kıırt t 
yerlerini değiştirece\derd r. ja. 

Bu maçlar yapılm:ıdan evci d rt lcC 
ten Gençlerbirliği 19, Muhııfızgıicu ' 
tay 17 ıer, Altınordu ise 16 puvana 
tirler. Her biri bugüne k8'lar doku ar 
ynpmışlardır. Bu hafta yapılncak rıııı lt 
İzmir ve Ankara takımlan mlııt kiltıı 
vaziyetlerini aşağı yukarı tayin etın:ftl 
e&klardır. Bu sebeple her iki bölge \ 
m:ıçlar ehemiyeti haiz bulunmaktadır • • 

Ankara takımlarına muvaffakiyetlel t 
leriz. e 

Şi~li t f ımı Anhara'da ~ 
{Arı!.,ırnapor) mecmuasının t rt P ja 

ğl milli kUme hnrlclnde kain kulJpl f " 
ıııodakl maçlara bu hatta Ankhra ve • 
bulda devam edilecektir. Bu hafta /< 
raya Şişli takımı g-elcC' lctir. 1st ıbul :fir 
Kurtuluş - B yuthıttp rh k ıl e lr 

Şlııli takımı ilk mUsııbulmsını B 
sporlıı ynpmıo ve ı-ı b"rablre k ' 
Aynı takım geçen hatta Demirep rt 
yenmiştir. Binal'nal yh burada. A t 
cll ve Dcmlrsporln yapac ğı maı.I· 1 
mi' h!lkalarn dnhll ku!Uplcrln en 
olduğu anlaşılan Şlııll ile evcik! hnfV 
l<arnda icra edilen mUsabaknlnrn J>C L 
mlyecektlr. § 

Ankara milli kUme deplAııman ın 
katarının sona crmesl dolayıelylc ,A.tı "1 
sporun tl'rUp etUtl bu m çlar futbol 
rnkhlnrını tatmin etm.ıyc k{J.!I sayııe.ıt 

Jel 
Hatay' da böçekçilik en .. titü5'1 

kurulacak bı 

Ha.tayda böeckçlllğln lnklıafını 
mnkııadlyle bir böcckçlllk istasyonu 
ması ziraat ve1t1Uetincc knrarlCl§tınl 

d 

tır. "' 

Dahiliye Vekaletinde tasarruf t~ 
yar<Jnn s dı ı kuruluyor 

Dnhlllye vekAletl, merkez tc ldlO.tı 
murlarının doğum, ölUm, evlenme, h 
gibi hallerde zaruri ihtiyaçlarını. kar11 

bllmelerlnl temin etmek ve memurl 
tasa.rnıfa alııtırmak mııksadlyle bir t 
ruf ve yardım sandıtı kanun projesi ,,. 
zırlamak tadır. ~..,, • 

İzmir' de Altmyol bulund' d 
ti 

l:ımi:, (Hıııual) - Eırefpatııdı inıaat İ.l~~İ 
çılıpn ameleler toprafı lıu3rlı.rken tski ı~r·'tt-d 
mire ıiı (Altmyol) ıın batı kmml:ırraı •• "'lı · 
tabeleri -rdaaa çıkarı:uılardır. ~O 

)e 
iirı . Hopa' da zelzele 

Hopa, 8 a.n. - Bu gece 24 25 de blf t.2• 
niye fasıla ile burada iki lildd tll yer 
sıntısı olmu§tur. Hwınr yoktur. • ~ 

' Ayvacrk panayırı ~I 
Ayvacık, 8 a.n. - Her yıl buradn -:t:p 

makta olan Ayvacık panayırı bu , 
mayısta açılacnlctır. lt 

--- - di 
Özel Işık okulu dün nkşanı '1111, 

müsamere verdi il 

Ö:ı:clıııık okulu talebesi, dUn akşnJl11'1t.t 
at 20 de Halkf'vlnde talebe vclilcrlne •lt 
müsamere vermlı.ıtır. lstikltu marşıyl' h 
lıyan müsamerede muhtelif oyunlar c 
mııı, monoloğlnr söylenmlıı ve utııl' 
piyes ve komedllcr gösterllml§tlr. ~ 
yavnılanmız temsilde çok muvatftll' '-• 
muıılardır. '-le ,, . 

O 
:ra 
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Eskişehirde 

&alardan ıonrn 1904 tarihinde Musul pet -
rollırını işletmek Uzere bir opsiyon, bir 
hakkıbiyar mukavelesi imza edildi. MezkQr 
ıirkct tarafından 1!104 - 1905 ıcnelerinde 

petrol mıntakaıına gönderilen ilmt bir ıe
fer heyeti ile mukavelenin "22" inci madde
ıinde musarrah olan teahhütlerini ifa ede
mediler. Mukavele feshedilmiııti. lot'e bu 
tarihten itibaren Oiltlanlı hUkUmetl dosta
ne, ıiyaıt tazyiklere hedef teşkil ediyordu. 
Bahusus "1!101'' tarihinde Şah Muzaffe
reddin'den imtiyaz alıp, meşhur "Anglo -
Pers!an oil) kumpanyasını kuran Yeni Ze
land'h M. Willlam Knox d'Arcy Musul vi-
19.yetirıde petrol aramak ilzere bir istida 
vermiş idi. Bu ııuretle kapitilllsyonun tak
viye ettiği hak talebi ikile:ımisti. • 

da toplanacaktır. gidecek ve İetanbul okullarlyle maç yapa- yet kalmak ve yalnız kUçUk tlcaret ve aa-
x Slhat ve İçtima! Muavenet Encümeni lııııir (Haıuıl) - Vilayetin •u tarafında ceıılt caktır. nat erbabı lehine olmak oıırttyle tediye e - say 1 m 

bugün saat 10 da toplanacaktır. mikyasta tütiin ekimine lıaıl•ıımııtır. Billuıuı ıyı 19 mayısta da İstanbul okullarından bir dllmtv aermayeslnln yüzde elllsl üzerinde 
hazırlıkları it 1ı 

t'd 

Bu arada 1897 tarihinde Mıirefte civnn
nın petrol imtiyazı Halil Rifat Paşa.ya ve
rilmi~. 1899 da mezkur maden (Ereupean 
Petroleum) kumpanyasına devredilerek 
"1901" de Tomaı English'in yaptığı son -
d3jda "89.5'' metrede günde iki ton veren 
petrol e!de edilmıs, bılfilıare su ile kıırı1a
rıık kaybolduğunu BakQ petrol enstıtiısün
de verilen bir konferanstan malQmattar o
lu)·oruz. Bu, Osmanlı saltanatında yapılan 
ilk ve son sondaj ameliyesidir. 

Meşrutiyet Musul petrol madenleri ile 
tlirk ikusaduıa, sanayiine hadim bir milli 
servet olarak degil, siyasi bir gaile olarak 
karşılaşmıştı. Yalnız M usul malmüdurleri 
zaman, zaman Zaho, Keyya.re, Şırkat'taki 
menbaları bir ıeneyi tecavuz etmemek şar
tiyle iııletme hakkını müzayedeye koyuyor, 
senevi (500 - 1000) altın, kira bedeli muka.
bili talıbınc ihale cJ•yordu. Çıkıırılnn pet
rol da basit bir tasf•ye ve taktir usulüne 
tibi tutularak civar h:ılkı tarafından kul -
)anılıyordu. 

Diğer taraftan Muıul petrollarının haki
kt bir i:ıletrrıeyc vazı ekonomik veçhesi ta
ın11nm biz ~. bir politika hl.dl.es! 

x Dahlllye EucUmenl 9-~1940 peJ'lembe tütilıı yetiıtirea mıatahlarda bu yıl tiitüa ekimi çok futbol takımı ııehrlmlzo gelerek Ankara teminat mektubu vermesi icra vekilleri he- Eskişehir, (Hususi) _ l940 yıll 
gUnU aaıı.t 14.30 da toplanacaktır. fulıdır. okul takımlarlyle maç yapacaktır. yetince ltabul cdllmlıtır. ... 

,. fus sayımı hazırlıklarına şehri.,. 
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Yalan • Şayia 
M ıknatıslı mayn, bilmem ne tipi 

tayyare, falan pusluk top I 
Hayır, bütün bunlardan daha ziya
de güvenilen, daha çok faaliyette 
bulunan yeni silah §ayi~dır : hiçbir 
gümrüğe tabi ve ablukadan mütees
sir olmıyan ham maddesi yalan olan 
şayia J 

O silahla tahşidat olmıyan yerde 
tahşidat haberi, ihtil§f bulunmıyan 
bir noktada ihtil{ıf rivayeti, fitne 
tasavvur edilmiyen bir bölgede fit
ile ma11zarası ortaya çıkarılır. 
Başka memleketleri bahsimizin 

dışında bırakalım; fakat bu mo -
demi silahın hiçbir tesir yapamıya
cağı bir ülke varsa o da Türkiyc'dir. 

Ata sözlerimiz bile bizim yalana 
karşı hangi durumda olduğumuzu 

ve olacağımızı gösterir : 
- Yalancının mumu yatsıya ka -

dar yanar I 
Şimdiki yalancıların 18mbası, bi

zim için, hatta, yatsıya kadar bile 
ysnmıyacaktır. 

- Yalancının evi yanmı~ da lcim$e 

inanmamı~ I 
Fakat biz yalancının evi yandığı 

zaman, ona, yalnız ona inanacağız. 

Hukuk Fakültesinde R. İskender-
oğlu'ya : 

Amerika'da bulunan bir arkada§ı
nızdan alıp banıı gönderdiğiniz A
merikan karikatürü11de bir sulh ağa
cının dalına konrnu~ bir hindi var. 
Burada karikatürist bir kelime oyu
nu, bir cinas yapmıftır. Çünkü ingi
Jizccde hindiye de, Türkiye'ye de 
"Turkey., denilir. Ağacın dibinde 
havlıyan köpeklerin üzerindeki ya
zı da şudur : "A vrupa'nın harp kö
pekleri,.. 

Resmin altındaki yazıyı da, arzu
nuzu yerine getirmek için, türkçeye 
çevireyim : 

" Türkiye ( hindı ) sulh ağacı ü
nr'• hamırıtar. Aşağıdaki av kö-

• 

pekleri onu korkutup yere indirmek 
için bağırıp duruyorlar. Fakat bu 
havlamalar alcıllı ve yaşlı kufun ıu
urunu asla alt üst etmiyor. ,. 

Bir kelime oyunundan il1ıam ala
rak yapılmış olan bu karikatürde 
fazla bir sanat değeri bulmadım. Yal 
mz Türkiye'nin sulh aşkını öteki 
dünyanın da takdir etmiş olması ba
kımından fena değil. 
Kuşun başında fese benziyen kü

Mha gelince; bu karikatO.ristin ya 
cehaletinden, yahut da lcolayına gel 
diğinden öyle çizilmiş olacak I 

" Işık damlası ,, imzasiyle bir şiir 
gönderen okuruma : 

Şiirinizin vezin ve kafiye taraf -
/arı fena değil. Bazı yerlerine biraz 
dokunmak icap edecek. Maamafih 
siz bunu bana değil, istidat sahibi, 
heveskar genç şairleri te§Vik etmek 
hususunda cidden gayret gösteren 
münekkit dostum Nurullah At~ç'a 

gönderseydiniz daha iyi olurdu. 

Alman ressamı ve harp/ 

Şapkanın ilk giyildiği gO.nlerde 
bir takım gazetelerde gazete ressam
larının i~i artmı!Jtı. Bunlar fesli ve 
kalpaklı alınmı!J resimlerden çoğu
nu melon ve f ötrlll bir hale koydu
lar ve gazetelerde öyle basılmı§tı. 

O zaman bir dostumuz buna " res-
sam kalem ve fırçasının hilei şer'iy
yesi ,, diyordu. 

Dünkü Ulus'ta ortaya vurulan al
man gazete ressamlarının bir " hilei 
şer'iyyesi ,, vardı ki bizim ressam
lara taş çıkarıyordu: vaktiyle fran -
sızlar tarafından çekilmiş ve bir 
lransız mecmuasında çıknıı!J olan bir 
Majino resmini, alman ke!Jif kolları 
tarafından alınmış gibi gösteren bu 
fotoğraf, alman ressamının da bu 
harpte emek sarf ettiğini göstermek
tedir. 

1 numaralı şahsiyeti eski bir res
sam olan yeni Rayh rejiminde alman 
ressamı bu türlü himmetlerde bulun
masaydı, ayıp olurdu / 

T. l. 

. kak levhaları ile evlerin kapıları 
Hizım olan numarataj işleri ik111' r>h 
dilmiş ve bu işi tetkik etmek ·• ırı e 
istatistik umum üdürlüğü efler1~' l 
Bay Sabri Tıımsayar şehrimi:ı:e ı:t ç~· 
miştir. B. Snbri vilayeti ziyare c -u 
sonra belediyeye gitmiş sayım d lı.i~ 
larını görmüş ve pazartesi, salı " 
leri mahalleleri gezerek numarll rı 1 
rini birer birer güzden geçinniŞ· ~ '"'-k 
ca Mutalip köyüne de ugamı ur ı-'" 1 Sayım bu yılın ilkteşrin ayı 1~ ~ 
yapılacaktır. Belediye num3rat

31 •diJ e 
lerini ikmale chemiyct vermekt 'trıi~ 

ıtııd 
' ı. 

İzmir su Jirketinin kıynıen ;_:~: 
İzmir, (Hususı) - HükümetÇ' tilt 

tın alınacak su şirketine ait 111ii ıı1 ......_ 
reler için şirketin salahiyettar t r1r 
rahhası, haziran ayında Ankara·Jı ~lld 
lunacak ve nafıa vekaletinde tJ'I ~llın 
kerelere başlanacaktır. f".'Yle 
İzmir su şirketi, şehirdeki 5~ liııci 

sisatının bir buçuk milyon Jir8 
metinde olduğunu iddia etı:nekt 
Nafıa vekaleti tarafından tzrnir'c 
dcrilmiş olan fen heyeti tesisatı 
kıymetleri tesbit etmiştir. 



~ ...... 
1 1 ""''""'"""'""'""""'\ 

DIŞ POLITİ KA i ·-.. ..) ........................................ 
gc lenderson'un hitabı 
ı 939 h . 

ULUS • ., ............................................ ._ 
: D U N K U : .._,,,,,,,,; ••••• >. ••••••••• ,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,r 

.. 
9 arbı devam ediyor; fakat 

harbini doğuran sebepler, •İm• 
· n t • "' 'I 1 at'ıhc rnnlolmuıtur. Filhaki • 

orveçliler mücadeleye l (embe leyn'in n lku 

nas'I karı~landı ! afu ıcbeplerin meçhul llalan bir 
ı. 1 

Yoktur. lnııiltere ve Fransa 
ı er renk)' k" 

0 
1 ıtap neıretmitlerdir. 

a lnya beynz hitabı çıkmı•hr. Al-
' ar b'· ·· '" lp h ~tun muhabereleri beyaz 

• )" k~lınde neırettiler. Bütün bu 
~ "p 

1 
dtapta:, hadiseleri yakından 

ı, e ~nlcrın kanaatini teyit et-
Yanı rn 1. • 

:ı:t • eııu ıyetı Almanya'nın 

kahranianca devam ediyor 

Norve~' e yeni Polonya askerleri ~ı lldı 

Cümhuriyef 

Macar vaziyeti 
Yamıı Noeli, ba baılık altmcla, macar baınkili 

kont Tele.kinin bir baçalı: ay eni Roıaa11 zi:ra· 
relinden ıonra, &hcıristaııın kcıııııılıwiyle olan ih· 
tilirının lıallini itiyr talik edeufi z:ıın...,dildifmi 
sölnyor Ye diyor ki : 

(a.a.) Matbuat servisi 

içlııd. mi!ıtalül bir ııttdle :raıı1an devletler dw-
7anm aldıfı nıiyet karııımda ııınaıdiyct Y• İs· 
tikli.ilerini mııhafau etmek İsltrlnM cıın:ınlı İm· 
paratorlafuıum lıııdallarmı ınalıafau etıııelı kea
dileri içiıı lıir lıorç lıilmtk unrelindedırler. Ar· 
tık küçiik dnleılue lıa1at haklı pek zer temi:ıı 
edilebilecektir~· 

N:uyvnal &a&yaliımiıı baıiinkii iıtiU aauriye
ıiııi izah eden ım:harrir di1cr ki : 

an Ü·-r· ""ki • • B .... ıne yu ctmııtır. u , 
lp aynı kanaati takviye eden bir 

Helsinki, 8 a.a. - Norveç ajansı, Norveç ordusu Başkumandanlığının 
aşağıdaki beyannamesini neşretmiştir: 

"Mücadeleyi bırakmıyacağız. Mücadele devam ediyor. Galip geleceğiz, 
çünkü hak bizim tarafımızdadır." 

Va,şlngton, 8 a.a. - Royter: Burada bazı 
endlııe ile bcklenml§ olan Çemberleynln 
nutku, lngillz bllfveklllnln, arkasında mu
azzam taraftarları ile, fırtınaya mukave -
met edeceği lntlbaını vermiştir. Çörçile 
verflen yeni scltuılyetlcr umumiyet itlba -
riyle iyi kareılanmıııtır. Mamafi bu yeni 
sela.hlyetlerln bilhassa muhalefete l<araı 
koymak için verilmlıı olduğu buradııkt 
müşahitlerin kanaati cUmlesindendlr. 

"Fakaı çok ıeçmedrn ba Tıına haYusı ıİ:ra• 
setinde billıauı Mıcariıtanra bıkip edecefi bre· 
ket lıııttı bıkmıınd:tıı bel baflanacak bir istikrar 
lııı!unaııdıimı farzdtirecek delifln karıısındıı kal 
ııı.adaa kurııılaıaııdok. lrkc!ııımu olan asil maar 
ıııillrtinia lezadlar İçinde Ye harici tuirler önün. 
de adeta fortınalı ruzı:lrlarm ınkine tabi bir u
zan yapraiı ı:ibi nia ıob Ye periıın U(lltlarla 
Yakit ı•çirııırıi hakiki teeuürlı karıılıdıfımız acı 
bir vaziyet lrıkil ediyor.,. 

"Baıün H iılrr kiiç11k milldlerin lıayat halda 
ol=dıir.ıı ıö1lıiyor. na rutcel~ ya!ıııt lakırdı 
.eniyle a(ııı!an çıkmıı ııun:un lıir ıöz hiildir. 
Hakiki bir azmin. iman ıdJini alllllf bir prcı:si· 
biıı aeticnidir. Tatbikatı da baılamııtır. A•rıt• 
paclaki kliçtk dnlelleri bırııtiyanlık n Avrııp:ı.lı· 
lık, teanız n iıtili.daa luırtarmı1or, ıimdi yalnız 
nTel lııkİtzıdir . ., 

r ~e~rcdilmiıtir. Müellifinin, ln-
1 h~ ~~Almanya ile harbe aürükli

. a ısclcrde birinci derecede e· 

Nutuk lsviçre'de nasıl 
kar§ılandı? 

r •Jetli bir r l · "b • ou k" o oynnrnnsı ıh arıy-
ı Ne ~~np bilhaua dikkate layık· 
• 'nın~ lienderson, 1937 senesi 
Al~tlin'd al h~rp baılııyıncıya kadar 
yf riik ~ . ".mltere'yi temsil eden 
rf .,a. e çıdır. Bu iki sene küsur ny 

:~den bu buhranlı günleri 
kt'. k" ısronun akameti" unvanlı 
~' ıtap h I' d 
t biiyük a ı.n e neıretmiştir. lngi-

ar 'ne h elçılcrinin yükaek kültür-
8ç :ı:. li ar;an kalmamalı elden gcl
ın ıı.lll'IU:n eraon da Bcrlin'deki mis· 
'f elennı· tnuvaffnkiyebizlikle ne· 

e & bir d~§ olmasına ro.ğmen, mÜm· 
ır • in 

1
Plotnat ve ltültürü yüksek 

tıc sandı "B· . 
t taJih• • ır mısyonun nknme-
ebi k 1 kıymetinden ayrı yüksek 

a ıu elj~Ylnet ifade eden bir eserdir. 
r bır-ak alan kariğ, bitirinciye ka· 

Pt Ya'd tnnk istemez. Hcnderson, 
ı Vaıjt' 1:_ürkiye'de ve Balkanlar-
~ Iİ tıia e Rordükten sonra, 1937 se· 
·I İr ik a.nı~da cenubi Amerika'da 
' hi:~ ı~giliz diplomasisi için en 

de I a~ıfeye çağnlmı§tı. Bu vn
rt any ngıltere imparatorluğu ile 
Ueıi ka. aı-asında dostluk münase

.. k U~ak ve onu idame etmek. 
c tıe kaçı bu vnzifeyi baıarmak 

lııınıı.k t~a~ çok çah§tığını, hayır 
w:ftıt1 h abıri hafif kalır, çırpın-
01 •lldiaj B ~a~rde anlatmaktadır. 
ı;: k g"d.erJın e bir nlman dostu o-

elae/ !Yoı-: Nazi partisinin siya• 
etın esıni ve hayat telô.kkisini ka

ltıya•nel'l"lcıkle beraber, bunu Al· 
t diy0 \dnhili bir meselesi teli.k· 

tnı111r. e bu yüzden İngiliz mat
at ~enkitlerine hedef oluyor. 

\>let a enderson aldırmıyor. İki 
f 1trrıe2' r-aaırıdaki münnacbetleri dü-

J' tallı ~h~ıyor. Ancak hadise· 
li e~?°11Yle mRkUs bir tarzda tc· 

Per-Jo~. Hendcrson kitabını 
tnııtt elık bir trajedi §eklinde 

; •Yor-. ~.Yaka Berlin'de cereyan 
l l?td Uellifi bize knhramanları 
lg, li~~:akdinı ediyor: Hitlcr, Gö
da \'e .er, Ribbentrop, Heas, Gö-

(ide11 b~ırc ve saire. Bu portreler 
~ng, ırer ıaheıerdir. Bilhassa 
llırinc· 
h·dc a 

1 
Perde Avusturya. Sonra 

•it r-aaı b" f 1 . • <>alo" k ır asıla. kıncı perde: 
l)etJe .... a Ya, Bu da Münih'le nİ· 
f' .. ıyo K "ııcü P r. ısn bir perde arası. 

•raa•ııı . crdcyi teıkil eden facia 
ltırfl. d 'fgali. Bir perde arasından 
111 ~ il dörd"" ·· olan uncu ve aonuncu per· 
A.ırn Ya .•• 
. arıya.' k 

lil~I> edil Ya ar§ı Münih'e kadar 

1 ı, lierı~n Politikanın baılıca 8-
te.n il 1 eraon olduğu da hu ki

l di ll]drı aııl~aktndır. Henderson 
l ltıanYa'llndıguu itirnf etmektedir. 
ltrt1llııtı~1 ~~trnin edebileceğimize 
.tllaı d b 'Yor. Fakat bir tcaelli 

1~hlter-e ij uluyor: diyor ki eğer 
, rcbc e Alnınnya. araaındn bir 

tbin h 1~1kınası mukadderse bu 
' aıd ' 1 iot\irın· 1 olduğumuza aslo §ÜP· 

ltıaaırı1 • •~ecek bir dava üzerinde 
ilk 18hYord -_. t, Süd um. Avusturya'nm 

._ Ya "er·ı et '?•ntakasının Alman· 
~ tllaııı1 ~ lncsı, böyle bir dava mnn
Jlltllye., bu ~cttniyordu. Gerçi Al· 

hak,, arbelerle, asıl büyük ve 
tdı.ı. tak olan darbesini hazırlı
~· tnuha ~ bu darbe ininciye ka
~lıe.ıı1 g~~ e gibi muazzam bir 

(lthald Oze alam zdık. 
. ltdltkt e Hcnderson'un kitabını 
l>}ı o.rı sonr k · · l"ı e ka.ı a §U no tada hıç bır r ltıttu~'Yor ki, nnzi Almanya-

. ,...~~ilter"U-tol mutlaka Almanyn
~\Q\kü ~ 1 e harbe aürükliyecck· 
~~eai y ~r zafer, Hitlcr'i tatmin 
ıler-in er e Hitler'in ve etrafın

•tttırd Cesaretlerini ve iştihnlan
ll b ı. Avu t 
v u ıne 

1 
s urya'dnn bahseder-

fl.kya or-te e halledilince, Çekos

Norveç kıralının beyannamesi ı
Londra, 8 n.a. - Londra radyosu kıral 1 A 1 m a n 

Haal<onun Norveç milletine hitap eden bir ekonomi heyeti 
reisinin Belgradda 

ZUrih, 8 a.a. - Roytcr: Norveç muha • 
rebelrinde İngllterenin muvafraklyetslzll· 
ğ1 hakkında B. Çemberleynln ileri sürdü • 
ğU esbap burada, bcklenlldl~-tnden çolt da
ha az lnı:uıdırıcı mahiyette teH\kkl c~ilmek
te ve İsviçre basınının ve İııvlçre 'halkı • 
nın bu bahiııte llrrl ıılirdUCii ekser sualle
rin cevapsız kaldığı ııöylenmektedlr. · 

Zalıiri, lifd bir iıti\lil altında eıantiıı bki· 
ki eurelten daha Dl!.1hiı old:ıiamı ,.. Balkanlıla· 
,,_ aftı ayrı istiklallerini konıyacak kanlle ol
madıklarmı ıöyliyen nr.ıhırrir diyor ki : beyannamesini neıretmektedlr Beyanname 

de ezcümle şöyle denilmektedir. 
"Norveçln şimalinde kuvetll mevzilere 

melik bulunuyoruz. Hn.zırlnnmakta olan 
)'ardım ııayeıılnde bUtUn memll;'kctl yeniden 
tcthetmlye muvaffak olncğn:. Ricı:ıatımızın 
sebebi, dllşman kıtalnnnın adetçe falklye • 
tı, karada ve bllhruı"a havada teknik Us • 
tUnlUğl.ld!lr. Vaziyetin deıtlııccrğlne inan • 
mnkhı'!"tmız için bir çok ııcbcplrr vardır. 
Almanlar §imdiye ked'lr Norvcçte hıı.rp de· 
ğil kıtal yapmı.,lardır. Buna rağmrn Nor
veç halkının maneviyatı yUksek knlmıı • 
tır. HUkUmetlm ve ben zafere kadar se
bat etmiye azmettik . ., 

Norv~'te Polonya askct'.leri 
Pnrls, 8 a.a. - Polonya resmi tebliği : 
"Franııada yeniden organize edilen Kar· 

pat avcı alnylarına mensup polonyatı kı • 
talar. son zamanlarda Norveçte karaya çık
mııılnrdır. Bu kıtalar, orada lnglllz • frnn· 
sız. norveçli kıtaların yanı bn.71mla hnrl>c· 
decektir. Yeniden orgnnlze olunan Polon
ya ordusu, lııtlklO.l ve muttcfllderln :r:ateri 
için ıuzumu olan her yerde mUeadeleye gt. 
recektlr.,. 

Kar fırtınaları 
Parla, 8 a.a. - Norveçtekl vaziyet hak • 

kında Havııs ajansı, bugün §U malOmab 
vermektedir : 

Narvlke çıkanlmıı .olan yeni kıtalar arıı
sında, bu ıılstem araziye bllh9.83a nlıekın 
polonynlı kıtalar da vardır. Narvlk et • 
rafında, kar tırbnalan blrlblrtnl takip et • 
mekte ve her tUrlU genlg hareko.tı çok gUç
leştırmektedlr. 

R6ros mıntakasında çete hnrbl, norveçll· 
lertn muvaffaklyetll hareketleriyle dı;vam 
etmc)ttedlr. 

Alman ileri kollan, Nameosa glrmtı ve 
almale doğru harekete ba§lamı§tır. 

Narvik'te müttefik kuvetleri 
Londra, 8 a.a. - İngiliz ro.dyosu son 

günlerde mUtte.flk kuvetıertn Narvtkln ol· 
malinde karaya çıkarıldıklarını ve Namsoe 
mıntakasında bulunan Norveç mUtrezcle • 
rtnln müttefiklerle irtibatı tesis etmek U
zere olınale doğru llerledlklerinl bildirmek· 
tedlr. 

Alman tebliği 
Berlln, 8 a.a. - Resml tebliğ : 
Almnn hava kuvetıerl, yeniden Narvtk 

civarında dllgman deniz kuvetlerine hUcum 
ctml§tlr. İki kruvazöre lııabet vı:ıkl ol -
muştur. DUşmnn mevzileri ve ytırUyUş ha· 
llndekl dUemıı.n kollan, rnUcııslr surette 
bombardımtın edllmltıtir. 

Narvlkln §nrkında bir hava muharebe • 
sinde" bir lng11lz a-.·cı tayyaresi dUgUrUl • 
mll§tllr. 

Andalsncıı mıntakll8tnda elmdlye kndar 
alınan bllyUk miktarda ganalm arasında 
czellmle mllhlmmatı ile birlikte 460 tank 
da!l topu, 40 tanesi lnglllz tayyare da.fi 
topu olmak üzere 49 top, 60 havan topu, 
355 rnnklnell tüfek, 6300 tüfek, f,6 milyon 
piyade sllAhı kurı.ıunu ve 800 ton mUhlm· 
mat ;>1lklU bir tren vardır. 

Ccnubl ve merkezl Norveçte, norveçllle
rin son mukavemetleri kirılmıatır. 

• 
Finlerin So ellere bırakflğı 

fabrikalar lahrip mi edihrnı ! 
Moskova, 8 a.a. - "Pravda,, Finlan

diya hükümetini her iki tarafın mua
hede mucibince diğer tarafa terket • 
meğe mecbur bulunduğu malzemeyi 
olduğu gibi terketmesini derpiş eden 
sulh muahedesi ahkamını ihlal etmiş 
olmakla ittiham etmektedir. 

Pravda'ya göre Finlandiyalılar sul
hun akdini müteakip bilhassa Keks • 
holm ve Enso'daki büyük sellüloz ve 
kağıt fabrikalarını işe yaramıyacak 
bir hale getirmişlerdir. Halbuki aynı 
gazeteye göre bu şehirler bombardı -
mana maruz kalmamıştır. 

Bu gazete, mezkOr fabrikaların en 
can alacak yerlerinde dinamit kur • 
şunları bulunduğunu yazmakta ve bu 
hareket tarzı ile Petsamo'da sulh mu
ahedesi mucibince Finlandiyalılara 

fabrikaları ve malzemeyi olduğu gibi 
terkeden Rusların hareketi arasında 
bir mukayese yapmaktadır • 

Bir Norveç vapuru 
ba tı 

yaptığı temaslar 
Belgrad, 8 a.a. - Alman ekonomi 

heyeti reisi doktor Lanfried, djin ha
riciye nazırı B. Markoviç'i ve ticaret 
nazırı B. Andres'i ziyaret etmiştir. 

Alman - yugoslav daimi komitesin
de esas müzakerelere, bugün saat ı ı 

de hariciye nezaretinde başlanacak-
tır. 

İngiliz filo amiralliği 
Londra, 8 a.a. - Kırctl, be! senelik 

hizmet müddetini bitirmiş olan lord 
Chatfield'in yerine, amiral sir Char
les Forbes'i filo amirallığına tayin 
etmiştir. 

HollanJa'da nutuk nasıl 
kar§ılandı? 

Amsterdam, 8 a.a. • Hollandada bUylik 
blr sabırsızlıkla bcklenın!ş olan Çembt>r • 
leynln nutku, çolt bUyuk bir altıka ile o· 
kunmuştur. Rcsmt Hollanda mahftllerl, 
şimdiye kadnr h<>r hatıgl bir tefsirde bu • 
lunmalttan tevakki etmelde bernb r, bu • 
radald hissiyat, nutukta bitaraf memlc • 
ketlerin fikirlerin! radikal surette d"ğlş -
tlrecek mnhlyette bir şey bulunmadığı 
merkezindedir. Avrupııda ekser memleket
ler, katı hAdlııeler arifesindedir ve bu hA· 
dlselerln ekserisi, İngutercnln gösterdiği 
teyakkuz ve kuvete bağlı bulunmalttndır. 
Bu bakımd8IJ ,B. Çcmberleyn!n harp m:ıl· 
zemesl lııtıluıalAtmın fnzlalnştırılnca.g, h:ık 
kındakl sözleri iyi tesir yapmıııtır. Fakat 
·B. Çemberleyne" husuııt mesullyetler veri- , 
leceğl hakkındaki eözler, Hollanda m:ıh -
fillerinin tahminlerine tamnmlyle tctabul< 
etmemektedir. 

M~lıarrir dnam ediyor : 
' Kıyam•I ıiJnıın:Jn klfıaşalıklnmı andıran ı.ıı. 

Jijk nrupa buhranı mancehuinde Mıcari.sbınm 
milli bir ıiyaıeti b11lunm•lı: lazımdır. Ve bu ıira· 
Hl lıer ıerdeıı önce macar de•leıini bir kut ıim· 
diki bade ı~rmda olr n tehli.keden m'511a taım.k 
kabiliydiııi haiz obbilrctk bir ıiya.rllir." 

M~Larrir u:nuıai harpten ıonra taıfiyrden n· 
rerlı çıkaa Mıuristaıım o eıki UJlplırım teli
fi edccrk bır fırsaıla karıı k fll)'a mı oldaiumı 
ıoru7or n diyar Ü : 

"Cana omın kıılafıııa fulıyanlar tksilı defi! • 
di.r. fıkıt Anapayı kısıp kanraıı kısırca ö:r· 
le bir m•lıiydltdir ki eğer onun karırsmda kili 
d:klut ve baıirrtlr hareket rtmenr, lıbcaristı • 
nm kayıııbrıno tdi.fi rlınrlı: ılirle dursan ıimdilı:i 
müstakil clevlel mncadiyeıini dalıi tehlike7e kor· 
mumdan korkclnr • ., 
M~hnrir makalesini törle bitiriyor : 
"Bizim cördüiıımüı odur ki M•arhtan Tana 

lınulı Ye B3lk1nlı komıol riyle •e iılıirliii e
drn bir ıiyuette kndi milli ıiyuetiniıı en saf· 
lam trmtlini bulıbilir. 

Bizim ıöruıiiıuüzde lılacar.iıtan Balkanlar ,.. 

"Halbcki Oııaaalı ım;ıuatorlaiu çok ka .. tt!İJ• 
di. Şimdi dıluı kaTetli olar. Çilıılı6 yalıı:z miida
fu içb, yabuz ıalhll Ye antYaıtnryi tuiı için Yiİ• 
cııt bulmııı bir te ekkul olıcaktır. Muarista11111 
da yeri bu leıekkuluııu içiııdedir .,, 

TAN 
BerlinHler kar§uında Tunalılar 
ve Manşhlar 

Ab Gı:ıwlaı, ba baılık altıııda, almaa raıl10· 
ııınan Tana, Balkan millctlrrine karıı aı:ii1tmadi-
1cn trkrarlıdıiı lemiııatı movzııabahis cd nk di-
7or ki : 

"Spikerlerin ba ptafetlı m:ıjdelerindrki mini· 
yı anlamak o kadar kolaydır lü lırınen ifıa •di
kbilir. Almnnlar tn :ralı.m ı.amanuı i!k fırutında 
b. iıe ririırceklerdir. 

Çünkü almnn iJlili metodu )'İİ% maddelik ise, 
birinci auddtıi ba teranedir. MııMrebe ltklikuİ· 
.. oldafıı ribi brıı tıırafı, beklcmediii bir :la• 

manda n ıımmac!ıiı bir yerden buluna afrat • 
mak." 

~~~~~~__;.._--~~~~~~~~ ! 

Tııl:'I banası caıııiasının ileri karakolud.,, E(tr 
fı1auriıtan ıi)'Bstle temel olarak bizlere da,..n • 
maiı kabııl edrrıe ba meıı:leketin lıütun lıadnt ,., 
hukıılnı ile mııd3fu11 Tuıu hanHiyle Balkanlar· 
dıki difer mılletleriıı müıt•rek ı•rrel n lıim • 
metlerinde en saflam lcminatı bııl•r.,, 

Teminat Yerildiktrn ıonra tecaYııze •irıran A· 
nıtar)'B, Çekoılonkya, Polon:ra n Nornçi z:tı.. 
rıdtıı mıılıarrir diyor lıi : 

"Daniııurlıaya •erdiii tcminatıa miirrllebi •e• 
ııü ,.apyaıtır. Bu t•minat sayesindedir lıi clort 
milyonluk bir ntanı iki kere altmıı clakikada 
• bituaf iken • bertarcla.f edinrdi." 

Vaşington'daki kanaate göre Veni Sabah 

8. uzvelt ye· i 
teşebbüsü ya 

Balkanlarda tll'bii hudut 
Hiisryiıı Calıit Yal~ın, lnı baılık ılımdı di7or 

ki: 

"Balksnbrm mıidafusı m vzanbabis oldııfıı ,... 
kil, akla ilk ıtltn mülihau Balkanlarda tabii 
luıdat bıtııdır. Balkanlı devletleriıt arrı ıyrı lıu· 
dutları 1olı:tar. Burün ıııeYcut ıiyad budatlar tabii 
defildir. Tırilı!, ırki, lıiru da lesadufi n ke:r• 
fi bir lakmı 'millerin ,..rııthfı suni bir varlıktır. 
M•ıeli lıirki1•fİt l!le1eli Yımaniıtanı ele ılcek, 
Tiirkiyeuin badudu Mu içte ve T •ncada, Yııııeniı· 
lalllD hadııdıı S.linik arkalarmcla addedebiliriz. 
Balcariılanm ccnııp lıudatla:rı Bofaılarda, lıatta 
burada da deiil ti cenubi Anadoladadır. C.rp 
larafıadan da bııdutlarrmız Adriyatilı: denizi Hlıil· 
lcriııe kadar uur. Yaıoaluya dolayrsiyle ıiııuli 
garbiye dofru bud daıııu ceniıleıniııir . 

Maharri:r Alı:ııanlarm Balkanlara lecuiiz içiıı 
bı:ırlanclıkbrmı riyaz:J askeri Te ıi:rasl bakım • 
brdan Ud ettikten ıonra diyor ki : 

"lncilterenin ıirdifi lıarplerin tarilıini okııyan
lar Ye lncilterenİD franH İle elcle firdİfİ YaZIJ•• 

ti ıörcııler bllirlu ki Almanya maf Üp olaulı. 
Fakat hiçbir bkild ordu "ıonıında maflllp O• 

lacafmı., diye harpten çekinmez. Son i\i baylilt 
mini: bir enç fin kalıramaaı ile ~rııa anç 
aoneç acemi çocafa.,, 

Aka Ciindiiz netice olarak bülisa C"diyor : 

GİORNALE D'ITALIA 
"Alıatnyıı elrafıadıılı:i b61un biıaraflara ıelip 

birer birer bertaraf dl!lefr çalıııyor. Ondan ıon• 
ra bii,riilı Ye yeni!ı:ıez hunıılarmm karıısmda lıe
aap nrmrğe çabalıyacalı. 

''İtalya Balkanlarla 
yaşaınağa devaın e 

İçinde 

" 
o Osmanlı imparatorlajunıın hakikati en iyi gö

rüp htbik ett'ijiai kendi tabii huclırtlarını kor. • 
ın:ık kaycnıiyle U macar ovalarına bdır taıtı· 
imı ıö1li7en mııha rrir, din •Jl'ılıklarnım miln 
bir Yalıdd karnlıaaıma aıaııi olda(ıımı, ı:terltezin 
ctorileıini lıaybetmesi )'iiziindn de lıer milletin 
iatiklil ıavdııma düıtiiiiinü izah edi1or n di
yor ki • 

Bumııı bôyl. olmaınaaı için ı• 7ol nrdır: bl
nr birer bertaraf olmamalı: için tek baıma bita· 
nfblı idı!ia edeııler, lop7c"Wı n aililılı bir bi
taraflar itıifelı:ı yapııı.ıılı idil r. Yapm.sktaa ıaa 
lı:orlı:talar, ,.apmak ııu İılt-diler, birbirleriniıa 
cöziinü çıkarı:Dktan J&pıııafa iıııkln llll balama· 
dılar l Baım araıtır=k ıı-litil;a ııeıakelİDe 11,..s. 
Fakat lıııı:iıı de aJIU 701 blt.ıraflarıa önliııo dıım· 
diiz Ye apaçık duruyor. Tehlike el ile tııhılaak 
derece yr.lılaımııtu. Artık lııı yolda bir itti1ak nİ· 
umı alıp, bir itıifak t.ıbiycsi kıırııp bitaı4flıklıı
rmı topyelc6n Te ıilllıla mudafu7a azınctmdı U.• 

menı • Kaıcdral çanı cilıl ctimlıiirdiyrrcl. • ceJ. 
•iıllr.n 

VaşiQgton, 8 a.a. - Reuter: Rcisi-1 
cilmhur Ruzvelt'in Avrupa anlaşmaz
lığı ile alakadar bir teşebbils hazırla
makta olduğu kanaati, Vaşington'da 
gittikçe fazlalaşmaktadır. Hatt! bazı 
müşahitler, beyaz sarayda ıulh lehin
de bir hareket hazırlanmakta olduğu 
ve bu harekete Vatikanın ıulh lehin· 
de yapacağı bir daveti ile birlikte baş· 
lanacağı fikrindedirler. 

ltalya ve Cebclüttarık 
Roma: 8. a.a. - Giornale d'İtalia. 

müdürünün imzasiyle •• CebclUttarık,, 
ıerlevhasiyle ne rettiği bir makalede 
sadece Cebclilttarık'ı kapamak sure -
tiyle !talya'yı iktisac\ n tecrit etmek 
ve onu ficiz bir vaziyete getirmekle 
tehdit den Paris ile Londra'nın yeni 
ve me§um bir hayale kapıldıklarını id
dia eylemektedir. Eveıa şurasını teba
rüz ettirmek lhımdır ki iyice silah -
lanmış ve çarpışmağa azmetmiş büyük 
bir millete karşı tatbik edilen bir ab
luka her zaman zorlanabilir ve bu ab
lukayı yapan memlekete, Norveç ha
diselerinde görüldüğü gibi, kendisini 
pek müşkül ve neticesi meşkuk bir 

"Baıiin Hki oımıınlı İıaparatarlaflı lıudatları 

B. M. Meclisinin dünkü toplantısı 
Ruzvclt bir nutuk söyliyecek 
Vaşington, 8 a.a. - Amerika birle· 

şik devletleri reisi Ruzvelt, önUmUz
deki cuma gilnü, Vaşington'da ameri
kan itim kongresinin açılışı münase· 
betiyle, bir nutuk söyliyecek ve bu 
nutuk, Amerika'da olduğu gibi Avru
pa'da da radyolar ile neşredilecektir. 

Yugoslavyada endişe azaldı 
Belgrad, 8 a .a. - Reuter: Almanya 

ve ltalya'nın cenubu şarki Avrupasın· 
da her hangi bir tecavUz hareketinde 
bulunmağa hiç bir niyetleri olmadığı
na dair son 24 saat zarfında alman ve 
İtalyan basınının Yugoslavya basını 
tarafından iktibas edilen neşriyatı, 
yugoslav halkının endişelerini bir de
receye kadar azaltmışt,r. Diğer taraf· 
tan yugoslav halkı, zimamdarlarına 

tam emniyetini muhafaza eylemekte· 
dir. ' 

Umumiyetle iyi haber alan yugos· 
lav mahfillerinde gittikçe fazlalaşan 
kanaat, İtalyanın bir hareket teşebbü· 
sünü almak niyetinde bulunmadığı, 
diğer taraftan gayrimuhariplik siya· 
setinden de dönmiyeceği merkezinde
dir. 

lnigli:z • italyan temasları mı? 
Roma, 8 a.a. - Bir kaı; haftalık bir 

gaybubeti mUteakip Londra'dan avdet 
etmiş olan Sir Percy Lorraine'in biri
biri arkasından kont °Ciano ve Muso
lini tarafından kabul edildiğine dair 
v~rilen fakat teeyyüt etmiyen haber, 
dıplomatik mahfillerde alaka uyan -
dırmaktadır. 

B • iZ "creHi 
1 

d 1 e 
1 < Başı l . ıncı say/11da ) ıi iılide tasdik olunmndan evcl bu maceraya atmış o ur. gün eve! bu mev:r:u U:r:erlnde sorduğu sual! 

Diğer cihetten Cebelüttarık abluka- hatırlattı. MalQm olduğu Uzcre bu 1!)1ha • meseleyi bitirmek için hükümete bir 
sının İtalya kin hakiki bir iktisadi lar meclisin cuma gtinkll toplnntısında ru:r:- zamnn veriniz. Bu z man zarfında 

::ı nameye alınmıo, ve \•akl teklltlcr Uzerine • ki bazı devlet daireleri henüz hnli 
muhasara teşkil edemiyeceğini tasrih Ba,şveklllmlzln hazır bulunduğu bir celse-
etmek lazımdır. 1939 da İtalya liman- de mUzı:ıkere edilmelt U:r:cre tıı.llk oıunmuıı- lc§ckl~ülde olup §ekillcrini tam ola· 
l C k, · · · d b 1 tu ra.k almı§ değillerdir • bu müddet arına ebclüttarı ın ılerısın e u U· KUrsUye .... elen Bnevekillmlz Dr. Refik 

d ·1 ., ...... zarfında muhtelif daireleri takip e-nan memleketler en 12 mı yon 300.000 Snydam IL§ağıdald sözlerle, bazı mebusla-
ton eşya gelmiştir. Bu mühim bir rak- rın geçen cc'scde hUkllmetten rica etUklerl delim, bunları tetkik etsinler, bir 
k izahatı vrrdl : ıekle soksunlar, arzettiğim gibi, ya-amdır. Fakat bu eşyanın büyük bir ."- Mallımualiniz bu gönderil- d 
kJsın ü d 60 k"" ·· ·· d 20 • ni nimi olnralı: devlet memuriyeti 

ı, Y z e ı omur, yuz e sı miş olan kadrolar geçen sene kabul olan yerlerin maa§ kısmına geçme-
de madeni yağ ve parafin idi. Halbuki buyurmu• oldu~unuz Barem kanu-
bu ·· k" ·· ı 1 • k 1 1 Y 0 si, bunlardnn ücrette kalacak kısım· 

gun omur ta ya ya ara yo uy e nunun ahkiımına tevfikan Heyeti lan tayin etsinler ve huzuru alinize 
~lmanya'dan gelmektedir. Bunun için 1 cclilenize takdim edilmesi lazım"'e -
dı k" k d" · ıı- k'" .. 1 · · d k ı " getirsinler. Bu suretle bize bir za· 

r 
1 

• en ı mı 1 .?mur erını. e u • len devlet te~kilutına ait maa§h ve man verirseniz znnnedcrim ki me· 
lanan ıtalya, Cebeluttarık yolıyle ec- u""cretli kadrolardır. Bendeniz me•.... 1 • h 11 • l 

b - a;e eyı a etmı§ o uruz. (Güzel, gü-ne i memleketlerden yaptığı ithal5t- leyi evvelce cereyan eden zabıtl•n 
ı "" zel muvafık sesleri). 

tan tamamiyle vaz geçebilir. Madeni dn okuyarak, tetkik ettı"m. Mu"'sande 
Bu iııtcdig';imiz zaman 1941 bütyağ ve parafin ise Arnavutluktan ve ederseniz noktai naznrımı nrzede-

Avrupanın cenubu şarkisindeki mem· · çesinden evveline aittir. Mü aade 
leketlerden 1'thal edı"lebı'lı"r·. yımE. d 1 . d buyunırso.nı:ı: buna bir mesele daha ensen ev etın aimi kadrosuna 
l ilfıve edeceğim. Esasen asıl dü~Ün· talva Balkan memleketleriyle dahil memuriyetlerin maaı olması ,,. memiz l'lzım-:relen nokta, devlet tcş-

• ... 1lh ı·rı"nde yacıyacak cihetini tercih ederim. Dc,•let kad- k·ı· d 
.,. ~ :ır • ı atın n Adetten ziyade keyfiyete 

Nihayet hububat, sellüloz, pamuk, rosu İçerisinde, ücı·ctli memurıyet- ehcmiyet vermektir. (Çok güzel 
yün ve yağılı maddeler gibi 1939 da lcr de bulunacaktır, bu tabiidir. Ba- sesleri). Bu tetkikat esnasında bu 
Cbelüttarık yoliylc ithal edilen diğer re~ .kanunu d bun .eaasen ye~ ver- 1 İ§i göz önünde tutarak, devlet dai
maddeler ise Arnavutlukta ve ital - ?1 1~br.' :a~td d~vletın mu~te!ıf da- relerinde adetten ziyade, keyfiyet 
yan Afrikasında mevcut oldugyu gibi ıre erının ro arında dnımı ola • cephesinden i•i müt J d" k b ı k . 1 . :r _ a en e ıp ona 
Balkan memleketlerinden de ithal e- ra u unaca memurıyet erın, ma- göre devlet te§kilatını çerçevelem k 

a§lı olması cihetini bendeniz de ter- ve bu suretle hu t" eke dilebilir. Çünkil İtalya bu memleket- 'h d • zurunuza ge ırnı 
1 1 cı e enm. Esasen barem kanunu- isterim Zan d · k" b b" 

cleai k aya çıktı. Çeltoıslovnkya 
d7eaefca~Panır knpanınnz, Polon
~.tnederı b~.c~.dnna atıldı. Bu hal-
··•ıl b" Ulun 1 k. A ıJ ır leh ar ı vrupa'yı 
"t~'· Faltat en~rn~m diivaaı ileri 
ft rı Avrup ~arıptır ki bir taraftan 
~k Cor-in n Y

1
1 Yutıırken, diğer ta

l• İtl'ct ed~ ngilterc'den ~u yol-

Londra, 8 na. - Folden ismindeki 
küçük Norveç yolcu vapuru, alman 
°tayyarelerinden atılan bombalar neti
cesinde batmıştır. Altı kişi ölmüştür. 
Bir çok yaralı vardır. 

Aynı mahfillerde hasıl olan kanaa· 
te göre İngiltere sefirine Musolini'· 
ye Londra hükümetinin mühim bir 
notasını tevdi etmek vazifesi veril -
miştir. Hatta bu mahfillerde Çember· 
l~~~'in Musolini'ye bir mesaj gönder
dıgınden de bahsedilmektedir. 
Diğer cihetten Sir Lorraine'nin dlin 

k.ont Ciano i
0

le görUştüğü aynı mah· 
fıllerde tekzıp edilmektedir. 

er e sulh içinde yaşamaktadır ve sulh nu çıkarmaktan maksndımız doğ- zarlınd.nı "mkn.e edrımh"l" ı ~ ır Dscne 
içinde yaşamağa devam edecektir. 1- d d - on n ı ıne gırer. en
talya Balkan memleketleri ile teşriki nı ~n °8:~ya devlet memur!armın denizin noktai nn2arım budur. (Gü. 
mesai etmek istemektedir. vazıyetlerını ve onfarrn maaş hadle- zel sesleri) 

rini bir çerçeve içerisine nlmak ve • 
Bu gazete netice olarak şöyle de - normnlleştirmckti. Şimdi oraya doğ- Mü::tahil Grupun teşckkürii 

mektedir : ru gidiyoruz. Bu defa takdim olu • Başveklllmh:den so:ıra kuı sl.~ e g len 
"- Cebelüttarik ablukasının italya 

üzerinde Paris ve Londra tarafından 
ümit edilen kati tesirleri yapmıyaca
ğı aşkardır. Cebelüttarık ile Süveyş 
ve Fransa ile İngilterenin Akdeniz • 
de ihdas ettikleri diğer sistemler her 
halde kabili tecviz olmıyan bir hege
monyanın sarih ifadesidir. Harp ha • 
linde muvaffakiyetli bir taarruza he
def olan bu hegemonya sistemi bütün 
milletler için adalet ve hUriyet pren
sibine istinat eden bir avrupa nizamı 
ile telif edilemiyecek bir rejiriıdtr.,. 

nanları da tekrar tetkik ettim. Bir Pru·ti ~IUstnkil Grupu mebuslarından Bay 

k .. . . Fuad :Sirmcn (Rize), Il:l§veklllmlzlıı sö~l"· 
ısım ucrctlı memurıyctler de mev- rlndcn anlaşıldığı lb:erc hUkUmetle mUsta-

....._ ı:ı.. 1Yorrnu•· 
Qır • ,... 

rıı- ı;ıçck k 
e .. "za k 0 Pnrsak, lngiltere 
nderıorı hçı ar ve "yasaktır" der 
nın nrb" d - • 
Yl baflıca 1 

oguran bu politi-
rt ? •ayltl•kt d rncaullerini sıra ile 
... cı aihhentr-a ıro: ~Vela Hitler. J. 
n·· op. ÇUncüsü de Him-
.1.tYük • 

cı, •1 clç1 • 

ı e llctic l rnıayonunun böyle 
e enrnesinden çok mü-

teessirdir. Ve bu teessür eserin bat· 
tan &§ağı her satırında okunmakta
dır. Fakat nazi harici politikası ma• 
lum olan hedefe doğru malum olan 
istikamette yürüdükçe, bu akıbet 
mukadderdi. Henderaon için tnlih
sizlik, 1939 senesi eylülünde, yani 
harp çıktığı zaman Berlin'de vazi· 
fe batında bulunmasıdır. 

A. Ş. ESMER 

Mıaır'da alınan emniyet 
tedbirleri 

• Kahire: 8. a.a. - Başvekil Ali Ma· 
hır P~şa, harici vaziyet hakkında ga· 
ze:ecılerle yaptığı bir görüşmede, Mı. 
sır da alınan emniyet tedbirlerinin mü
kemmel olduğunu ve memleketin her
hangi bir sürprizden korkusu bulun • 
madığını söyl~miftir. 

cuttur. Bunlnnn içerisinde daimi kil grup arasındo. trun bir noktainazar ı1 • 
olaral{ Ücrette kalması ve y- L t tirakl bulunduğunu, ar:ıdo. yalnız bir za • 

unu man mesclcııl kaldığını söyllycrek bu ıza,. 
derhal maaıa geçirilmesi lô.zımge _ hattan dolayı Bqvckile ı;nıp namına tea k· 
len kısımlar da vardır. Bunları da kUr etti. 

·· d"" B" k d I Bundnn sonra diğer madd,.lerc geı-Jldl 
g?~ um. • ır ısım a nsı devlet te§- Bazı konuoınalardan sonra aYıı n kabul 0 ~ 
kılatına aıt olan bütçelerdir, bunlar lundulnr. Yalnız, Eulgaristanl:l 5 milyon 
da bütçe encümeninde tetkik olu- kiloluk ~un kömUrU kontenjanı verilme i 

• hakkındaki notnların tasdikine dair ola':l 
nuyor, zanncdenm. kanun IAylhamnın 1\\Uzııkere~ı sırMında 
"Hüküm t b" ""hlet · • ,, Edip Ergin (Mardin) ta.nı!ındn.n verilen e e ır mu vennı:z bir takrir kabul edilerek harıcı;>ıe "ncUme-

Heyeti cclilenizdcn bir ricada bu- Dinin maı:batası okurunu§ ve kabul olun-
lunacafnn; 941 bütçegf gelip, mecH- m~!~iq vn""ln trmll!nncıakhl" 



-4- ULUS 

Ce erlej abinesi i imal reyi aldı 
(Başı 1. inci $aylada) gi, Norveç harekatına ilitİrlk eden lngiliz ..-------------------- ---------- -------

fazaklrlar rey hususunda muh:ılcfet p:ırti- kuvetlerlnl şükranla andıktan sonra demİli· 
aine iltihaktan içtinap etmek istemişlerdir. tir ki: 
Muhafa:ı:aUrlarm bu temayulu h.ıkumetin "- Bu işlerin huktimet tarafından sevk 
itimat reyini mevz.uu bahsetmesi ihtima - ve idaresi büyuk bir huzursuzluk yarat -
linden dolayı kuvetlenmiştir. Maamıı!ih iş- mıştır. Bu hattı hareketin değiştirilmesi 
~i partlsınin muhafazaklr liberallerden mü- ihtimali daha buyuk huzursuzluk doğur -
saharet görecekleri de tahmin ediliyor. maktadır. Hukümetın bu meselede iyi ha-

lik hatip kürsüde 1 reket ettıği ve Avrupa harbine kıyasen 
T __ .. ra .. h" 

1
. . • . . • • Norveç muharcbesınin ıkinci derecede bir 

~ ve ır mec ısı reısı ve ışçı partı • . . . . 
• 1

• "-ası H rb t M . k ehemıyetı haız oldugu tahmin edılse bile, 
~ e er orrıson avam amara - . . . . 

. mda l
'lk olarak s 1 d . . k'. gene bu harbın, ıcabettıgi şckılde sevk ve 

o:z a mış ve emıştır ı . 'd 1 d ğ . k" . " !u-' rt' • h ._., . . . . 'd ı are o unma ı ı ın ar edılemez. - ~• pa ısı, u,..umetın sıyasetını şı 

Norveı harekall dolayısiyle muhalefet 

liderleri (emberleyn hükumetini 

ıiddef le fen kil elliler 
( Başı 1 incı sayfada ) 

detle tenkit etmektedir. İşçi partisi iza • "Hususi bir tahkillat komisyonu 
lan, bu hu!Ulta tarafgirane veya ıahsi mü- kurulmalı" ümit uyandırmış olması teessüfe şa -

lihazalannm tesiriyle hareket etmlıı değil- Norveç harekiltı, süratli tedavi istiyen yandır.,. 

B. Sinclair, bundan ..onra. Norveç'in., Al
manya tarafından işgali neticesinde ingi
liz ckonomis-inin kaydettiği kayıplan ba
his mevzuu eylemiı ve sözlerine l<)yle dew 

Dost lrak'ın 
bayramı 

Cümhurreisimizle irak 
Naibi arasında telgraflar 

( Başı 1. incı say/adı ) 
graflar teati edilmiştir. 

Fahamotli Emir Vasi Abdülilah 
H azretleri 

lerdir-.'' aksi takdırde müzminleşen bir hastalığın Hatip, hükümeti alman mukabele-
Morrison, Côrçil'e, celsenin sonunda söz arazına benr.etilebılir. Bu hastalık, hukil _ sinin teşkil etmekte olduj;u muhata -

söyletmek ilzere verilen karan tenkit ede- metin gerek metodlarında, gerek erkanın· rayı evelinden tahmin etmemiş ol • 

Bağdat 

Haşmetli kıra/ hazretlerinin doğum 

yıldönümü münasebetiyle en hararet
li tebriklerimi• §ahsi saadetleri ve 
karde§ Irak nı#fotinin refahı hakkm-

vam etmiştir: daki kalbi temennilerimi takdim ede-

rek IÖY1e demiştir: da mevcut olan kusurlardır. mak1a muahaze etmiştir. 
"- Bu iote, Çorçil balilıca oahittir. Hal- Pilo, Narvik'e girdiı;i gibi, Trondhjem'e B. Attlee, alınanların Narvik yolu-

Diplomatik bakımdan. dünyanın her rim. 
memleketinde vaziyetimiz :zayıflamıştır. 

Harbi idare hususundaki gayretlerimizin 
iSMET lNÔNÜ 

buki, muhalefet zümresi, amirallık birinci cd · N' 
sarsılmaz sağlam bir erierji ile, bir cen - Fah ametli ismet İnönü 

n en gırmemıştir? ıçin, do.,rudan doğ • nu maynlarla kapamak sureti ile yap-
lordunun sözleri etrafında mütalea yürü • · T dl · r ruya ta.ırruz etmemıştır? nm ıeım i • tığı mukabelenin büyük ehemiyetini 

gaver enerjisi ile desteklenmemesinin ve Türkiye Cümhuriyeti Reisi 
inkişaf ettirilmemesinin esııs1ı sebeplerini Ankara 

terClı: milnaka.p yapacak fırsatı bulamıya- d h ı· · l k • • bah i h" yor u met ıı. ını zor ama ıçın, r ıç hosap etmemiş olmasından dolayı da 
caktır." bir mani yoktu. Trondhc:im'e deni.ı:dc:n ta-

aramak, parlamentonun vazifesidir. H ti" 'k · · F l' d . . . .. . . .. aşme ı ı ·ıncı aysa rn ogum 
J ngil tere Norveç' e yardımdan arruz yapılması hakkında filoya vc.ılen ta.- hükümeti tenkit eylemiş ve sözlerine 

B. Sınclaır, nıhayet, sozlerını şoyle bl - yıldönümü münasebeti le /Ut f bu-
tirmiştir: 1 . . y .u 

müstağni kalabilir miydi? limatın n~şrinı istiyoruz. Bu taarruzun mu- şöyle devam etmiştir: 
vaffak olması lazımdı. , Finlandiya'ya gönderilmek üzere 

Morrison, bundan sonra, Norveç harbi L d S 1 hazırlanmış olan kıtnların bu derece 

yurdugunuz nrızıkane tebrıklcrden 
. zan:an, dai~a bizim mütte!ikimlz deı;il- dolayı zatı lahimanelerine derin te -

dır. Eı::er harbı kazanmak istıyorsnk, ha.re- kk" I . . kd · d f 
or trabo gi sozlerini şöyle bitirmi:J· 

hakkında tafsilata girişerek bizzat bükü - tir: çabuk bir surette dağıtılmış bulunma- katta Hitler kadar seri ve kati olmalıyız. ş~ ur crı:nı ta · ım c ~r ve z:ıtı . a-
Yarım tedlıirlerle bir şey yapılamaz. Da- hımanelerıyle kardeş türk mılletıne 
ha enerjik bir hıırp idııresi ısiyaseti iızcrin- saadet l'e refah dilerim. 

metin, Norveç meselesiyle alakadar bazı "- Norveç harbi hakkında hususi 1 bir sının sebeplerini anlıyamıyorum. Za-
bareketlere te~ebbıis etmeyi tasarladığı tahkikat komıtesi tea.kil edilmelidır." d h k t t d" w. • d .... 
halde, Finlandiya'ya tahsis edilen kuvetle- ., manın a are ·e e me ıgımız uşun-
r in dağıtılmış olmasını hayretle karıiıladı- 8. Loyd Corc'un sözleri cesindeyim. Bizim kuvetlerimiı, Nam-

de toplanmamız lazımdır. VASi ABDÜL!LAH 

S'ir Rogcrs Keye•'in sözleri ~ını 80-ylemı·~tı'r. A k d Ll d G . sos ve Andalsncs'c, alman ku-rctlcri-a .. vam amarasın a oy eorge soz &· 

Bütün partiler, Büyük Britanya'nın Nor- tarak hukumetin harpten evelki ve sonraki nin Trondheim'a ihracından on gün Archibald Sinclnir'den sonra birçok ha-
veç'e yardımdan müstağni kalamıyacağı siyasetini acı bir lisanla şiddetle tenkit et- sonra varmıştır. Her halde Norveç'te tipler, söz almışlardır. Bunların arasında 
f ikrinde müttefik bulunuyorlardı. miştir: Entelicens servis de çalışıyordu. Bu filo al\lirali Sir Rogers Keyes'in beyanatı 

Morrison, müteakiben bi.ıkumetin Nor- ''- Norveç'e gonderdiı:imiz kuvetler, servis, bize ne gibi malumat vermiş- dikkate şayandır. 
veç siyasetini etraflı surette tenkit ettik - iyi talim gormiış efrattan murekkep olma- tir? Sir Rogers Keyes şöyle demiştir: 
ten aonra ıu mı.italeaları ılerı siırmüştur: lı idi. Ornya, uzun bir talım devresigorme· Hiikümete hücum "- Çok bctlrnht bir vaziyette bulunan 

... :.. -a'yBa ryitanayıylmaa ddiapnlomevaelsisi,nhalsbrpetetnska:ı:nadai-f miş olkan.he:ratt!ollad.ık. Hava. üslerini zap- B. Attlce, bundan sonra, hükümete deni7..defd ıemilerimizin zabitleri ile efra-

... · ... tetme ı t ma ıne guvendık dı namına söz söylemek istiyorum. Düş-·" ı · t şiddetle hücum etmiş ve demiştir ki: svsterm ştır. Muvaffakiyet ka.ıandıf:ı takdırde, ngil- manın var.iyetleri çok iyi olan limanlara 
2 E t ili • · N • k' b' f d 1 Harbın idaresi mesuliyetini üzerle-- n e cens ıervısın, orveç te ı va- tereye muazz.am ır ay a temin etme rte ve tayyare meydanlarına yerleşmesi ve o • 

s iyet karvısmda sarfettifi faaliyetin ne te- ve ıngiliz prestijini butün düny:ıda. arttır- rine almış bulunanların, hayatları bir ralnra takviye kıtaatı getirmiye imkln bul-
airi olmuştur? makta olan, hayati eheıniycti haiz bu kuv- sürü ıhuvafakiyetsizlik silsilesi teşkil ması 

0

hrç te bir.im ubitlerimizin ve efradı-
''Tara11sud•l kuvetlendirmek vei seferiye, kısmen hazırlanmış kuvetler- etmiş insanlar olduğu söyleniyor. mızın kabahati değildir." 

lazım" den ibaretti. Norveç'te ve ordumuzla bah· Norveç muvaffakiyetsizliği, _Çeko.sl~- Hatip, B. Çemberleyn'in beyanatının 
riyemiz arasında hiç bir irtibat teessüs et- ~a. k_ya ve. Polonya. m. uvaff·a· kıyets.ızh- ı Trondhjcm'ın zaptedilmesinin sadece el _ 

Nazırlar, No""' !yetine dair hab•r- · · H k.. ! 1 n 1 k -"' memıştır. u umet, a man arın, a tı - gını takıp eylemıştır. Mutemadıyen zem deg"ll, aynı zamanda mübrem ve haya-
ler aldıktan zaman bclkı icabeden karar - · k ' takı omşu devletlerden birine karşı yenı hatalı dü«üncclerde bulunanlar, bir ti olduvu suretindeki intibamı teyit et • 
lan ittihazda kusur etmişlerdir. b' h ı k l"' • k•ı· :.. .. ır taarruz nzır ama ta 0 '•uı:unu pe " a zamanlar Hitlcr'in Çekoslovakya'ya mekte olduğunu sbylenıiştir. 

Hatip, hüklimetı, Norveç sularına mayn b"ld"ğ' · · · t d ·dd ı k d ı· ı ı ı ıçın, ıcraa ın a ~ı ete ten • e a- hücum ctmiycceg·ine inanmış olan ay· Hatip sözlerine şu suretle devam etmiş-dökmenin hasıl edeceği tesirleri kafi de • k yı tır. . 1 H" 1 ,. N ' h •. 
r ecede tahmin edememekle itham etmictir. H b" k ~ "d . d ld • nı ınsan ar, ıt er ın orveç e u • tir: ,. ar ın sev ve ı aresı mev u o ugu •.• 

Morrison: "-Bir giın gelecek, bitaraf- d . d h' ti . . . k~ "k t . cum edecegını anlıyamamışlardır. "- Efer birkar harp ıemrsi, Trondhjem 
evır e, ızme erımızı uçu gos ermıye 1 . . . " 

lann hukukuna katlycn riayet etmiyen bir asl5. t~ebbüs etmi~ değilim. Eski vaziyeti B<!şvekılın zaafı, mesaı arkadaşlarına körfezine girmlı olsa idi, ordu derhal hil • 
düsmanla çarpıştığımızı hakikaten anlıya- tekrar tesis etmek için hadiselere &bğü& 

1 
itimadındadır. Başvekilin mesai ar - cuma iştirak etmiye amade ldı. Bu suretle 

cağız., dedikten sonra ıözüne o<Syle devam germeniz lizımdır. Bir paniğe kapılmıya kadaşları, hayatta muvaffak olmamış l.ıu şe!ırin ve avcı tayyarelerimiz için haya-• 
etmistir: lüzum yoktur". Arlımu:da ~utabakat husu-1 aciz insanlardır ve yahut istirahata ti olan tayyare meydanının, agır topçu ku-

HUkUmetin, Norveç doklnrı, llmnnlannı, tünü icabettiren ehemiyetli sebepler mev- 1 ihtiyacı bulunan insanlardır. İçine vetlerimizin, tanklarımızın ve motörlü cU-
tlyorlannı ve tayyare karnrg6hlarını önce- . . b zı.itamlarımızın ihracı için elzem olan rıh· 
den tarassut etml" oldu,..,ınu zannedlyo _ cuttur. (Alkışlar). gırmış ulunduğumuz bıı hayat-me-,... -• tımların süratle İşgal edileceği muhakkak-
rum. Yalnız Norvrçte değil, amzlsl Ur.e • Hüriyet ug"runa yapılan mat mücadelesinde, mukaaeratımızı 
rinde dUşmıı.nla çarpışacağımız ht'r mem- fi . 1 h t • t' h t "ht' tı. Bu kadar büyük bir mükafata nail ol -
lekette Myle hareket etıncl< 7'.tı.rurldlr. mücadele cız ere ve r_a u ıs ıra. a a ı ıyacı mıı.k için bazı tehlikeleri göze almak icap 

Balkanlıı.rdnkl vaziyet ve hali hıı.zırdakl Brltanya imparııtorlugu ve Fransa impa- olanlara teslım edemeyız. eder." 
durumun CebelUttankta 'e ttaıyadıı yeni ratorluğu gibi iki muazzam imparatorluk Bugttnkü ne, hıırbm idaresi - _ 1 , 
ıekmer aıması ıhtımau do1nyısıy1e. bu ta- çı'n lu"zumu kadar' kuvetıı· deg·ı"ldı'r. Sabık nazır Amery'nin sözıerı 
ra.ııııudun ltm m <'dilm ı 1 zımdır. hliriyet uğrunda yapılan bu mücadelede İl· 

H qtibin itham ettiği nazırlar tifak etmişlerdır. Fakat, Britanya impara- Hükümet, harbın lüzumu kadar enerji Londra, 8 a.a. - Royter: Dün akşam 
Trondhelm karşı yapılan dcııız truunı- torlut:una, tehlikenin hakiki mnhiyetini ile takip edilmediği kanaatini taşıyan muhafazakar parti basından sabık nazır 

suna gelince, bahrl)elilcrlmlzln taarruz et- göstermedikçe, onu gereği gibi ayaı.;a kal- memlekette ve mi1lette fazlalaşmakta ~· .Arı:ery de söz .atar~ h.ükilmetin ıiyas~
mek arzusu besi ylp bcslemcdiklerını ve dırmıyacaksınız. olan endişeyi anlamıyorsa her halde tını şıddetle tenkıt etmıştır. B. Amery, hır 
bu arzularına hükumetçe mi nılınl olun - Harekete geçmek, fakat hakiki manasiy- k" h t ~ 1 l d ' · avuç alman tarafından işgal edilmiş olan 
d utunu öğrenebilir miyiz 7 or veya u sagır o ma ı ır. dh . , . f'kl . .h 

Morrfson, sözliD d vnmla demiştir ki : le harekete geçmek ihtiyacındayız. Sevkul- Memlekette hüküm sürmekte olan Tron eım e mutte ı erı~. ı. raç yapam~-
"- Yatlı veya yorgun bir nazır, istemi· ceyşi noktai nazardan eskisinden daha ted- • . Yllilarından dolayı hayretını ızhar eylemı:ı 

yerek tehlikeli olabıllr. Bu bir vakındır birli vaziyetteyiz. Harikulade bir adam 0 • umumi hıssıyat şudur: harbı kaybet- ve sözlerine l<)yle devam etmiıtir: 
Harpkteb~lievel ve hnrptenberl, hntı\ lollyen lan Hitlcr'in en büylik zaferi budur. Bizi, miyoru~. fakat. harbı kazanmak için "-Bu şerait içinde hiç bir zaman iler
ve a ı yetslzlik gösteren bir kaç nazır b .d. e bugünkü .. zım.amdarl.ardan başka ıı·y~ey'ız. Hu"ku"met mekanı'z.masında de _ 
görUldU. Bllhnıısa bnşveklli, mııllye nazırı 1914 deki seleflerinin yaptığından daha Ü· 1 l l"' ..... 
sır John Slmonu ve hnva nazın sır snmu- yük bir tehlikeye ilka etti. ınsan arın dumenı el erme alması ı.ı- ğişiklikler yapılması lazımdır. Düşman, 
el Hor'u zlkretmckll~m IAzımdır. Bu na- Çekoslovakya, Almanya'nın ti kalbd· zımdır. belki Hollanda'da, belki Akdeniz'de yeni 
ı:ırların 1031 • ltı:m dP\'rcslnde, B yUk Brl hındaki mızrak ve Avrupa'nın en güzel or- Liberal muhal elet liderinin bir darbe vurabilir. Lloyd George'un umu-
tanyanın harici siyaseti bakın ınd !!.il l"t ar-
la hata işlemekten geri durmadıklarını 0 • dularınd:ın biri olan bir milyonluk ordusu, •özleri mi harpte kurduğuna müşabih bir harp ka-
zıutamam. ortndan kalktı. Bu, bizim Almanya'ya ter- binctıl kurulmalıdır. Milletin ve parlamen-

H arbin me6ulleri kimdir? kettiC;imiz sevkulceyşt bir kar olmuştur.,, Londra, 8 n.a. - Reuter: Liberal tonun büyük ekseriyeti böyle bir kabine 
Eğer sulh akilClne ve cltırı yl t nzlm R , S ti muhalefet lideri B. Sinclair, dün a- istiyor.'' 

edllml• olsaydı, hn.-n b r•ft--~ cdılmla olu- omanya nın ve ovye er vam kamarasında yaı>tıgwı beyanatta " ·-. .- .....,,,,. " 8 ' ı•w• • • • B. Amery, hükümete hitaben. sözlerini 
nurdu. Kana.ııtımcc, bu hnrbc gtrm<.'ml?.de ır ıgının vazıyetı bilhassa şu sözleri söylemiştir: 
h k t f 1 

Cromwc11'in parlamentoya karşı kullandı-
er es en aza mesut bu liç ktş!dlr. Lloyd Geor"e sözüne töyle devam et • T dh · •' l · • l" Bu harbin netiresl, bizim için çok caz .. " ron eım ın a ınması ıçın uzum· ğı tarihi cUmleleri tekrar ederek bitirmiıı· 

l a ehemıyeutdlr. O s bfople, çoktnnb rl tk miştir: lu harekatın muvaffakiyetle netice - tir: 
tlc!ar mevkllnde bul•ımın ve kendilerine "- Almanya'ya bıraktığımız ikinci sev- lenmesinin imk"'nsızlığını haber alın-

d 
u "- Yaptığınız iyi işlere nazaran burada 

mev u vazifede ehUyct gö termlycn kim· kulceyşi kazanç fransız - ıovyet ittifakı h"k'. 
aelerl 0 mevkide muhafaza ederel•, bu har- ca, u umetin cenubi Norveç'i tahli- rok fazla oturdunuz. Size ıidiniz, diyo • 

' oldu. Sovyet Rı,ısya, bu ittifakla, Çekos • "" 
bl kaybetmek tt'hllkl'stne dUş,.meylz ye hususunda verdiği kararı tenkit rum, artık siz.den bıktık. Allah aıkına, a.r • 

,, 1 lovakya'nın yardımına koşmayı teahhüt et-
..ıorr son, muhalefet partls1nln, celse so- niyetinde dcg·mm. Bütün tenkitleri - tık gidiniz." 

nunda IUmat reyini mllznker~y ko•-'a n"' mi•ti ki, bu da Almanya irin, yeni bir harp 
... e ., c ,.ı· " ,, mizi bir nokta üzerine teksif etmeli-

111 söylemi~ \'e deml~lr 1,d : cephesi yaratacaktı. 
"-İstiyorum ki, A\oıım Kamarası tl.zası- Üçüncü kazanç, Romanya'dır ki, Alman· yiz. O nokta da şudur: 

zıın verec!'ğl karıır memleket c!kfırı umu· b"lf""l 1. • · Nihayette bizim ırın Norver~te 
mlyeslnl temıll etsin ve lnglliz milletinin yanın ı ıı e ıne geçmıştır. • ., :s 
bütün kuvctlcrl ve başvt'klldrn beklenen Bu harpte en mühim ııevkulceyşt mevzi- mağlubiyeti kabulden başka bir şey 
bUtliD kabillyeti seterb('r ederek zafere ka- terimizden biri olması muhtemel Norveç kalmıyan böyle bir vaziyete niçin gi r
dar mUcadeleye devamla lsrnr ettiğini Is- şimdi Almanya'nın elindedir. dik? Zira, Norveçt'cki bir mağlubi -
bat etsin" İsveç! tenkit etnı<.'k beyhude idi. Tenkil· yettir. Askerlerimizin cesaretine ve 

B. Çemberleyn' in müdahalesi ler yııpmnk hakkımız d•ğlldlr. Bu mlllet - harekatındaki müessirlig·e olan itima-
c b 1 !eri himaye etmeyi, onlara yardımda bu -

em er eyn, bu esnad:ı müdahale edaek l d lk P ı bl k dımızı sarsacak bir şey yoktur. B u ıu sör.teri söylemlşUr : unml\yı va ett . o onyayn r te tay-
.. _ B. Morrlsonnun söylediği sözler be· yare gondcrmedlk. Norveçe de ıo !§ten geç- harbı kazanmak azmimize tesir ede-

1 Üd h 1 tikten sonra vardık. Norveçln Almanya ta· k n m a ıı e mecbıırlyetınde bıraktı. B. ce ve yahut da bu azmimizi zayı f· M i b rafından işgali alnı.aıı tnyyarclcrlnl ve tah· 
orr son, eya.natına. vaziyetin ve-hametl· t tbahl l ı ı ft' ııı r1 ı ıı ı U ıı ]atacak bir şey mevcut deg· ı'Jdı'r. Fakat 

nl ileri sUrerek başladı. HilkUmetc \•e has· e r er 11 s.uı c m ze t Y z m 
seten bana hücum ederek, bu vaziyeti b(ls. yakl1UJtırmıştır. Parl~entoda. bir tek kl!'I z;a'eri kazanmak için, harbe devam 
bu il h var mıdır kl. hııvıılardn, karada ve denizde h t n ve aınete götUrml'kten başka bir ıısusundaki gayretlerimizin yüksek 
ıey yapmıyor, pek tabiidir kl, hUktlmct hazırlıklarımızın mUessirllğlnden ve sura- 'd . d dah b" .. k . 
reisi sı!atlylc, hUkUmet tarafından yapı • tinden memnun bulunsun T ı aresın e a uyu bır eiastikiyet 
lan icraatın belli bıışlı m('sullyetlnl kabul B . Çc.mberleyn tekrar ve sarsılmaz bir azim ve irade zihni-
ediyorum ve meıaı arkada.şiarım da aynı müdahale ed°iyor yeti göstermek lazımdır. 
ıekilde h!ll'eket etmekte geclkmlvl'cckler • Hatip, İngiltere'nln harbi idaresinde za-
dir. Fakat, vaziyetin \'ehamı:ıll, hattı hn B:ışvekil, kendi eahst görUşliDe değil , in· 
reketimlze taalluk eden pahst ml\10.ha.za • glliz milletinin görU~üne J;"Öre vaziyeti kar- feri kazanmak hususunda daha yüksek bir 
!ardan de;'tll, halen mlllt bir tehlike dev • :ıılıı.mnlıdır. azmin hikim olmasını talep etmiı ve Fin
resi Yatadığımızı dUn meclise hııtırlatmııı Ba,şvckll kendi eahslyctıyle ml'mleketln landiya'ya gönderilmek istenilen kuvet in 
olmamdan ileri geliyor. Dll,.manıı. faıııH\ • mennfll arasında sıı.rlh bir tefrik yapmı • vaktin.de ha.zır bulunmuş olması takdirin • 
sız surette meydan okumııktayız, memleke yacnk vaziyette değildir. 
tlmlr.ln bUU n kuvctlerlnl bir araya top • Çemberl<.')'ll, Loyd Corçun sözlinll kese . de bu kuvetin almanlann Norveç'e yerleş· 
lıyarak o dllşmnnı mağlup etmeliyiz. HU • rck: " - Bu mUlfıhnzalnrın ın!lnnsı nedir ! melerlnden evci oraya varabilecefini söy
kümetı tenkit etmek blr vazife olabilir. Şıı.lıslycttn bu gibi meselolf'rle hiç bir mll • !emiştir. 
Tenkitten kac;ınmıya çalışmıyorum. Fakat na.scbf.'ti nlnııı.dığını dalına söyl<.'dlm ... de • 
dtJstlanma şunu söylemek isterim - bu mlş ve Loyd Corç sözün!.' §U şekilde de -
mecliste dostlarım yok değildir • ki hl<: vam etmiştir : 
blr hUkümet. halkın ve parl~<'nlonun " Bıı.~vekll, HJUerle, o mUthl§ dllşman
mu7..ah:u-etı olmadıkça, müessir surette la, sulh zıı.mıımndıı da hlll'.P zamanında da 
harbi idame ettiremez • Alkışlar ve IUrnz. 1 karşılnştığını, takat dnlmn en zararlı ken-
lar - dlsi çıklı.(tlnı hatırlasa gerektir. 

Çemberle)'Il sözUne şöyle devam etmiş B. Cemberlcyn, mtlletln f<'dnktırlık his -
Ur : !erine mtlracnıı.t etU. Millet, kendisine ili· 

"- İt!mat reyini kabul ediyorum. Hlc mat telkin ettiğiniz mllddetçe fedııkO.rlıga 
de~ilse. bu sayede, kim bizimle beraber, Amadedir. Başvekil, memlekı>te fedıı.kl\rlık 
kim değildir, anlamı" oluruz. Bu akşam, numunesi gösterl'blllr. Bu harpte, B Çcm· 
mecllııte dostlarımın mUzaharetlne gtıve - berleynln, mevkllnl fedn etmesi ltndar, hiç 
niyonım. <Şiddetli alkışlar} bir şey zaf'eıi temine hl?.met edemez ı Sil • 

lordlar kamarasındaki rekll nlkıglar) 
müzakereler B . Dul/ - Cooper'in tözleri 

· R j ·diri Avaın Kamarasında, ıabık lrnirtı.lllk b1· 
Londra, 8 a.a. - oyter a anııı bıl • rtnci lordu sabık harbiye nazın ve muha • 

7or: ta:zakAr parti Azasından Duff Coper: 
Harbin ıevk ve idaresi hakkındaki mil - Harbin illlnındanberl değil MUnth mağ -

sakcrolere bucün Lordlar kamarasında bat· IOblyeUndenberl, bir ı;ok ktrruıeler, milli bir 
Jannuttır j hUkUmet teoekklll edeceğini umuyorlardı. 

• • • Dedikten aonra. lılorrfsonun, 1fO( partial 
Mula&Jefet if9( pantıındea Loftl ltreıbol- ~ Aum JC~dl lhtUAtl ft-

beblyct verJleceğl s6ylenmla olmasına te -
essUt etmiştir. 

Du!f Cooper, sözlerine §Öyle devam et-
mlı,tlr : · 
"- Hükllmet, bu iki gllnlUk mU7.nkercntn 

tesiriyle enerjik felfıJıat kararları ittihaz 
edeceğini umuyorum. B. Çrmb<.'rleynln, 
dostlarının muhabbetine mtiı'acant etmesi· 
ne esef ederim. Cemberleynln rlyruıetlnde· 
ki hllkllınetr, lstemlyerck, kemali teessllf· 
le muhali! rf.'y vereceğim ... 

Vuff Coopl:'r, Norvec;te çarpışan lntnlnnn 
meziyetleri hakkında yapılacak hiç bir ten 
kide taraftar buhınmııdığını ve bunların 
techlzatı mükemmel olduğunu söyledikten 
sonra au ıözlerı U!ive etmiştir : 

"- Bu işte kusur, hUkümet makanJzma
sında olmutıtur. B. Çemberleyn mahdut bir 
harp kabinesi te§kll1 fikrini reddediyor. 
Halbuki ıon harpte böyle bir kabinenin 
tam muv~llld)'Jt ~d.ltı halı"'"''• • 
~- - UM"'-

İngilfere'nin Ankara 
·büyük el~isi dün 

Sof ya' dan ayrlldı 
Sofya; 8. a.a. - Bulgar ajansı bildi-

riyor : 

l ngilterenin A nkara elçisi Sir K nat
chbul H ugessen Sofya'daki İngiliz 
elçisine birkaç gün m isafir olduktan 
sonra, bu akşam A n kara'ya hareket et

miştir. 

S ir Hugessen, S o fya'daki ikameti 
esnasında, kırat, başvekil ve hariciye 
nazırı tarafından kabul edilmiştir. 

Sir Hugessen, Sofya'da hiçbir va -
zife ile tavzif edilmemiştir. Ziyareti 
tamamen hususi mahiyettedir. 

••• 
Sofya, a.a. - R euter ajansı bildiri· 

yor : 

l ngilteren'in A nkara elçisi Sir 
K natc h bull - Hugesaen matbuat mü
messillerine, B u lgaristana yapt ı ğı zi· 
yarctin h u sust mah iyette olduğunu 

söylemiştir. 

Elçi, bulgar payitahtında kendisine 
gösterilen samimi tarzı kabülden do
layı memnu niyet izhar etmiş ve de

miştir k i : 

"- Sof yada yaptığım m ülakatlar 
çok faydalı olmuı ve Bulgariıtanı a
lakadar eden hayati mKeleleri bana 

OlrttmlP• 

Garp cephesinde 

Uf ak bir alman 
taarruzu püskürtüldü 

Paris, 8 a.a. - Sabah tebliği: Ge
ce cephenin bir çok noktalarında iki 
taraf topçusunun faaliyeti devam et
miştir. 

F ranaız akıarn tebliği 
Paris, 8 a.a. - 8 Mayıs akş'll!l teb

liği : 
Niedin şcırk mıntakasında, düşman 

bir ufak taaruza teşebbüs etmişse de, 
taatruza uğrıyan mevziin ateşi ile püs
kürtülmüştür. Bu taarruza, topç~muz 
ve derhal müdahale eden yardım gru
pu da mukabele etmişlerdir. 

A lman resmi tebliği 

Berlin, 8 a.a. - Norveçteki hare -
kata dair olan alman tebliğinde garp 
cephesi hakkında şöyle denilmekte -
dir : 
Gıu·p cep hcainde dU...ımanın bir hil-

cum müfrezesi, mühim zayiat verdi· 
rilerek püskürtülmüştür. 

Büyük Brif anya 

Moskova'ya sefir 

gönderecek mi ! 
Londra, 8 a.a. - Royter ajansı bildiri -

yor: 
Butler, sorulan bir ıuııle cevaben demit

ir ki: 
"- İngilterenin Moskova elçisinin Ma. 

kovaya avdeti için henüz bir tarih tesbit 
edilmiş değildir." 

İft;i partisinden Frar.s, halihazırda. 
Moskova'da bir e!çi bulundurulmamasının 
cinnet olacağını söylemesi üzerine Butler 
demiştir ki: 

"- Elbette. Emin olabilirııiniz ki, Ha
riciye Nazırı, gerek bu meseleyi, gerek iki 
memleket arıısınd11ki ticari mübadeleler 
bahsinde Sovyetler Birliğinin vaziyetini 
inceden inceye tetkik etmektedir. Mos -
kova'da saUi.hiyetli bir mümessilimiz bu
lunmakla beraber, ora.da keza bir elçinin 
mevcudiyeti ne kadar ehemiyetli olduğunu 
da müdrik bulunuyoruz." 

Almanlar Narvik fiyor .dunu 

maynlediler 
Stokholm, 8 a.a. - Havas: buraya 

gelen havadislere göre, A1fru\nlar, 
Narvik fiyordunu maynlamışlardır. 

Maynlar, tayyareler vasıtasiyle dö -
külmüştür. 

! 
............................................. ~ 
KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 
.................................... \. ............. . 
x Roma - Halk kültiırü nazırı Alexan

dre Pavolini, İtalya imparatorlugunun ku
ruluşunun yıldöniımu münasebetiyle 9 ma
yısta alman propaganda nazırı Göbbels ile 
buluşmak Uıere Berlin'e hareket etmiştir . 
Diger cihetten alnıruı münakalatı nazırı 

Dr. Julius Dorfmuller'in Roma'ya geldiii 
haber verilmektedir. 

x Paris - Maurice Thorez'in hususi 
lditibi komünist Georgcı Poupou, Nantes
ta tevkif edilmiştir. Thorez'in ecnebi mem
lektlere firanndan sonra Poupou, Nan
teı'a iltica etmiştir. 

x Cenevre - Daimi afyon merkez ko
mivsi, dün mesaisine bnşlrunıştır. 

x .Dunkerque - "Brighton" ismindeki 
İngiliz vapuru bir infilfilc: neticesinde Du.İl
kerque açığında batmıljtır. Vapurun 10 u 
yaralı olan 34 kiıiden ibaret mürettebatı 
kurtartlmııtır. 

x P•ris - Pariı fuan, harbe raimen 11 
mayı.ta aç~r. Puarda mmat ~ 
tq_:lwl: 8DIR9' ...ıer dbl at~. 
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TÜRK1YI 
--( Radyo DlfUzyon Postalaı' 
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182 K~ 120 S 
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1519<> Kes./ 20 ~ 
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10.75 m. 

PERŞEMBE: 9.5.1940 

12.30 Program, "lie memleket 
12.35 Ajans ve metorolojl hııtıtr 
12.50 M u:z1k. ÇaL.ınlar: Cev e1 

Ruşen Kam, lzzcttin O te 
Sadi Hoşses. 
1 - Nıhavcnd peşrevi. 
2 - Nuri Halil - -nhav 
(Bir goncai terdir). 
3 - Sadi Hoşses - nibaV 
(Benden ayrılsan da gonl 
dir). 
4 - S. Kaynak -' muh:ıY1 
(,Gece ı;ünduz uyku ginncJ 
5 - •••. - uş&ak turkü: ( 
rın bnhı;esine). 

13.15 .Muzik: halk turkulerı 
Sağnak ve Sa.dl Yaver J. 

13.30- 14.00 Muzık: kanşık muzık 
18.00 Program, ve memleket 
ıs.as Mtizik: o~ret parçaları 

senfonik mJzik (Pi.). 
18.30 Muzık: radyo c.u ork 

İbrahim Ozgiir). Soprano 
Tuzun·un iştırakiyle. 

19.110 Muzik: fasıl heyeti. 
19.45 Memlcl:et ıaat ayarı, aJaıı' 

teoroloji haberleri • 
20.00 Muzık. Çalanlar: HBEkı 

Şerif İçli, Hasan Gür, l:i 
kay. 
l - Okuyan: Melek Tokl 
1 - Bimen Şen - segah 
da içsın yar elinden). 
2 - YcS3ri Asım - blise 
(Fariğ olmam meşrebi ııl. 
3 - Faize - şetaraban 
dei vuslat iı;ils n). 
Il - Okuyan: Mahmut K 
Halk tilrkusii: (Urfalıyım 
Halk türkusli: (Yavru ku 
ili - Okuyan: Safiye T 
l - Refik Fersan - hic • 
(Guzel sa.na gonul verdiın) 
2 N'ayt Mehmet - hics' I' 
(Ölsem etmem sırn aşkı)• il 
3 - •••. - hicaz türküt 
daglar viran dagln.r). 

20.30 Konuşma. 
20.45 Muzik. Çalanlar: Ruş~ JC 

det Kozan, İzzettin Okte. 
Müzeyyen Senar. 
1 - lz:ı:ettin Ökte: tanbııf 
2 - Refik Fersan - m 
la: (Her güzel bağından). 
3 - Şükrıi Tunar - muha 
(Ya<lımdn o ;1evdah yeşil). 
4 - Zeki Arif • muhayY 
(Sen bnşka gU, '!l hUsnlle 
cihn.nsm). 
S - Fair:e • nikriz ~arkı: ( 
iı;in). ' 
6 • KlArnet Salih - Ntıai• lt 
(Fatıruı) ·· 
7 - Nikrir. aaz semaisi. ~ 

21.10 Konuşma (bibliyoğrafya). ~ ı 
21.30 Milzik: radyo orkestrası ' ' a 

Ferid Alnar). 
22.20 Müzık: melodiler (Pl.). il' 
22.30 Memle'tet saat ayarı, ajans 

ri; ziraat, eı;ham - tahviJ&t. 
yo • nukut borsası (fiyat). 

22.SO Müzik: cazband (Pi.). 
23.25 - 23.30 Yannki program 

• • • • •• 
--( FRANSIZ RADYOLABI 

-.5'.R.u:.QJ:.z RIMh'.ıuıun~ Ttlınf 
yatı bir zamaııdanb J. gunde Ud d 
pılmaktadır. Bunhrın ıı".Jlt ve dal 
luklannı RŞağıda bildiriyoruz : 

1 - TÜRKİYE saatiyle 19.t5 
dalga 41.44 M. 

2 - TÜRKİYE ıaatıyle 20.85 
- P.T.T. 2l53M. Radlyo ~ MEDİ 
227 M. 

• • • • • • 
--( İNGİLİZ RADYOLARI 
İNGİLİZ Radyo Şirketinin (Tb' 

Broadcastlng Corporation) in 
lerde haber neertyatı programı : 

.Ankara 

TÜRKÇE 
İNGiLİZCE 

Saatiyle 
18.~5 

8.15 
11.00 
18.30 
15.15 

.. .. .. .. .. .. 
18.00 25.53 
20.00 
23.45 

FRANSIZCA H15 
23.00 

• • • • • • 
---1 R A N 
-! Tahran Radyosu ) 

TAHRAN Radyosu kısa dalga ,, 
re U:ı:erinde her gün Türkiye ııaatl 
dUz 12 de TÜRKÇE neşriyat yap 

Feci bir kamyon 
Menemen, (Hususi) - Be 

dan İzmir'e gelmekte olan 40' 
ralı kamyon Camiikebir malı 
60 yaşında Remziye adında 
na çarpmış, zavallı kadın k 
tında ezi lerek ölmüştür. Şofaf 
Çakır tevkif edilmiştir. 

Konser tehiri 
Yardımsevenler Cemiyetini' 

sına, Prof. Mithat Fenmen <ti 
ler tarafından Filarmonik or 
nın refakatiyle 10 Mayıs 1940 
tecek olan konser, bu tarihte 
Şehir Tiyatrosu'uun burada 
sı hasebiyle gösterilen arzu 
Haziran 1940 tarihine bırakıl 

Bu gece 21 de 

ULUS 

ŞEHiR .TiYATRO 

YELPAt 
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: Saym aeYircilerin t 
: den o n d a kika evvel 
: rifleri rica olunııt• , 
• • •• ······•·············•······ ı 
Gündüz yalnız 14,30 "' 

matinelerinde 
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Yugoslavya vaziyeti 
lmanya - Müttefikler - Sovyetler 

elgrat'taki alman .' yugoıılav 
dairni iktısat komisyonu. dün 

_rar toplantılarına batlamı§tır. 
ger taraftan Moskova'daki yu· 
alay rnurahhaslariyle Sovyetler 
aaındıı iktıaadi müzakereler ce· 

ri Yan etınelı:tcdir. Bütün bunlan 
~- ~ ıos~a.Yya'nın hudutlarına ÇÖ· 
ruı t dbır tehlikenin §imdiki halde 
lan r~ .. ~n kaybolmak istidadını gÖ3· 

b~~ne dair birer delil telakki 
ed ılı~iz. Zaten dünkü yazımız· 

rtı a. ızah ettiğimiz gibi Birle§ik 
~rıka'nın teşebbüsü ve Papa· 

1 1 arp aleyhinde yaptığı müda· 
e er, İtalya'nın harpten uzak 

I" ıa.-· 
J• 1rnuharip sıfatını muhafa· 

~rneaine yardım etmiştir. Al· 
a1rın Yugoslavlarla iktısadi 

~a ara başlaması da Almanya· 

d~i bir taarruz düşünmediği· 
llır b" 

1 ır emaredir. Sovyet • Yu· 
K ~:~.RÖrüşmeleri ise, sırf iktıııa· 

.. ıyette olmasına rağmen, Al· 
"llYa'y 1 T .. , a., ve dolayısiyle alman a· . c •• rtııhy ı 

• 
1 

) • b' , er a.rkadaıı talya'ya zım· 
1!. r hr ıhtar tetkil etmi§lİr. Sovyet· 
ı)· n· ~ auretlc, Yugoslavya ticare· 

'rıı·n endilerini de alakadar etti· 
1 

anlatmak istemiılerdir. 

Dosravya - Sovyefler Birliği 
ugoalaYya ile Sovyctler Birli

ey ii arasında §İmdiye kadar 

et.a'?' edegelen münasebet vazi· 
ını .. k 

n .. cozden geçirecek olursa , 
( a. .~uza.kerelerin mahiyetini da· 
ı ll 

1

~. kavramı§ oluruz. Malum· 
U •• r 1

• Yugoslavln.r, bolşevik hü· 
?tıef 

İr}j-.1 .tanımaktan, ve Sovyetler 
Rı ıle normal münasebetler 

arıı • 
il' .ys1nden daima knçınmışlar-
i :1 Ugoslavların Sovyetler Birli· 

&t. e 
1
.e beraber imza koydukları 

Rane v 'k '' .. t~ • esı a muteamzın arı· rıe d . , • . 
'U 11.tr' yapılan mukaveledır. 
f l~al,~ıar kürük antantın azası 
lltı ı ' ,.. 

r e . ye, litvinof'la beraber bu 
d sıkay, 1933 te Londra'da imza· 

llıı11 • .....1 • k'" "'k rıt •Qır. Ertesı sene, uçu 
e Çtın diğer a2alan, Romanya 
orırı ekoılovakya, Moskova ile 

· hlll münasebetler tesis ettik
r~ •ide, Yugoıılavya eski muh-
tz "a . . • f • · li zıyetını muhn aza etmı§• 

~iktt~.o kadar ki, şimdiki eko· 
e ~ rnuzakerelcr bile Belgrat 
11 bOako'Ya'nın dı~ında hazırlan· 

"fi .1 ulunuyor. Bu, Sovyetler Bir· 
1 

e Y 1 d k" " 11.a b ugos avya arasın a ı mu· 
ı, .. e ~tlerin • velev ekonomik de 
"le dın~İ§afı bakımından çok dik· 
i \' ~Rer bir hadisedir. Sonra ye· 
to1c8h

1
Yeti, dün Ulus'ta çıkan bir 

ilk kolrn telgrafiyle alakadar kıl· 
erd·~~biJdir: Havas muhabirinin 

ıgı b" 
• ır telgraf ltalya'nın Al· "llYa' ' 

i ihr nrn Yanında harbe ginne-
!'jlld •~allerinin Sovyet mahfille· 
İJdie. 0 tnutsuzluk uyandırdığını 

"ıYordu. 

uaosıavya'nın vazi\'eli 

İ ite Yugoslavya'nın vaziyeti 

ltıille Üzerinde birçok muhtelif a· 
heaiz r ; 0 1 oynamaktadır. Hiç §ÜP· 
~ll!r Ugoslavya'nın ayrıca di
Z"t ı~0litik rnünnııcbetleri ve biz· 

111;end' • ....... ııınin çok kuvetli ve k .. h. ., .... ll b" ... 
iiyiik _ar orduya dayanmasının 

di St> hır eheıniyeti vardır. Şim
l'i-.ı "Yeller de Balkan meııelele
ı e a]•k 

l"rd a adaı- olmağa baılamış· 
"101:~· Ceçen kanunusani ayında 

tıı;O\' 'I 
diJe.n a 1 e Sofya arasında aktc· 
de b' Ve bir milyar leva kıymetin· 

il' ln"b 
C:aret u adcleye mevzu olan ti· 
So"Ye~nl~ıınasındo.n sonra, şimdi 
~ll!re•y e~ın Yugoslavya ile müza· 
d~let e aşlanııt olmalnn, alman 
"ildi, adamları arasında hayli 
~etek· UYandırnııı olsa gerektir. 
h. il ırnl A.lmanya'nrn Yugoslav· 

. e o an t• • 1 
t•Itere h .... ıcaretı, ve sonra n· 
Caretirı· ~kunıetinin Balkanlar ti· 
tarıi~e 1 

arp vaziyetine göre or • 
~İned etınek İçin sermayesini ha· 
l'rıeıj :" alan bir ıirket teıkil et· 
linin y herhalde Sovyetler Birli
•ebeu Ugoılavya ile ticari müna • 
.... , ere gi- . d 
·••ı teı·kk' ••uetıın e esaslı bir a· 

a 1 edilebilir. 

Sovyeııere ne salabilirler ! 
)' llgoala"" So . . 

~. · J a, vyetler Bırlı-
... iıne ba . . • • 
... ukllbit' d zı ıptıdaı maddeler 
ltı1.1Jc, de~7 ~-· ~esela, neft, pa· 
lere kllr i k omur ve bazı maden-
-.ıuz "er!~~1 . olarak, tütün ve do
'-aiı donı ı ır. lıte bundan dolayı 

\azları elden kaçll"Dll)'&• 

yım diye, Dr. Clodius, Bükret dö
nüıü Belgrat'a da uğramış, bun· 
dan sonra derhal dün alman • 
yugoslav do.imi ekonomik komiıı· 
yonu toplantılarına başlamrıtı_r. 
Halbuki bugünlük, Yugoslavya ıle 
Almanya arasındaki ticarette faz• 
la bir güçlük yoktur. Bu komisyon 
1939 yılı 15 teşrininde toplan· 
mı§ ve 1932 de imzalana~ ticaret 
muahedesinin tatbikına aıt tefer
rüatı gösteren protokolü imzala· 
mıttı. Bu suretle her iki memle· 
ket arasında ahı verit yekUnu 
imkan nispetinde muhafaza edi
lecekti. Komisyonun o zamanki 
toplantısı harp vaziyetiyle a~ak~-. 
dardı. Çünkü Almanya ha~brn, ~~ı 
devlet arasındaki ekonomık mu· 
nasebetlere biraz sekte vermesin· 
den korkmuıtu. 

Dünkü loplanh 

B u seferki toplantı acaba ne ile 

alnkadl\rdır? Sovyetlerle, Yu· 
goslavya arasında iktısadi müza· 
kerelerin cereyan ettiği bu sırada 
alınanlar, Sovyetlerden dnha çok 

• istifade lemin etmek arzusuna mı 
kapılmrglnrdır? Yokııa Yugoıılav· 
ya'nın üzerinde bir İtalyan tazyı· 
kı yapılacağına dair yayılan hava· 
dislcr üzerine mi, fırsat kollıya· 
rak kendi ekonomik tazyıklerini 
art;ırmak iatemiılerdir? Çünkü 
Almanya'nın taktiki aşağı yukan 
budur. Gene geçen sene Çekoslo· 
vakya'yı istila ettilcten sonra Ro· 
manya'nın hemen bütün ihracatı· 
nı çekmek için, Bükreı'le bir mü
zakereye girişmişti! Herhalde Yu· 
goslavya'nın alman ekalliyeti ile 
meskun bulunan yerlerine yığın 

yığın alman turisti gönderdikten 
sonra alman ekonomistlerinin Bel· 
grat'ta iktısadi konuımalara gir
melerinin manasını burada da •• 
rrya!Jiliriz. Faknt Sovyetler Bir· 
liği ile yapılan müzakerelerin le· 
sirini de inkar edemeyiz. 

liman - ugoslav ticare1i 

H albuki, Almanya'nm Yugos· 
Javya ile ticareti bu ana ka· 

dar daima inkişaf edegelmiıtir. 
Yugoslavya'dan daha fazla ne is
tiyor? Almanya'ya 1935 senesin
de yapılan yugoslav ihracatı 751 
milyon dinarken bu miktar, 1938 
de 1 milyar 813 milyon dinarı bul· 
muş, ve 1.939 seneııinde har?e 
rağmen ihracat 1 milyar 762 mıl· 
yonda tutunmuştur. Yugoslavya
nın Almanya'dan yaptığı ithalata 
gelince, bu, 1935 senesinde 598 
milyonken, 1938 de 1 milyar 618 
milyona yüksel mit ve 1939 da 2 
milyar 268 milyonu bulmuştur. 
Yugoslavya'nın dıı ticareti ihra· 
catta yüzde 31,91, ithalntta yüz. 
de 47,69 Almanya'ya bağlıdır. Al· 
manya 1939 da Yugoslavya'nın 
ihraç ettiği 500.000 ton zirai mah· 
.sullerden 200.000 tonunu çckmi§· 
tir. Bu Yugoslavya zirai mahsulü 
ihracatınm be§te ikisidir. Alman
ya bundan baıka Yugoslavya'dan 
200.000 bat hayvan, 1.000 ton kü
mes hayvanı eti, 50.000 ton yaş 
meyve, 5.000 ton domuz yağı ve 
tütsülü domuz eti, 6.000 ton taze 
et, 257.000 ton boksit, 36.000 ton 
demir mağdeni, ve daha birçok 
mağdcnlcr almı§tır. Almanya, Yu
goslavya'nın bütün manganezle· 
rini de çekmiıtir. 

Ağır hava kalkfl 

Ş imdi Almanya daha ne i.stİ· 

yor? Yugoslavyadan daha ne 
almak arzusunda? Hiç §Üpheaiz 
alman ek\Jnomiııtleri Belgl"at mü
.zakerelerinde, lngiltere'nin Bal· 
kanlarla yapmak iııtcdiği ticareti 
de l!ekteye uğratmak için çalııa· 
caklardır. Ekonomik gayret, PO· 
litik bir muvaffakiyetin öncüsü o
lacaktır. fakat dün gelen telgraf. 
lardan öğreniyoruz ki, Belgrat'ta 
birkaç gündür devam eden ağır 
hava ortadan kalkmııtır. Alman
ya ve ltalya'nın cenubuşarki Av. 
rupaaında herhangi bir tecavüz 
hareketinde bulunmağa niyetleri 
olmadığına dair alman ve İtalyan 
gazetelerinin neşriyatı, Yugoslav· 
ya halkının endişelerini bir dere
ceye kadar azaltmııtır. ltalyan ve 
alman gazetecilerini bu §ekilde 
neıriyata sevkeden amiller, her
halde yukarda saydığımız nokta
lar olsa gerektir. Bu vaziyette Al
manya sadece Yugoslavya'yı iktı
aaden tazyık edemiyeceğine mÜ· 
teessir olacaktır. 

Mümta Faik FENiK 

J 

ULUS 

I~ 
istihsal, İstihsal 

• 
yıne İstihsal ... 

(Başı 1. inci sayfada) 
siyast terbiye ve olgunluğuna da böy
le yakışırdı. 

Daima tekrarlamakta fayda vardır. 
Biz, mücadeleyi yalnız muharebe mey
danlarında kazanılacak zaferlerle so
nuna ulaştıramayız. Tarlalarımızda, 
fabrika ve madenlerimizde hatta ha
zan el tezgahlarımızda bile çalışarak 
mücadeleyi kazanmağa mecburuz. 

zançların hesabını anlatan nağmeler 
gidecektir. 

Vazifeden döndükleri vakit, meh
metçiklerimiz, sönmüş bacalar, sefa -
Jetin çukuruna yuvarlanmış çatılar 

değil, mürefefh yuvalar bulacaklar -
dır. 

Büyük partimizin de duygulu faa
liyeti sayesinde müstahsillerimiz, 
köylülerimiz ile olan sıkı alakamız, 
rabıtamız hiç bir vakit tavsamıyacak-

Tarlalarımız, fabrikalarımız, ma
denlerimiz bütün istihsal teşebbüsle
rimiz, milli ruhumuzdan, irademiz- tır. 

Nesillerin, biribirinden nöbet te· 
den, benliğimizden, zekamızdan kop. Um alarak çalıştıkları, yurdun akçıl 
muş olan manevi kuvetlerle beslen- ve sonsuz tarlalarında, daima Türk 
miş ve böylece teşekkül ve taazzuv et- . . 
miş olan gayrışahsi varlıklardır. Bu çiftçi ailesinin manevi §l!hsıyetı ça
itibarladır ki milli telakki edilirler. lışmıştır. Ne yalnız başına erkek ne 

"İstihsali arttırmak" şıarının, bu yalnız başına kadın veya çocuk .. Bu 
tarlalarda, sabır, tahammül, mukave· büyilk fikrin kalemlerimizin ucunda T" k 

aşınmasından, dilimizde tekrarlana, met gibi hasletlerle süslenmiş Uf 
tekrarlana hayideleşmesinden endişe çiftçi ailesi çalışmıştır. Yarın gene 0 

etmiyelim. Bu milli şıarı ne kadar çalışacaktır. 
tekrarlarsak, izah edersek vazifemizi Tabiatle mücadele, icabında, fele
o nisbette yapmış oluruz. Bu şümullü ğin kolunu bükmek için mücadele .. 
ve özlü fikrin harcıalem olmasından Yaylalanmızın çetin :ak~t harrlı. a
korkmıyalım. Bilakis harcıalem olma- nanesi işte budur. Sevımlı, ahlaklı .. ın
sı için emek sarfedclim. Milli mesai- sanlardan müteşekkil olan bu kutle 
mizi daima istihsal rnkamlariyle öl- hazırdır, tertiplidir, azimlidir. Ondan 
çersek, hususi ve resmi faaliyetleri- ders alalım. 
mizi daima istihsal endexleriyle tak- Bizim mesaimiz, gayretlerimiz is -
dir ve temyiz ederek, ona göre, ala - tihsal sahalarında temerküz etsin .. 
kadar/ara not verı'rsek, gayemize o de- şevkimi?., neşemiz, istihsal yollarında 
recede yaklaşırız. dalgalansın. Ancak çal.ış_ır~a~ mesut 

Bugün, memleket, evllltlarından, her olabileceğimize ve muhıtımızı de mi· 
zamankinden ziyade gayret ve him- sut edebileceğimize samimiyetle ina
met istiyor. Her' gUn daha fazla artan nalım. Hakiki saadet, emek, belki de 
mesai talep ediyor. İradeli, anlayışlı, ıstırap ve mihnet yolunun ucunda e
becerikli teşebbüsleri heyecanla tak- rişilenidir. Dünyanın bugünkü, keş
dir ediyor. Bugün servetini, serma- mekeşinde: güvenebilir. y;gane sig~r
yesini, zekasını istihsal sahasında iş- ta şirketi, yegane hakıkı kıymet ıs
/etmek istiyen her vatandaş için mü- tihsal sahasındaki çalışkanlığımız, te· 
him ölçüde kar ve kazanç temin et- şebbüs kudret ve kabiliyetimizdir. 
mek mulıakkaktır. Bir türkün, istihsal davası muvacehe-

Cümhuriyet hükümeti istihsal se- sinde, "bitaraf bir zihniyet" taşıması
ferberliğini ilan ederken, y~lnız va- na, yani pasif kalmasına imkan tasav· 
tanseverlik duygularımıza hıtap et • vur olunamaz. Milletce bitaraf kalı
miyor. İnsan denilen mahJ~ku .h~tün namazken, nasıl olur da milli mevzu· 
zayıf ve kuvetli tarafları ıle hırlıkte tarda pasif kalınabilir? Asırlarca sü
teUikki ediyor. Şahsi ve hususi men· ren mesaiden sonra muazzam ser -
faatlerin, yüksek memleket m:nfaat: vet'ler terakümüne sahne olmug !kti
leri ile çatışmadan, korunabıleceğı saden kıdemli memleketlerde bile, 
meydanları gösteriyor. İnsan cemi • herkesin bilaistisna, milli hamura eli
yetlerinde, her türlü istihsal teşeb • ni sokması istenilmektedir. 

~e~:%~~~! ~~ı::k~~~:;ı ~~1;:~i~ Bu itibarla, sermaye ve servet sa • 
hiplerimizin mütenevvi istihsal şube-ğini takdir ve kabul ediyor. terinde, bu sermaye ve servetlerini iş-

Bu şartlar içinde, şahsi ve hususi !etmelerini .!alep etmek, türk camiası 
servet ve sermayenin, istihsal savaşı· için, kanunen değilse de manen bir 
na bütün hıziyle atılması lazımdır. İs.. haktır. 
tihsal ile, bilvasıta veya bilavasıta 
hiç bir alakası bulunmıyan işlerde 
bağlanması yazık dlur. 

İşlenen her tarla, atılan her tohum, 
döndürülen her makine vatan emrin
de sarfedilen müsmir emeklerin bir 
sembolü telakki edilmelidir. , 

Hususi ve §ahsi servetin, kıymeti 
ne kadar küçük olursa olsun, mcmle· 
ketimizin iktisadi bünyesinde, muhte
lif, mütenevvi istihsal organlarında 
canlı bir hüceyre gibi çalışması, va
zifesini görmesi icap eder. 

Bu hususta, Türk köylüsünden ders 
alalım. Türk köylüsünün, en derin 
mahrumiyet ve ıstıraplara meydan o
kuyan vekarlı tahammiilü, çalışkanlı
ğı olmasaydı , unulmaz sanılan yarala
rımızı nasıl tedavi edebilirdik ? 

Bugünkü vaziyetimizi onun ça· 
lışkanlığına, muhtelif istihsal saha
larındaki devamlı gayretine borçlu • 
yuz. Zorlu boralar eserken, sapanının 
arkasında, Türk köylüsü tutundu. O· 
nun ardında da, bu suretle, Türk mil· 
let ve hükümeti dayandı. 

Köylümüzün tam bir emniyet için
de çalışmasını temin edecek şartları, 
en gayrımüsait ahvalde dahi, yerine 
getirelim. Köylünün mahsu1/crini, en 
çetin durumlarda dahi, değeri baha· 
siyle bedeli mukabilinde alalım. Müb
rem ihtiyacı olan e§yayı ve bazı zaru
r1 sanayi mamulJerini, talıammül olu
nabilir fiyatlardan tedarik ettirelim. 
Ayrıca, kredi yardımımızı, teknik mü
zaharetimizi, ikaz ve irşadımızı esir· 
gemiyeHm. Üst tarafını, onun p§mJ
yan insiyaki lıüküm ve kararına bıra
kalım. Aldanmayız .. 

Bütçe encümeninin bir müzakere -
sinde, cümhuriyetin ziraat vekilini 
dinlerken, ne kadar inşirah duydum 
bilseniz .... Yukarıda sıraladığımız, te
melli ve özlü ana fikirler, muhterem 
Refik Saydam hükümetinin bağlan -
dığı prensiplerdir. 

Şurasına herkes inanabilir ki, çift
çi ailelerimizin maneviyatını yüksek 
tutmak için her çareye bag vuracağız. 
En çetin ve zorlu §artlara rağmen 
çiftçi ailelerimizi, kendi hallerine bı
rakmıyacağımızı, icraatımızla her fır
satta isbat edeceğiz. 

Umumi harp, bir kaç kişiyi zengin 
etmeğe yeltendi. Cümhuriyet Halk 
Partisi ve onun hükümeti ise, bu ba
direden, çiftçi ailelerimizi daha var· 
lıklı, daha müreffeh çıkartacaktır. 

Biz, tarih muvacehesinde ikinci 
umumi harp içinde köylümüzü zengin 
etmekle öğüneceğiz. Mücadelenin de
vamınca köyden hudut boylarına, ica
bında. cephelere hep iyi haberler ula
pcaktır. Alımeıiy}ı kazınllmıı h .. . . 

Esasen bazı apartıman sevdalıları 

vefasız bir aşka tutulduklarını ergeç 
anlıyacaklardır. Umdukları bliyük i · 
ratları, bekledikleri müstakar menfa
atleri bulamıyacaklardır. Halbuki hiç 
bir istihsal sahası gösterilemez ki 
mühim karlar, önemli kazançlarla mü· 
teıebbüslerini mükafatlandırmaı;ın ... 
Eski itiyat ve göreneklerin yavrusu 
olan ( H a ~ i k t k ı y m e t ) telakki-

sine körükörline bağlananlar aldana
caklardır. Erimiyen servet, kıymetin
den kaybetmiyen servet ancak istih • 
salde idame edilebilenidir. Orada ko
runabilenidir. Kıymet sukutuna karşı 
yegane sigorta: 1stihsalde işliyen ça
lışma kudret ve kabiliyeti, yaratıcı, 
tertipci zekidır. 

İnşaat aanayiimiz için bugUnkU 
fevkalade ıartlar içinde başka faaliyet 
mevzuları eksik de değildir. Sanayi 
tesisatı için muhtaç olduğumuz inşa
ata azami kolaylık gösterelim. Zirai 
istihsalin istilzam ettiği inşaatı müm
kün olabilen her tedbirle teşvik ede
lim. İcap ederse, akreditif açalım, dö
viz de verelim. 

Yoksa, istihsal seferberliğine rağ· 
bet etmiyenlerin: hükümetimizden, 
bu tarzda teşvik ve müzaharet bekle· 
meğe hakları yoktur. 

Sermayemizle, servetimizle, zekA· 
ınızla milli istihsal gayretlerine zahir 
olalım. Hadiseler, öyle bir merhaleye 
dayandı ki: uğrunda derhal can ver
ıneğe razı olmadığımız her hangi bir 
kıymete kendimizi sahip telakki ede
meyiz .. , "Hakiki kıymet" diye dile do
lanan mefhum ancak fedakarlığımı • 
zın, çalışkanlığımızın, cüret ve cesa
retimizin hakiki ölçüsünde tecelli e
debilir. 

İstikbali, şimdiden, piç bir cihangir 
taslağı peyliyemez. Ufuktaki karabu· 
lutların arkasından belirecek mavi 
gök yüT.ü, ancak hu ihtişamlı tablo
yu temaşa edebilmeğe manen, ahla
ken layik olanlara tebessüm edecek
tir. 

Asabı yıpratan, baş döndüren, şaşır
tıcı rüzgarJar estiren, muhakeme sela· 
metine az imkAn veren bir devirde 
yaııyoruz .. Böyle bir devirde, "haki-
kat" mefhumunun hududunu hiç bir 
vakit aşmıyan nikbinlik, istikbale i
nanış gönüllere neşe ve kuvet verir. 
Hakiki neşe ve manevi sıhat ise ancak 
çalışkanların nasibidir. 

Cesaret ve azim ile el ele vermiş ça
lışkanlığın deva olmıyacağı dert yok
tur. Manen çökmeden, maddeten çö
külmez .. 

H.Sami 
'11da Al .. 

-5-

Holl"n a'da 
~ 

Fevk "de ih iyot 
tedbir eri a ındı 

(Başı 1. inci sayfada) 
Ordu izinlerinin kaldırılmasına se

bep olan vaziyet hakkında kati bir 
şey söylenmemektedir. 

Son günlerde, bir nazi taarruzu kor
kusu artmakta olmakla beraber, bu 
tedbirin ittihazı, Holanda'da hayret
le karşılanmaktadır. Burada bazı ha· 
diselerin zuhuru ihtimali her zaman
kinden daha fazla beklenmektedir. 
Bugünkü alman matbuatı, iri başlık
lar altında neşrettikleri yazılarda, ye
ni htidiselerin pek yakında zuhur e
deceğini haber vermektedirler. 

Hamburger Fremdenblate, mü -
him kararlar verilmek iızeredir. de • 
dikten sonra, büyük Britanya'nın bi
taraflar aleyhindeki kasıtlarından 
bahsediyor. 

Bu neşriyat, nazilerin, mütt:fikler
den evel davranmak üzere yem teşeb
büslere hazırlandıklarını göstermek
tedir. 

Büyük tedbirler 
Amsterdam, 8 a.a. - Reuter a· 

jansı bildiriyor: 
Hollanda askeri makamatı her 

türlü ihtimale kar~ı gitgide daha 
müessir bir tekilde hazırlıklo.rına 
devam ediyorlar. Bu hazırlıklar 
içinde hiç bir teferruat ihmal e· 

Bel~ika hususi 
te bir almadı 

Brüksel, 8 a.ll. - B Iı:lka kablne51, bU 
sabah fevkaltıdc bir toplantı yapıı.rıtk hari
ciye nazın B. Spnakın ent rn:'lryonal vazı. 
yet hakkındıı.ki izahatını dinlemiştir. 

Sanıldığına göre, bu kabine lçtimaında, 
aynı zam111da., Hollandada alın:uı ıhU?·~tl 
tedbirlerin Dalçlkar!-ı yap:ıbilec ~ı mu.1~e
mel akisler de göru,:.ıımü~tH" 

Bel~ika hususi tedbirler 
almıı değildir 

Brüksel, 8 a.a. - Selahiyetli malı· 
fillerde söylendiğine göre, Belçika 
hususi mahiyette askeri tedbirler al· 
mı§ değildir. 

Yabancı tayyarelere atq edildi 
Londra radyosu bildiriyor · 
Bugün Namur'da hava dafi batar

yaları Belçika topraklan üzerinde u
çan bir takım yabancı tayyarelere ~ 
teş açmışlardır. Tayyareler çok yük
sekten uçtukları için bunların milli
yetleri tesbit olunamamıştır. 

~ 

dilmemektedir. Bucün askeri za· Loudon, Havas ajansına bu hususta 
bıta memurları bütün ehcmiyctli demiştir ki: 
binalar önünde nöbet beklemiı. - Associatcd Press tarafından 1-
lerdir. Bu binalar meyanında mat na telefonla verilen bu haber hakkın
buat dairesi ve istihbarat ajansla- da hiç malı'.'ımatım yoktur. 
rı da dahildir. Bazı mevkilerde Holancla hükümetinin Amerika 
mitralyözler hazır bir halde bu- daki ıclirine verdiği ıelahiyet 
lundurulmakta idi. Sahiller de- Vaşington, 8 a.a. - Holanda hükü· 
vamh &urette tarassut altındadır. meti, Amerika'daki sefiri, Dr. Lou • 
Hollanda'nın yegane müdafaa don'a fevkalade ahval zuhurunda Ho
siııteminin bütün mekanizması ilk landa hükümetinin ecnebi memleket• 
İşarette harekete geçmek üzere !erdeki mümessillerine her türlü tedi
hazır bulunuyor. Köprülerde ve yatta bulunması için emir verilmittir. 
kanalJP.rda nöbetçiler beklemek- Bu emrin Hollanda'dan alınan heye
te ve devriyeler dolnfmaktadır. canlı haberlerle alfıkadar olduğu zan. 
Sivil halka §ehrin tahliyeııi için nedilmektedir. Holanda sefiri geçea 
emir verilmesi ihtimali mevzuu- cumartesi günü hariciye nezareti ... 
bahistir. kanı tarafından kabul edilmiıti. 

Vaşington'da bulunan Holanda dip-
Sokakların manzarmı lomatlarından biri demiştir ki: 

İzinlerinden avdet edenler, bugün "- Alınan tedbirler tecavüze ujlı-
vazifeleri başına dönmüşlerdir. Bütün radığımız takdirde çarpışacağımın 
sokaklarda ordunun nakliye otomobil- gösteren kati bir delil addedilebilir. 
leri gidip gelmektedir. Alman propagandası Holanda bir te-

Bu sabah çıkan bazı gazeteler, abo- cavüz karşısında kaldığı takdirde mu
nelerine, askeri nakliyat sebebiyle tev kavemet etmiyeceği kanaatini Ameri
ziatta bazı teahhurlar olabileceğinı ka'ya yaymağa çalışmaktadır. Vul .. 
bildirmişlerdir. yetin böyle olmadığına fÜphe yok • 

Halkta telaş yoktur. Halkın derin tur." 
milli hislerini gösteren tezahürler pek Londra radyosunun vertlifi 
çoktur. tal.il at 
Hollanda'nın müdafaa azmi Londra Radyosu HoJJonda'daki v• 

Algemeine Handclsblad gazetesi, ziyete dair şu tafsilitı vermiştir : 
muhtemel bir hücuma karşı alınmak- Amerika hariciye nazırı B. Holl, 
ta olan yeni tedbirleri bahis mevzuu 1 H ollanda'daki vaziyetin gerginliğim 
ederek diyor ki: işaret ettikten sonra kendilerine y•pı. 
"Hollanda'nın Avrupa'daki coğrafi lan ilıtarlara rağmen, elan burad• JcaJ. 

vaziyeti, mesuliyetini müdrik herhan- masında israr eden Amerika tebaası • 
gi bir hükümetin bir hücuma maruz nın bu hatalarının kendilerine ait ola
kalmak riskini almasına müsaade ede- cağını söylemiştir. 
mez. Hollanda, bütün ihtimallere kar- Askeri mahfıllerce alınan yeni blr 
şı koymağa hazırdır. Hollanda hiç karar mucibince yabancı tayy•rel• 
kimseyi tahrik etl1Jiyor, fakat hiç bir Hollanda hava meydanlarına inmiye
zamanda bir tahrike kurban gitmeği ceklerdir. Telefon muhavereleri geoe 
kabul eylemiyecektir. Hollanda mille- sııat 10 dan sabah saat 8 e lcadar tatil 
ti, birçok defa, hüriyetini müdafaa olunmaktadır. Vaziyetin gergin/ili 
azmini isııat etmiştir.,, dolayısiyle lağvedilen bazı tren H • 

Bu sabahki gazeteler, memleketin ferleri yarın (bugün) yeniden ibdq 
müdafaasının kendisine tevdi edildiği olunacaktır. 
başkumandan general Winkelmann 

tarafından aıınan tedbirleri büyük Alm~nlar Maca·,·sıan'dan asker memnuniyetle karşıla.maktadır. 11 ı 

T elelon muhavereleri kesildi 1 
Amsterdam, 8 a.a. - Dün akşam ge~İrme~ hakki mi İSfemİ~ler 

saat 22 den itibaren Holanda ile ya
bancı memleketler arasındaki bütün 
telefon muhavereleri kesilmigtir. Te
lefon muhaverelerine bu sabah nor
mal olarak yeniden başlanmıştır. 

Bu sabah, üç Holanda radyosu da 
bir müdde çalışmamış, ve bir müddet 
sonra bu radyolar da normal surette 
işlemeğe başlamıştır. 

Saat 23.45 te yaptığı neşriyat esna
sında Holanda radyosu alınmasına 
karar verilen askeri tedbirler hakkın
daki tebliği bir kere daha neşretmiş 
ve halkı vazifelerine dönen izinli as
kerlerin naklini işkal etmemek için 
şimendöfer yolculukla'rını tahdit et· 

Londra, S a.a. -Almanya'nın Maca.
ristandan askerlerinin imrarı lıakkını 
istemiş olduğuna dair olan haber, 
Londra'nın diplomasi mahafilinde t .. 
yit edilmemektedir. 

Bu mahafil, bu şayiaları Almanya•
nın hakiki maksatlarını gizlemeğe ma 
tuf yeni bir "sinir harbi,. teşebbüsü 
addetmektedir. 

Zayi - Ankara otobüı müdürluğıindea 
aldı~ 1011 No. lu pasomu kaybettim. Y .. 
nisini alacağımdan eskisinin hukmti yok • 
tur. Naşit Melek 

meğe davet eylemiştir. Ankara ikinci Sulh Hukuk Ha. 
Amerika' da neıreclilen haber kimliğinden: 
Vaşington, 8 a.a. - Hnrıciye ve Ankara defterdarlığı vekili avukat 

harbiye nezaretleri alman kıtalarının Behzat Duman tarafından Atıf bey 
Holanda'yı İ§gal ettiklerıne dair ge- mahallesinde 540 No. lu evde inukirn 
ce Nevyork'ta neşredilen haber hak- Ali Osman Şirin aleyhine açılan Atıf 
kında malQmatları olmadığını beyan bey mahallesindeki hazineye ait 120 
etmektedi.rler. metre murabbaı arsaya ev inşa etmek 

Bu haberde bilhassa şöyle denil - suretiyle 938 senesindenbcri işgal et-
mekte idi: mekte olduğunuzdan 11 aylık 26 lira 

Bremen ve Dusseldorf'dan hareket 
eden iki alman yürüyüş kolu Lee -
warden ve Arnhem istikametinde Ho
landa'ya doğru ilerlemektedir. Ho • 
landa'nın geniş mikyasta askeri ha -
zırhkları ile milnakalatın inkıtaa uğ· 
raması alman kıtalarının harekete geç 
melerine sebep olmuştur. 

Holanda aelirinin aözleri 
Hollanda'nıQ Vqingtoıa Mfiri Dr. 

40 kuruş ecri mitil istemeleri üzeri • 
ne ikametgfilımızın meçhuliyetine 
mebni ilanen tebligat icrasına karat 
verilmiş ve duruıma da 30.5.940 sa
at 14 bırakılmıştır. Mezkur tarihte 
mahkemeye gelmeniz veya bir vekii 
göndermediğiniz takdirde giyabcn 
duruşm!lya devam olunacağı davetiye 
yerine kaim olmak uzere ilanen tebHI 
olunur. (219'\ 121.ff 



ULUS 

·Nazarı dikkate 
Belediye Reisliğinden : 

, 
İcra Vekilleri Heyetinin yüksek tasviplerine iktiran 

eden koordinasyon heyetinin 5 numaralı kararı ahkamı 
mucibince şehrimizdeki resmi dairelerle büyük mali ve sı
nai müessesatm mevsim sonuna kadar olan kok talepleri
ni ve bunların en son bir sene zarfında filen nekadar kok 
sarfcttiklerini gösteren cetvelleri 15. 5. 1940 tarihine ka
dar behemehal Etibank mahrukat servisine vermiş bulun
maları lazım gelmektedir. Bu müddet zarfında ihtiyacla
nm geçen seneki fili sarfiyatları yekunu ile birlikte gön
dermemiş olan daire ve müesseselerin kok ihtiyaçları için 
Etibankın hiç bir hizmet ve külfet deruhte etmiyeceği a-
lakadarlara ilan olunur. (2171) 12153 

ANKARA VALlLlGl 

Duva • 
ınşası 

Anknra Valili~indcn: 
Keşif bedeli {882) lira 68 kuruştan 

ibaret olan yüksek zirnnt enstitüleri
nin Keçiören yolu üzerindeki tahdit 
duvarının köprüye kadar olan kısmı
nın inşaatı 13. 5. 1940 pazartesi günü 
saat 15.30 da nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminat 66 lira 20 kuruş
tur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek
tubu veya makbuzu, ticaretodası vesi
kalariyle ve nafıa müdürlUğiindcn bu 
iş için alacakları ehliyet vesikalariy
le birJikte sözü geçen giln ve saatte 
nafıa komisyonuna gelmeleri ve buna 

~============================-!) \ait keşif veşartnameyi her gün nafıa 
------------------------------- mildürlüğünde görebilecekleri. 

Ankl\ra Asliye Mahkemesi Birin- (l954) 11938 

ci Hukuk Hakimliğinden: Amba aranıyor 
lstnn&ul Bebek Knrakol karşısı 

Aranıyor 
Finlandiya elçiliği için en a

şağı altı odalı bir apartıman da. 
iresi veya bir ev aranıyor. istek
lilerin Ankara Palns'ta elçilik 
katibesine müracaatları. 1783 

Bay Mahmut evinde mukim iken ika Ankara Viliiyctinden : 
mctgiı.lıını dcıjiştiren Anlmra Hacı- Bölmeli veya bölmesiz 400 - 450 
doğan mahnllesi Hatuniye Camii so- metre murrıbbaı genişliğinde şehir da· 
kak 2 numarada Hatice Seza'ya. bilinde bir anbar binası aranılmakta 

Hııriciyc Vekaleti hususi kalem mıidurü dır. Taliple,rin Necati bey mahalle -
Abdullah Zeki Polıır vekili avukat Saffet sinde saylavlar sokağında Ferah a • 

Elbise diktirilecek 
Nezihi tarafından mahkememize aleyhiniz- partmanında Ziraat mücadele mildiir
de nezi velayet davası açılmış, ikametg5. - lüğüne müracaatları Telefon : 2309 
hınızın meçhul olması dolayısiyle gerek (2094) 12058 

Türk Hava. Kurumu Türkkuşu 

Genel Direktörlüğünden: 
1) - Hava gedikli hazırlama yuva

sı talebeleri için kumaşı, depodan ve
rilmek şartiyle azı, 300 çoğu, 500 ta
kım harici elbise ve kasketin dikiş 

Ucreti, kapalı zarf usuliyle eksiltme
ye konulmuş~ur. 

Paris konsoloslu&u başkfitibi vasttasiyle, 
gerek İstanbul ve gerekse Ankara'da gos - Tamirat yaptfrılacak 
terilen adrcslcrinizde bu:ten aramnlarn ra&
mcn arzuhal sur.eti ile dlivetiycnin size teb
liğine imkan bulunnmıımıştır. Bu sebeple 
dll.vetiyenin Ankara'da Ulus. İstanbulda 
Cümburiyet gazeteleriyle 'lie on gıin müd -
detle iUinen tebliğine kar ı verilmiş oldu
ğundan muhakemenin muallak bulunduğu 

30-5-940 perşembe &ant 9 da mahkemede 
hazır bulunmanız veya musaddak bir vekil 
göndermeniz lüzumu H. U. M. kanununun 

2) - Muhammen bedeli, 6250 mu • 
vakkat teminatı, 468,75 liradır. 

Anknra Valiliğinden: 
Keşif bedeli 6987 lira 27 kuruştan 

ibaret olan hükümet konağı esaslı ta
mirat işi 13. 5. 1940 pazartesi günü 
saat 15.30 da nafıa komisyonunda iha
lesi yapılmak üzere açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

Muvakkat teminatı (524) lira (05) 
3) - Nümune ve şartnamesi her -

gün görülebilir. 
4) - İhalesi, 22. Mayıs 940 çarşam 

ba günü saat 11 de Türk Hava Kuru
mıt binaı::ıında yapılacaktır. 

143, 398 inci maddelerine tevfikan daveti- kut~~~l~İerin muvakkat teminat mek 
ye yerine kaim olmak üzere illi.nen tebliğ 
olunur. 1817 tubu veya makbuzu, ticaret odası ve-

5) - İsteklilerin, kanunun 2 ve 3 
cii maddelerinde yazılı vesika ve te -
m;natlarını havi olan mühürlü teklif 
mektuplarını ihale saatinden bir sa -
at eveline kadar komisyona makbuz 
rn"kabilinde teslim etmeleri. 1825 

Ankara Asliye 4 üncü Hukuk Ha
kimliğinden: 

Müdde3aleyh: Ankııra'da Kırkız mahal
lesinde Sayram sokak 41/4! numarada otu
rurhn halen nerede olduğu bilinmiyen Sa
lih oğlu Ahmedc: 

Salih oflu Ali vekili Mustafa Tüzün ta
rafından Ganime ve Hafıza ile birlikte a
leyhinize açılan (Kılkız mahallesinde Say. 

Karadeniz Ereğlisi Asliye icra ram sokağında 337 inci adanın 11 No. lu 
hukult mercii hakimliğinden: parselini te~il eden evin davacı namına 

Eregli'de tüccardan Edıl elli sekizin sos- ferııC takririni vcrmiye mecbur tutulma -
yete J eneral zimmetindeki alacatındıı.n do· nız) hakkındaki davanın ıırzuhııU suretiyle 
layı şirketin 383 numaralı ocaktaki bir kı- 6-5-940 pazartesi saat 10 da mahkemede 
aım emval! menkuleslne haciz vazetmiş ol- bulunmanız hakkındaki dii.vetiye size gön
ması hasebJyle şirket vekili tarafından mer- derilmiş ise de bu adreste bulunmadığmız
cle vaki 3iklyete mebni cari mürafaada dan ve ikametgahınız bilinmediğinden bn-
2318 numaralı kanun mucibince üçte biri- hisle iade edllmlıı olduğundan m!lhkemece 
nin Etibank'a aidil•cti hasebiyle ve işbu 116.nen tebliğat icrasına ve duru~manın 

şirketin şeriklerinden İbrahim Ayatın da 7/6/940 cuma giinü saat 10 a talikine karar 
alakası dolayısiyle her ikisinin davetine verilmiştir. 

karar verilmiş İbrahim Ayat'ın nerede ol- O gUn ve saatte mahkemeye gelmeniz 
duğu belli olmadığından hukuk usulü mu- veya bir vekil gbndermcnlz lüzumu ve ak
hakcmeleri kanununun 142 inci maddesine si takdirde haklunızda gıyap kııarn verile
tevfikan ilfi.ncn tcbliğat icrası karargir ol- ceği tebliğ makamına kaim olmak üzere i-
muş ve bu baptaki davetiye mahkeme di- ilin olunur. 1823 
vanhan~ine talik edilmiş oldufundan mü- ~ l 1111111111111111111111111111111 il il il~ 

rafaa günü oıan 31mayıs940 tarihine mü- == Gu··n batarken : 
sadif cuma günü saat 10 da Ereğli Asliye : 
İcra Hukuk merci hakimliğinde bulunma - - : 
11 ve i~bu ilinın tebliğ makamında olduğu :Victor Francen - :Madeleln - Lol11 Jouve•: 
llln olunur. 1815 ":iı 11111111111lll il llllll l llllll lll l llll ;:::' 

~=================:::::;::. =================~ 
' 

Mazot tank temelleri inşa ettirilecek 

Ankara Elektrik T. A. Şirketinden : 
Ankarada elektrik §irketi 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 Uzere mezkfir 
şirket başmühendisliğine müracaat edebilirler. 

sikalariyle ve nafıa müdürlüğilnden 
bu iş için alacakları ehliyet vesikala
riyle birlikte nözü geçen gUn ve. saat
te nafıa komisyonuna gelmelerı. Ve 
buna ait keşif ve şartnameyi her g~n 
nafıa müdürlüğünde görebileceklerı. 

(1955) 11939 

Matbaacılara 
Anknra Valiliğinden: 

1 
Hususi idare ihtiyacı için bastırıl

masına lüzum görülen ve muhammen 
bedeli 494 lira 50 kuruştan ibaret bu
lunan evrakı matbuanın bastınlma -
sı 9/ 5 940 günü saat IS de vilayet dai
mi encümeninde pazarlıkla ihale e<ll
le~ektir. 

Talip'erin ihale gunu temlnatlariy· 
le birlikte müracaatları ilan olunur. 

(2139) 12167 

ViLAYETLER 

Kaoah zarf usume eksiltme ilam 
' Manisa Vnliliğinden: 

1 - Manisa'da yapılmakta olan do
ğumevinin bakiyei inşaatı 65255,90 li
ralık keşifli ve keşifnamede yazılı va
hidi fiyatlar üzerinden kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait keşifname, şartname 
ve bu işe müteferri diğer evrak 3 lira 
27 kuruş mukabilinde Manisa ·Nafıa 

müdürlüğiinden alınabilir. 

3 - İhale 16. 5. 940 perşembe günü 
saat II de Manisa vilayeti daimi encü
meni önünde yapılacaktır. 

4 - Muvakkat teminat 4512 lira 80 
kuruştur. 

~ - Talipler eksiltmenin yapılaca
ğı tarihten en az sekiz giln evel bu 
işe girebilecekerine dair vilB.yetten a
lınmış ehliyet vesikasını ve cacl sene
ye ait ticaret odası vesikasını ve 50 
bin liradan aşağı olmamk üzere yap
tıÇ'ı bina işlerini iyi başrdığına dair o
lan vesaiki teminat zarfının içine koy
mak suretiyle ibraz etmeğe mecbur
durlar. 

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

7 - Postada vuku bulacak teehhür
ler nazara alınmaz. 

(1956) 11948 

Şose tamiratı 

Burdur Valiliğinden: 
1 - Burdur - Antalya ıosesinin 

0+000-27+000 Km.teri arasında 
11613.24 lira keşif bedelli 1. inci kısım 
şose esaslı tamiratı ile aynı yolun 
30+ 700-40+800 Km. leri arasında 

12910.73 lira keşif bedelli ikinci kı
sım şose esaslı tamiratı kapalı zarf u
sulli ile eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır: 
a) Metraj 
b) Keşif hi.ilasası 
c) Fiat bordrosu 
d) Eksiltme şartnamesi 
e) Mukavele nümunesi 
f) bayındırlık işleri genel şartna-

mesi 
g) Fenni şartname 
H) Hususi şartname 
3 - İstekliler ihaleden 8 gün evel 

Burdur vilayetinden müteahhitlik ve
sikasını alıp teklif zarflarına koyma
lıdır. 

4 - Muvakkat teminat birinci kı
sım için (871) ikinci kısım için (969) 
liradır. 

5 - Eksiltme 3/haziran/1940 pa
zartesi günü saat 15 .de Burdur vil~
yet makamında yapılacaktır. 

6 - İstekliler 2490 sayılı kanunun 
tarifatına uygun tekliflerini ihale sa
atından 1 saat evetine kadar Burdur 
valiliğine vermeleri lazımdır. Posta
daki gecikme kal>ul edilmez. 

7 - Bu işlere ait dosya Burdur na
fıa dairesinde görülebilir. 

(3658/2143) 12168 

Kapah zarf usulile 
eksiltme 

Yo:l:gat Nafıa Müdürlüğünden: 
1 - Eksiltmeye konulan iş: Yozgat 

hUkUı:nrt kanalını ( 131805 ) lira (81) 

kuruşluk bakiye inşaatıdır. 
2 - Bu işe ait şartname ve evrak-

lar şunlardır. 
A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Nafıa işleri genel şartnamesi 
D - Yapı işleri fenni şartnamesi 
E - Hususi şartname 
F - Keşif cetveli, tahlili fiat, met

raj 
J - Proje 
1stek1iler Yozgat nafıasında bu ev

rak ve ;artnameleri görebilirler. 
3 - Eksiltme 23/5/ 940 perşembe 

günü saat 15 de nafıa müdilrlüğUnde 
toplanacak komisyon huzurunda ka
palı zarf usuliyle yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliler (7840) lira muvakkat teminat 
vermeleri ve bundan başka aşağıdaki 
vesaiki haiz bulunması Jazımdır. 

A - En az (25000) liralık yapı in
şaatını yapmış bulunması. 

B - İnşaatın mesuliyeti fenniyesi-

nl tekabbül etml~ bir mUhcndlai ~ 
hütnamcsi ibraz etmesi. 

C - İhale tarihinden (8) gün evcl 
müracatla vilayetten eksiltmeye gire
bileceklerine dair vesika almaları 
şarttır. 

5 - İhale bedelinin sene sonuna ka
dar yapabilecek miktarı 939 senesi 
bütçesinden ve mütebakisi 940 bütçe
sinden tediye olunacaktır. 

6 - Teklif mektupları 3 ncU mad
dede yaz~lı saatten bir saat eveline 
kadar nafıa dairesine getirilerek ko
misyon reisliğine makbuz mukabilin
de verilecektir. Posta ile gönderile -
cek mektupların nihayet 3 ncü mad
dede yazılı saate kadar gelmiş olması 
ve dış zarfın mühür mumile iyice ka
patılmış olması Hizımdır. Postada o
lan gecikmeler kabul edilmez. 

("3669"/ 214b) 12169 

ZlRAA T VEKALET! 

Bir memur alınacak 
Ziraat Vel,aletinden: 
Vekaletimiz ekonomi bürosu için 

kadroda münhal 80 lira ücretle katip 
daktiloluğa 3656 sayılı kanunun 12 
ve I 7. inci maddeleri hükümlerine 
göre iyi türkçe bilir ve iyi makina ya
zar bir memur alınacaktır. Müsabaka 
imtihanı 15/ 5/ 940 çarşaml>a günü saat 
10 da ziraat vek5.letinde yapılacaktır. 

Memurin kanunun 4 üncü· madde
sindeki şartları haiz otan taliplerin 
zat işi.eri müdürlüğünden alacakları 

iş talepnamelerini doldunhuş olduk
ları halde bütün vesikaları ile birlik
te I 5/ 5 940 sabahına kadar ut işleri 
mUdürlilğilne müracaatları ilan olunur. 

(2172) 12174 

ANKARA DEFTERDARLIGI 

Mor is Me~er 

apartmanmda 
Ali Nazmi 
komisyoncu 

Ankara Defterdarlığından: 
935 yılı için verilen beyannameni

zin mesnedini teşkil eden defter ve 
vesaikinizi tetkik edilmek Uzere işbu 
i15.n tarihinden itibaren 15 gün zar • 
fmda Ankara defterdarlığı binasında 
hesap mütehassıslığına ibraz etme • 
diğiniz takdirde hakkınızda 2395 sa
yıl kanun hilkilmlerinin tatbik oluna
cağı il!nen tebliğ olunur. (2165) 

12172 

A. LEVAZIM AMIRLlGJ 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan: 

1 - 400.000 adet yumurtanın kapalı zarf
la eksiltmesi 20-5-940 saat 15 de Ankara 
Lv. lnıirli~i satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bCf1e11 8000 lira ilk t: • 
minatJ 600 liradır. Ş:ırtnamesi komisyon -
da görüllir. 

İçinde kanuni ve ticaret dtlası vesika
sı da bulunan kanuna uygun teklif mek -
tuplnrr saat 14 de kadar kabul olunur. 

(2051) 12048 

Patates alınacak 
Ankara Lcvnzım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan: 
1 - 10.000 kilo patatesin pazarlıkla ek

siltmesi 9-5-940 saat 14 de Ankara Lv. 1 -
mirliği &atm alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli 700 lira, kati te -
minatı 105 liradır. Evsaf komisyonda rö -
rtilür. (2174) • 12176 

• 
Sığır eti 

Ankara Levazım Amirli~i 
Alma Komiayonundıın: 

l - 360 ton ıı :ır etın n kap 1 

cksiltmesı 24 5 940 sa t 15 de A 
imirliği satın alma komisyonu d 
ca.ktır. 

2 - Muhammen bedelı 111600 ~ 
temin.:ıtı 6830 lira.dır. rtn m ı 
ruıı mukabilınde kom yonJ ·n 1 ' 
de ticaret odası ve k nuni " c ı 
bulunan kanuna uygu te lif rr.e 
saat 14 de k dıır k:ıbul o'u U"'. C 

1 

Va•e1hl !I 
Anknra 1 evaz:Jm I m irli·i S 

Alma Kom isyonund n: 
1 - 4000 k ' lo ya aklık "muk r 

10-4-940 saat 15.30 da Ankara Lv 
satın alma komisyonunda yapıl c 

2 - Muhammen bedeli 1800 lira 
minatı 270 liradır. Şartll!lmc ve n • 
komisyonda görillür. (2173) 1• 

Benzin, mazot veso 

alınacak 
Ankara Levazım Amirliği 

Alma Komisyonundan: 
1 - A$llğıda cins ve mik.dan yaıt 

lem işletme malzemesi ahnacakur. 
hğı 10-5-940 saat 15 de Ankara Lv. 
ği satın alma komisyonunda yapıla' 

2 - Hepsinin tutarı 2000 lira k ti 
natı 300 liradır. Şartnamesi kont 
görUlür. (2147) 

Cinsi 
Benzin 
Mazot 
Orijinal vakum 
Gres yağı 
D.T.E. ekstra 
Heavy oto; traksiyon 
karter yağı 
Gaz yatı 
Ustüpil 

so • 
135 
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M. M. V. DENiZ LEVA~ 
Siyah ıayak !cumaı ahn 
Milli Müdaf na Vekaleti Deni 

vazım Satın Alma Komisyonuıı ~ 
1 - Tahmin edilen bedeli (67000) 

lan 2000 metre ılyab şayt.k kum:ışı11 

mayıs - 1940 tarihine rastlıyan çs 
günü sa.at 11 de kapalı zarfla ek' 
yapılacaktır. 

2 - İlk teminatı (4600) lira oluP 
namesi her ~ komiıyondan 335 kuı11 
kabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunıı1' 
rifatı dahilinde tanzim edecekleri 
teklif mektuplarını en geç belli gün 
atten bir saat eveline kadar KasımP 
bulunan komisyon başkanhğmn 
mukabilinde vermeleri. (3661-2201) 

10 adet kr y in 
M. M. Veknleti Deniz Merke 

tın Almo. Komisyonundan: 
1) Tahmin edıle.ı hedell 43.000 li!"

1 
s 

10 adet kreynin pazarlık ckıiltmcsı 
ı 940 tarihine rastlıyan sah gunu 
de vekilet binıı.smdaki l:omisyon 
icra edilecektir. 

2) İşbu tahmini f'yata buglinkÜ 
takas primi de dahildir. . 

3) 215 kuruş bedel ile aartnamet1 

m:ık istiyenlcrin her ırün ve eksiltme>'' 
mek istiyenlerin de l22S · Iiraltk ilk 

1 
a 

natları ve kanuni vesikalın ve aync 
misyoncu olmadrklarına dair bclgel 
birlikte ve belli gün ve saatte kom 

1 müracatlan. (2131) 1216 

Muakkip alınacak 
Türkiye Cümhuriycti Ziraat 

kası Merkez Müdürlüğünden: 
Devamlı surette çalıştuılmak 

ücretli bir muvakkat muakkip al 
caktır. Devlet teşkilatında tab5 
olarak çalışmış ve muvazzaf jand 
erbaşlığı yapmış olmak şartır. 
lerin ayın on beşine kadar mnrıı 
ilan olunur. 1824 

Tekliflerin en geç 11 mayıs cumartesi günli saat 10 a kadar şir-
ket müdüriyetine verilmiş olması Iazımdır. 1793 Türkiye Cümhuriyet Merkez Bankasının 4.5. 1940 • 

vazı 
.ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl. - -- = - -~ Mısır Sefaretinden : § 
= . = ------------------------

Mısıra girmek içrn 6 mayıs tarihine kadar Mısır Konso
losloğundan verilen vizeler Mısır Heyeti Askeriyesi tara
fından ilga edilmiştir. 

Ve bundan böyle Mısıra kim gitmek isterse vize almak 
için yeniden Mısır Konsolosluğuna müracaat etmelidir. 

Mısır Sefareti 
E ım 

--
--------
---":iıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı;:' 

Umumi lıeyet toplantısına dôvet 
Ankara Barı~e'i evler Yam Kooperatm İdare Heyetinden: 

Şirketimizin 30. 3. 940 ve 27. 4. 940 tarihinde yapılan umumi hey
et toplantısında ruznamede mevcut olup o gün görilşillemiyen aşa· 

ğıda yazılı hususat 25. 5. 940 cumartesi günü saat 15 de Halkevinde 
tekrar müzakere edileceğinden sayın ortaklarımızın gelmeleri rica 
olunur. 

1- BiHinço kar ve zarar hesaplarının tetkik ve tasdiki, idare 
meclisi ile mürakipJerinin ibrası, 

2- Ortaklar tarafından verilen takrir, 

3- Statümüzün 38 inci maddesine göre müddetleri biten dört 
asli ve altı yedek azalığa yenilerinin se~ilmesi, 

4- Müddetleri biten ü~ mürakip yerine yenileririn seçilmesi. 
1784 

AKTİF 
Kasa: 
Altın: Safi kilogram 

Banknot 
Ufaklık 

1ahildeki Muhabirler: 
Tilrk Lirası 

··:briçteki Muhabirler: 

71.721,878 

l\ltm safi kilogram 6.110,645 
Altına tahvili kabil serbest dövizler 
Diğer dövizler ve borçlu klirlng 
bakiyeleri 

azine Tahvilleri: 
Deruhte edi. evrakı nakdiye kar$ılıfr 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tedlyat 

' •nP-dnt Ciizdanı: 
Ticari senetler 

~.,ham ve Tahvilat Cüzdanı: 
)Deruhte edilen evrakı n~kı'tivenin 

A - (karşılığı esham ve tahvilat (İti
) bari kıymetle 

B - Serbest esham ve tabvlllt 

\vans1ar: 
Hazineye ktsa vadeli avanı 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

tissedarlar 

~uhtelif 

Lira 

100.881.855,16 
15.118.460,:50 
1.795.232,55 

252.7'5,04 

8.595.110,90 
26.321,85 

28.158.876,82 

11'>8.7-l8.Ms,-

18.879.1576,-

244.194.793,M 

47.741.724,36 

8.395 .. 970,86 

2.SiG.000,-
15.023,615 

7.848.773,41 

Yektln 

Lira 

117. 795.MS,21 

252.745,04 

36. 780.308,07 

139.868.987,-

244.194.793,56 

56.137.695,22 

10.739.797,011 
4 .. 600.000,-

21.884.346,88 

682.154,221,03 

PASİF 

Sermaye 

ihtiyat akçesi: 

Adt ve fevkalade 
Hususi 

Tedavül deki Banknotlar: 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarafından vaki tediyıt 

Deruhte edi. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşılığı tamamen altın olarak ilive· 
ten tedavüle vaıedilen 
Reeskont mukabili ilbeten tedavüle 
vazedilen 

Mevduat·: 
Tilrk I.irası 
Altın : Safi ltlg. 

Döviz Tanhhüdatr: 
Altına tahvili kabil dövizler 

t:i:S.541,930 

Diğer dövizler ve allcakh kl!rinı 
bakiyeleri 

Muhtelif 

Lira 

6.188.666,15 
6.000.000,-

158.148.563,-

18.879 .. 576,-

139.868.987,-

17.000.000,-

lG:S.000.000,-

52.109 5..'l!l,75 
7 .. 124167,!lO • 

8.390,88 

86.440.183,19 

Yekiln 

l Teınmuz 1938 tarihinden itil>aren: IıJConto liaddi o/o 4 Altın üzerineavans o/o 3 



aCO!_SKERlFABRlKALAR 
I·-· c --------.:.:..ıgı ~ .. 

apa 1 ~feaahit n m ve h ıabma 
Ank= 

ı;ıcıa adet m&'angoı kalmhk 
600 ( 
t'.Si ~ rende) tezgahı, ı adet 

r.goz serid destere tezgahı 
keri Fabrı·k 1 U M""d·· M a ar mum u ur-

.ı erke:ı Satın Alma Komisyo· 
11ıın: •.. s ı 

gı ıd:ı n edilen b deli (lGOO) lira olo.n 
1{'ıtzıh iki adet maratıgo7. tczgtUu 

. r •ıınıuın ~~ve h:aabına asker! fabrlka
v. 1: •onun tirlUttı merkez satın alma 

ıs ca 13. 5. 940 pazartesi gUnU 
ac ete Pazn.rtıkla ihale edilecektir. 

lira 'l'aıı ı;are31% olarak komisyondan ve
~ n~ ) ıırı:1 (~n muvakkat teminat olan 

ız ıır n 2 > kunıo ve 2490 numaralı 
cıncu ve 3. rnaddelerfnd"kl veınukle 

esO tUcc~tnadıklnrına ve bu 101e aııı.
n vraııuuı :ın olduklanruı d:ılr tıcaret 
1 Yona. 1UYle mezkQr gün vo saatte 

ın racaatınrı. ( 2134) 12118 

v• SJüfeaahit n m ve hesahma 
gı J . 
aııl g kdo y h!t çelik ahnacak 
ır. f kerj Fab .k l ··d-ii ıı. n a ar Umum Mu ur-

v. uıerk S 
ı1ııc ldan: ez atın Alma Komisyo-
ı:at rllınıin . 
m ı olan edı!:n bedeli (987) lira (05) 

nı lOJ9 kilo yaylık çelik mütcah -
ik ınu· d": hesabına Askeri Fabrikalar u

Urlu • ·· O 'ilca 13 gu merkez satın alma komis-
000 ı lılı:]a ~~·940 Pazartesi günü s::uıt 16 da 

co t 0 ,_ ~ alc edilecektir. Şartname pa"4ra,. lto . 
90 tıva1ı:1c ınısyonclan verilir. Taliple-
00 •ş ve 24;t terninat olan (74) lira (3) 

·nde}J O nu?1aralı kanunun 2 ve 3 mad 
a "c bu ~esaıkle komisyoncu olmadık-

3o il dair t ıııe alfi.kadar tüccardan olduk-
35 ı:iin v icar~ odası vesikaslyle mez -

IS) c •aatte komisyona müracaatları. o 12119 

ı 00 fon (ubuk veya parça 
h )'".a na ı,l\i ü ürf al macak 

lslte.; 
eni· ü- ~ Fabrikalar Umum Mü-
uıı llngdu Merkez Satm Alma Komis-
0) l'ahnı an : 
şıtt 1000 .ıı cı:ııı :n bedeli (200.000) lira o
s;a rt aslı; ton çubuk veya pıırça halinde 
k5• cı eri fabrikalar umum mildilrlilğil 

) ctıın:atı~ alma komiıyonunca 10. 5. 
luf c edile ~ün.u saat 10,30 da pazarlrkla 
rıı'ltndc ~ekt.ır. Şartname (10) lira mu

altkat 0ınısyondan verilir. Taliplerin 
o1 nııın leıtılnat olan (11.250) Ura ve 

eki .. araır kanunun 2 ve 3. madd :le
y •a ·1r 

n tc bil : 11 le komisyoncu olmadıklan-
dalr ~le •likadar tüccardan oldukla

rı;; ve h taret odası vesikasiylc mezkbr 
-atı • 

) ("" e komisyona milrataatlan. 
""''&) 12061 

ton verfi linfers pamuğu 
j~ı~aket1 ahnacak 
;. liiiü Fa.briknlar Umum Mü
lıııf•tıttd ~e!'kez Satın Alma Komis-

/l'ah.nı~n : 
60 to: edi~cıı ~edeli (18.000) lira °: 

5; tllta1ar l'crlı lıntera pamuğu asken 
ye ltoın~uın rnUdürlüğü merkez satın 
;~ha tiinu•Yonunca 15 mayııı 1940 ,ar-

1f tlttir saaı 14 te pazarlıkla ihale e
e; ~otld~ ~nr:~rne p sız olarak ko-
61 l ııtt Ol crı1ır. Taliplerin muvakkat 

lıllutı_ 'al! (1350) lira ve 2490 numara
k • 1toıııı11 2 ve 3. rnaddelerindekl vesa -

tU oncu olmadıklanna ve bu iı;le 
~ Oda11 cc.rdan olduklarma dair tica.-

lı: \'cıa"k' Oıtıia, 1 ıyle :ınezk-Or gün ve aaat-
ll .. 1 Ona müracaatları. (2073) 12062 
1 u ea hit nam ve hesabma 

1 on f erro silisyum ah nacak 
Is: • 

.. rı Fab .k z il l\t k rı alar Umum Müdür· 
ltıdat\ ~r ez Satın Alma Komisyo-
1''1ıın: 
ton p~~diI~ bedeli (5850) lira olan 

~ bıııa. li SılısyUm müteahhit nam ve 
•kert f~b "k 1 ""d"" 

5 ll'ıcrıt "' n a ar umum mu ur -

1 
·tg40 ıı eı satın alma komisyonunca 

t •ltt. İlıa~arte~I ııünü sn.at 15,30 da pa -

11 °1ara1ı: Is: - ~dılecektir. Şartname para
,"lltkat te 

0~ısyondan verilir. Taliplerin 
"c 24g0 tntnat olan (438) Ura (75) ku-

tr· nu 
t 

11lclelti \'e ın~rah kanunun 2 ve 3. mad-
h "e bu . ••ıkle kornisyoncu olmadık -
lr fla .• dair l'ltc allkadar tilccardan olduk-
~ "e taret Odası vcsikasiyle mez

(2133) saatte komisyona müracaatla-

641 Q • 12117 

"'ıt ~ıft tire ~orap ahnacak 
~·· er, F b 'k 

il ~erk a rı nlar Umum Müdür 

pazarlrkla ihale edilecektir. Şartname para... 
aız olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (14<4) lira (23) ku
nıı ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
lar:rna ve bu işle al!kadar tUccardan° olduk
larına dair Ticaret Odası vesikasiyle mez
"r gün ve saatte komisyona mUracaatları. 
(21P8) 12186 

120 ton mazot ahnacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez. Satın Alma Komia
yonundan : 

Tahmin edilen bedeli (18.936) lira o
lan 120 ton mazot askeri Iabrikalar umum 
müdürlü&'il merkez satın alma komisyo
nunca 15. 5. 1940 ~ar&amba günü saat 
14,SO da pazarlıkla ihale edilecektir. Şart
name parasız olarak komisyond::ın verilir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (1420) 
lira (20) kuruı ve 2490 numaralı kanunun 
2 ve 3, maddelerindeki vesaikle komis
yoncu olmadıklarm!1 ve bu İ!ile alfi.kadar 
tüccardan olduklarnı.a dair ticaret odası 
vesikaııiyle mezlrllr g{ln ve saatte komla -
yona milrncaatları, (2080) 1 2063 

Müteahhit nam ve hesabma 

4 kalem ve cem'an 20 takım 
hadde silindiri alınacak 

Askeri Fabrikalar Umum Müdür
lüğü Merkez Satın Alma Komisyo
nundan: 

Tahmin edilen bedeli (9000) lira olan 
4 kalem ve ceman 20 takım hadde silindiri 
müteahhit nam ve hesabına Askeri Fahri -
kalar Umum müdürlüj;ü merkez aatrn al -
ma komisyonunca 15-5-1940 ~arşamba günü 
saat 16,30 da pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan veri; 
lir. Taliplerin muvakkat teminat olan (675) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. mad
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
lanııa ve bu i~le allikıı.dnr tüccardan olduk
larına dair Ticaret Odau vesikasiyle mcz
kQr gün ve saatte komisyona müracaatla -
rı. (2184) 12180 

Hamı11 azot ahnacalc 
lstanbul Askeri Fabrikalar Satın 

Alma Komisyonundan: 
Tahmin edilen bedeli 37251.20 Ura olan 

,183040 kilo h!lmızı azot İstanbul Tophane 
Salıpazanndn askeri tabrikalnr yollama . 
sındakl satın alnın komisyonunca 17 ma
yıs 940 cfuma gUnU saat 14 te pazarlıkla 
ihale edilecektir. İsteklilerin muvakkat 
teminat olnn 2703 84 lirayı herhangi bir 
malmUdUrl!lğllne yatırarak alacakları mak 
buzla birlikte 2490 No. ıu kanunun 2 ve 
3 eU maddelcrfndekl vesaiki hllmllen mez
kflr gtln ve saatte komhıyondıı bulunmala
rı. 

Şartnamesi her gUn komisyonda görUle
blllr. 

ca:;ıs11201n 12052 

JANDARMA 

Kııhk elbiıelik kumaı ahnacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bir metresine Uç yüz yirmi beş 

kunıı kıymet tahmin edilen mevcut 
örnek ve evsafına uygun yirmi be§ bin 
metre k'ışlık erat elbiselik kumaş ka
palı zarf usulil ile 15-5-940 çarşamba 
günü saat onda satın alınacaktır. 

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

Kaputluk Kumaş 

alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

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

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

2- Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek bu eksiltmeye girmek 
istiyenlerin 1316 lira 25 kuruşluk ilk 
teminat makbuz veya banka mektubu 
ile şartnamede yazılı belgeleri muhte
vi teklif mektuplarını en geç eksiltme 
vaktinden bir saat evet komisyona ver-
miş olmaları. (1918) 11956 

lltıd ez Satın Al K · 
1'.;rı: mn omısyo· Jandarma Genel Komutanlığı An-

0 Sl~t~ edilen bedeli (1923) 11 1 kara Satın Almn Komisyonundan: 

Çamaıırhk bez alınacak 

ıı... tıre nı 0 an • · 1 k f 0 

.... lll;;d Sorap Askeri F b "k 1 _ 1 - Bır metresıne a tmış uruş ı-
.. urı t ·· a rı a ar u ~ . d 11" b. "llcı ıs. u rnerkez satın alna komi&- yat tahmin edilen kırk bın en e ı ın s.9-4-0 

Pazartesi ııünil ıaat 11 de 

Şağıda yazıh malzeme müteahhitleri 

ilanı ve hesabına satın ahnacök 
Aıker· F 

llndan: 
1 

abrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyo-

lz,..ltı Muhammen Muvakkat 
) t enın ı bedeli Temln:ıtı 

on ııı l\l c ııa 'Ve rntktan Lira Lira Kr. İhale tarihi 
~ it O.hı çinko 7000 525 00 15-5·1940 çRr1amba günU 

alel'l'ı sant 15 te 
i nıuhteıır kıı:vnak teli 4960 372 oo 15-5-19ol0 caroamba gtınU 

kaıenı 11aat 15.80 da 
Ctna l'lluhteııt ego 12000 900 00 15-5·1940 çarııamba gUnU 
'tı " \"<ı Inlkturı ııaat 16 da 
l'lu~ b,aabına harlYle muhnmmen bedel teri yukarıda yazılı malzeme müteahhitleri 
1 ııar merkez lzaıaruıda gösterilen gU n ve saatlerde ukerf fabrikalar umum mU 
2490 tltıız olar l!atııı alına komlayonunca pazarlıkla ihale edileceklerdir. Şartname 

e bu 1 lla:,>ıtı ~ komisyondan verilir. T allplertn hlzalarındakl muvakkat teminat
~t~c 8.lft.Jtad~nun 2 ve 3. maddelerin deki veııalklc komisyoncu olmadıklarına 

kozn1.ııy0 tüccardıuı olduklarına dair ticaret odası veatkasl;vlc mezktlr gUn 
na tnUraca.atıarı. (2182) 12179 

metreye kadar va11f ve örneğine uy
gun çamaşırlık bez kapalı zarf usulil 
ile 20.5.940 pazartesi gUnil saat onda 
satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi yilz elli kuruş kar
ıılığında komisyondan alınabilecek 

bu eksiltmeye girmek istiyenlerin 
2250 liralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı belgeleri muhtevi teklif mek
{uplarını en geç eksiltme günU saat 
dokuza kadar komisyona vermlş olma-
ları. (2020) 12033 

Bez alınacak 
Jandarma Genel Komutanlığı An

kara Satın Alma Komisyonundan: 
1 - Bir metaresine yirmi dört ku

ruş baha biçilen örneğine uygun elli 
bin metre ambalajlı bez 25. 5. 940 cu
martesi gUnU sat 10 da kapalı zarf 
eksiltme usutu ile satın alınacaktır. 

2 - Şartname ve örneği parasız o
larak komisyondan alıqabilecek bu ek 
siltmeye girmek istiyenlerin (900) 
liralık ilk teminat makbuz ve şartna
mede yazılı belgeleri muhtevi teklif 
mektuplarını en geç eksiltme günü 
saat dokuza kadar komisyona vermiş 
olmaları. (2197) 12185 

M. M. V. Hava Müsteşarlığı 

Çay alınacak 
·M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 1000 kilo çay pazarlıkla eatın alı· 

nacaktır Muhammen bedE'll 6000. lira o -
lup kati teminat mlkdnn 900 liradır. Pa· 
zarlığı 11. ri. 940 cıımartesl gUnU enat 
10,30 da hava Aatın alma komlsvonunda 
yapılacalttır. F.:vnt ve ldar! şartı;ınmeııı 
her ırUıı öğle<IC'n sonra komlııyonda görü -
leblllr. !steklllerln muayyen gUn ve saat
te kati temlnııt ve kanuni belgeleriyle ko-
mlsynndıı bulunmaları ı 12114 

Fotin ahnacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Almn 

Kominonundan: 
1 - İ200 adet fotin pazarlıkla aatm alı

nacaktır. Muhammen b:deli 7.440 lira olup 
kati teminat miktarı 1116 liradır. Pazar -
lığı 11-5-940 cumartesi günü s.aat 10 da ha
va satm alma komisyonunda yapılacaktır. 
İdari şartname ve nümuncsi her gün öğle
den sonra komisyonda görlllebUlr. İstek -
!ilerin muayyen gün ve saatte kati temi -
nat ve kanuni belgel:riyle komisyonda bu-
lunmaları. (2109) 12109 

1000 Adet yemeni 

al.nacak 
M. M. Vekiilcti Hava Satm Alma 

Komisyonundan: 
ı - 1000 adet yemeni pazarlıkla 11atın 

nlınncaktır. Muhammen bedeli 2.500 lira 
olup katı teminat mlkdan 375 liradır. 
Pazarlı~ 11. 5. 940 cumartesi gUnU sa.at 
11 de hnva satın alma komisyonunda ya -
ı>ılacaktır. İdart şartname ve numunesi 
her gUn öğleden sonra komisyonda gl.lrü -
lebll!r. 1atek\llerln muayyen gtln ve saat
te kati teminat ve kanun! belgeleriyle ko 

misyonda. bulunmaları. (2110) 12110 

Pijamaltk bez alınacak 
M. M. Vekô.lcti Hava Satın Alma 

Komiayonund(ln ı 
1 - İki nümune Uzerlnden 6.000 metre 

pijalnalrk bez pazarlıkla satın alınacaktır. 
Her cins 3.000 metre olacaktır. Hepsinin 
muhammen bedeli 4.200 lira olup kati te -
minat mlkdarlkı (630) liradır. Pazarlığı 
14-5-940 sab gilnU saat 11 de h3va satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. İdart prt
name, evsaf ve nümunesi her g{ln 6ğleden 
sonra komisyonda görlllebilir. İstekliler 
muayyen gün ve saatte kati teminat ve ka
nuni belgeleriyle komisyonda bulunmaları. 

(2193) 12183 

Karyola alınacak 
M. M. Vekaleti Hava Satın Alma 

Komisyonundan: 
1 - 500 çift (altlı üstlü) demir karyola 

pazarlıkla satın ahnacaktn. Muhammen 
bedeli 19.750 (on dokuz bin yedi yüz elli) 
lira olup kati teminat miktarı 2463 liradır. 
Pazarlığı 1615/940 perıembe günü saat 11 
de hava satm alma komisyonunda yapıla
caktır. İdari ı:ırtname, evsaf ve nümunesi 
her gün bğleden sonra komisyonda görllle
bilir. İsteklilerin muayyen giln ve saatte 
kati teminat ve kanuni belgeleriyle ko -
misyonda bulunmaları. (2125) 12160 

Hava okulu gedikli 
kısmına girme 

ıarllan 
Hava Okulu Komutanlığından: 

Hava okullan talimatının 86. maddesin
de yazılı oartıan haiz istekliler dllek kAğı
dı ve vestkalnrlyle temmuz başlangıcından 
atustos sonuna kadar okula bil§ vururlar. 
Okulun bulunduğu yerin dıısında bulunan -
lar dilek kCığıtlnrlyle vesikalarını posta Ue 
okula gönderirler \"e alacııkları knrıııhğa 
göre hareket ederler. 

Mndde 86 - Hava okulu gedikli kısmı
na girme ıartları ıunlardır : 

A) TUrk olmak. 
B) Ortn mektep (lise sekizinci sınıt) 

tahsilini bltırnıııı en ıız 16 ve en çok 20 ya
oında olmak. Evll bulunmamak. 

C) Sıhl vazl)•etl uçuculukta ve uçuıı ıo-
lerfnde kullanılmıyn elverlııll olduğuna da
ir mUtehasaısları tamam olan blr hBBtane
de slhat heyeti raporu olmak. Boy 1,65 den 
aşağı olmıyacaktır. 
Dışande. bulunanlar : 
Bulunduktan yerin askt'rllk şubesine mU

racaaUa muayeneye göndcrfllrler. Tam 
teşkllAtlı eıhl heyet bulunan yl'rlerde o ye
rin en büyük kumandanına mllrııcaaUa mu
ayeneye gönderilirler. 

D) Ah!Cıkı sağlam oldUğuna ve hiç bir 
surette suçlu ve mahkQm olmadığına do.lr 
bulunduğu yerin emniyet mUdUr!Uğllnden 
veya polla Amlr!lğinden tasdikli vesika. göa
termek. 

E) Okula alınacalt okuyucular, gedikli 
erbaşlar hakkında 2505 sayılı kanun mu -
clblnce muamele göreceklerini, mektebi 
bitirdiklerinde 1~ yı~Uddetlo hava gedik
li erbnı olarak vazife göreceklerini teali -
hUt etmek. 

F) Okulcn yapılacak seçme lmtih9Jlında 
kazıı.nmnk, 

H) İstekli adedi çok veya lmtlhanını 
kazananlar alınacak miktardan fazla ola.
cak olursa bunların içinden riyaziye bll -
gllert daha iyi ve yabancı dil bilenler 
yenlcnlr. Hava okulları okuyucuları BBke
rf liseler okuyucuları gibi yedlrlllr, ve 
giydirilir. Kitap ve dlğer ders için 11\zım 
olanlar parasız verilir. 

V) Talipler nrasındıı 16-18 yaşında o -
tanlar pilotluğa aynlır. Kabiliyeti görUl
mlyenlerle 20 yaşı kadar olanlar ihtisas 
gediklisi olurlar. Kabiliyetlerine göre mn
kinlst, tcl11lz, foto, atıcı, bombardım"n!.'ı 
olarak yetiştirilirler. (2116) 122:i8 

MiLLi MÜDAFAA VEKALETi 

Veteriner sandığı ahna:ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher adedine tahmin edilen fiyatı bes 

lira olan yüz adet demir çenb.erli veteriner 
ceza ambalaj sandığı 10/mayıı;/940 cuma 
günü saat 10 da pazarlıkla satın alınacıı
tından isteklilerin 75 liralık luı.tl teminat
ları ile birlikte pazarlık ıtiin ve sa:ı tında 
Ankarada M. M. V. Eatın alma KO. da 
bulunmaları. (2121) 12130 

Fener ve maske.ahnacok 
M. M. Vekaleti Sn.tın Alma Ko

misyı nundnn: 
200 tane sonmez fenerle 100 t1ne Ruam 

maskesi 10 /mayıs/940 cuma günü s:ıat 10 
da Ankarada M. M. V . satın atma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Fenerferin be
hcrine .200 kunıs ve maskelerin beherine 
275 kurus fiyat tahmin edilmistir. İstekli
lerin 101 r -:l 25 l:urusluk kati teminııtlıırı 
ile birlikte pazarlık giln ve saatınc!a KO. ~ 
da bulunmaları. (2119) 12128 

Nakliye araba!r aptm aJalt 
M. M. Vekaleti Satm Almn Ko

misyonundan : 
Ordu tipi nakliye arabası yaptırılacak

tır. Taliplerin 15.5.940 tarihine kadar tek
liflerini Hr. D . ne vermeleri. (2057) 12058 

Ca et düğmesi ahnacalt 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundün: 
Bir milyon tane büyük ve iki yüz bin ta

ne kilçük mat renkte madeni ceket düğ
mesi 13/mayıs/940 pazartesi günü 118.'lt 10 
da Ankarada M. M. V. satın alma KO. da 
pazarlıkla satın alınacaktır. Büyük düğme
lerin beherine 08 ve küçüklerin beherine 
58 santim fiyat tahmin edilmiııtir. İstek
lilerin 1194 lirnlık kati teminatları ile bir
likte pazarlık gün ve santınBıı mezkOr KO 
da bulun11111ları. (2120) 12129 

1000 adet bornoz· alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundnn: 
Beherlnc to.hmln edilen fiyatı 870 kunııı 

olan 1000 adet bornoz pu.arlıkln utın a -
tınacaktır. İhaleni 10-5-1940 cuma günU sa
at 15.30 dadır. Talip olanlar katı temtnat
Jıiı'tyle birlikte pazarlık gününde M M . ve
kAlctl 11atınalma koml11yonuna müracaat -
lan. (2154) 12143 

Tire fanila· ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonuııdan: 
Beherlne tahmin edilen fiyatı 74,90 ku

ruş olan 20000 adet tire fan!le pnzarlıkla 
alınaeaktır. İhalesi ıı-~1040 cumartesi gU
nU saat ıı dedir. Talip olanların kati teml
natlarlyle ihale gUn ve saatinde M.M. ve
kıl.letı satın alma komisyonunda bulunma
ları. 121"6 

Matbaacılara 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

misyonundan: 
Beher bin adedine yirmi kuru~ fiyat tah

min edilen dört milyon altı yUz bin adet 
ecza etiketi pazarlıkla 13/mayıı;;/940 pa
zartesi günü sa.at 10 da M. M. V. &atm 
alma KO. da baıtmlacaktır. İsteklilerin 
150 liralık kati teminatları ile birlikte pa
zarlık gün ve saatında me:r:kOr KO. dıı. bu-
lunmaları. (2167) 12173 

Çorap alınacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan: 
Beher çiftine tahmin cdilne fiyatı 39 ku

ruı olan 15.000 ill 20.000 çift yün ve pa -
mukla kan;ıık çorap alın:ıcaktır., Teminatı 
1170 liradır. Pazarlıkla yapılacak olan 1 -
halesi 13-5-940 pazartesi günfi ııaat 11,5 da
dır. Talip olanların kanuni teminat ve ve -
saikiyle birlikte ihale gün ve saatinde M. 
M. V. satın alma komisyonuna müracaat-
lan. (2176) 12178 

-7-

EMLAK VE EYTAM BANKASINDAN 
Sekiz senevi taksitle ve açık arthrma ile 

21- 5. 940 Sat. günü satılacak emlôk 

Esas 
No. 

767 

Mukadder Depozito 

772 

773 

Mevkii ve Nevi kıymeti 

Börekçiler Mah. Mescit So. Kadastronun 91 ada 14 
parselinde kayıtlı 16, 18 taj No. lu ahşap evin 72 
hissede 12 hissesi ( tamamı 706 M2. ) 1120-
Doğanbey Mah. Kuruçeşme So. Kadastronun 162 
ada 6 parselinde kayıtlı 51 M2. arsa (Marangoz Meh 
met Erkan'ın yaptırdığı 18 taj No.lu dükkanın ö
nünde). 
Doğıı,nbey Mah. Mescit So. Kadastronun 162 ada 8 
parselinde kayıtlı 181 M2. arsa ( Emlak Bankası 

1020-

· arkasında, Safa Oteli hizasındadır. ) 3620-
779 Yenice Mah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 2 

parselinde kayıtlı 68 M2. arsa ( 15 No. lu dükk!nın 
önUnd~) ' 

780 Yenice Mah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 6 

781 

• parselinde kayıtlı 65 M2. arsa ( Arabacı Ramazan'ın 
dükkanının önünde.) 

Yenice Mah. Hastahane So. Kadastronun 213 ada 7 
parselinde kayıtlı 159 M2. arsa ( 6 parselde kayıtlı 

544-

520-

arsanın yanındadır.) 1272-

224-

204-

724-

108.80 

104-

254.40 

Sekiz senevi taksitle ve açık arttırma ile 

24-5 -940 Cuma günü satılacak emlôk 
782 

783 

919 

959 

960 

1034 

. 

Ankara'nın Kızılelma Mah. Saraçlar So. Kadastro
nun 404 ada l parselinde kayıtlı 45 M2. arsa. 
Kızılelma Mah. Mimar Sinan So. Kadastronun 404 
ada 10 parselinde kayıtlı 38 M2. arsa ( Diyanet 
Reisi Bay Rifat arsası önündedir. ) 
Keçiören, Çoraklık mevkiinde J:adastronun 1717 
ada 50 parselinde kayıtlı bağın dört hisse itibariyle 
iki hissesi ( tamamı 6965 M2. ) ( Kasap Ahmet Ça-

315-

266-

vuşun bağının yanındadır. ) 1219-

Cebeci mevkiinde, Kadastronun 968 ada 1 parse • 
linde kayıtlı 24460 M2. arsa ( Cebeci Mezarlığı ya -
nındadır. ) 4892-

Ankara'nın Sebze bahçelerinde Kadastronun 1605 
ada 8 parselinde kayıtlı bahçenin 24640 hissede 
19712 hissesi ( tamamı 7962 M2. ) ( Mustafa Tekeli-
nin işgalindedir. ) 1912-
Sümer, eski Dumlupınar Mah. Görücüler So. Ka
dastronun 283 ada 16 perselde kayıtlı 32 taj numa -
ralı ahşap evin 128 hissede 8 hissesi tamamı 219 
M2.) dir. 83-

63-

53.20 

243.80 

978.«> 

382.40 

• 15 60 
l- Yukarıda mevkileri ve mesahaları yazılı emlak sekiz senevi taksitle 

ve açık artırma ile satılıktır. 

2- Arttırmaya iştirik edecekler içinde, mUhür kullananların mühürleri
ni Noterden tasdik ettirmeleri ve mUzayede sırasında verilen bedel mukcf'd.. 
der kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tez
yit eylemeleri lazımdır. 

3- İhale, yukarıda gösterildiği üzere, birinci kıs\m için 21. 5. 1940\ salı 
günü saat on dörtte, ikinci kısım için 24. 5. 1940 cuma günü saat on dörtte 

Bankamız Satış Komisyonunda yapılacaktır. İsteklilerin o gün depozito 
akçesi, hliviyet cüzdanı ve iki vesika fotoğrafı ile Emlfik servisine mlira-
caatları. (2200) 12187 

Cıvata ve somun ahnacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komiıyonundan: 
Muhammen bedel ve teminat mikdarı aşağıda yazılı 135 ton cıvata ve so

mun 21. 6. 1940 cuma gilnü saat 15 de kapalı zarf usulü ile Ankara'da idare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek fstiyenlerin aşağıda yazılı muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini ayni gün saat 14 e kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (231) iki yüz otuz bir kuruşa Ankara ve Haydarpaşa vezne-
lerinde satılmal:tadır. (2037) 12093 

Yerli malı teklif edildiği 
takdirde 
Cif olarak ecnebi malı teklif 
edildiği takdirde 

ADLiYE VEKALETi 

Perde alınacak 
Adliye Vekaletinden: 

Muhammen bedel 
Lir"a 
67672 

46134 

Muvakkat teminat 
Lira K. 
4633 60 

3460 05 

terin encümen kalemine ve isteklile
rin de 10/ 5/940 cuma günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatla-
rı. (2124) 12132 

fren bal af ası ah nacak 
Ankara Belediyesinden: 
1- Otobüs işleri için 100 metre fren 

Vekalet binasında mevcut 130 • 160 
pençereye şartname ve nümunesine uy 
gun güneşlik perde bunlar meyanında 
14 pençereye de güneşlikten başka tül 

Çamaşırlık bez alınacak perde yaptırılacaktır. 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- İhale 15 Mayıs 940 çarşamba günü 

balatası pazarlıkla alınacaktır. 
2- Muhammen kıymeti 1500 liradır. 
3- Teminat 225 lir;ı.dır. 

saat 10 da Vek51et binasında levazım misyonundan: d · 
Beher metresine tahmin edilen fiyatı ve aıre müdürlliğU odasında topla -

26,8 olan 50.000 metre çnmaıırlık bez pa - nan eksiltme komisyonunda açık ek • 
zarlıkla satın alınacaktır. siltme suretiyle yapılacaktır. 

İhalesi 11-5-940 cumartesi günü aaat 12 Perdelerin mecmuuna tahmin edilen 
dedir. Kati teminatı 1956 liradır. İstekli - fiyat 3949 lira 20 kuruştur. Muvakkat 
!erin ihale giinU ve s:ıatinde temlnatlariy- teminat da bu miktarın % 7,5 ğu 297 
le birlikte M. M. V. 11tm alma komisyo - liradır • 

nuna mfiracaatları. (2175) 12177 İsteklilerin teminatlarını malsandı-

Katı ôka 
ğına yatırdıklarına dair makbuz veya
hut banka mektuplariyle birlikte mu
ayyen gün ve saatte eksiltme komis -

Türk Yüksek Mühendisleri Birli· yonuna müracaat etmeleri ve komis • 
ğinden: 

Türk YUksek Mühendisleri Birli
ğinde katiplik ve mutemetlikte istih
dam edilmiş olan bay Hasip Çiftçi -
oğlunun işine 7. 5. 1940 tarihinde ni
hayet verilmiş olduğu ilan olunur. 

1830 
~--~------------------,......--~ 

ZAYi - İstanbul İthalat Gümrü -
ğünden aldığım 4494 sayı 25. 7. 938 
günlü ithalat beyannamesine ait 506044 
sayı 25. 7. 938 günlü 596 lira 98 kuruş
luk irat makbuzunu zayi ettim. Yeni
sini alacağımdan eskisinin hiçbir yer
de hükınU olmadığı ilan olunur. 

• Romllos Vamvakopolos 

yonun nakit: ve nakit mahiyetindeki 
evrakı muvakkat teminat olarak ala -
mayacağı ilan olunur. (1973) 11971 

ANKARA BELEDiYESi 

Fren balatası alınacak 
Ankara Belediyesinden: 
l - Otobüsler için 45 metre fren 

balatası pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (675) lira
dır. 

3 - Teminat (101,25) liradır. 
4 - §artnameslni görmek istiycn· 

4- Şartnamesini görmek istiyenle
rin encümen kalemine ve isteklilerin 
de 10. 5. 940 cuma günü saat 15,30 da 
Belediye Encümenine müracaatı ı. 

(2122) 12113 

25 ton mazot alınacak 
Ankara Belediyesinden: 

1 - Su işleri ihtiyacı için 25 ton 
mazot pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen kıymeti 4150 lira
dır. 

3 - Teminat 62250 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen -

lerin encümen kalemine ve isteklile -
rin re 14. 5. 940 salı günü saat 10,30 
da belediye encümenine müracaatla -
n. (2185) 12181 

Ankara Asliye 2 ci Hukuk Ha • 
kimliğinden: · 

Ankara İnönü mahallesinde Batryol so -
kafında 41 numaralı hanede Mehmet Nuri 
tarafından mahkememize açılan soyadı dc
iiıtirme dlvasınm mahkemesi sonunda: al
mı:ı olduğu Kaynak soyadının (Haktanır) 
soyadı ile değiştirilmek suretiyle nüfusa 
tescil ve ilfinına kabili temyiz olmak ilzc
R 2s.4-940 rünilnde karar verildi. 1818 
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Enver Bak·i 
Kadın terzisi 

Atelyesini tevııian Ulus mey
danında Koçak apartman 1. ci 
kata naklettiğini sayın müıteri· 
terine bildirir. 

Telefon : 1769 

: -----------~---------
: Elektrik tesisatı 

Pmarhatı Belediyesindenı 
Vekaletçe tasdik edilen ptıın ve 

projelerine göre 18.758 lira keşif be
deli olan kasabamız hidro elektrik te-

......................................... ,, l 
sisatı yaptırılacağından taliplerin ve 
daha faz:la izahat almak istiyenlerin 
şifahi ve tahriri surette belediyemize 
müracaatları ilan olunur. 12022 

büyük pehlivan 
ve at ya r1şla rı 

Haymana' da 
güreşleri 

Türk Hava Kurumu Haymana Şubesinden: 
• 19 Mayıa 940 pazar günü Hayınana'da Türk Hava Kurumu men
faatine İlkbahar At yarıştan ve pehlivan güreşleri tertip edilmiştir. 

Güreşlere Türkiye baş pehlivanı Tekirdağlı Hüseyin ve ecnebi 
pehlivanlar iştirak edecektir. 
Halkın istirahati için tribünler yapılmıştır. Güreş ve koşu için 

duhuliye (50) kuruştur. 1826 

ULUS 

1 - 19 lı1a11s fnkalide Piyanıoıa )'mi otoma• (1) lir•)'• ıahlmaktadır. Bu lıiletleri aatıı ıi· 
tllc diınrn kıırdrrle yapılan illı ıı..;ıe olacak· ıelrrinde, bayilerdr, Ziraat ban.kan ıııbele· 
tır. itimat Yrren, ı:ını ıetirrn lııı küreler e• riyle poıta ıiırlerinde bulabilirsiniz. 
lelıtrıkle iılemekteı!ır. 5 - Bn Keıidrde (200.000) bilet Tardır. Ba bi. 

Z - Keıide 19 lılay11 Cençlih Bayramını mü. lrtlerin ( 42.228) adrdi mııhakkalı: ııırtlte ile. 
tukip, A.ıılcarada 19 Mnyıt ıtıdyomunda on ramiye kazaftllcalıhr. Yani iıabet ııiıbeti yİİJ· 
Linlttce halkın h112urunt!• )'apılacaktır. de )'İrmi birdu fazladır, 

3 - H l\tayıt f Tka.Ude piyanıo!undıı onda 6 - 19 Mayıa fnknlide piyınıoıu İçin onar lıi· 
bir bilet yolıtar. Tam bilet Ye yarmı bilet nr. leılik kar .... ler ilıdu edilmiıtir. (2) liralı!. 
dır. Tam bilet jkramiyenin tamamı nlan •ileılrrdea ınürtkktp olan lcarnrler (20), (1) 

Jiralık lnlttlerden murekkep olan karnelerler 
(S0.000) lirayı, yarım bilet (ZS.000) lira)'J (10) liraya aatılmaktadır. 
tam olarak kazanabilMektir. 7 - Karadrrd•ki naınaralarm ıon ralıamları 

1 - Tım bılrtlcr (2) liray~. yıırım biletler (O) daıı (9) ~ kadar olan rakamlarla nilıa • 

•:retlenmittir. Bu ııırtlle lıer bme:r• mutlaka i
ki ıkrami7e i.-bıt edecektir. 

8 - Ba, 111 drı:nelıtir: (20) liralık karne alaa
lar muhakkak ıurotle (S) lira, (10) liralık 
karne alınlar mabalılıak ııırdle (Z,SO) lira 
kazınacaklar, ba ııırtlle karneluin fiyab 
(IS) lıraya vo (7.SO) lira1a duıecelıtir. 

9 - Oönu kür"lrrimi:ı: Te 19 'layıs fukalade 
Piyancoaa hakkında fazla tıfıililı parau:ı: O• 

!arak d&(ııılan hroıiirlerimi:ı:de bulacakır.ıı:ı:. 
10 - 19 Mıyıa Gençlik Yt Spor bayramını ;. 

mitciı bir balde ceçirmcyiniı. Bucun alaca • 
iınız (2) liralık tam bir bıl•tle laın.ım 
(50 000) lira k unabilininiz • 

o 

Hakiki 
Balkan kaşarı Muhtelif eşya alınacak 

Çok ucuz olarak 

Memurlar kooperatif· ıirketi 

Müzik Öğretmen Okulu Müdür
lüğünden: 

ı - Aşağlda yazılı 8 kalem ihtiyaç 
asık eksiltme ile alınacaktır. Nümu -
neler mekteptedir. 

9. S 

-PLAN 
ADET: Li RA 

1 İKRAMİYE 50.000 
1 • 10.000 
2 ~<5000) 10.000 
4 ~<2500> 10.000 

20 icıooo, 20.000 
200 ~ c1001 20.000 

2.000 ,, ( 10, 20,000 
20.000. ( 3 ) 60.000 
20.000~ ( ı, 40.000 
42.228 240.000 

mağazalarında bulununuz. 
Toptan alanlara ayrıca tenz:ilat 

yapılır. 

Zayi - Ankara belediyesine 8740 kunt? 
Ozcrlno depozito olarıılt yatırdığım 3933!! 
numaralı tahvlllme mukabil alnuo oldu -
ğ'um 12 numaralı ve 18-9-937 tarihli mnk· 
buzu kaybottıın. Yenisini alacağımdan <'I -
kisinin lıUknıU olmadığı tıo.ıı olunur. Yeni 
hal No: 45 de kasap Vnhlt Mutlu 1831 

2 - Eksiltme 24. 5. 940 cuma gUnü 
saat 15 de ımkteplcr muhasebcci!.i -
ğinde müteşekkil komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Taliplerin % 7,5 muvakkat te
minatını eksiltme başlamadan bir sa
at eveline kadar muhasebe veznesine 
yatırmış olacaklardır. Muhamen be-
del 721 lira 85 kuru§tur. (2190) 

Tatil günlerin e 
e~ediye işleri 

Belediye Reisliğinden : 
Tatil günlerinde (cumartesi öğleden $0Jlr& pazar güırJ.' 

ve diğer bayram ve tatil günleri) muhterem balkmnzıtl ~ 
lediyeyi alakadar eden müstacel işlerinde kendilerine ~ 
hatap olmak üzere belediyede bir nöbetçi şef bulunac~'I 
Belediyeden bir hizmet istiyen sayın halkmıızm beled ~ 
dairesinde bu şefe müracaat eylemeleri ve yahut 2960 t 

.,, DAKTI LO KURSU ıL -
: 71 inci devresini de % 70 ten- : 
: zilatla açınıt ve kayıtlara başla- : 
: mıştır. Belediye sırası Hanef : 
E Apart. No. 4 Tel: 3714 1827 : -., ı 111111111111111111111111111111111111 ı r 

U L U S - 21 ind yıl. - No. 6739 

imtiyaz sahibi 

lakender Artun 

Umumt Neşriyatı Jdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

l Mümtaz Faik FENiK 
Müessese MiidürO: Naşlt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

Cinsi Miktarı 

Erkek çorabı 
Erkek mendlll 
Erkek fanilası 
Patiska 
Erkek gömle~l 
Kız çorabı 

Kaşkorsa 

Renkli patiska 

79 Çilt 
79 adet 
79 adet 
45 Metre 

126 adet 
47 Çift 
47 adet 

(Eflatun) 145 metre 
12182 

Zayi - Elelttrtk işleri etUt ldnrcslnden 
aldıkım memuriyet hüviyet cUzdıwımı kay
bettim. SözU geçen daireden istifa ettlA'lm 
cihetle kaybolan cUzdanın hUkUmsUz kal -
dığını lltuı ederim. Elektrik ıoıer1 ctut lıiıı
re~lnde Osmruı Somay. 1818 

Toplanh 
Kızılay Merkezi Umumisinden: 

Merkezi umumimiz 10 mayıs 
1940 cuma günü saat on birde 
Y enişehirdeki binasında topla -
nacağından sayın azanın teşrif -
Ieri rica olunur. 1827 

YENİ SiNEMA 
BU GECE 21 de 

H olivud Resmige~idi 

maraya telefon etmeleri ilan ve rica olunur. 121 

Zayi - 1319 ıcnesindc Davutpaşa mer -
kez rüştlycainden alınıs olduğum ~eh.adet -
nameyi z:ayl ettim. Y crıisini alacağımdan 
eskisinin hükmi! yoktur. 

Namık Kemal 

Zayi - Ankara belediyesinden aldı#Jm 
l3·6·Hl31 tarih ve 346 chllyı>t HiO sicil nu· 
maralı ooför ehliyetimi kaybettim. Yenisi· 
nl alacag-Jmdıın eskisinin hUkrnO olmadığı 
lltuı olunur. Hrunza Uçunım. 1832 1 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı111111111111111111111111111111ııı 1 

-§ Avrupa' da en çolı 
_ kullanılan -----------------

Poker traş bıçağıdır ----
-:;111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111••' 

() 

S U S S İ N EM AS ~eu 
BU GÜN BU GECE J~ 

HALK SiNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

Kahkaha - Neşe 

Fil doktoru C AS U S P E Ş İ N P "'~'~ 

EN BİRİNCİ 

Alice Fay - Don Amcehe 
Musiki - Snnat - Zaratct 
BUyUk Yıldız ALİCE J<'AY 

Bu !!imde bizzat kı>ndl hayatım 
ynşatmaktndı r. 

Dalma gWdUren: OLİVER HARDİ 
Türkçe SözlU 

Filme Utlvetcn : 
Hava Kahramanları nasıl yetişir 

Seıu:ıslar: 14.30 -16.30 - 18 SO ve 21 de 
Saat 12 Hl te ucuz matine 

EHLİSALİP MUHAREBELERİ 
Türkçe .eôzlU 

~ rollerde Uç bUyUk yıldı' ol' "li'll 
Barbar& Ştanwyck - John 8 h k 

Wallace Bcrry 
Haldkt heyecan ve macıır

Seanslar 

Kan, Kuvvet, İştiha Şurubudur ~ 
t'I.) 

!!aat: 14.30 - 18.30 da 
DANSIN ZAFERİ 

Frod Astnlro 
Umumt arzu Uzrrine saat 16.30 da 

Z A Z A 

Saat: 14 - 16 - ıs ve 20 80 ~ 

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

L O EW E ~~Ers~~1:ı~~~ 12 ay vadeli saflc yapılmaktadır 
IMUala iaa~uhıı 1 

M. ve A. Hanef Katd 
Posta Caddeait Hal 1' 


