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1939 

• 
Ulu• Baaanm 

Çankın Caddesi, Ankara -
Telgraf: Ulus • Ankara ---TELEFON 

Müessese Müdürll !144 
Ball?luharrirlik 1371 

Bugün saat 10,30 da 19 Mayıs 
Stadyomunda profesyoneller ara
sında serbest güreş müsabakaları 
yapılacaktır. Güreşlere dair tafsilat 
4 üncü sayfamızda dır. 

~KliRuş 
Yazı leleri Mildilril 1061 
Yazı i•leri 1062 A C 1M1 % AN C 1M1ZC1 ~ 
1 d a r e 1064 

Berlin' e don geceki ha va taarruzu ! 
>"'; .~' ;ı 

:~. ~~ Garp cephesinde 
.... t t t , ••••• t y 

Londra radyosunun verdiği haber 

ERL. N'DE YER YER Almanların bu haf ia 
büyük bir taarruza 
geımesi bekleniyor 
Hitler karargôhını garp 
cephesine naklediyor 

Londra, 14 a.a. - Bitaraf menbalardan verilen malilmata göre Hitlerin karargahının 
S-rp cephCGine nakli için Berlinde her ıey hazırlanmıştır. 1 

Bazı mııhfellerde Almanyanın bu hafta taarruza gı;_çmesi be~lenmekt.edir. Büyük biri 
taarruz için elzem olan mutat akınların tamamlandıgı zannedılmektedır. 

Cephe 
cephe 

ve 
-ı Fransız müşahitleri, yeni bir alman ko • 

!ordusunun Siegfried hattına geldiğim söy
lemektedirler. Lilksenıburg - Moselle -

. •' 
llensı 

1 
Ren müsellesindeki alman tahşidatının ta· 
arruza kafi geleceği, fakat bu arızalı dar 
nehirler ırmaklar ve tepelerle dolu mınta· 
kada bulunan fransız mevzilerinin alman 
taarruzunun geri püskürtülmesini mümkün 
kılacak §ekilde hesaplı olarak işgal edil
diii zannedilmektedir. 

Fransız kıtalarının alman kıtalarına na
zaran daha tecrübeli zabitler tarafından 
idare e.dildiği, fransız kıtalarının hiç ol -
mazaa alman kıtaları kadar iyi talim ve 
terbiye görmü~ ve onlar kadar iyi techiz 

Falih Rıfkı ATAY edilmiş olduğu ve Hauterberge kadar 
fransız siperlerinin ve topçusunun pek ku
vetli oldujiu keyfiyetlerine işret edilmek
tedir. 

\, lngiliz kaynaklanndan gelen ha· 

1:;ıe.re bakılacak olurııa, .?1~~te~i~~ 
rıı~ l:ıılhusa kati bir hava uatunlugu 
Uca.d~lesine hazırlanmaktadırlar: 

t r fı"'""tf•'tl" imoar~torluğun her 
r' . nıaan gelecek pilot namzetle. 

ı.ııı Yet· t• k · b"" '"k b' t§ ınne uzere uyu ır 

~ektep kurulmu§tur. lnsiliz ve 

Havalar Fena gidiyor 
Paris, 14 a.a. - Fena havalar, dün gün -

düa. •-•l•:yia tekrer bütün aııkert tıarc
tı Rhln ile M<> lle rasında durdur -

muıtur. 

Yedne kayda deler hldiıe fransızlar ta· 
(Sonu J. üncü sayfada) 

Garp cephesinde İngiliz bisikletli istikşaf kıtalarından bir parça 

Oraener 1 Orbay'm Londr temasi11rına 
dair gelen telgraf haberlerini evelce neıJ· 
retmi~tik. Yuk;ı.rdaki resimde Orıreneral 
Orbay'ı Mareşal Birdvutd'la ikonueurken 
görüyorsunuz. 

Moskova 
görüşmeleri 

Dostane bir ıekilde 
cereyan ediyor 
Moskova, 14 a.a. - Dün B. 

Saracoğlu ile B. Molotof ara
ımda vukua gelen goruıme 

hakkmda mütemmim mal\ımat 
mevcut değildir. Yalnız, gÖru§• 
menin dostane cereyan ettiği 
ve yakında yeni bir görü,me· 
nin daha yapılacağı söylen· 
mektedir. 

re.nsız tayyare fabrikalarınm veri· 
ini i.z miye çıkarıldık.tan baıka, 
hiç §Üphesiz timdiden amerikan 
fabrikalarına tayyareler hazırlatd· 
llıağa batlannu,br. 

Hollanda gazetelerine göre Dün konuıma yapılmadı 
Moskova, 14 a.a. - Türki

ye Hariciye Vekili Saracoğlu 
bugün Molotof'la mülakatta 
bulunmamııtır. 

Teyit edilmiyen haber 
Ankara, 14 a.a. - Bugün

kü Yeni Sabah gazete&i, Türk • 
Sovyet müzakerelerinin netice· 
lendiğini ve Şükrü Saracoğlu· 
nun yarın Moskova'dan hare· 
ket edeceğini yazmaktadır. 

ILAKLAR OLDU 
Bombaraıman' a 
iştirak etmediği 

. 
lngiliz 
haber 

filosunun 
veriliyor 

Daima İngiltere istihbarat nezaretinin tebliğlerini neıredeu 
Londra'daki resmi radyo, dün gece sabaha karıı aaat ikiye çeyrek 
kala fransızca servisinde ve müteakiben diğer liaanlarla yaptığı 
ne§rİyatta §U havadisi vetmİ§tİr : 

Londra radyosu, 14/ 15 - Loncıra·ya gelen malümata gö .. 
re bu akşam Berlin uzun bir tayyare hücumuna maruz kal~ 
mıştır. Hücumlar, Berlin'in bilhassa şimal ve garbına yapı • 
mıştır. Yer yer infilaklar duyulrıuştur. Bunun üzrine Ber .. 
lin'de "alarm'' işareti verilmiş, Vf' tayyare dafi topları faali
yete geçmiştir. Işıldaklar, projektörler mütemadiyen sema. 
yı taramışlardır. Her zaman her taraftan gayet iyi bir suret
le i§itilen "Doyçland Zender" yani alman radyosu, saat 22 
den 23,25 e kadar neşriyatını tatil ederek susmuştur. Bu ak
şa'm Londra'da neşredilen bir tebliğde Berlin'den bitaraf 
kaynaklara verilen haberlere göre Berlin'in bombardıman 

. edildiği fakat buna "Royal Air Force'' un yani ingiliz hava 
kuvetlerinin iştirak etmemiş olduğu teyit olunmaktadır 

Batırılan Royal Oak zırhlısının toplan 

_ Her halde müttefikler, yeni istih· 
kanılara kat"§ı kara hücUmları ile 
ağır ve lüzumsuz zayiat vermek ni· 
Yetinde değildirler. Bir tarafta al· 
~an denizaltılarını temizlerken, di· 
rer taraftan iktısat harbini tiddet -
lendirmeğe, fakat bilhassa hava 
hakimiyetini tesis etmeğe çahıacak· 
la.rdır. Almanya, aık ve kalabalık 
§ehirJerden mürekkep, iıbölümü son 
haddini bulmuı, n·akliyat cihazları• 
hın emin ve muntazam iılemesine 
en fazla muhtaç ileri bir garp mem· 
~eketidir. Bütün kanatlarını kaybe· 
derek, gündelik hava akınları al· 
bnda, bu biribirine bağlı, karı~ık 
-.e girift hayat cihazının altüst ol
bıasına ehemiyet vermedikten ge· 
lenıez. Ordusu, hiç §Üphesiz, her 
tiirlü müdafaayı baıarabilecek bir 
ku.vettedir. Zaten Führer dahi as -
L:eri müdafaa için bu orduya, gıda 
-.e ham madde ihtiyaçlan için de, 
eğer harbi .gÜratle bitirip de ihtiyat• 
ları ki.fi gelmiyecek olursa, Rusya'· 
)'a. istinat etmektedir. Fakat acaba 

Almanya - İtalya ve 
Sovyetler arasında 
görüşmeler olacak 

Buna 48 saatte baılanacağı bildiriliyor 
Amsterdam, 14 a.a. - Bazı Hollanda gazeteleri, yakmda al

manlar, sovyetler ve İtalyanlar arasında üç taraflı görütmeler ya· 
pılacağını yazmaktadırlar. • 

Resmi mahafilde yaptığımız 
tahkikatta bu haberi teyit ede
cek malU.mat mevcut olmadığı 
anla§ılmııtır. Royal Oak zırhhsı 

iskandin~~ .. ·~;~;~~~~~~ .... l A 1 m a n den iz a 1 t ı I a r ı 
Hatta T elegraf gazetesinin Berlin muhabiri bu görüşmelerin 

48 saat zarfında, alman· İtalyan ve alman. sovyet paktlarının 
çerçevesi içinde yapılacağım tasrih etmektedir. 

.. Görüşmeler, askeri ve siyasi bir iıtisa· ~ 
•uratli bir netice elde etmek için re mahiyetinde olacaktır. Molotof., söy - • 
:tlaaıl bir mücadele sistemi intihap lendiğine göre Berlinde Sovyetler Birli • s 1 m d• ı ye ka !_la r 
edecektir? iini ve Kont Ciano, İtalyayı temsil ede- U 

cektir. 
Gene Londra ve Pariı'ten gelen Alman matbuatı. her zamandan ziyade 

h.a.b. erler, Almanya'nın ilk önce İn· İngiltereyi harbin devamında mesul addet-
1 mektedir. 

~~- ız ve fransız ıehirlerine amansız Telgraf gazetesinin muhabiri, vaziyetin 
\lcurnlara baılıyacağını tahmin et· vahameti, dün Be~linde endişeyi mucip ol

rn k 1 1 1 f duğunu yazmakta. fakat bun.elan sulhtan Ü· 
h e tedirler. ngiliz er e ransızlar midi kesmek 15.ıım geldiği kanaati ha -

U hücumları hiç ıüphe yok cevap· kim o!duru manasının çıkarılması icap et· 
•ı:ı: hırakmıyacaklardır. Bu suretle tiğini ilive eylemektedir 
cıe h Şimdiye kadar görulmemiş derecede kor. 

P ede karıı karııy gülle alıp ve- kunç bir harp felaketinin öntine son daki· 

ht-~n orduların arkaaında, ancak ıe· kada geçilece i kanaati umumi idi. 
.. trleri tahrip etmeğe ve sivil halkı Diğer cihetten alman sefleri halka tn
<>ldü • b' h • • gılterenin Almanyayı harbe devama icbar 
h rtnege yarıyan ır cep e gerısı ettiğine inandırmayı ıhma! etmemekte ve 
I &rbi baılamıf olacaktır. Eğer böy- bu suretle bitara f devletlerin filhakika ln-

k
e ~ir harp alman hava kuvetlerinin gilterenin A!ma!1>:a~ı bu yola Se\•kettiiini 

_ itiraf edeceklerını ısbata çalışmaktadır • 
k~h hakimiyetinde olabilseydi, bel- lar. 

1 de karşı tarafı tethi§ ederek ıulh Almanya bitaraflardan sulh 

17 Alman 
· denizaltısı 

batırıldı 
Paris, 14 a.a. - Uç alman tahtclbahiri· 

nin tahrip edildiiine dair verilen haber, 
burada büyük bir memnuniyetle kar$ılan • 
mı$tır. Bundan. tahtelbahir harbinin sona 
ermek üzere bulunduğu istihraç edilmek
tedir. 

t~releri ar mıya sevkederdi. Fakat teklifi bekliyormuş 
0 Yle olmıyııcıık olursa, bilakis kin Stokholm. 14 a.a. - Tidningen gazetesi- Tahrip edilen alman tahtelbahiri 

"ıe dü§manlığı her gün daha fazla nin Bertin muhabiı~nin bil?irdiğine göre, 
ku l bitaraf memlekctlerın ve bılhassa İskan • 
l ~et endirecek, zaman, müttefik· dinav memleketlerinin harbin nihayete er-
erın lehine işliycceği için, en ıonra mesi icin tavassutta bulun"' yı teklif et • 

..\h lrnanya'nm göreceği zarar, ilk me!eri resmi al :nan mahfil erinde hayret! 
nft ı b mucip olmaktadır. 

a arda vereceği zararın irkaç A!manya, şüpııesiz bitaraf bir cephenin 
llıiali fazla olacaktır. teessüs ederek İngiltereyi tazyik edece • 

Acaba Almanya herhangi bir bi· iini limit etmekte ıdi. 

Paris. 14 a.a. - Yarı ı . amt bir menba -
dan bildirildiğine göre simdiye kadar 17 
veya 18 alman tahtelbahiri tahrip edil • 
miştir. 

keri şeflerin u.ı:un bir harp vukuuna mey -
dan verilmiyecek şekilde hareket edilmesi 
hususunda israr ettikleri söylenmektedir. 

Hitler'in mlhtan ümidi kalmadı 

t~·v cı;, Krralr Gu~tav 

t f Almanya, ademitecavüz misakmı lmz:ı 
hara memleketi zorlıyarak, Majino etmek istemiyen İsveçten hiç memnun de
a.ttı dııında t arruz imkinlan arı· iildir. Bu paktı imza eden Danimarka, şi-

)'acak mıdır? bilm' Ancak mal memleketleri içinde nazilerin en çok 
~ ıyoruz. 1 beğendikler iıievlettir. Hitlerin yorgun ve 

{Sonu 3. üncu say_iada) ınünfail oldutu ve son harp meclisinde aa· 

~akında İsveç, Norveç, Finlandiya ve 
anımarka devletleri arasında bir konfe • 

rans toplanacaktır. Bu konferansta bu dev
Kopenhag, 14 a.a. - Hitler, harp mec - letle~.e yapılacak her hangi bir tazyjka kar. 

!isi toplantısından çıkarken yilzilnden, biı; ıı mu~terelıt hareket imklnlan tetkik edi
bir sulh ümidi kalmadıirrun anlaıııldıiı l~~ektır. Bu hıuruıt.aki haberlerimiz 3 iln· 
ıöylenmektcdir0 , çu uyfıı.mızdadır, 

tarafından batırıldı 
Londra, 14 a.a. 

- İngiliz amiralh-
ğı Royal Oak zırh· 
!ısının bir alman 
denizaltısı tarafın

dan batırıldığını 

bildirmekle müte· 
ellimdir. Zırhlı mü 
rettebatından kur
tarılanların listele
ri imkan hasıl ol
dukça ilan edile· 
cektir. 

Londra, 14 a.a. 
- Royal Oak zırh· 
lısı mürettebatın · 

dan on beş kişi ka-

l raya çıkarılmıştır. 

Bunların hiç biri· 
nin yarası ağır de· 
ğildir. Diğer liste· 
ler tedricen neşro· 
olunacaktır . 

Bcrlin, 14 a .a. -

·• • 1 -

Royal Oak . dritno- Batırılan Royal Oak gemisinin bir görünüşü 
tunun torpıllenmesi hakkında Reuter neş_re.tti~i. bir notada, amirallık dai-
ajansı, Courageous tayyare gemisinin rcsının ıkıncı· tay · · • k 
ka b d . yare gemısının ayı· 
• Y1

• ın an sonra Royal Oak'ın ingi- hını hakıkatcn unutmuş olduğunu 
lız ~ılosunun ikinci büyük kayıbını kayde)'lcdikt . d · 
tc"kıl J d" • · • • . en sonra amırallık aı-

:r eye ıgıni kaydediyor. reısını, çok defa va d"l . 1 cu 
D N B · b S ze ı mı• o an ıı · · · aJanıı, u mcaclc hakkında ( :s-onu J. üncü sayfada) 
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in n ve ül .. , : 

taarruz 

Kültür ver zenginlerden Pazar müsahab • en 
uh N • c 

Akıllı u bil ve kuvetı· 40 bin lira vererek bir Portimi%İn büyük 
Almanya'oın sulh taarruzu, Po- maaı, kendisine yapıldıgwnu iddia. et• b' ·• ·· at 

onya mu.-oavenıetinin krrılm İyle tiği ~yleri kendinden ı;ayıflara re-J '- ır gunu T J b d Yazan: Selim Sırrı TA RCAn 
ha lıyar k alman baıvekilinin gc- va görme:ıi, ve, bundaki sebepler- 15 Hktetrinı Cüınhuriyet Halk a e e yur U Japon kuma.ndanlanndan (Yori- lardrr.,, 
çenki R İchstag nutku ile aon rad • dir. Partisi hayatında, aayıb bir günün moto • Tashi) nin İngilizce inli?r Ötedenberi devamlı mc11ai aıu·(· 
desini bulmu tur. Bunwı d yandığı Ki unutabilir ki, almaıılar Ver- yıldönümüdür: bundıan on iki sene yap JrdJ eden (on iki derate enerji) adlı ese• ederek kiymetli eserler ortaya ko-
mantıl:, Polonya İ§İrun hallolundu- aay'dan ııikayet ederken, kendileri- önce bu .. n, Partimiz ikinci büyük rinde: yan yübek zek~ ar ek riyetle ci -
ğun ~Öre, gar t ı artık bundan ne ı kurultayını yapmış ve Atatürk, 16 "Hak ve hakikati müdafaa için men de sağlam idil er. Buna tarih te ı 
böyle herhangi bir h rbin manası " - Ya Breııt • Litovsk, ya Bük- ilkteşrinden 20 ilktetrine kadar aü· Kayseri, 14 a.a. - Kayı;er"'nin ta- doğruyu, iyiyi, güzeli tem il eden bir çol< mi• ller göst r bi li r iz. Yu· 
almadığını i.sbat etmeğe tahıia o- ret muahedeleri!,, deniyordu. Şimdi ren laribi nutkunu venni~ti. Bunu- nınmı§ zenginlerinden ve Adana mil· kuvct her zaman makbul ve mute- ! nanlı mütefek ir Efla tun tam mana 

lunmuştu. Ve en aon emri ·aki kabul iae, henüz bir milletler arası ahde tuk, yeni Türkiye'nin kurulutuna a- il mensuca fabrikası sahiplerinden berdir. Bu kuvet fikirle bedenin müş siyle mükemmel bir atlet idi. Dört 
olunmıık f rtiyle, sulhun ~abil ol· bile b ğlanmam•• olan, Avusturya, İt en elahiyetli ve kıymetli bir ve· Nuh Naci Yazgan'ın, liııede talebe i- terek mesaisinden doğar. Zayıf ve a def olimpi · tara g innit ve iki de· 
duğunun İ,zahma geçi)mjıti. Çekoslovakya, Meme) ve Polonya il- ıi adır. kerı ıilen oğlunun hauraaına yaptırdı- cizlerin mahrum olduklan ve imren· fa başına zafer çelengini giymİl}tİ I'._ 

İngiliz ba vekili, son nulkunda kfarı karşramda bulunuyoruz. Pa timi-ıin her" tllyılı g'ÜnÜ, bize ğı talehe yurdu, dün vali Şefik Soyer dik! ri halde elde edemedikleri bı.ı (Napoleon Bonaparte) b oyunun kr· 
i~te, bıı ıulh teklifin cevap venni~ Bunlar Ver ay'd n önce ve Venay· onun milli hayat içindeki eııaiz yeri· tarafından açılmı~tır. kuvet kimııeye verilmil} hususi bir im sa olmaama ra · men vücutça çok 
ve bunu Y pmakl , hirkaç hafta- dıın ıonra, ondan daha aıtırmm ni hatırlatır: her Parti kurultayı, Kırk bin liraya mal olan ve tama- tiyaz değildir. fikir gibi ucut da kavi ve çok çevikti. H rp Hhala• 
danberi devam etmekte olıu\ tulh ba katarı zaranna tatbik edilmiı kendinden aonro. toplanacak yeni men asri her türlü konforu ihtiva e· ta lim ve terbi e ııayeainde inkiıa{ rmda elde ttiii muvaffokiyetler 
taarruzuna karşı, müeuir bir mu· olduğunu göateren mi.aallerdir. Parti kurultayına kadar, bAl}uılan den bu talebe yurdunda kimseıiz ve eder. Her ikisinin de birlikte tekil- vücudunun en sağlam devirlerinin 
lı: b leci• ul ın uılur, Ei Veraay bir ı lık bir inkılap ve kazarulan davaların yoksul 50 talebe ibate ve iaşe edile- ınülüne cehtetmek lazımdır. Ne VÜ· mahsulüdür. Derler ki bu büyük ku· 

1 araf maUııuatIB bit rtı.f r • cinnet ltl iee, b1.1nJ it, Van y'ın na k navıuını çizmiş, hükümetler için cektir. cudu fikrin 7. rarınıı işletmek, ne de mandan bütün zaferlerini sıhatın 
yola.r vasıta iyle verilıım hülıisaları· oldu ! unD, onu apanlardan İyi bi · en :muvaffak bir programın na Bu güzel eserin açılı~ töreninde şe· bunun ak ini yapmak doğru değil- borçludur. Sıhatı iae dııimi faati7e
na ve tel~raf janal&rmm yeti~tir· len .Almanya'nm s ınmaaı lazım· hatle.rıru vermiştir. Bu itibuladır hi r adına belediye rei ı i, kültür ailesi dir.,. 1 tinin bir neticeşidil'". Fi ri metııal si 
diii haberlere baktlırsa., Chamb r- clır. Hkaınzlı-ı, kendi iay nı eken· ki, inktlilp partisinin hayatında ye• adına lise mUd Uril ve yurt adına da Japon mütef '1ckir subayının bu l artıp ta bedeni fa Jiy le ,,·akit bıı· 
lain, artık bir aulh müd faaımd di kudreti ile bertaraf etmek, bir ri olan her hadisenin yıldöniimü, bir 1 öylii talebe tarafından söylenen söd ri bire yeni bir ey öiretmiı ol- lamaymca bir yandan seminn ya 
değil bir mu abil l'Ylh t rruzuna millet için daima bir ,ereftil'. Fakat bütün vatandaıları.la, rejimin bu en nutuklardan ıonra, vali, memleketin muyor. Eski Yunani!\tan'ıla fikir ve ' ba§lamı~, bir ya.odan da enerjiai in· 
eçmiı bu u ı t ılır, ünl ü1 k h loı lı a u I'• ıp bımdıı.n kıJf'lu- büyük müeaıeaesine k&r§ı duyulan mühim bir ihtiyacını karşılıyan bu beden ati tlerine i eal insan diyor· kıtaa yüz tutmuştur, 1809 da Napo-

çük devlet büyük devlet, mevcut lan bir milletin aynr hakaızlı~ı bir minnet e 1ülıranJ tazeliycr. güzel eseri Kayseri'ye hediye etmek lttrdı. leon a.ı-tık işman bir ad m olmu§tu. 
devlet ortad n kaldırılmı~ devlet, C:iğer mil e te reva görnıemeıı i, d ha Meaelelerimizin en büyüifii: ı~ ret ~yle memUcet kü ltürüne .?il.yük Hırı.tiyanl ğln z hurund 1500 (Alcxandre Dumaı)lar bu ikj ba-
hiikim devlet mahküm devlet, bun· hüy""k İl" fereftir. z· v k. 1 . c·· ""k k hır hı.ı:mette lıuhınan Nuh Nacı yı bu sene evel y naniııtanın ikbal Ye ke· ha oğul birer her ül kadar kuvelli 

1 L ıraat a etı, oynu ·azası h . . d 
1 rın hepsinin iıine gelecek olan bir ;te Cn mberlnin. nutkunda, a.:J k "" I • d l b" l ... t l arcketınd n dolayı takdirle anarak m11I asrı denen (Periclea) devrinin İ iler. (Erneat Legou ) yaşı d.okı • 

b 1 b . • I oy enn c, esna ı lI' tel n ... y p ır· k d 1 k . d ' b ld h ld aulht bahsetmi•lİr. Bir ıulh ki, u no ttayı le anız ettıı·. ıege ça ıt- l\• d b. k'" 1.. or e ayı esmış ve yur u ac;:nıııtır. beşer tuilıinJe brr<>.lttı~ı nıun şu 5oz nı u uğu a e s rim y pıyordu. 
k "L. f • d :ı:.· ı f . mıttır. .ı.evzu şu ur: ır oy u ne . . .. . . ( E oı· . ) k 

bugüne k d rki millet! r arası hu. ma ta ve · ı:ıı ııa en eaı, za erın kazanıyol"? Bir kl!ylü aileıi ne ka· Bu me ra ımı muteakıp Nuh Nacı lerle lıu l aıın tcdil bil ir: "Muharip ve- · ıvıer se ııen yapnd.11 iken 
kuku bu ker teyit decek, ikincisi " tegindeki hakika le ~i görmeğe ça- anıyor? Orta halli bir ailenin ıe-- Y:ızgan şerefine belediye tarafından la sanat ar, muh rrir veya mimal' genç bir delikanlı adar vücudu ç~ 
de, ancak medeni insanlığın ueri hşıyoru:ı.,, demektedir. :elik gelirle .. i ve bu gelirlerin tarl "bir öğle ve. vali _ıar~n.ndan da bir ak- İçtimai ıınıflanıı hangisine me.nııup vik ve atik idi. (Tolstoy) b mbeyas 
ol n bu miJletler ara111 hukuku, d • Haluı:ıılıgın bütün CC"phe boyun· mahaulledyle diğer m dJeler tek· ~m yeme,.ı verılmıştır olarsa olsun bir inııan vücut ekzer· sakalı ile dipdiri bir adamdı, yetJniı 
ha ileri bir merhaleye ölürecektir. c hırlı ve uz ?da tmlm ı ve ağ.tı- &:imi, bu gelirin ma rafı karşılayıp si:ıl rinde ;r:afer çelengini azanma. yaşında iken munt zaman ata bini. 
Ve bir sulh ki, doğan in~anları, Ö· lann bütün milletler için dindiril- klU'şıl madığı, ki.iyl .. nün iç pa;;ı;ıı.r• ya gayret etmezıe elen namını ta· yor ve tarlada çalıııyord . (GJade-
nümüzdeki yirmi seneden aonra mesi gaye olm•lıdır. llu t min olu· dan müb yaa elli ği maddeler, bun· Yeni bir belediyeler leışkilat ~rmaya layık değildir.,, tone) zamanmm en maruf ihtiyar 
tekrar cephelerde ölmekten koru- nurm, sulh, gerçek l:ir sulh olacak- lan ödedi deri ve saire... konunu yapılacak Jeneral (Lewal) diyor ki: bir sporcusu idi. (Lord Bayron) mLi 
yacaktır. tır. lkinci ıid rlt?t hamlesi önünde • Yunanlılar beser lıilk tinin tered- tenuip vücutlu mükemmel bir yüzü 

Filvaki, İngiliz baJvekilinin nut
kunu dikkatle okuyncnk olursak, bu 
devletin, bir daha silaha sarılma• 
malı üzere ailahl nnı ya kullaD1J1a 1 

ve ya.but terketmek niyetinde oldu· 
tunu anlarız. Kendisine göre, ka • 
bul edilmesi ger keo emrivaki, Al· 
manya'nm fütuhatı clcğil, Alman
ya'nm, kendisi birkaç yıl önce "beni 
e:riyor unu"!" diye ika et etti "İ 
halde bugün bu fütuhatı yapmı~ ol-

f'lctice fU olmuı tur: l\hıdurnu ve Haber aldığımıza göre Dahıliye Ve- dı· e olan meyl·ı ·1• bı"Jı"yor ve ona kar "d" B l "b" · ' "b yıkılacak bir mÜ relte olmıyaca!t · G"" "'k k } k "' )"'' rinden CU 1 1, un ar g-ı 1 a•ı gı i VÜCU• 
tn·. .?Ydnu aza arı 1•

1 
ın oy uıe d" _ kaleli belediyeler için yeni bir tc§ki· ş1 mücadele eaiyor!ardı. Yaradrlı· du sağlam hem a , hem kuvetli 

yuz· e otu:zu1 tnr aTln an ve ıger j · ı h 
H t ft b kl - • • liit kanunu "apmayı d O,.Unmektedir. fında ııürbJ.z insan:ar oldukian hal yiız erce meş ur ad göster bili· _ er ra a . ~~-: ı ı:: ı .• ~eııır.el'"e l kaynA~lannd n kaz n<lıkları para- ~ " 

gor Chambe laın ın verdıgı cevap, lar, geçinmelerine ke.fi gelmemiş, Vekilet, bu kanuna ilk hazırlık olmak 1 de ııhatuı idamesi. ahı· km yüksel· rim. 
hır" ·ulh "'d f d ··ı t • ı l ilz mesi, vücudun oüzelle""'eai i,.in id· Tokio üniversitesi profe11örlerin-• • mu a. aı_u,ı .e ·ı •gaye ııag· vila.yel dıtın a m.u_a.yyen. mev im er- ere belediyelerden bazı malumat is· " yu• • 

lam bı~ ~a~ tabı} es!ne dayanan ~e, de IDJ&at a.melelıgı, ekın kaldırma, temijtir. İstenilen malilmat arasında mana dini bir mahiyet vcrmiş1erdj, den ( Abbe · faao) "kuvetli muhake
hem halcımı, hem davacıyı hem dın• hanıallıl< ve airc yaparak aile büt- . . . Eğer bizl r de yeni yetişen nesli te. me yürütnıck için kudretli bit" vücu• 
leyicileri tatmin eden bir mukab"I 1 . . . b · t" d k · 1 1 belcdıyclerın 1939 ıcnesı ?.fohammen reddiden korumak istiyorsak onla· da ıahip olmak lazımdır. eğer y\icut 

çe eıını lanzım mec uny ın c a - "d t ·ı "'38 . h "1" b l ·ı l d 
taarruz, bir iddiaııııme mahiyeti ta- dıl,J n anla,tlmı§hr. Zirt\at Yeki.. v~rı a 1 1 e " seneaı ~a 81 ... tı, .e e- rın muhtelif ekaerai.!.ler ile adaleleri 1&g am o mazsıı on an doğacak fi-
fımaktadır 1 . k .. 1- . • t 1 dıve memurlarının daLte ıtlbarırle ni takviye, cümlei aaabiyelerini tes· kirler ekı<eriya hasta olur. Melan· • etı, oy uye evının ve ar asının · . 

" llurha .. ~ELGE b d I d · k d ınemurıyct unvanları, aldıkları maaş kin, zekat· rmı tenvir tmeye "'a'"'et kolik düıünceler mari:ı inunla1"da ..... o aMn an a)'l"ı m an geçınme u • ı . .. "· 
• 1 'J k . . rl t fd veya ücret ler de vardır. Vekdlet bu etmemiz Hu:ınıdrr • ., yer bulur. Birisi dinlerken onını aöy 

Köy yardım sandığı ve kooperatifleri 
retı ,.ebrei;,ı me ı ı; ın 1f1'd 1 a~ ı , _ ats· malGmatın ikincite rin tarihine ka· Ruh ile ci im bir bütündür ki biri· ledi "i ıeyler hakkında muhakeme 
ma çu u u ve meyva ı anr uag ı - .. . . · d' · • · 

b 1 d 1 . ff d d dar vekalete gonderılmı§ olmasını da nı ıfennın zararına fazla İ§letrnek yıi1"ütmt!den evel vücudunun aıhat 
m~r•. ~.~r an n. 5~ 111 1 ı" e e - istemektedir. kaliyen caiz değildir, Adaleleri lcu- derecesini düıünmemiz lazmıdır. E-

Dahiliye Vekaleti he apların tanzim 
.ve kontrolü es arın tesbit etti 
Dahiliye Vekaleti, köy yardım sandığı, anbar ve kooperatiflerinin hesap 

ve muamelelerinin tanzim ıekli lıakkında teıkilauna yen! direktifler ver· 
miıtit. Vekfiletin vilayetlere gönderdiği bu direktifleri yazıyoruz: 

Köy bnunu.nun nttrlndcn cvel ve sonra 
.n •ila etlerde koylcdn .zmıi ve iktisa

di lnkitafmı tem n ma.l::ııııt ve yesiyle 
imece m isine dayanılar toplanmı& Ye· 
ya toplanmakta bulunm111 pan ve ayniyat 
bulundugu, bu para ve zahlrılerin rnühlm 
b r yclıün tutmadıtı yerlerde çoblmasını 
intlE:ıren muhalıua edildi i, bir kı ım vi • 
!iye !erde de lı:()yl baııka ı. köy yudım 
undıcı Teya anııuı, çlftı;l karde,ler koo• 
pcratHi ve benzeri adlar!& muhtelif tcıi•· 
le: kurula 1k koyluye :.: rat btıyaçlar için 
iknu edlldı"i rcoıUlmelrtcdir. 

euuua tam bir •urctle intibak ede · 
miyerck ckardyetlc programsıı ve plwu 

lrilyen bu varlıkların koy muhtar •c ih • 
tkar mecllılcri de. hımc1erlndc birbirinin 
iz ve eserlerini ;ıılı: ip cımcruek n edeme • 
mc:Cten miııc .. dl t satamtılar ıcösterdiıCI 
~ e c ddi laltııfarla ak•P ctlilen lıö.ıı:elcr
de ile maksat ve hedde dot ru ıııdilm iy 
ı;nlı ,ıl.dığ ı gorülmckte ve binneıice iyi ni
yetlerle tok alın le i dökiılerek ctrle cdi· 
len bu varlık! nn; ön.cınle iı.ı:crindc du· 
rıılmuı ve bilh kıınun hilkümknnc 
uygun bı r ta rzda kti7e Ye koylü ye faydalı 
bır 5c ·ılıJc kullantlma sı i nıkinlarınrn ıeml · 
r:ı i icap edece •i ncti ceııne va rılmaktadır. 

blrll..;:lere n aırrıc• dlter milli teşe.lclrill 
ve bankalara manevt 1&hıl:rtt1Mi adına or
tak yuıll.n köylülerin hıtirak miktarla • 
riyle bu hi11elcr hail hazır vul7ctlerinin 
tle tcsbltf ve netlceıtin köy ünrinden 181· 
lcrilmf, cetvel ile birlikte bildirilmul; 
halen ikruat yıpm mUesnselerin ıon Ytl 
bllAnçolıınnın da ııösterilmetl ve bu ı, el· 
rafında ileriye aıt miltalealannı.n da itan 
rica olunur. 

Atatürk bulvarında 

yıktırılacak bir b:na 
Ankara belediyeıi, Atatürk bulva· 

rmda kuUu yakınında bulunan bir bi
n nın istimlaki hakkında menafii U· 

mumiye kararı verilmesini Dahiliye 
Vekaletinden i temi~ ve Vek6.lctçc 
1.>u la e kabul edilmiştir. Yaktnde 
yıktınl<ıc.ak olan bu bina kutlu hiza· 
ııında asfalt yola doğru birkaç metre 
girmi~ bulunan apartmandtr. 

ce erıru ogretme7ı arar a9tırmı • etli olanların z ka j lerinde ge ri o· ğer uzviyetinde bir anza. •arsa ıöz-
tı:r. lacaklarmı tasavvur etmek batıl bir lerUıi ihti}lalla ko.bul etmemiz iktiz 

Göynük ve Mudurnu havali İ, r;• • "'d d d' iıikathr. Yalnız vücudunu iıletmek· eder.» 
toprak verlıui itibariyle 111 ıh e zelze•e evam e ıror b b z "f k . "h . 
meml e o , anilıye e e g en habc e· t n pllı jftıi!I l.'!P.mıı.a~la_ı:.~!be_!: • • aı , • avı, ı tıy~ genJ _her Yatta 

ara, mdadır. re göre dün ve evelki gün Dikili ile bu davanın aksi de sahihtir, ücudu· im e müstağrü degildir. lt lemek i· 
köylü, kendi istihsaliyle miitevıui Ayvalıkta zelzele fa, tlalarla devam nu ihmal ederek kendilerini büııhü- ı ç~n y~ra~ılmr~ olan beş r __ makineııi-
olduiuna ıüphe olmıy n iııtihlakini etmektedir. Hasar yoktur. tün ilme verenler ek eriyctle mariz nın gunluk gıduını on luzumu k • 
temin edememektedir. olurla1". Muhakkak olan bir 9 y var· dar verme bir: or - ek demek 

Binm bugÜn için en büyük dava- •a 0 da inıı 0 <dimağ kültürünü ih- ~ li~. Acıktığımız z mıı.? yiyo .• 
larımızdan biri budur. m&l ettiği, hıı,U~ okuyup yazmayı Eger aldığımız ııııl nın c.ını ve :ncvı· 

Milli gelirimiz devamlı olarak Ço ğ rl öğrcnrnedi~i halde bile aıhatta e n~, ya~ımıza uygun ohruuıına itina 
yükseliyor. Fakat bu yükseli§, bü - mesut Yll.Jayabilir, buna mukabil etm uıek veya aç kalır'11ak muhak-
tün memlekete takei.ın odilmiı ve ııy· XDahiliye Eı~ilmeni 16-:ıı.·1939 panrusi yalnıı; kafasını işletip vücudunu ta• k~k lıaııtıılanmz. Hareket de böyl 
nlmııt bir halde değildir: anayi le· ı:fuıü umumi heyet toplıntıamdan sonr:ı mamiyle ihmal edenler ıııhatl rını dır, onun da çocuklara, gençlere, ol· 
aiılerinin kurulduğu ırırntakall'rda, ~·~~~~'1,1ti:J~tııa Encllmeni 16.x_ 1939 pa _ kendj eli riyle tahrip tmi olurlar. gunlara, ihtiyarlar uygun gel n 
bu fabrikalann ilk madd lerini ye- zartesi ııunu saııt 10.30 da toplanacaktır, Vücut dimağm kaaasıdır. Onun sar· k~~ ve "?il.tt~r~. vardır. Her" vikut i~i? 
tiıtinnekte olanların refah lan art. x Arıuhal Encümeni Hı-x-1939 pazartesi fiyatını U"'viyet öder. Bu itibar ile gun. d .. e .. ık.i o un yemek gıd.aııı gıb • 

günü umumi heyet içtimıındao sonra top. • b 
mıştır, alıcısı devi t olan bazı mah· !anacaktır. filtir adamlan dim«i yorgunluiuna ır ovun de harek t gıda. ı lazundır. 
sullerimi:ıd yotittirenlel'" için de vui· Diva ı Muh11u~bat Encllmenl U·x·1!139 dayanmak için herkesten çok vücut- Böyle ~lu~~a yani. ~cudun~ iti l· 
yet böyledir. fakat bir~k mmta • ııazaneıl günü H 1 lO da toplanııcalmr. tart 1 il tip kuvellendirmeye ınec- mek bır ıtıyat halınl alırsa uuanm 
keJarda tabii imkanlar mevcut ol· burdurlar. 11hatr yerinde olur. Çok tabiidir ki 
duğu baldo. köylü, aagari ihtiyacmı yaratılabilir: bu, vasati olarak yüz Har ketlerin mihanikiyetinden akıllı \'e kuvetli mill eti r, akıllı ve 
kartılryacak kadar dahi kazanma · elli milyon liralık bir rakamdır. bahseden ilim binoiıbe çok yenidir. kuvelli fertle den le kkül eder. 
maktadır. Türkiye'de, ortalam bir hesapla Bu ilim mal ine, kimya, biyoloji ve 

Bu derdi yakından bil nlerin mü- bir köy ailesinin 4.4 olduğuna göre, psikoloji ilimlerinin tatbikatıdır. 
taleıılarma göre, sebepler bathca her ev baıma 44 lira eden mikdar, Mqhur terbiyeci (Charles Wag· 
şunlardır: topraku~lık, vaısıtasız- gene vasıüi olarak, be~ dönümlük ner) "apor inıanı kemale yaklagtı· 
lık, sermayesizlik, bilgi.~izlik ve buğday, bir dönWıılük pamult, on ran mükemmel bjr a•ıtadır. Yolu 
lefkili.tau:lık ! ... ağaç incir veya bir evlek üzümdür.

1 
ile yapıhrsa müte az in v güzel bir 

Her köylünün geliri nüfus batı· Bütün hadiseler ve hakikatler, vücut elde edilir. Nice aliır.ler gör· 
na aenede, fazla dekli, on lira ar· Türkiye için ana ve öz davanın köy dük ki bedeni faaliyetleri tamamile 
taraa memleketin umumi refa.h ıe· olduğu nclic aine varıyor. \ ihmal ettiklerinden mariz, da.lgın., 
viyesiııde inanılmaz bit y\Üuelma KUTAY ge~inui2, sinirli birer iman olmıq· 

Arhavi' de ya imurlarclan büyük 
bir yarık husule geldi 

Bu lbi m· eıteselerln ayrıca b 1 vlta. 
yedenle Jdard hııau lye1 vilayet kıınunu 
ile rl ieler i ıamıımcn mtııtJ'Yen o lan m ç
Usi wnumlyelcrle daimi eıı c ımımh:rln dik· 
kati c;ckcn k3ı ularıyle de zaman :ı nı n 
hedef \"e gayelerinden uzak!as ırıl. k c
SA maksadın bUııbüt ı~l ıldlii de 
tc bit olunmu tur. 

Koy ve koylüıılin her yönden kAlkınma. 
aını ıem!n l ~i n dcvlrtin aldı!D önemli ted· 
birler yanında lröy ıdarelcrl mcuilerinlo 
de mü enıızır bır istikamet tak"p ctmni 
sur ıyle ink ifııfları imlclııları eııaılı ııı • 
rette arauırılmnkta ve bu meyanda :ZJO! 
ııayılı hnunun 5 ine:! madilcılnln (Ç) hk· 
ra ı a dannılarak köy ahılycti ın nevi • 
yelen cari he.ah ada toplan ıı hinelerlc 
im ce emeklerind en do n koylel banka ve. 
y.;ı yardım ıanılık ve anlıarları mevcutla • 
rıııın en faytlalı tekilde ve pr;ıtlk yollarla 
bu lı lkınırtllyı ıJilıyacnk ve m rcHeh kö· 
yü y rııtacak mc~aiyc tah•is iıuklnlan el· 
rahndak mce!emelcre devam olunmııkıı • 
dı • 

ıııııııııııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııaıııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııı 

Şehrimize gelen malılmata göre 
Artvin'in Arhavi nahiyesinde on ya· 
ğan şiddetli yağmurlardan Bahto kü· 
yünün şark tarafım] 20 santim geni • 
llğinde ve iki kilometre u;ıunluğuntla 
kavi• lıalınde lıir catlak meyd na gd
miştir, Bu yatlak köyü Uıuıamen &a 

mıştır. Valilik ıs evi pek tc:hlikeli bir 
vaziy ttc görerek tahliye cttirrni§tir. 
Dif:er evlerin temelleri oynamıştır. 

Bu itibarla hem tc kik ı e lıi ve tcır'e 
1 kAn vermek ve hem de bu netice tanu • 
ı. 1 ve uhakkıık ed lncer-e kadar bu cibi 

rlıldnd n koyHlu n ı.ami iıtUıdea i 
\tmı İn eımek ı erc : 

ı - J • z um ve zırıır t ol n köylerd ı n 
drk munm li tınrn mcv~ı:ata c ıcı i adelıl 
m kut ve sa)'cye uyıun ti r dılıilın • 
d Y rüt 'mc i ve ıımuml ne•'celt~le 
d )iıtıı eııe menler ıanıfınıJ ıı köy mıne 
11i11fyetlcrinc ait bu (lbl paralar literlnd 
koy nun htıkllml rlne aykırı kararlarlı 
1 unııuz ta ıırrullara kalktqılmarr. 11: 

:Z - enelerdcııbcri t,;ıplanmıı ve top • 
1 nm•kın b:ılunınu• e ( kat u oım:ısı i
t bariylc lı 11crde veya d ı · r resmi te • 
f• :oı:kül er le ur ıı pııra ve .z;ılı l rc hcupla n 
nm e . slı bır ~\l r <:'le t:3r1ilıneıl , milıuır'a· 
rrıı ın kli li•er ı ndcn ı sbitl, fay lla melhuı: 
1 rıy H. r c:n Iyi bir ı m nınd koy 
idu " e ri nce L•J ;;ilıı zah ı releri ıı n ıtdc tah· 
vill ; bu 1 lere ıt ıhcıı ·!arın bir tarııftan 
t haili ile beraber me•'.ıuata uygun •ekil· 
de ikraz edılcmiyen Plralarııı ınllli bazı • 
katarda faizli beııapl rı alınması .. lmlı n· 
lıınnın ar rıtmaeı. b arad ltib:ın rint 
~ırlikleri laııunıuıa te an tcıekkUl edecek 

Dilenen çocuklar 
Akıam ilHri otobüs bclrlerken, 

yahut o 12ıvardaki .ıekerci/erden, 
kiitüpaneltrden çıkarken onr ıüze 
bir takım kiJçDk çocuklar çıkıyor, 
Bu peri~anca kıy af etli )O ukla.rın 
elinde biru küçük çikolata, birer 
bi:.küi veya bunlara benzer birer 
nesne vardır. 

Çocuklar, şekerciden çılcmanııa 
rağmen, iu, gilya, bu tarlı nesne
yi sıtmıyı uğraşrıJ.Jktadır. 1 temi
yor unuz, ısrar ediyor: yfrrüyüp 
geçmek isıiyor urıuz, a lam;ıklı o· 
lup y11/vaT1yor. A ıılıyorsunuz ki 
ı;oculr dilencilik etmektedir, 

Küçüle ve yoksul bir yavrunun 
sefaleti ile hangimizin kalbi ilgi
siıdir' Hanlimiz bahtsız bir küçü
ğlJ ıst1rap çukurundan ıı.ııup çıkar
mak istemcyir? 

TabU ki hiç birimiz. Fdkat 'jl!h· 
rin en kalabalık ve en hareketli bir 
tıokıasıntfa, §imdiden. birer profes
yonel dilenci pişkinliği ve yapış· 
kanlığı ile dolıtın bu çocuklat1n 
çirkin bir manzara teşkil ettik/erı·
ni s6ylemekten de kendimi:ti ala· 
mıyoruz. 

Bir nokta daha vır: ıcabı ba 

-- ---- --
yavrular, kendi nam ve hesaplarına 
mı, yoksa sefil detnekçllerin ~J/n. 
de mi hart!ket ediyorlar? 

••• 
Muharebe haberleri ve 

Amerikalılar 

Aynı hadiseye d•ir muharip dev
letlerden bir tarafın verdiği babttr, 
öte tarafın verdiğıni ekseriy• :tut
maz:. 

Nevyork'tan lngiliz gazetelerine 
gelen bir habere göre bu vaziyet •· 
merikalıları da ilgilendirmi1 ve 
"amerikan ofklrıumumiye (kamoy) 
enstirüsU" nü bir t11kım ankerler 
aı;mıya şevktıtmiıtir. Sorulan .suııl· 
/erden ilki §Udur : 

- Bugünlerde Almanya'dan ge
len resmi haberlere itimat ediyor 
musunusl 

Buna cevap verenlerin ylizde bi
ri tamamiyJa itimat ettiJclerini bil· 
dı"r miılerdir. 

Yüzde ıı az ~ok itimat besledik.· 

/eri, yüzde 66 sı ise asli inanmadık
ları cevabım vermi~lerdir. 

ikinci sual şudur : 

- lngilizlerin ve itan ızla'rm 
r~mJ haberlerine itimat ediyor mu
sunuz? 

Buna gelen cevapların yibde 8 i 
ram itimat, yazde 6Z si aı: çok itı
mat. yüzde 30 ıı itimatsn:lık bildir
mi§tir. Kendilerine sual sorulanlar
dan yüzde beşi de bu mr:seltJye ds
ı'r biç bir fikirleri olmadığım söy
lemişler. 

Üçüncü sual şudur : 
- Almanların tekzibine rağmtJn 

ingilizl~rin Atıttnya gtJmı'sini alman 
denizaltı gemilerinin batzrdıgına i
nanıyor musunuz? 

Buna gelen cev p!ar da şoyle 

çıkmıftJt: 

Yüzde 60 alman dcnizalıı gemi· 
lerinln batlrdığına inanıyor. 

Yüzde 9 bu işi almanların yap· 
mırdıgıns kanidir. 

Yü.ıde 31 dı: bu me eleye dair 

hiç bir fikirleri olmac!ıiını ileri 
sürnıUşlerdir. 

••• 
Yeni bir tabir! 

Harp başladı başrıyalı. yalnız 
toplar, c:ınklar, mevziler, J.:d.>abalar 
ve askerler değil, coğr>:ılya isimleri 
de örtülüyor, peçe/eniyor, üzer/e
rinde kamuflay yapılıyor. Bu e
beple luınsızca ve İngilizce iki ke
lime aldı, yürüdil: ftansızlar asker! 
lıarck~t yapılan bir ingilh k saba
sından b:ıhsetmclc istedikleri ıı:R-
man :: 

"Qulque part en Angleterr " 

diyorlar. lngilizler de garp cep· 
hes.indeki Jıarpıen bahis sırasında 
"Sonıewhere in Frana" trıbirini 
kullanıyorlar. BQ tabir. biliyorsu
nuz, "herhangi bir yerde" ve yahut 
Rumeli ığıeiyle "bir hangi yerde" 
demektir. 

Bu tabire .,öre harp 1ıarekl:ımn 
sonu ne olacağını şöy!cc.e ifade e
debiliriz : 

"Mulnrebe, herhangi bir yerde 
ba§layıp herhangi bir yerde bite· 
cektit.,.. 

T. 1. 

Dün ir o' yerlerde y -, ol u 
Dün şehrimizde ha\•a açık ~cçmi 

rüzgar cenubu arbıd n saniyede bir 
metre kadar hızla umiştir. Güniin en 
yiiksek sıcaldı 1'ı 19 derce ye kadar 
yiikselmi"tir. urdda ha-..a docu Ana
dolu'da mevzii ya ı §hır, di ğer bölge· 
lerde bulu lu ge~m ı§tir. ilzgarlar or
ta Anadolu ve Ege bölgeleriyl e garp 
istikametinde diğer bölgeler ı:enup 
istikametinden csmiıtir. 

Dün sabah saat ııe ki.:e ka ar Kara· 
deniz kıyılariylc orta Anndolu'd;ı,ki 

yağışla;-ın karam treye bırak t ı ğı ııu 

miktarı Gebze'de ZS, SinojJla l , Or· 
duda ı 2, Şilede 4, Z n uldak'ta 3 ki
logramdır. 

En yüksek su:aklıklar Manis: 'da 
23. Akhiaa.rda 2·1, Bodrıı a 25, Ur· 
fada 27. ls ·enderuıı'da 30 ılerece kay• 
dedilmiş ir. 
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(Başı 1 inci sayfada) 
h~rp ilA " -
aylık n~. uatunden geçen bir buçuk 
ııü-. . 

1
tnuddet, müttefiklerin bu 

• .,rı:ı: er k 1 ına. e artı tertipler almıt o • 
sına k. tir. va ıt bırakmıt olsa gerek· 

Ye ·d 
ihtirna~: eJ\ Yeniye ihtilatlar olmak 
na k d var mıdır? Almanya sonu· 

a ar .. f'k . l k tır? B mutte ı ıız mi ka aca • 
\rer'I u suallere de timdiden cevap 

ı eıne:ı: 
E· . 

haf ier metotlar tabii hallerini mu· 
bir aza edecek olursa, 1939 harbi 
ed rnuk•vernet harbi olarak devam 
ın·~r. lier iki taraf yalnız normal 

ucadel · • ' d,. e ımkanlarını kullanır.Fay-

·~ 

Finlandiya - Sovyetler 

Finlandiya heyeti yeni talimat 
almak İçin Helsinki'ye döndü 

Ruzvelt B. Kale1nin nezdinde 
bir teşebbüste bulundu 

Nevyork, 14 a.a. - Ruzvelt, Amerika'nın Sovyetler Birliği ile 
Finlandiya arasında sulhun idame edileceğine samimiyetle kani 
bulunduğunu şahsi bir mesajla sovyet meclisi reisi Kafinin' e bil
dirdiğini ifşa etmiştir. Ruzvelt, şimdiye lçadar Moskova'dan bir 

Amerika 
ve harp 

Lindberg bitaraflık· 

propagandası yapıyor 
Nevyork, 1-4 a.a. - Albay Lindberg, bu

ıı:ün ikinci defa olarak amecikan milletine 
bir hitabede bulunarak İngiltere propa -
gandasına ehemiyet verilmemesini ve A -
merikanın bitaraflığını muhafaza eyleme • 
sini temenni etmiştir. 

Albay Lindberg, İngiltere ve Franıaya 
da hitap ederek bu memleketleri Ameri -
kanın işlerine karısmaktan tahzir eylemiş
tir. 

Lindbergin nutku 133 amerikan radyosu 
tarafından neşredilmiştir. 

Lidbergin ambargo meselesinde noktai 
nazarı şudur : 

"Her türlü tecavüz silahlarına ve mü -bü:~~t}•hriplerle, sulh köprüleri 
B un atılmış olmaz. 

da. ~ 111r•da bizim gibi harp dıtın· 
ıini: "n}arın yürekleri, cephe geri
Yet' .masum halkı ve garp medeni-

cevap al adığını ilave etmiştir. 

Yeni talimat 
Helsin\<i, 14 a.a. - Finlandiy~ hü'ı'.hneti 

Moskovadaki murahhasına yenı talımat 

yapılan te~ebbüsün Finlandiyada ııek 
bir ş<'kilde karşılandığını söylemi~tir. 

Finlandiya murahhasları 
· dönüyorlar 

İyi himmatına ambargo konulmalıdır, müda -
faa silahları. ezciımle tayyare dafi topla • 
rı ıerbcııt satılmalıdır. Amerikan gemileri 
muhasım taraflar hesabına eşya naklinden 
meneclilmelidir. Muhasıml ara ve yahut a -

ının bi d h . k 1 Calı: r a a yerıne onu mrya-
Ya' eıerleri üstüne titriyor. Alman· 
le nın, ııon tahminlerde ileri sürü • 
ten 'hneVJnidane boğufma usulünü 
" rcı edeceğini zannetmek iıtemi
.r 0ru:ı:. 

lı" ~er halde kartılıklı ve bir ayar 

1 uyuk kuvetler arasında, aon ııilah· 
arııı l'e . •. h. b. riih • •on usullerın mut ıf ır tec-

.,. eııne fahit olacağıza benziyor. 
011 ·ı • bı k 11 ah ve usulleri yalnız harp 
" a &atlarına hasretmek imkanı 
ardır a·· . d linı. • oyle olmasmı temennı e e· 

Falih Rıfkı ATAY 

Gaz benzin 
ve motorin 

fiatleri 
l'fll•lltt· tıaat Vekaletinden tebliğ edil

Y lt : 

ıs h' · . 'h' d ınuteherırıncıteşrin 1939 tarı ~n en 
tl'ıot(S olmak üzere gaz, benzın ve 
lih tinin bami sattı fiyatları ahva
teı:ıre. dotayısiyle aşağıdaki gekilde 

"' ..!.. 0lU,l\Jt\u tur : 
Sınıa 1'1cu , .&.:u.a.uuu .a., 14'. uıla. ..,.. 

un fiyatları : 

Ankara 
İatanbııJ 
İı:nıir 
Samsun 

639 
559 
561 
564 

600 
495 
500 
515 

93 
78 
82 
82 

2 - Diğer vilayetlerdeki bami sa
tıı fiyatları, depo fiyatlarına nakliye 
~e ınahalli resimlerin, ve listesi Veka
lete tevdi edilen muayyen yerlerde i-
e satıcı komiıyonlarının ilavesi su -

reti:ırıe tayin ve teıbit olunur. 

d 3 - İstanbul, İzmir ve İskenderun 
epo fiyatları ııınlardır: 

kuruş 

~Cnzinin çift büyük tenekesi: 500,95 
Q azın çift büyük tenekeıi: 460,10 

aı:ırı tek küçük teneke11i: 73,35 

la 4 - Motorin her yerdeki cari fiyat
t rına, dökmede kilo basına: 0,32 ku

t~!1· çift tenekede: 12,80 kurug ilave 
ı tcektir. 

5 - D"k b . ~ • •ilt . o rne enzın ve gazın azamı 

göndermi~tir. . . , .. . • . . 
Ruzveltın Kalının e ~onder.dıı<ı m~aı v~ Hel~inki, 14 a.a. - Finlandiya ajansı 

Avrupa matbuatının• ~ınlan~ıya lehıtvl~kı tebliğ ediyor : 
vaziyeti muslihane b ı r tesvıye tarzını u - . . b k .. 
mit ettirmekle beraber Finlandiya mürlafaa Fınlan<lıya murahhasları u a ·~am uıos-
tertibatına fasılasız deva metmeleri ve kova~an_ aynlmı~lar;ıır. Pazartes~ sabahı 

!eketin her taraftan ihtiyatları silah Helsınlı:ıye _muvasalat M,~cekler~ı~. M~ • 
:J~:a çaP.ırmaktadır. rabhaslar hukumetlç goruşr ıç~~ p;elı -
Mamafİ Moskova müzakerelerinde anla- j yo~lar: Murahha !arın b~ a' muza~ere-

tılamıyacak müşkülat mevcut olmadığı in· lerın ınkıtaını tazammun etmemektedır. 
tibaı hakimdir. Finlandiya'da örfi idare 

Nikbinlik artıyor 
Stokholm, 14 a.a. - He)sin~id~ l'J!'.oıkova 

müzakereleri hakkındakt nıkbınlık art • 
maktadır. 

Sorulan bir ıuale cevap veren Erkko, 
lsve<;, Norveç ve Danimarka tarafından 

Berlin 14 a.a. - Alman istihbarat büro
sunun tebliğine göre Finlandiya reisicÜm· 
buru Ka\lio bir kararname neşrederek ra
bıta işleri için örfi idar7 ilan ~tmi.ştir. 
Bunun bilfiil örfi idare ılinı mahıyetınde 
olmadığı 5öylenmektedir. 

Royal Oak gemisinin yandan görünüşü 

1 oya a zır ~ 

Alman denizaltıları 
tarafından batırıldı 

(Başı 1 inci sayfada) ı ti tebliğ ediyor: 
auale cevap vermiye davet eyliyor: Royal Oak dritnotu mürettebatın· 
Arc Royal nerede? dan kurtarılanların adedi §İmdiye ka

Batan Royal Oak zırhlısı 
Ajansların battığını haber verdikle

ri Royal Oak zırhlı kruvazörünün in
şaatı 1916 senesinde tamamlanmış ve 
gemi 1917 de hizmete girmişti. Hac
mi 29,150, tam yüklü olduğu :ı:aman 
33,500 tondu. İki buçuk milyon İngi
liz lirasına malolan bu zırhlı 1922-24 
te 1 milyon ingiliz lirası sarfedilerek 
esaslı surette tamir ve tadil edilmiı· 

ti. 
Jane tarafından neşredilen "1935 

teki harp gemileri,. eserinde verilen 
rakamlara göre geminin uzunluğu 580 
kademdir. (190 metre) direk uzunlu
ğu ise 102,5 kademdir. 

Royal Oak, Ramillies zırhlısı gibi 
içinde tayyare taşımak tertibatını da 
haiz bulunuyordu. 

dar 370 dir. 
Bu geminin mürettebatı takriben 

1200 kişi idi. 

Royal Oak'ın vaziyeti. 

Londra, 14 a.a. - Londra'nın bah
riye mahafili, Royal Oak'ın zıyaının 
ehemiyetini küçültmek fikrinde değil
dir. Çünkü uğradığı zıyaı kabul etme!. 
İngilterenin şiarındandır. 

Ancak şunu kaydetmek muvafık o· 
)ur ki, Royal Oak dritnotu 25 senelik
tir ve tam manaıiyle modernleştitil
memiş ve müdafaa sistemi de 0 kadar 
inkişaf ettirilmemişti. 

Almanlar hala Arc Royal'ın 
battığını iddia ediyorlar 

t· 11. fıyatlarında aşağıda gösteril·:i-
1 gıbi bir değişiklik yapılmamıştır. 2·1,5 mil süratinde olan bu zırhlı 

kruvazör, 8 tane 38 lik, 12 tane 15,5 
"Gaz kilosu" Benzin "litresi" 

kuruş 
luk, dört tane de 10,5 luk topla mü-

Berlin, 14 a.a. - Alman gazeteleri 
ingiliz Arc Royal tayyare gemisinin 
ne olduğunu tekrar İngiliz amirallı
ğından sormaktadır. 

Alman gazetelerinin neşriyatına 
göre, Arc Royalin alman raporlarında 
yazılmış olduğu şekilde bombalandı· 
ğını teyit eder deliller toplanmıştır. 
26 eylülden sonra bu gemi o zamana 
kadar beraber bulunduğu filoda artık 
görülmemiştir. 28 eylüldenberi mez • 
kur filoda Furious tayyare gemisi yer 
almıştır. 26 eylüle kadar ana vatan fi
losunun 1skoçya kısmında ikinci tay· 
yare gemisi Arc Royal ve Furious 
vardı. Şimdi yalnız Flurious müşahe
de olunmaktadır. Keza civar denizler
de d~ b_aşka bir tayyare gemisi görül
ınemıştır. Binaenaleyh Arc Royal şi
mal denizinin altında yatmıyorsa ne· 
rededir? 

17,70 
\5,20 
15,20 

kuruş cehhezdi. İçinde ayrıca on bir tane de 
torpil kovanı bulunuyordu. 

14.75 
15,20 

l(ur• 1 - 1--
•arı an 4 a man tayyarecisi 

~'~.0~k!1lıaı, ~ .4 a a. - Bi_ri birinci mülll.· 
11lcrc ı~ı mulılrım ve b· ri çavuş olmak 
ıinde ~~rt alman tayyarecisi ~ ı mal deni -
ltıırtar 1 ır Danimarka vapuru tarafından 
ittin R.arak Danimarkanın garp sahilinde 

'l'ay ıngk~obingde karay~ çıkarılmıştır. 
tı içj Yarecdcr, tayyarelerı has:ıra u ·,radı
dıltıar" denıze inmek mecburiyetinde kal • 

ını ıoylemişlerdir. 

llulgariı1tan' da silah altına 
çağrılanlar 

İngiliz donanmasının ileri gelen 
parçalarından birisi olan bu geminin 
yalnız au altında bulunan k11mının 
diğerlerinden daha a:ı: olmasını denb 
münakkitleri bir kusur saymakta idi

ler. 
Geminin türbinleri mazotla işliyor

du. Torpillere karşı muhafaza için 
Bülce denilen sandıklar il~ve edil

mişti. 
Royal Oak, geçen harpte Yutlant 

muharebesine iştirak etmiş ve İspan
ya sivil harbinde ateıe maruz kalmış· 
tı. Birkaç sene evet Malta'da bir mü. 
samerede dans esnasında vukua gelen 
hadiselerin muhakemesi için bu gemi· 

ti !::of ya, 14 a a. - Harbiye nezare· de bir divanıharp kurulmuştu. 

19 
len bildirildiğine göre 1907 ila Geminin mürettebat yekunu, ıulh 

lı: 18, sınıflarından şimdiye kadar as- 1 nevcudu bin, harp mevcudu 1200 kişi 
CrJık et . 1 . 'd' taı· mcmış o anlar 75 günlük bır ı ı. 

altım devresi için 20 ilkteşrinde sil~h ! /{..,utardanlar • 
ına rıı. 1 k ~ grı aca !ardır. Londra, 14 a.a. - Bahri>:e nczarc-

Royal Oak'ın batırılması 
lngiltere için mühim bir 

ziya değildir 

J.ondra radyosunun dün gece ver
dl~i tafsilfi.tta, Royal Oak'ın zıyaının 
gerçi lıtlıgar edllemlyeceğini fakat 
bu geminin zıyaiyle ingiliz filosunun 
zerre kadar müteessir olmır.acajını 

janlarına kredi acılmam;ıiıdır ... 
Bitaraflık kanununun tadili 
Vaşington, 14 a.a, - Bitaraflık kanunu

nun tadili müzakereleri uzayıp gitmekte
dir. Birbirine muarız muhtelif liderler n;. 
hai kararı geçiktirmcmek icin aralarında 
mutavassıt bir tarzı tesviye arıyorlar • 
Harbin mesuliyeti Amerikaya mı 

ait? 
Nevyork. 14 a.a. - Havas: Harbin me

suliyetini Amerikaya atfeden alman mat -
buat servisi şefi Dietrichin beyanatı bura· 
da infial ile mevzuu bahi~ edilm.,ktedir. 

Almanya elde ettiği ganimetlerin Ame
rika tarafından tanınmasıhı istemekte -
dir. Almanya zapt~t.:liklerini iade etme -
den ve istikbal için garantiler vermeden 
Amerikantn bir sulh konfera~.sının akdin i 
derpiş etmiyece • i söylenilmektedir. 

Bir İngiliz 

deniza11ısının 

gösterdiği 

kahramanhk 
Londra, 14 a.a. - Resmi gazete, kahra • 

manhgın.dan dolayı Manaar vapurunun rad
yo zabiti yüzbaşı James Gordon Melville'e 
Sava! madalya verildi~ini yazmaktadır. 

Bir alman tahtelbahiri, h iç bir ihtarda 
bulunmadan Manaar vapu runa taarruz et
miş ve vapura takriben 10 defa top atmış
tı . ürcttcbatı gemiyi tcıl<:etmiye hazır • 
!anmakta idi. bir menni yarası alan vapur, 
dalgalara gömlilmekte idi. Gemide bir kaç 
yaralı vardı. Mürettebat gemiyi telhla 
terkederken Malville ile yaralı iki hindli 
gemide unutulmuştu. Fakat bilahare Mal
ville aranmış ve sand:ıla alınmak uzere 
çağrılmıştı. Yüzbaşı, iki yaralı hindliyi 
kurtarmadan vapurdan ayrılmak istemi -
yordu. Bunla.dan birini sandala indinniye 
muvaffak olmuş, diterini bir tahliıiye si
midine bağlamış idi. Simide bağlı olan 
tayfayı da bi!Ahare bin mü$kül.itla denize 
indirmiş ve sandallardan biri hin.dliyi kur
tarmıştır. Melville, ancak bu i i başardık
tan sonra vapuru terketmiye muvafakat 
etmi~tir, 

Yugoslavya lngiltere 
iktisadi münasebetleri 
Belgrad, 14 a.a. - Yugoslavya iktisat 

mahafili ile lngilterenin Belgrad orta el
çisi Campell arasında temaslar baılamı\ -
ur . 

Bu temasların gayesi iki memleket Ha
sııvlaki iktiaadl münasebetleri normal bir 
&ekle komaktır. 

(emberleyn nutuk vermiyecek 
Lon.dra, 14 a.a. - R<'Smcn bild irildiiine 

gwre Çemberleyn, radyoda da nutkunu tek
rar etmiyecek ve halihazırda başka bir nu
tuk da söylemiyeccktir. 

Estonya'ya gidecek 
Sovyet kıtaları 

Talli11 : 14 a.a. - Sovyet • Estonya 
anlaşmasında tesbit edilen garnizon
ların işgal edilecek olan 11ovyet kıtaa· 
tının Eıtonyaya girişi 18 ilkteşrinde 
vukubulacaktır. Bu kıtaat şimendifer 
ve deniz yolu ile gelecektir. 

Kral leopold'un nutku 
Brüksel, 14 a.a. - Belga ajansının 

bildirdiğine göre, kıral Leopold, 26 
teşrinievel perşembe günü Amerika 
Birleşik devletleri radyosunda bir nu
tuk söylemek üzere kendisine yapılan 
daveti kabul etmiştir. Nutkun saati 
bilahare tesbit olunacaktır. 

bildirmiştir. Yani bu geminin kaybol
masiyle İngiliz filosu mühim bir zi
yaa uğramıı değildir. Royal Oak u
m~mt harpte büyiık hiı:metler gör
muş ve 4 alman gemisi bahrmış bir 
emektardır. İngiltere'nin bunun gibi 
ve bundan büyük daha 11 zırhlısı var
dır. Ve bunların hepsinde en modern 
techizat mevcuttur. 

Bu neviden S tane yeni zırhlı da 
zg_al,Iardan i!!dirilm~k üzeredir, 

Garp cephesinde 

Almanların bu hafla 
büyük bir taarruza ı 
ge~mesi bekleniyor 

(Başı ı lnci sayfada) 
r~hndan Rhin nehri üzerindeki üç ıimen
dıf er köprÜ5Ünün atılmıı olmasıdır. 

Siperin topçu ateşi ve başı keıif Jı.ollan
nın faaliyeti zikredilmektedir. Almanların 
bütün bu faaliyeti hep Moııellenin hemen 
,arkındaki mıntaka ile Sarre Louiı ve 
Saalauternin ırarbinde vuku bulmaktadır. 

Fransız kumandanlığının Rhin üzerin • 
deki köprüleri tahrip etmiş olması nehrin 
ötesinde mütemadiyen artan alman' tahıi -
datına atfedilebilir. 

Tahrip edilen köprüler 
Paris, 14 a.a. - Fransırlarm geçen sah 

ıünü Rhin nehri üzerinde ile köprüyü tah
rip ettiklerine dair almanlar ta.rafından 
verilen haber askeri mahfellerde t\:yit e • 
dilmektedir. Strasburırun kar,ısındaki bü
yük Hehl köprüsll tahrip edilen köprüler 
meyanında değildir. Fakat fransızlar, Rhin 
llzerinde diğer bir köprüyü daha tahrip et
mişlerdir. 

Alman kasabaları tahliye edildi 
Lüksemburg, 14 a.a. - Saare ve Moselle 

de hudut boyundaki alman kasabaları ıiı • 
ratle tahliye edilmektedir. Gümrük me -
murlarının yerine ukerl~r ikame edilmi•
ti~. Yarı kalan rekolte kaldırılmıştır. 

Sabah tebliği 
Paris. 14 a,a. - 14 Eylül sabah tebliği : 
Gece sükiinetle gcc;mi~tir. Moııelle mın

takasında her iki tar.af topçu ate~inde bu
lunmuştur. 

Akşam tebliği 
Pariı, 14 a.a. - 14 İlkt~rin akşam teb· 

)iği : 

Kurmay reiıi General Halder dün Hıtt.,J 
le uzun bir mülakatta bulunmu-1ardır. ı 

Fran•a'daki İngiliz askerleri 
Londra, 14 ı.a. - Royter Ajanaınm ... 

kerl muhabiri Hore Belicha'nm Frama,,a 
nakledilmit olan in.ciliz eef ert kuvetlerl 
hakkındaki beyanatınm eksperlerin naıı:a
n dikkatini celbettiğini ve bunun tehlikeli 
bir teıebbüa olduğunu yazmaktadır. Fran• 
uzlar da alınan gibi mgiltercnin Franaaya 
ırondereceği lcuvetlerin miktarını bilme • 
mekte idiler. 

Bu miktar Hore Belicha urafmdan A • 
vaın Kamarasında yapılan beyanattan 11<>n
ra anlaıılmıştır. İngiliz askerlerinin nakil 
için muvasala hatlarının üsleri tesis edi • 
lirken alınanlar hiç bir faaliyette bulun -
mımıılardır. • 

Bu kuvetler, timdi Hitlerin arzu etti • 
ği •ekillerde yapacaiı taarruzları karııla
mıya hazırdırlar. Mevsim ilerlediği için 
şimdi ıı:eniı mikyasta harekat yapmak im
kanı yoktur. Yakında hava, tayyarelerin 
alçaktan uçmasına mini olacaktır. 

Bun.elan maada kıJ yaklaştıkça, tayyare • 
!er ve hava tesisatı bozulmaktadır. Hitler, 
ılkbahara kadar büyük müşkülltla kal'$ıla
,acaktır. Halbuki müttefikler baharı rahat 
rahat bekliyebileceklerdir. 
Almanların bir kac güne kadar taarruza 

ıı:eçmeleri de mümkündür. Bu hareketleri 
sükl1netle beklenmektedir. 

F ranflzlar taarruzu bekliyorlar 
Roma, 14 a.a. - Pariı muhabirleri, in • 

giliz • fran 12 tesanüdünun Daladiye tara
fından teyit edildiğini kaydettikten sonra 
Fransada almanların şiddetli bir taarruzll 
gecmesi beklendiğini haber vermektedir• 
!er. 

Daladiye'nin temasları 
Düşman ke ·if kolları Sarrein garp mın

takasında ve "iki köprü" nün cenubunda Pariı , 14 a.a. - Daladiye bugün öğleden 
oldukça ıonra General Gamlen ile hava nazırı 

Guy la Chander'i kabul etmiştir. 
faaliyet göstermiştir. 
" Sarrebrukkin cçnup garbislnde 
faal topçu ateşi vuku bulmuştur. 

Alman harekatı 
·ris, 14 a.a. - Gecen hafta i sıkı fa

al . tn sonra cephede harekit mutat o!an 
manzaruını almıştır. İki mevzi arasında 
küçük ke~if kolları müsademeleri ve düş
man keşif kollarının isrırı veya düşman 
ıı:erilerini izaç icin topçu ate i. 

Bu akşamki rcı;mi tebliğde ilk defa ola
rak kaydedildiği Ü7ere alman faaliyeti ~ar
ka doi ru ve ormanlık mınta.kaya intilral 
etmıttir. 

Alman tebliği 
Berlin, 15 .a. - Alman ordusu başku -

maooanlığı tebliğ ediyor : 
Şarkta, alman - rus hududu iıtikame -

tindek ihareket bugün sol mıntakalarının 
i~gali ile niha:retlenmiqtir. 

Garpte, hafif topçu faaliyeti olmuıtur. 
Hava muharebelerinde, üç dü~man tay -

yaresi Shleiden, Oberstein ve Hayen civa
rında avcı tayyarelerimiz ve dafi toplırı
mııla diişürülmüştür. Tarafımızdan hiç za
yiat yoktur. 

Hitler'le uzun bir mülakat 
Brü~elles, 14 a.a. - Belçika afanamın 

Berlinden öğrendiğine göre büyük karar -
ırah kumandanı General Keitel ile Genel 

Tayyare harekatı 
Paris, 14 a.a. - Muhasematın bidayetin

denberi fransız hava kuvetlerinin faaliyeti 
bilhassa avcı ve keşif tayyareleri saha -
sında kendini gosterıniştir. Alman avcı 
tayyareleri de devamlı faaliyette bulun -
muştur. Fakat keı;if ti\yyareleri üslerini 
terketmemiştir denilebilir. 

Keşif tayyarelerimiz gece ve gündüs 
çok uzak mesafelere kar.lar uçuslar yap • 
mı1tır. 2-7 ilkte rin haftası kin 200 den 
fazla keşif yapılmıştır. Bu suretle çok 
mühim matamat ted;ı.r ik ettik. öyle ki dü$
manın bir çok ahvalde niyetlerini anla • 
mak imklnını bulduk. Keza yiız kadar fo
torraf aldık. Bu fotograflar Siegfried hat· 
tı hakkında esaslı malumat temin etmiı • 
tir. 
Avcı tayyarelerimiz sayısız devriye 11-

cuşları yapmış ve gerek tarassut tayyare -
!erimizin a-erek kara ordularının hare • 
k!tını himaye için bir çok muharebelerd• 
tutuşmuştur. 

Neticeler şudur: Bir ay için.de dü ma • 
nın düşürülen Z4 tayyaresine mukabil 1 
fransıa tayyaresi dü$mÜ tür. 

Fransız tayyarelerinin gerek malzeme 
ıerck pilot itibariyle alınanlara faik ol • 
duiu ..ııemiyetle kaydedilm<'ktedir. 

Skandinllvya konferansı 

Şimal devletleri bir laıyika 

karıı beraber harkel edecek 
. 

Konferansa Finlandiya, lsveç, 

Norveç Danimarka giriyor 
Kopenhag, 14 a.a. - İsveç kıralının, lsveç'in de iştirakiyle Stok

holm'da bir konferans aktedilme&İ hakkında Danimarka'ya, Nor
veç'e ve Finlandiya'ya yaptığı teklifler alakadar memleketlerde 
hararetle karıılanmıştır. 

Kopenhag'da şöyle denilmektedir: 
"Bu konferans, şimal memleketleri

nin içlerinden birine yapılacak bir taz 
yike karşı birleşerek harekete geçe
ceklerini dünyaya açtkça gösterecek
tir. 

Konleransın mahiyeti 

Kopenhag, 14 a.a. - Siyasi mahafi

lin kanaatine göre Stokholm konfe

ransı §İmal memleketlerinin bunlar· 

dan her hangi biri üzerine yapılacak 

tazyik karşısında birliklerini göster

mekten korkmadıklarını ispat edecek 

tir. 

Öyle zannediliyor ki, şimal memle

ketleri bu konferanstan istifade ede
rek aynı zamanda harbin ortaya attı
ğı .diğer bütün meseleleri de tetkik 
eylıyeceklerdir. 

Mevzu Finlandı'ya l "J" mese eıı ır 

Amsterdaın 14 
1 • a.a. - Royter: Te-
cgraph gaz t · . . e eaı yazıyor : Dört ıımal 

ıneı:nlekctınin çarşamba günü Stok-

holm'da yapacakları konferanıta bat
lıca mevzuu Finlandiyaya karşı ba§
gösteren sovyet tehdidi te§kil edecek
tir. 

Bu memleketlerin ıovyetlere karşı 
bir cephe teşkil etmekte olduklarına 
"?Üphe yoktur. 

Slovak hududunda 

Sovyet askerleri 
Cernauti, 14 e.a. - }{ududu geçen po ,. 

lorı.yah mülteciler, sovyetlerin slovak bu • 
duduna asker ve har_ı> malzemeııi yı~d 1tl • 
nnı beyan etmektedırler. 1 a 

Stanislavof mıntakaııında s.on .. 1 fında bir cok sovyct tankları gun elr hl r. 
görülmüştür. ve a ay an 

S!cilya ve Pantellc . 
). na 
ımanlarında. 

Roma, 14 a.a. - Ne rolunı b 
name ile Siciliı ve Pantelleri n Ir emir • 
ruulınııda gerek İtalyan 1 adaları ka• 
vapurla ıın hu usl mil aade a:erek ecnebi 
riscfcri nsak cdilnı.i tir olınaksızuı scY· . -
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Dünkü lik maçlarında 

Maskespor Demirspor'u 5. 4 
As. Fa. Ga latasaray'ı 5 -1 yendiler 

B. lakımlar1 m ~I n da 1 

' Dün güzel bir galibiyet kazanan Maske•por takımı 

Dün 19 mayrs stadyomunda lik maçlarının üçüncü hafta maç
larına devam edildi. Maçlar o kadar enteresan telakki edilmediği 
halde gene oldukça kalabalık vardı. 

Evela Askeri Fabrikalar Gücü ile Galatasaray karyılaştılar. Ge
çen hafta Muhafız& 7-3 gibi mühim hir farkla yenilen Aı. Fa. lı
Jar bu maçı iyi bir netice ile, 5-1 kazandılar. 

İkinci müsabaka, tam bir sürprizle 
neticelendi. Daha bu ıene tike dahil 
Maskesporlular Ankara Jampiyonu 
Demiraporu 5-4 yendiler. 

Aı. Fa. - Galataıaray 

Saat 13.45 tc hakem İhsan Türemen 
idaresinde başlayan bu müsabakada 
güçlüler daha ıeri ve atak oynuyor
lardı. Bu vaziyet karJl9lnda Galata
aa.ray mubacimleri boş kaldılar. Buna 
mukabil müdafaa zorlanıyordu. Bu 
auretlc As. Fa. 2.0 lık bir avantaj ka
undı. 

Bir milddet bu baskı devam ettlk· 
ten ıonra Galatasaray muhacimleri de 
ıüç kalesini ııkııtırmağa başladılar. 
Gil.zel bir akından sonra bir gol oldu. 
Bunu bir güç golü takip etti. Devre 
aonlanna doğru Galat.saraylılar daha 
düzgün ve mfiesıir bir oyun çıkardı
lar. Hatta bir aralık gol atacak vazi· 
yete de geldiler. 

Fakat ikinci devrede Güçlüler tek· 
rar ağır bastılar ve daha iki gol çıka· 
rarak oyunu 5-1 galip bitirdiler. 

Oyun sıkıcı bir tarzda geçti. Güç 
oyuncuları daha nefesli idiler. Gala
tasaraylılar çobuk yoruldular. 

Demir por • Mukeıpor 

!kinci müsabaka ilk bakııta chemi
yet arzetmiyordu. Şampiyon takım, 

likin belki en hafif talumiyle kar ı
la1ıyordu. Geçen sene likinden başlı
yarak milli küme müsabakaları içinde 
dcyam eden şöhret, ilt mlisabakala
riyel, geçen hafta yapılan maçlarla 
tam kemalini bulmuştu. 

Maskespor, Hkc yeni girmi . genç 
ve tanınmamış oyunculardan mürek
kep bir takımı var. Resmi hayatı için· 
de yalnız bir MuhafızgUcü ve Gala a
aaray temasından başka bir şey kayıt· 
Jı değil.. 19 Mayıg Stadyomuna gelen· 
ler Demirsporun galibiyetini muhak
kak görmekle beraber, Atılacak gol
lerin güzelliğini ve: çoklu unu seyret· 
mek için oraya toplanmıglar. 

Fakat. bu genç ve tanınmamı~ oyun· 
cular diın yapılan kehanetleri altüst 
ederek bir galibiyet kazandılar. Bü
tün Stadyom onları alkışladı ve onlar 
bu alkışı h kettiler. 
Maçın hakemi Ahmet Cemı:l'cH 

Maç 15.30 da başladı. İlk dakikalar
dan itibaren kombine bir oyun çılta· 
ran Demir.spor kar§ısında Maskespor 
lular kendilerini yırtarcasına bir gay
ret sarfcttikleri örülüyordu. Gayret· 
li ve süratli tfü oyun ... her yerde ha-
21 r ve naxır Maske porlular .. 

Bu ıalışma ilk semeruini 10 uncu 
da cikada verdi. laskesporlu ar birin· 
ci gollerini kazandılar. Oç dakika son 
ra Dcmirsporun beraberlik sa ·ısı ya· 
pıldt. Derken bir penaltı ve Ma ke· 
spor ikinci sayısı ile gene galip va
ziye e gc~ti. Oyun heyecanlandı. 
Halk malj1a alakalanmağa ba ladı. Fa
kat 20 inci dakikada Demirspor lehi· 
ne bir golla .. ·aziyet gene de ;işmi ti. 

Acaba mukadder akıbet yakın mı? 
Top ortaya geldi. Seri bir iniş ve 

bir aaniye içinde soliçin vole bir Üt· 

tiyle bir Maskespor golü daha .. Hil
ıni topu tutmuıtu. Fakat elinden ka-

çırdı. Çünkü tutulamıyacak kadar sı· 
kı idi. 

Maç gene ortalığı bir heyecana 
gark etti. Halk Maskesporluları alkış 
lıyor. Fakat Demir pÖr ycnileceğe 
benzemiyor. t ·te otuz birinci dakika
da Dcmirsporun üçüncü golü .• 

Asıl maç son on be dakikada oy· 
nandı. 3-3 beraber, Maskespor takımt 
çelik bir zenberek gibi, açılıp kapa. 
narak Demirspor kalesine iniyordu. 
Demirspor haf hattı bozufmu . hek
lcr genç oyuncuları tutamtyorlar. İş
te bu hengamede iki biribirinden gü
:ıel gol · daha !itbyor ve Maske por 
devreyi 5-3 kaz nmı bhh\y:or. 

J kinci J evre: 

İkinci devrede Maskesporlular 4 
hafla oynuyarak daha ziyade bir mü
dafaa · i temi kurmak istediler. Tec
rübeli ve beccri~li Demirspor taktmt 
rabii bu vaziyetten istifade etti ve 
devre hemen hemen Maskespor yatı 
sahasında geçti. Bu esnada biraz da 
şansız görünen Deminr or forvetlcrı 
epeyce gol kaçırdıktan sonra nihayet 
kazandtkları bir frikiki Şevketin aya· 
ğiyle gole tahvil eltiler. Mevsimin en 
sıkı ,.e güzel şutu diyebileceğimiz bu 
atış fevkalade idi. 

Bundan sonra, vaziyeti değiştirici 
bir şey olmadı. Gayret ve enerji, bil
gi ve tecrübeyi alt etti ve Maske por 
sahadan S-4 galip çıktı. 

lki taraf takımları tam kadrolarını 
muhafaza ediyordu. 

Demirspor: 
Hilmi - Gazi, Şevket • İbrahim, İb

rahim, Karni 1 • Mustafa, Arif, Hakkı, 
Salih, Orhan. 
Maıkespor: 

Hikmet - Sa!ahattin, Necdet • Him· 
met, Reşat, Musa - Ahmet, Adem, 
Mu:;tafa, Mehmet, K~nan. 

B. lakımlan arasmda 
Dün stadyomun antrenman saha· 

ııında B. takımları maçları yapıldı 
İlk mü&abaka Demirspor, Gençlerbir
Hği arasında idi. Demirspor bu maçı 
i-1 kazandı. 

'Bundan sonrn yapılan Muhafızgü
cü - Maskespor B. takımları maçından 
da 6-0 foha!ızgucü Galip geldi. 

Bölge o ·ış ntüs.Jbakalorı 

gelecek hcfta ba~ l ıyor 

Atı§ Ajanlıgından: 

Böl e attş seri mü<; bahları onu· 
mtizdcki hafta pazar günü saat (10) 
da ,fohafız alayı ah poligonunda 
ba !anacaktır . .Ru müsabakalar Muha· 
fızgücilndc son sistem tertip edilen 
dekonJclu ve müteharrik çok değişik
li hedefler üzerinde ve her atıcıya ta· 
bii olan heyccam vcr~bilccck bir şe
kilde tertip edilmiştir. 

Bu atışlar tabanca. Flöber, ve ordu 
tUfeğiylc yapılacaktır. Müsabaka ıart 
farı önümüz.deki pazar günü ı atıf ye
rinde amatörlere il&n ediJecektiT Mü
nbaaklara Ankara bölgesfode bulu-

BiR YURD GEZ iSiNDEN N OTLA R · RADYO 

Favori atları 
bildiriyoruz 

Murad dağının 
eteklerinde bir tür.kü ! 

TÜRKİYE 

Radyo Difüzyon Postalatt 
TÜRKİYE Radyosu-ANKARA R d 

-Datıa uzunluğu-
1648 m. 182 Kes. 120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. 

ANKA~ 

Yazan: Besim AT ALAY 
PZAR: 15.10.1!)39 

Bugün 5a11t tam U de şehir Hipodromun. 
da.at Y rı !arının liçlındau yapılııcak..t 1 r. 
1kı haft .• drr apğı yukıın sönük olan yarış
lar. bugun koşuların gayet kanşık \'e kay
dolunan ba)'\•anların iaz ı: olmöt11 dolayı • 
siyle parlö!k ve. heyecanlı o!ıcıkt1 r. 
Bırinci Ko•u : 

Dön ve daha yukan ya taki yerli yanm 
kan İngiliz ııt ve kısraklara mahsus hen • 
dikaptır. lknımiye!i 255 lira me11fe i 2'600 
metredir. Bu lco~uya ekiz yarım kın kar· 
dedilmiıttir. 

Yaklcı bir temmuz: güneşi ortalığı 
kavururken biz:, altt arkadaş yeşil ve 
§irin (Gediz) kasabasından - oto
mobil azmanı bir binekle • aynlıyor
duk .. İyi bakılmış bir şosa üzerinden 
aıabamı% usup gidiyordu. 

kokulu bir bava esermiş. bu hava perı 
klzlarının solukları imiş. 

Dağın tepesinde bulunan (sarı k z) 
ya} la:.ıodaki pınardan • tan atmadan -
oır yudum su içebilenler her muradı> 
cıc!rıermi~. bunun için bu dağa {Mu· 
rat dağı) adı verilmış imi~ .•• 

12.30 Pı'O~m ve memleket ı;Aat nya 
12.35 Ajans ve meteoroloji habcrtcrı. 
12.50 Türk mü.ıiiti: lcümc halinde yenı 

kılar. AnJ .. :an1 ratlyo~u kiııne ses e 
heyeti. İdare eden: M~ut Cemi1. 

13.30 - 14:30 Müzik (kUcük or!:er.tra • 
Necip Aşkın). 
1 - Jos. Strauss: Kadın kalbi opere 
den bir paıça. 
2 - Nıcmann: Carlıton (dans). 

Olga (M. Çelebi) 63 
Mahmure (S. Temel) 62 
Ceylan (S. Temel) 60 
Alceylan ( F. Atlıoı:lu) S9 
Baskın (C. Apayık) 58 
.Norıa ($. Atlıı 44 

İki tarafta altın başak tutmuş olan 
tarlalar uzanıyor; batı Anadolunun 
en güzel ve en verimli dağt olan (Mu· 
rat dağı) uzaktan büyük heybetiyle 
yükseli yordu'. 

Nitekim eski zanıanlarda bu dağa 
( Tanrılar dağı ) adını takuuşlannış. 
O vaktin insanları tanrıların bu dağ
da oturduklarına inanırlarmı , bunun 
için yer yer bir çok tapıncaklar yap
mışlarmış. 

3 - Puccini: Hadıım Buttcn ly (fan-te 
• - Kor akow: Hint 5arkı~1. 
5. - J. SıraııH: Cenup çiçekleri( vıı 
6 · Franı Lehar: O'ç kaçiınlı bir a 
operetinden potpuri. 

18.00 Program. 
18.05 Memleke saat ayan, ajans, ve ın 

oroloji haberleri. 
lbksut (H. Pars) 43 
LUksbar (H. Allı 40 
nu koşuda kilolar o kad.ıır lflJ7el tevzi e-

dilmi tir kı yeknaıarda birisini bulup ravo 
ri gostcmıck pek müııkül olacaktır. Ma • 
mafih ilk ıki hafı da yaptığı ırüzel derece· 
ler naıı. n ibare ajmacak olursa Baskın 
:oı;uyu kolay C"tkarabilır kanaaundayıt. 
F kat bu güzel aun koşmıyacagı da soy -
leıımektcdir. Ko ınadtğı takdirde bu ko -
,uda iki lıuvetli h yvan ile iştirak edecek 
olan Bay .... alih Tcmclın atlan ile baW 
kilo ile ko~an Nonayı diğerlerinden daha 
s:ı.nslr bııluyı>rut:. İkili b01his bu koşudadır. 
Yolrarda yazdıı:ımı.za göre tııvsıye edile • 
cek en akla .:elen komb[nez:on 6 'Z ve 6 t3 
Y ni Mahmure - Nona ile Ceylan - Nona
dır. 

Arkadaşlar içerisinde doktor, hu· 
kukçu, içtimaiyatçı, şair. idar.eci ,gibi 
her fikir ve bilgi kolundan adam var
dı: böyle bir kafilenin hava ile. su 
ile uğra~mayacağı belli idi. Hemen 
her mesele üzerine münakaşalar yapı
hyor, her iş konuşuluyor: arastra mü
nakaşaların kızıştığı dahi oluyordu. 

Murat dağı bir şiir ve hayal kayna
ğı o dugu .oı bır ço • ı>Uı • .u, bır çult 
çayların aa anasıdır. Mendires ırma
ğmın bir kolu olan Pinar çayını. Ge
diz ırmağını, Porsuk suyunu, hep bu 
güzel dag vermekte<lir. 

18.25 Mü;ik (radyo caz orkestra ı). 
19.00 Çocuk ııaati. 
19.30 Türk müzitt. 

Çalanlar: Vecihe, R~t Eret', Ru 
Kllm, Cevdet Kozan. 
l - Oku)-an: Necmi Rıza Ahıskaıı. 
J - Nihavendi kebir pe1rcvi. 
2 • Arif bey • nihavent ıarkı: (urap 
gülfeminde). 
3 - Rahmi bey - nlh;svent IUl<ı: (sa 
rına bağlarınlı). 
4 • R~t Erer - nihavent ıarkı: (A 
la ben ey ncvtivan). 

lir.inci Ko$U : 
1939 ıcncsi urfında 400 liradan fazlı 

ikrami)>e lıazannamış üç ve daha yukarı 
yastaki halıs :Can irgfüz at ve lnsraklıarJ 
m.ıh. u tur. İkramiyesi 255 lirı mesafesi 
1600 metredir. Bu koıuya dört baliı kan 
knydetlilmietir. • 

Sunandııir (S. Halim) 
Parista (Stat Hato) 
Tomru (A. Çırpnn) 
Şıpka (T. Çırpan) 

Buntar ara ında hi~ sliphe yok ki Bay 
Seyit Halimin Sunandair ismindeki kıs -
raı:ı yarı ın eıı biıyük favoriıidir. Diger . 
Jeri ikincilik için koııacıklartlır. Bunda da 
Tomru rakiplerinden $anslıdn. 
Ci ç_iincü Koşu : 

l}ç ve dllha yukan yaştaki haliı k~n in-

f iliz at ve lnıınddara mahsus Hcndikaptır. 
kramiyesi 320 lira muafı: i 2200 mdrc -

dir. Bu koı;nya da sekiz halis kan uyde -
()ilmiştir. 

Komiaar (B. ı,ın fi9 
Ö.ı:dcmir (A. Atman} 60 
Siflcap (F. Apn) ~3 
Karanfil (A. Atman) <t2 
Kaya (F. Atlı) 49 
Yatagan (F. L. Ka.raosman) -- 43 
Ta pınar (K. Teıcc) 46 
Parista (Stat Ha o) 4-4 

Bu yarışın glir..Un en zevkli ve heyecan
lı yan~ı ol:ıcagını tahmin cımek1e.tiı, Çiln
kiı hayvanların hepsi güzel ve kilolar ·iyi 
tcvai cdllml,tir. 

nu ,...,. [.,,.. ..ı l 
arkkatlı a\·ranmak ıcap c e"c"e'-'-ır .... ~'u.a 
başlarsak Komisarj 69 kilo ile mülıim bir 
İş yapamaz kanaııtindeyi:ı Özdemir iyi va
ziyettedir. Fakat o da diierleı·:ne ıcore faz
la kilo ta~ımaktadır. Fakat Komisarja na
zaran şanelıdır. Sifkap müaait bir kilo ile 
ko maktadır. Ve re .en hafta .da Tomruyu 
gc erek Romansın arkat.tnda ikinci o1mut
tur. Karaniil Gazi ve Heiıı!cumhur koşu • 
Janndı ıörduğü şiddetli taayi.ki elin unu· 
laın mı$ur. Ve iyi vaziyette olduı:unu ıan
netmiyoruz. Eğer iki hartolık idmanla u
lti h lini bulmus ise diterlcrinc tehlikeli 
olabilir. "Kaya 49 kilo ta:ıımakt dır. Fakat 
mes:ıfe uıunılur. Geçen haı taki koşusuna 
nnzarnn idm nının tamam olduğunu zarı
netmiyoruı:. Yatngan siklet itibariyle ı;Ok 
mü it bir ko u yapaçaktır. llafta icindeki 
idmıınlan d<t güzeldir. Dliı:rlerine nazaran 
şansı ı;ok ur. Taşpınarın kilo u da iyidir, 
Ya ının da diğerlerinden büyıık o1U$U san-
ını çoğaltmaktadır. Parist boı:u.ktur. Mıi

him bir varlık ııöstercmcz. Butiln bu va. -
ziyctleri ııöz onündc tutar:-k şanslı obn 
atların ura iylc Özdcmir, Yatagan, Cifkap 
ve Taııpınar olJııklarını dü~ünmclcteyiz. 
Dörduııcü Ko$u : 

Di::ırt ve Wılıa yukun yaşta halis kan a
rap .at ve lusra1dıra mahıuıtur. İkramiye. 
si 2S5 lira mcsaltSi l600 metredir. Bu ko
§UYa on hayvan k.aydedilınl~tir. 

esut (H. Alp sla.n) 
Yükt;d (S. 1nak) 
Çelenle (F.. Simsarollu) 
Ceylan (.R. Bolkan ) 
Duman (Avni Hoyranh) 
Güven (G. Yiik.ıtl} 
Ere rı. ( M. Dincel) 
Yıldız (S, Özkan) 
Sevim (F. Kıırabey) 
Cet (H. Antuman ) 

. 
Biz bu münakaşalarla uğraşırken o

vayı tüketmiş, Gediz: ırma '"ının kay
naklarına dogru yükıelmeye başla· 
mıştık. Artın sık ve yüksek ağ..tçlı or
man bölgesine girmiştik. Köyler ar
kada kaldı, ekilmiş tarlalar seyrekleş
ti, biz dağın gelinciklerle süslenmi . 
derelere oyalanmış zümrüt eteğini 
kucaklamıştık. 

Sık çınarlı bir dereden geçerek, 
yüksek çam ağaçlarmın gölgelediği 
yamaçlara doğru tırmanıyorduk. Her 
ağaçta sayısız kuşlar cıvıldaşıyor: 
her dereden gümüş gibi sular akıyor
du. 

Her taraf çılgın bir ye~illik içeri
sine gömülmüştü. Ba-lariyle bulutla
rı delen yüce çamların yanlarına doğ· 
ru uzanan dalları üatümüıde yeşil bir 
çardak gibi uzanıp gidiyordu. Yer yer 
yayla çi~ekleriyle süslenmiş • kaba 
tüylü bir hah gibi ayaklarımız altına 
seri imiş • olan çimlere basmaya kıya
mıyorum. Ara sıra ra tladığımız ka
yalar - bile büyük birer zümrüt bloku
nu andıracak ekilde üstleri kadife 
gibj - yosunlarla örtillmü tü. 

Tabiat buralarda pek coşkundu. 
Kudret buralarda bütün sanatını gös
\ermiı litl i i ilıvanlar.dan Xkü 
len gümü köpüklü suların sesi dağ-
lara vurdukça ormanda esrarlı uğu1-
tu lar meydana geliyordu. İşte bunun 
için olmalıdır ki köylüler bu esrar do· 
lu ormanlar. bu içli dereler hakkında 
bir çok 'eyler ıöylemcktedirler. Gu
ya "geceleri bu ormanlarda peri kız· 
lan O}'naşıdannış; ayın on beşinden 
sonra her gece bir alay peri kızı bu 
yamaçlarda yıkanırlarmış; ayın birin
den on dördilnc kadar bunlar dağrn 
tepesindeki (Kartal gölü) nün etrafın 
da düğün yaparlar, on beşinci gecesi 
gerdek olurmuş; geceleri ormandan 
yana gelen - kah ço kun. kah baygın 
uğultular hep bunların anlaşılmıyan 
sesleri imiş; çok kere gökten nur İn· 
diği de görülürmüş; bazı gecelerde 
bir nur demeti yerden göğe doğru fış· 
kmnnış. Ayın on beşinci gece i, bel
li olmıyan bir saatte dağdan ılık. ho' 

Bugünkü güreşler 

Müsabakalar saat 
10.30 da si adyomda 

yapllacak 

Bu ko~u da ingiliz benı.likapı kııdar rU· 
ıcl ve heyecanlı olacaktır. lçlericde ıim
diye kııd:ır muhım varlık göstermiş Mesut, 
Yüksel. Çelenk, Ceyl n ve Guven (ibi at
ların olusu bab i mü ·terek meraklılarını 
bir heyli muşlı:ülıit ugr tacakur. Bu ya. 
n la da ııoylc bir buı·sa yapabilıriz. Me
&ut ehrimizde ilk defa koııacaktır. Ta$ı -
dıgı kiloya nazaran viliyctlcrdc iyi koşu Bugün 19 mayıs stadyomunda pro-
kaz nmıııttr. 1''ak:ıt rlah;ı yeni ırldiii için f esiyoneller arasındaki serbest güre~ 
llıcricı.lc yol yorgunlui:u vaı<lır. Yükaelin 
knvctini yerı!I meraklılarının hepsi pek müsabakaları ıs.at tam 10.30 da baş-
giizc1 bilirler. Çe1enk gecen mevsim birden hyacaktır. Evelce de yazdığımız gibi. 
bire parlıy n bir hayvandrr. Ceylanın ra- bugün Tekirdağlı alman Maen ile, 
hat~ızlı,ının ne drreceye kadar gectiğini 
bilmiyoruz. 1,Jc beş ,undur c 1ısm11ktadll". Kara Ali Kasımla ve Molla Mehmet 
Gilven ge en semı aym yanııta Alderviııin de bulgar Pançef'le tutuşacaklardır. 
ar ıı ınd ikinci gclercJc iyj derece almış Bundan bac;ka Ahmet, DinarlL ls-
bir ttır. İdmanlan da iyidir. Bu vaziyete '"' 
nazaran Yüksel, Guven ve Çelc.-ııin di - maille, İzmirli Hüseyin de Edirneli 
ğerlerine nazaran daha µnıılı olduklannı Süleymanla güreşeceklerdir. Tekir-
r.anncdıyoruı:. l dağ ının 8 yaşındaki oğlu Muhsin'e 
Buirıci Ko$U : 

(Satı koşuını) Uc ya~ın<la ve hic lcosu yedi sekiz rakip çıkmı tır. Müsaba· 
kazanmamı-; hafüı kan arap erkek ve dl~ kaların ciddiyet ve intizamı i~in her 
tavtanı mahsustur. ikramiyesi 190 lira mc· r· db" 
aaresı 1200 mt'tredir. Bu kotuya iki taY tür u te ır alınmıştır. Pehlivanları· 
ırirmckH~dir. • mıza muvaffakiyetler dileriz. 

Örnek (Yaşar Güçlü ) 
Meriç (Haııim Öncü) 
Bu lcoşuda Örnek rakibine na;rann daha 

$antılıdır. 

Çlrte bahis bir tanedir. Üç-iitıcil ile dör
düncıi koıular ar !Undadır. ikili bahis de 
bir ıanedi r. Ve ilk lco$udadır. 

nan her atıcı iştirak edebilir. Bölge· 
ce vesait ihzar edildiğinden amatör· 
lerin o gün anş poligonunda &aat 9 da 
bulunmaları rica olunur. 

Silôhlı bir deniz 
tica ret gemisi 

Londra, 14 a .a. - İngiliz ticaret fi. 
losuna on beş bin tonl~k yeni bir va
pur ilave edilmiştir. Bu vapur silahlı 
olup herhangi bir düşman taarruzuna 
kargı koyacak kabiliyettedir. 

Çok keıe ba~ınm üstünde bulutlar
dan örülmuş beyaz tiılier gorunur. lJ. 
zerinde kar hiç ek ik olmıyan bu aza. 
metli dağ (2300) metre yüksekliğin

de olup doğudan batıya doğru uzamr, 
gider. Kurtuluş savaşının büyük zare· 
ri bu kutlu dağın başı ucunda kaza
oılmı tır: Türk Murat dağında mura
dına C!ml§tlr. 

İşte biz, kafa dengi altı arkadaşla 
bu kutsal dağın kucağındayız. Kor

kunç uçurumların göz karartıcı kenar 
!arını kıvrana ktvrana dolaşıyoruz. 
Az sonra dağlar açıldı. Yol düzle§tL 
parça parça ekin tarları görünı"vor<.ıu. 
Uzaktan kadın, erkek sesleri işidilme 
ye başladı. Altın ba~aklı bir tarlanın 
az ötesinden geçiyorduk. Tarlanın alt 
tarafında on kadar delikanlı ellerinde 
tırpanlarla ekin biçiyorlar, karşıların
daki ırt tarlada da on kadar kız. kJ. 
aa oraklarla arpa yoluyorlardı. 

Kızlar koyu kurnazı entarileriyle 
gelincik çiçeği gibi tarlaya yayılmış
lar~ entarilerin ~teklerini beJlerine 
sokınu lar; kollar sıvanmış, göğüsler 
açık. saç örgüleri bellere katlar sark
mış idi. 

Bu da:!" suyu, havası ağaçlara, çi-
' ~ ...... ~--

duğu gibi, bağrında yaşattığı insan

rara da ayrı bir sevimlilik, doyulmaz 

bir güzellik vermi§tir. Bu boylu, pos
lu, dinç, gürbüz, gençler sıra ile tür· 
kü Cyle§İyorlar. Kızlar bırakıl or er-

ekler ba§lıyor, erkekler bırakıyor, 
kızlar başlıyordu. • 

u içten gelen türkülerin dağlar 

bir harfini bile değiştirmeden tcbar· 

lıya tekrarhya uzaklara kadar götü
rüyor. yamaçlar tatlı tatlı }rankılanan 
bu sesleri dalga, dalga gökleredek 
yükseliyordu. Bir ulu çınarın altın
da durduk, bu yanık ve koygun tür
küleri dinlemeye başlad1k. Kızlar .u 
türküyü söyliyorlardı: 

TÜRKÜ 

Evleriniıı önü Tuna 
Tunııd yılc;ınu Suna 
Bir acımaz yi.rt! dü~11n 
Kül olurmuş y;ına y.ıına. 

5 - Reljat Erer - keman taksimi. 
6 - .. • .. - Niha\'cnt li&rkı: (Çöı 
ziilfiıne ey dilrilba). 
7 • Arif bey • nihavent şarkt: (So 
nadir baiıi zannı benim}. 
8 • Nihavendi kebir az semaisi. 
2 - Okuyan: Scın:ıhat Ö.«icnsct. 
1 - Lemi - Hilıcyni şarkı: (Zaman o 
ki). 
Z - Lemi • Hü5eyni şarkı: (0 pıcl 
lcrle balmııum bil). 
3 - •...• Eviç tiirllü: (yiirüdükce ı 
boyun). 
3 - Olcuyan: Mefharet Sainalc. 
ı . Mahmut Celalettin pa!ıa • Hüu 
sarkı: {Kerem eyle). 
2 • Arif bey. kürdilihicazkar ~rkı: (:B 
i<ı feganı ruıleme). 
3 • Lemi • M uha:1yer p.rkı: Cıtezdi.m 
rlidiim). 

20.30 Konuşma. 
20.•S 'T'ürk müziği (faırıl heyeti). 
21.30 Milzik (dans müziii - Pi.). 
22.00 M .-ıılekct 58Şt ayarı, ve ajant h 

berleıı. • - -
22. ı S Ajımı; ıpor servisi. 
22.2S Müzik (cuband - Pl.). 
23.2.S. 23.30 Yarınki program •e kapan 

Sovyet radyolarında 
Yabancı memle~etlere kültür milnau 

betleri idıımesi umum Sovyet "VOKS" t 
miyeti ile S.S.C.B. Radyo Komitesi Tü 
kiye için bir n.dyo konseri tertip ctmi 
tir. 

Bu konı;cr 16 birincite rin pazartesi 
nü Türkiye saatiyle t.1m uat 21.30 da 17 
metrede Moskovı, 12"."' metrede Kic 
1060 metrede Tbilisi, 3 .. 9.2 metrede Si 
feropol •e 309,9 metrede Odcsa Ült.aS)'O 
lan t. rafuxlan ncşreıliletcktir. 

Konserin progranuıtda ; 
Devlet senfonik orkestrası tara[ 

ı ı 'itr c' Hr n ıiUı'v ~ · .hu Ml~ 
gürilltli'' s iiitcsi, sanatkar Liübov Orlo 
tarafından Dunaycvskinin Sirk filminde 
"Bcıtik 1arkııı1". "Neşeli rıenı;ler" filmi 
den Auyutc a.rkı ı, "Volıra" tilminCl 
"Gt!nlll yol" ıı drrlan icra edilecektir. 

Devlet senfonik orkca rr .. r tıırafııid 
Dıınayevıkiyin "Kapitan Gran.tin çocuk 
lan" {ilminden. ve "Altın dere" opereti 
den Uvcrtlirlcr iua. edilecek. 

Balkonla rda sulh 

Romanya ile Macaristan 
arasmda yakanhk 

Belgrad, 14 a.a. - "Politika" gaz 
tesi, Yııgoıolavya'nın Tuna havzasın 
da ve Balkanlardaki muslihane ve ya 
pıcı faaliyetinden l>ahı:ıetmektedi 
Bunun bir delili de Romanya ile Ma 
caristan arasındaki yakınlıktır. 

Bu gazete, Hitler·in Almanya'nt 
İtalya, Yugoslavya ve Macaristan il 
olan hudutların ka.tt ve değişmez ol 

Evlerlnin önü Yonca dug·u hakkındaki be.vanatını hatırla 
Yoncalıkta olur konca 
Dallar ta$1ar dü7 yol olur, tarak unları il3ve evlemektedir: 
tlrı gönüf bır olunca. ..Hi ler'in bu bey;nat1. bütün Bal 

Kızlar türkü söylerken beni derin kanların ve Tuna havzasının ba1i11tı 
bir düşünce aJdı, kendi kendimden u- zıni&ki ihtilaf aha ı haricinde bulurı 
tanıyor, sıkılıyordum: biz neleri unut duğunu bir kere daha i bat eylenıelc 
muştuk; nice yerlerin adını bile an- tedir. Bunun böyle olmasının Bal • 
~z olmuştuk; buralarda hala türk kanlarda ve Tuna havza ında sulh "' 
kızlan T , t 1 nizamın umumi menfaati için Hlıı 

una yı unu rnamış ar onu ld - bil ·· A d ı ı · l türkül · d 1 K •1 . o uguna tun vrupa ev et erın 
erın e yaşatıyor ar. ız ar bı-: k · b 1 1 b b ht 

tirdi: delikanlılar şu türküyü söyle- ~nı . u. u~ma arı, u eyanatın cd. r 
ha mıyctını btr kat daha arttırmakta ı 

meye şladılar : Bitaraf kali'.n İtalya'nın bu tartı 
KIH'şrdm bulutlu bir av gnrünür: lı rek~ti, Avrupa'nın bu kısmında so1'

1 S:ınam :sud;ın çılumş riıl/er burünii:: hun idam"Sİ için en iyi bir garaııt 
s. rrnı.ı saç tar.ıınmış yerde süriinur. 

Yudü yavrum yürü, 
S:ıçJaunı sürü. 

Yakıt geçmişti. bu asıklar durağı, 
sevgi yuvası olan yayladan ayrılıyor
duk. Bu cana yakın . e ler, bu temiz 
yankılar hala kolağımda çınlamakta· 
dır. 

...... ' ... ..... , ..... ______ ., 
1 ESKi GAZETE, MECMUA, f 
ı KİTAP i 

f Bir kilo gazete varlığiyle ! 
1 günde 2 çocuk doyurulabilir! ! 
i Paket yapmaktan ba~ka bir i 
J i~inize yaramıyacak olan e . ! 

ı 
ki gazeteleri bu hayırlı işe ! 
vermenizi Çocuk Esirgeme f 

... ~.~.:~.~ .. ~.:.!:.:.~: . ~:.~~.:: .......... f 

teşkil ettiğine şüphe ~·o!<aır." 

ıııeııırııııııııııııııııı 11111111!11111•1 

Nöbetçi eczonefer 
1-10-939 dan lJ-J0-939 akr;3mına kııdıt' 

ccıanelcrin gece nöbet C~h eli 

İstanbul. Cebeci 
ec:unelen 
'Yeni ve Halk 
ezcaneleri 
Sakarya, Çankaya 
ccr.aneieri 
M :ırkez, Y cnişehır 
eczaneleri 
Ankııra ve Ege 

7 13 1 o 2!1 '
1 

2 8 14 20 26 

3 9 15 21 27 

4 10 16 22 28 

ecıııueıi 5 11 17 23 29 
Sehat e::zane i 6 12 18 24 30 • 

Pazar ıeccleri nobet alan cc:tanel<" P • 
.ı:ar ~nu de nöbetçi ol:ıralr a ık uıutı ti 
mak mecbuı iyctinderilr. Difıer ccuneıcr•. 
pazar gilnlcri ihtiyari olarak tatil )'&Pfll .. 
lan kabul edilmiş \'e kendilerine tebliı:- 0 

lunmuştur. 

ıııııııı ı ııııııı ı ıııııı ııııı ııııı ı ı ı r••111 
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Almanya'nın Cümhuriyet Bayrammı 

kutlama tôlimatı 
Bayram için bütün yurtta 

b ··Yük hazırlıklara başlanıldı 
29 llkte .. r" d T·· k' C"mhuriyeti 16 ıncı yıldönümünü idrak 

d. Y .n e ur ıye u ]' _. b b 
e •Yor. Hük" t' · C H. P. Genel Sekreter ıgı u ayramın el ume ımız ve · b d b ·· .. t d 
b~ &eçen yıllarda olduğu gibi kutlanması için ica e en utün e • 
ırleri alınış bulunmaktadır. 

f Bu milnasebetle yurdun her tara- kasabalardaki meydanlar v~ caddeler 
· l~da,_ bu yıl 16 yıl i inde memleketin donatılacak ve s~s~enec~ktır. 
~Stıklal ve istikbali:i kurmak ve ko- Çocukları en ılgılendı.r.en sa!ıncak, 
d~:nak tn<ıksadiyle her sahada sade- atlı karınca, kukla ve dıger egl~nce-

:. en gayret, emek ve elde edilen bü- ler Cümhuriyet bayramın~n şehır v_e 
Y~k ınuvaffakiyetlerin bütün türk kasabanın alışılmış yerlerınde eskı
tnılletince ve cihan efkarınca duyul- sinden daha düzenli bir surette hazır
nıasını, bilinmesini, görülmesini ve !attırılır. Çocukların çok gelmeleri ta
ıtnlaşılmasını temin edecek faaliyet b.. lan u eğlence meydanlarında ve 
ıarfo1 ıı o . k 

unacaktır. lerin e onların gözlerıne çarpaca 
Bu yer .. h 

1 maksatla bir talimatname hazır- al3kalarını çekecek surette cum U· 

;~~ış_ ~e vilayetlere gönderilmiştir. ;;yeti hatırlatıcı gösteriler tertip edi-
h .. d ~çınde yapılacak bayram teza- lir. • 
Url;rıni en ince noktalarına kadar Süsleme için kullanılacak başlıca 

tesbıt eden bu talimatnamenin halkı- vasıtalar: 
tnızac bilinmesi faydalı hükümlerini Bayraklar, mersin, meşe, taflan, 
naklediyoruz·. · 11 · kl k rmı I{ zeytin dalları gibi yeşı ı er; ı -

1 anun gereğince 28 Teşrinievel zı beyaz kordela, vecize levhaları v 
n~·39 saat 13 de başlayıp 30 uncu gü- taklardır. 

u saat 24 e kadar sürecek olan 16 ın- Bundan başka şehrin veya kasaba-c: ~ıldönümü bayramı bütün yurtta bu en işlek caddeleri de iki taraflı 
t<ılıınata göre kutlanacaktır. Talimat- nın b' t olarak cümhuriyeti en güzel ır su-
a temini hükümete ait olan kısımla- rette anlatacak grafikleri göstermek, 

rı.~ Yapılması, ilgili Bakanlıkların 
Yuk maza vitrinlerine bayramın büyüklü-sek makamlara verecekleri emir· 
lere göre yapılacaktır. ğüne yaraşır şekiller vererek süsle-

P 1 tes- mek, toplantı salonlarını küçük bay-
b

. arti Umumi dare Heyetince 1 k b d 
ıt edilen esaslar şunlardır : raklar ve yazılarla süs eme u ara a 

.. 16 ıncı yıldönümü yurt içinde bü- sayılır. 
tun şehir kasaba ve köylerde, kara, Bu yıl ciimhuriyetin 16 ıncı yılı ol
d.~ni:ı: ve havada, gece ve gündüz bü- duğunu'belirtmek üzere 16 rakamı bü
tun halkı ilgilendirecek bir çoşkun- yük olarak ışıklı, ışıksız en çok görü-
lukıa kutlanacaktır. nen yerlere konulacaktır. 

Memleket dışında Türk Elçi ve kon Geceleri her yerin kudretine göre 
'~1~.s.luklarında bayram törenle ve El- şenlik fişekleri yakılacaktır. Gece 
~ lıgın veya konsolosluğun bulundu- şenliklerinin güzelliğini ve coşkunlu
g.u Yerdeki Türk vatandaşlarının iş- ğunu artırac!lk olan şenlik fişeklerin-
tıraklerile kutlanacaktır. den başka havagazı ve elektrik tesisa-
/( tı olan yerlerde bu ışıklama vasıtala-

omiteler ve. ödevleri: rından da isti fa de olunarak bilhassa 

k Vilayet Kaza, nahiye ve köylerde 

1 Utla.ına işinin düzeltilmesi için kut
~ koıniteleri yapılacaktır. 
:Vılayet komitaları valinin, kaza k.o 

ltııtaları ka makamların, nahiye komı
taları nah'y Müdürünün başkanlık-
.,, Q, ıye 

ıu'-'c..-.u.1.. 

• Azalar; yerin en büyük askeri ko
mutanı veya yerine göndereceği zat 
(bulunmadıkları yerde askerlik Şube 
•i Reisi) Belediye Reisi, Maarif Di
rektörü veya memuru, Parti Reisleri. 
halkevleri bulunan yerlerde halkevi 
reisleri. 

Köy komitaları halin icabına göre 
•ilayct komitaları tarafından teşkil 
olunacaktır. 

Komita, bayram dolayısiyle nasıl 
tören yapılacağına ve şehir, kasaba 
İçinde bayram hangi yerlerde ve ne 
gibi gösteri ve şakillerle kutlanacağı 
na dair hazırladığı programı bayram· 

dan en az on gün önce bastırıp dağıta· 
taktır 

Bayram dolayıaiyle şehir ve kasa· 
balar süslenecektir. Ancak bu süsle
ıne şöyle yapılmalıdır. ki, bayramd.a~ 
ne çok evel olup bayramın onemını 

kaybetmek, ne de çok sonra olup ye· 
tişrilmemek gibi haller ortaya çı~rı:a~ 
•ın. Diğer taraftan bayramın tesırını 
bayram günlerine hasrettirmek ma~
ıadiyle yapılmış olan tak ve başka sus 
ler bayram bitince hemen kaldırılma
lıdır. 

Herkes bayram günleri en yeni ve 
en temiz elbiselerini giyecektir. 
Hayır cemiyetlerinin fakirlere ve

receği elbise ve eşyayı bu günlerde 
dağıtmaları uygundur. 

Devletin, hususi idarelerin, beledi
yelerin, bütün ulusal kurulların köp
rü, fabrika ve saire gibi yaptıracakla
rı eserlerin temel atma merasimi ile 
bitmiş işlerin açılma törenleri bay
ram günlerinde yapılacakttr. 

Kalıramanlar tribünü: 
En büyük sivil amir ile askeri ko

ınutana bir tribün ve bunların yanın· 
da da geçide iştirak edemiyecek üni
forınalı subaylaıa, yüksek memurlara, 
ınalulgazilere ve şehit analarına tri
bünler yapılmalıdır. Bu son tribün 
(Rahramanlar tribünü) olarak ayrıl· 
ıtıalıdır. Elçi ve konsolosların bayram 
tbrenine iştirakleri şekli ve bunlar i· 
Çin tribünlerde yer ayrılması geçen 
•eneLrde olduğu gibi ve kendilerini 
ağ:rlıyacak surette yapılmalıdır. 

Cumhuriyet bayramları renkli 
ve ış·l<lı olacaktır. Bu önemli esasa 
g(>re bayram günlerinde ve gecelerin
d~ ş lıir ve kasabalarda bütün resm! 
da:reler, belediye ve hususi idareler, 
C. H. P. binaları, Halkevleri, resmi 
\''! hususi okullar, müessese ve ban
kalar, ticarethaneler, ev ve dükkful· 
lar, deniz ve kara vasıtaları, istasyon
lar, limanlar, spor kulüpleri, şehir ve 

alanlarda özel tesisat yapılabileceği 
gibi bunların mevcut olmadığı yerler
de de büyük ateşler ve meşaleler ya
kılarak gece şenliğinin güzelliği ve 
parlaklığı arttırılır. 

İnkılabın heyecanını tazelemek, ar
tırmak i.c;i.n törene iştirak ettirilmek 
üzere şehir veya kasabaya yakın köy
lerden atlı ve yaya kadın, erkek köy
lüler çağırılmalıdr. 

Kara, deniz ve hava kuvetlerinin ve 
bütün okulların, sporcuların, ulusal 
cemiyetlerin ve halk yığınlarının tö
rende durum ve ödevleri vardır. 

Bayramda cümhuriyetin feyizlerini 
anlatacak, yayacak bir programla rad
yodan istifade edilecektir. 

Hükümet konağında Devlet namına 
yapılacak kanuni törenler bittikten 
sonra yerin en büyük mülkiye amiri, 
yanında oranın en büyük askeri ko
mutanı ve mahalli parti reisi olduğu 
halde Cümhuriyet meydanına gelir. 
Meydanda kutlama komitesi tarafın
dan hazırlanmış krokiye göre yer al
mış bütün grupların ve halk kütleleri
nin önünden geçerek ve her grupun 
karşısında durarak Ciimhuriyet ve in
kıl3p sevgisini besliyecek kısa sözler
le herkesin bayramını kutlar. Bu te
maslardan sonra yerine geçer. 
Mızıka istiklal marşını çalar, mı

zıka olmıyan yerlerde okul talebeleri 
hep birden istiklil marşını söylerler. 
Çok yayılmış olan onuncu yıl marşı 
da söylenebilir. 

Geçit resmi: 
Geçit resminin düzgün yapılması i

çin önceden tören durumunun kroki
ye göre düzenlenmiş olması lazımdır. 
Tören duruşu öyle düzenlenmiş ol
malıdır ki durum bozulmadan geçit 
resmi ı.ırasına uyacak şekilde mey
danda toplananlar biribiri arkasından 
gelebilsinler. 

a) Ordu (en büyük komutanın sıra
Jıyacağı üzere). 

b) İstiklal ve inkılap için canlarını 
ve uzuvl,.rını vermiş olan kahraman
ları temsil etmek üzere her rütbeden 
subay, erat, malulgazilerle, ihtiyar ga
ziler ve şehit anaları bayraklarla ge
çeceklerdir. (Geçit resminde yürüye· 
miyecek veya güçliikle yürüyecek 
ma!Ugaz:ilerin rahatsız olmamaları için 
bunlara kahramanlara saygı nişanesi 
olmak üzere ayrılan tribünde yer ve
rilir). 

c) Üniformalı yedek subaylar; 
ç) Polis ve jandarma kıtaları; 
d) İzciler; 
e) Mektepliler (en yüksek maarif 

•mirinin sıralıyacağı üzere). 
f) Sporcular, 
g) Ulusal cemiyetler (Kızılay, Ço

.uk Esirgeme, Türk hava, türk maarif 
Ulusal ekonomi ve artırma cemiyetle· 
-;, Basın kurumu ve saire). 

Halk yığınının ulusal kıyafetleriy-

Eski bir casusla 
yapılan mülôkat 

Londra, 14 a.a. - Daily Expreu 
gazetesi, geçen harpte, Amerikadaki 
alman casus teşkilatını idare etmi' °" 
lan yüzbaşı Fon Rintelenle yaptığı 

bir müliikatı neşretmektedir. 
Şimdi lngilterede bulunmakta o

lan Fon Rintelen !ngiltere'nin ya
nında harbetmek arzusunu izhar et· 
miştir. 

Londra mahkemesi, Fon Rinteleni 
ecnebilerin tabi tutulduğu tahdidat· 
tan affetmiştir. 

le geçmeleri uygun olur. 
Her kasaba veya şehre yakın yer

lerden gelecek köylüler de bu arada 
bulunur. Yalnız yaya ve atlıları biri
birine karıştırmamalıdır. Yayalar ön
de, atlılar arkada ve toplu bulunma-
lıdır. • 

Geçit resminden sonra: 

Tören bittikten sonra halk, kutla
ma komitesi tarafından sıralanmış ve 
belirtilmiş programa göre, eğlenceler, 
konferanslar ve toplantılardan fayda
lanır. 

Her yerin durumuna ve imkanları
na göre bu program şu maddelerden 
istifade edilerek sıralanır: 

a) Konferanslar: konferansların 

verilmesi için okullardan, Halkevle
rinden, belediye salonlarından, kulüp
lerden, cemiyetlerden ve sahiplerinin 
izni ile sinemalardan ve hatta büyük
çe kahveler gibi hususi yerlerden is
tifade olunmalıdır. 

Nerelerden istifade edileceği ve 
kim1erin konferans vereceği daha• e· 
veldcn kutlama komitesi tarafından 
tayin olunarak program için belirtil
miş bulunmalıdır. Bu konferansların 
konuları cümhuriyet ve inkılabın e
sas ve feyizlerini halka anlatmak ol
malı. 16 yıl içinde memlekette yapıl
mış başarılmış işler hakkında tenvir 
edici malumat verilmelidir. 

b) Müzik: bayram şenliğini arttır
mak için her yerde müzikten istifade 
edilmelidir. 

c) Gösterit: konferansların veril
mesi için istifade edileceğini konfe
rans bölümünde işaret ettiğin:ıiz yer
lerde gösterit için de istifade oluna
bilir. Gösteriler hava iyi olursa şehir 
ve kasabaların kalabalık yerlerinden 
ayrılacak halk meydanlarında da ay-

rıca yapılabilir. Eüyük şehirlerin bir 
kaç yerinde kasabaların hepsinde gös 
terit verilm~lwir. Parti, Halkevleri 
unsurları, öğretmenler, talebe ile me
murlar, devlet kurumları ve özel ku
rumlar ve cemiyetlerden ve diğer 
mümkün olan her vasıtadan gösterit 
için istifade edilecektir. Şehir ve ka
sabalarda tiyatro varsa onların da bay 
ram için hususi bir programla çalış-
maları, ulusal savaşa ve inkıliiba ait 
konuları göstermeleri temin olunma· 
lıdır. Gösterit için C. H. P. sinin Halk 
evlerine göndermiş olduğu eserlerden 
ve Maarif Vekaletinin bastırıp okul
larda oynanmak üzere maarif idare
lerine göndermiş olduğu piyeslerden 
istifade edilmelidir. Tezahürlerin tel
kin bakımından önem ve tesiri çok 
yüksek olduğundan cümhuriyet bay
ramı günlerinde inkılap anlayışının 

yayılmasına yarıyacak eserler tercih 
edilmelidir. 

ç) Her şehir ve kasabada yurdun 
kurtuluş ve yükseliş hareketinin ha· 
tıraları olan heykel ve anıtlarla şe· 
hitliklere toplu olarak gidilir ve bun
lara hürmet ziyaretleri yapılır ve çe
lenk konur. 

Bu ziyaretler sırasında ulusal dev
rimi anlatan, cümhuriyet ve inkılabı 
izah eden, vatandaşlara düşen ödevle
ri öğreten söylevler verilir. 

d) Halk kürsüleri (talimatına gö
re) 

e) Sergi ve müzelerin ziyareti 
f) Gündüz ve gece cadde ve mey

danlarda halk yığınlarının mızıkalar
la ve marş söyliyerek gezintileri (el
lerinde gündüzleri bayrakla ve inkı · 
labı anlatan yazılar, resimler ve lev
halar, gece meşalelerle). 

g) Maçlar, spor müsabakaları, gil -
reşler, cirit oyunları, at yarışları. 

Köylerde kutlama: 

Komiteler köylerdeki kutlama şe
killerini her erin gereğine uyacak 
yolda sıralıyarak tatbik programını 
kendilerine bildirir. 

Köylerin cümhuriyet meydanları 
bayramdan önce düzeltilecek ve ıtim
diye kadar meydanlarını hazırlama
mış köyler kalmışsa onların da bayra
ma kadar meydanları hazırlattırıla
caktır. 

Şehir ve kasabalarda olduğu gibi 
bayramın ikinci günü köyde bulunan 
halk bu meydanlarda (hava bozuk O·· 

lursa köyün müsait kapalı yerlerinde) 
toplanarak meydanda direğe bayrak 
çekme suretiyle tören yapa ·:ı.klar ve 
biribir!erin:: bayramlarını kutlaya 

1 
caklardır, 

Bütün dünyanın günde ismini yuz kere 

andığı ve kim olduğundan bahsetmediği 

• 

CAVUS MAJINO 
Fransız hududunu bir 

kale yapan adam 

l .. v·~:·d·~~ .. I M•ll1 iT ıııı•11111 

U zun boylu, 
güçlü, ku

vetli idi. Uzak
tan. boyu bütCn 
ayan azalarını, 

bu toprağın bü· 
tün büyüklerini 
geçerdi. Bugün 
daha daha bü
yük görünüyor. 
Büyük, Fransa 
kadar, fransız 

zekası. fransız 
dehası kadar bü 
yük, hak, adalet 
kadar büyük . 
Dünya dünya o
lalı insanları a
dalet, şeref ve 
hüriyet namına 

devlerle mücade
leye sevkedcn 
sebep ve hak ka
dar büyük ... 

Majino, bu • 
gün bir isim de
ğil, bir fikirdir. 
Majino, hatta bir 
tabutun içinde 
olsa bile o bir 
insan değildir: 
bir huduttur, bir 
settir, bir ordu 
ve bir millettir. 
Majl'no, bir asır, bir tarih ve bir 
medeniyettir. 

Bütün almanlar Majino'yu düşü
nerek dövüşüyorlar. Bütün fransız
lar Majino sözünü gurur ve itimat
la tekrar ederek döğüşüyor. İngil
tere, Tommie'lerinin şahsında Ma· 
jino'yu haykırıyor. Bütün cihan 
mırıldanarak başını sallıyor: Maji
no ! Hey! Majino ! ... 

Bütiin büyük tarihler gibi, onun 
tarihi de sadedir, temiz, ananevi 
mecrasında kJasiktir ve ifadesinde 
yüzde yüz fransızdır. Majino dün
yaya geldi ve dünyada buncaları gi
bi bir iz bırakmadan yapacağını 

yaptı da gitti. Fakat yaptığını iyi, 
seri ve kuvetli yaptı. Majino, yap· 
tığını o kadar iyi, o kadar seri ve 
kuvetli yaptı ki bu büyük adam ö
lümünden sonra daha azametli oldu. 

Ayağını hudutlarda kaybetti. 
Kalbi Paris'te idi. Kolları Vosges 
ve Alp dağlarından denizlere kadar 
uzanıyordu. O denizleri çok, pek 
çok severdi. Başı üzerinde cenup 
sahillerinin ve Afrika güneşinin 
parlamasını ne kadar arzulardı. 

Majino Lrenlidir. 1877 de doğ
du. Hukukta, siyasi bilgiler mekte
binde okudu. Devlet şurasında, 

yüksek merkezi idarede bulundu. 
Süratle yükseldi. Andre Majino 
1905 te Cezair umumi valisinin ya
nında bir mevki aldı ve oranın en 
meşhur simalarından biri oldu.1910 
da Bar - le • Duc mebusu seçildi ve 
milli müdafaa meseleleriyle alaka
dar olmıya başladı. 1913 te Dou
mergue kabinesinde harbiye müste
şarı oldu. 2 ağustos 1914 te tecilden 
istifade etmek istemedi. 44 üncü pi
yade alayının saflarında ikinci ıı· 
nıf askeri gibi muharebe etti. Ce
saret ve soğukkanlılığı sayesinde 
onbaşı veçavuş oldu. Gönüllü bir 
izciler ekibi teşkil etti. Majino, 
Verdun önünde ağır yara aldı. Par
lamentoya iltihak etti. Ondan son
ra vatana bedeni ile yardım edeme
diği için zamanlarını ona hasrede
rek, ilmi ile heyecanı ve ruhu ile 
yaramağa çalıştı: İri bir vücut, bü
yük bir ruh, iki değnek arasında, 
gün doğarken Loren ovalarının ü-l 
zerine yaslanan sisler gibi açık vo1 

mavi bakışlı Majino !... 
Loren'li olduğu ıçın Loren'in 

kapılarını kapatmak istedi. Çünkü 
Majino, daha ilk çağlardanberi el
ri silahlı gezen milletleri bili yor • 
du, 

M ajino ikinci Poincare kabi • 
nesinde 1922 den 1924 e ka

Jar harbiye nazırlığı yaptı. İşte, 
bütün hududu bir kale haline ge • 
tirmeyi o zaman düşündü. 1929 da 
harbiyede bulunurken bu muaz -
zam eseri on üçüncü defa olarak 
.~krar ele aldı. Mebusan meclisin • 
den bileğinin kuveti sayesinde bü-

Çaı>U§ Majino 

yük bir para kopardı. 
Andre l\fajino, 7 Kanunsani 1932 

de, büyük eseri bitmeden çalışır • 
ken öldü. Katafalkı başında vaktiy
le çavuşluk yaptığı 44 üncü piya
de alayından bir müntazir kıta a
lay bayrağı ile nöbet bekledi. 

Büyük vücudu İnvalides'e götü
rüldü. Cenaze alayında ellerinde 
asa üç fransız mareşali bulundu : 
Petain, Lyantey ve Franchet D'Es· 
perey. 

Majino çavuş aile beşiğinin 16 
kilometre ötesinde, "hat" ın kıyı· 

sında küçük Revigny mezarlığın· 

da uyuyor. Bugün Fransız topra • 
ğının o köşesi meçhul bir halde • 
dir, fakat yarın bir kıble olacak -
tır. Daha şimdiden Fransız topra • 
ğını korkunç bir silah haline getiren 
Majino'nun son ikametgahından 

geçerken asker olsun sivil olsun 
her fransız onu selamlıyor. 
Şüphe yok ki, Andre Majinonun 

bu muazzam eserinin tahakkukun
da daha bir çok şahsiyetlerin isim
leri vardır. Fakat asıl mesuliyeti 
üzerine alan odur. Nasıl mikrobu 
keşfeden Pastörse, nasıl Marn mey
dan muharebesini kazanan Joffre 
ise, 16 teşrinisani 1917 den itiba • 
ren Fransa'ya bir zafer rekzeden 
Clemanceau ise, "hat" ı yaratan 
da Majino'dur. 

Son gün... Son fırsat • 
BUGÜN 

U L U S Sinemasında 
• 

imdiye kadar yapılan revülerin 
en zenginini 

:Ierkeain beğendiği ,arkrların 
en güzelini 

bütün gördüğünüz danıılarm en 
yükseğini 

ALTIN ARAYAN KIZLAR 
Filminde bula<:aksınız. 

Ba§ Rollerde: 

DICK TOWELL • JOAN 
BLONDELL 

İli.ve olarak METRO'nun 
dünya havadisleri 

Seanslar: 14,30 - 16,30 • 18,30 
ve 21 de 

yerlerinizi evelden kapatını1 

lO ve 12 ucuz matinelerinde 

KARA ALAY 
ve renkli M1Kl 

----- n: 2193 -' 

baltıkta 

vaziyeti 
Londra, 14 a.a. - Royter bildiri .. 

yor: 
Times gazetesi arki Avrupa vazi. 

yetini tetkik ederek diyor ki : 
Almanların Battıktan çekilmelerf 

harbin başındanberi uğradıkları ikin
ci siyasi mağ!Ubiyettir. 

Birinci mağ!Ubiyet, Polonya hf., 
maye idaresinin GaliCfyaya kadar tet
mili planının akim kalmasiyle ve ce• 
nubu şarki Avrupa devletlerinin Ber
linden ziyade Moskovaya teveccüh 
etmesiyle vukua gelmistir. 

İkinci mağlUbiyete gelince: 
Bu Avrupada nazi rejimini daha 

ziyade fena bir vaziyete sokacak gibi 
gözükmektedir. Çünkü Baltık sahil· 
leri, asırlardanberi, alman menfaatle. 
riyle sıkı surette alakadar bulunmuı 
ve bu mıntaka her zaman alman nü• 
fuzunun hususi bir sah<!sı telakki e. 
dilmi'itİ. 

Almanya'nın terkeylemekte oldu. 
ğu memleketler üzerinde bugün hiç 
şüphe kalmamıştır. Vakıa, Sovyetler 
Birliğinin son zamanlarda Estonya. 
Letonya, Litvanya ile imzaladığı an. 
!aşmalar, bu memleketle siyasi ve i· 
deolojik bir istiklal bırakmaktadır. 
Fakat bu memleketlerin askeri kuve
tinclen yüz misli fazla olan sovyet as
ker: ... uveti bunların harici siyaseti 
üzerinde Almanyanınkinden daha zi• 
yade o.acağına şüphe yoktur. 

Şurası muhakkak ki, bu küçülr 
Baltık devletleri kendilerine has olan 
cesaretle istiklallerini muhafaza ede-o 
ceklerdir ve gerek demokrasi devlet• 
!eri nezdinde gerek Amerikada ken• 
dilerine yardım edecek dostlar bula· 
caklardır. 

Finlandiyaya gelince, diğer BaJ.. 
tık devletlerinin vaziyetinden farkla 
olan bu memleketin vaziyeti il.zerinde 
garp memleketlerinin siyast muzaha• 
reti ve bizzat Finlandiya milletinirı 
azimkar hattıhareketi son derecede 
müessir olacaktır. 

Alman tabiiyei!,, . .fen 

iskat olunanlar 
Bern, 14 a.a. - Bund gazeteslnla 

bildirdiğine göre prens Ruediger Voe 
Starhemberg, dahiliye nezaretinin ka
rariyle alman tabiiyetinden iskat eda 
miştir. 

Prensin A vusturya'da büyük bil'. 
rol oynadığı hatırlardadır. 

Romen vapurfan 
Akdenize gitmiyor 

Bükre11, 14 a.ı. - D. N. B. : 
Romanya ıcyrüsefain kumpanyası doh 

A;kdcnizi ve İskenderiye servislerini tim • 
dıden tatil etmi5tir. lngiliz limanlarına 
e11ya nakliyatı da tatil edilmiıtir. Miııt 
kumpanya, İngiliz ve fransız limanlarına 
giden vapurlar için sigorta ücretleriniıı 
Karadeniz nferlerinc ait ücretlerden se • 
kiz misli fazla olmasını bu karara ıcbep 
olarak göıtennektcdir. 

........................................ "' 
= Büyük Türkiye ~ -- Yazan: ORHAN CONKER : - -Türkiye'nin mesut ve kuvetli -
: bir büyük Devlet olması için ge- : 
: reken şartları tetkik eden bu ki- : 
: tabı vatan sever her türk genci : 
:;: okumalıdır. Satı~ yeri: Akba : 
: Kitabevi. -
'ıl 111111111111111111111111111111111111 ı r 

BAYRAGIMA 
TAZİYET 

YAZAN: 

Nurettin Artam 

ATATÜ RK'Ü N 
ölümü arkaaından yazılmtf 
:çfi yazılardan ibaret olan bu 
güzel hitap basıldı, çı,':tı. 

Fiyatı: 35 kuru, 

.<itapçınızdan isteyiniz? 
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Polonya hava kuvetlerinden bir P.Z.L. ''P. 27" 
bombardıman f ilosu 

1 HAVACILIK BAHİSLERt 1 

.Polonya müdafaasında 
kullanılan tayyareler 

Pof on adaki tayyare v molör fabrik 1 r1 
Polonya luıva kuvetlerini teJkil e· 

den tayyarelerin ıiOğu. kendi fabrika· 
lan ve mühendi leri tarafından rn a 
edilmiştir .Bu tayyareleri yapan iab
r !klar Va~ova civarınd Panstwowe, 
Z kaldy, Lotnkzededir. Bir de Lub • 
linde bombard mıtn tayyareleri yapan 
bir abr!ka dahi vardır. Polonyada 
1927 senesinden itibaren millı bir ha
vacıhk sanayii kurulurken, bunun en 
J' ;ıumJU bir §Ubelii Olan motor it\eri 
üzerinde de ehemiyetle durulmuş ve 
bu maksatla bir motor fabrikaıı yapıl
mı tır. Milh fabrikalar bir taraftan 

yarelerindc ilk defa olarak muvaffa -
kıyetle ta bik edilmekteair. 

P. 7. P. 11. P. 24 - Standart tipler
dir. Motörleri Jupiter Mercury ve 
Gnome - RMne K. l . En miıstıimel 
tip olan P. JI, lngiliz:lcrin Glostcr · 
Gauntlet tayyaresine yakındır. Aza -
mi sür'ati 230 mildir. 

P. 14. 255 mil ile, oldukça sür'atli bir 
tayyarcdır. 7.7 m. clört makin il tufek 

eya iki makine l m. \lci 

Oerllken FF. top, başlıca te~lihatıdır. 
Taşıdığı bomba SO kiloluk iki tane. 

millı ordunun tayyare ihtirac:ı.rıı kar- Wilk ( Woll ) - İlk olarak Paria 
şılarken, motor fabrika t da. Bri tol tiergisindc teşhir edilen bu aınıf mu
Pergasus ve Gnome • Rlıônc 14 N. gi- harebe tayrarelcri küçük ve rıı.rif 2c -
bi tanılmı İngiliz ve Fransız motör • killeri. madeni inpatı ve alç k kanat· 
Jerini li ans üzerine yapmağa ba la • 
mı ştır. Harpte kuUanılan Leh ta}'ya - lanylc bilhassa nuarı dikkati c:clbet-

Dikilide 
tetkikler 

İzmir, 14 a.a. - Evelki gün Diki
lı de üç zeb e lc daha kaydedilmiştir. 
Zelzele mıntakasını görmek üzere 
şehrimize gelmiş olan kızılay cemi
yeti umumi reisi ve Ağrı mebusu Hü
samettin Kural ve umumi müfettiş 
Dr. Mustafa Can>teJdn, dUn valiyi ıi· 
yaret etmişler ve hep beraber Dikili
ye giderek zelzele mıntaka:sını gez -
mişlerdir. 

Heyet, mıntakanın ihtiyaçları üze
rinde tetkikler yapmış ve halkın di
leklerini dinlemi,tir. 

Zelrele mıntakaiimda jeolojik tet
kikat yapan heyet de i~lerini tamam
laım,tı r. Heyet yarın da Bergama 
mıntakaaıntla tetkikata devam ede
cdrtir. Di kili'de yapılacak evlerin 
zelzeleye mukavim bir ıekiled ve tek 
katlı olarak yapılması dü üni.ilmek· 
tC<iir. 

D ikili lıalkı nın enkaz altında kalan 
tütünleri kimilen meydana çıkanl -
mı t ı r. T iltUn piy ası açılınca bı.ın

lann en evel sa.ttlmasına çalışılacak· 
tır. 

Mo kova - Sofya h v 
seferlerı konu~m ları 

Mühi diplom fi 
dolay11lyle tar 

onuımalar 

edildi 
M &kova, 14 a.a. - Moskova ile 

Sofya arasında bir hava bat ı tcsisin.i 
görüşmek Uıere Moskovıı.'ya gelmiş 
olan bulgar sivil havacılık şefi albay 
Boidcv dün akşam Sofya'ya dönmek 
Üzere Mo:skova'dan hareket etmiştir. 

M oskova. • Sof ya hava seferleri mu· 
kavelename 1 imza1'anmıştır. Fakat te
min olunduğuna göre müz:ak rel r, 
ha1cn Moskova'da yapılmakta olan 
çok daha milhim diplomatik görüşme· 
ler sebebiyle yalnız talik olunmuştur. 

Baıt diplomatik mahfillerin işar t 

ettiklerine göre, Moskova • Sofya ha· 

va hattının ehemiycti pek de o kadar 

fazla olmasa gerektir ve buna binaen 
albay Boidev'in başka bir vaı:ife a]a. 

Romanya Yüksek 
K nseyinın topl nhsı 

BUkrcı, 14 a.a. - Milli kalkınma 

cephe i yüksek konseyi, kıra1ın do

ğum günil olan 16 teıırinieveldc top

lantıya çağrılmıştır. 

r elerinin bu iki tip motörleri buradan mi~tir. Wilk, çift motörlU ve iki ki,ı. 
t min edilmektedir. Polonya .motör lik biı: muharebe ve pike - bombardı • 
fabrikası son senelerde Foka gibi ta· olar k kullanıldığı takdirde ba1tarafta 

mamen_ kendi eserleri olan motörler de 20 m. ı tor. 2 makineli tiıfck. Aynca - ----- --- -------
y apmaga baıılamıştır. . .• d ik. Uf k d h 

Polon alılar kendi fabrikalarmdan g~vde gerısın e 1 t e a a vardı_r. 
ka y k ı· t kn'k e emAk Pıke bombardımanlarda 660 llbrelık 

çı n ve enr ı e ı v ... • · b 1 -· ı 1 k ( p 1 bomba alır. Bu tayyarcnın e 1erı 450 
lerıyle yapı an tayyare ere ısaca · b . rk 'ki F ka .. ·m b. 
z. L. ) diyorlar ki (Polonya Millıj .ey~ır 1

8 
1 •o mboto~u rnlb 

1 
1 ~ 

H 1 k M · ' · ) • valnız ba tıptir. u taryareye enzlyen e ıerı 
avacı ı esscscıu nın . . . . __ 

h fi • · t kt d B n. ~~~ ba" 130 beygır kuvveunde 1kı motrl u ar cnnt a ıma a ır. u .... ..... ..- . . 
1 t . ı · " nla dır . Wy7.cl adlı bJr ant reaman tayyarcst 

ıca ıp en .u r • d 
var ı r. 

P. 27" Los , - Orta mesafelere ınab 

aus bir bombardıman tayyaresldir. Kı

sa ve serbes kana h ( Cantilever ) ve 

tek sa hılıdır. İnşaatı tnmaın~n made
nidir. 1200 beygirlik ild Bristol Pega
sus veya Cnome • Rhonc 14 N. motör
lUdür. Azami Ur'ati her iki tip motöre 
göre (273) ·e (285) mildir. 

Jlfewa - Lysander yapısınrta bir ke
şif tayyarcsidir. Fakat ondan daha ha
fif ve manevrası daha kolaydır. 

Daha harbin ilk günlerinde, Polon-

ya'ya yapılan baskınlarla ayısız tay

yareler tahrip edilmiş. hangar ve mey-
• l • LI 1 . ' l Bu tayyare erın r ı~susıyctı .. 1 e, danlarda y\lzlcrcc tayyare ele geçiril-
ba~ taraflarının ( lıa kon tn~at ) uze· • . . . 
l l 1 d B d mı-ur. Polonya tayrarecılcrı arasınd 

r ne yapı nuş o ması ır. u ayc e I , . . , v 

bomba atışları geniş bir kontı·ola tabi Almanların hava faıkıye mc ragmen 
t utulur. her tarafta kahramanca d(;v'Ü§Cn ve • 

Tcslihatı : başta. füse ajın üs ünde harp sonunda Letonya ve Romanya 
ve a ağıda olmak üzere üç makirıeli gibi yakın memleketlere iltica eden -
tUfektir. ısa uçu1lar için en çok la· !erin sayısı pek çoktur. Gelecek ya -
tıdığı bomba 6500 libredir. Normal U· 

_çuşlarda 20 tane 50 kiloluk, 20 tane de 
110 kiloluk veya 1300 kiloluk iki bom· 

badır. 

Bir defada uçlu u mesafe 1365 mil· 
di.r. Gece uçuşları için hususı tcrt' • 
batı, alıp verici rad •o transmisyonu 
vıırdır. İngilizlerın Han ley Pa e 
}-Jampclen tayy r !eriyle muka;-ese e
dilebilir. 

P. 23- Bu bombar ıman ve kısa ke· 
ş if tayyaresi yer ltücuınlarına pek el
\'eri lidir. Bir tek Bri tol Pegasus mo· 
törü ve S makineli tüfeği vardır. 

Sum - Btı tayyarelerin tekemmül 
ctmi§ bir tiptir. Şeklen P. ZJ c benze
mekle b raL r çift btikamet dümcnl i
dır. Azamı sür"ati 260 mil. 6 makineli 
tüfek ve 1300 libre ai;trhğında bomba 
taşır. 

Başlıca husu iye i, aşağı makineli 
tufcnk i'Uvalannın kabında içeri al ı rı 
mağa mü.sait bir vaziyette otuıudur. 
Bu usul, tek rnotörli.i mı.tharebe tay -

zılanmda, bu hareketlerden ayrıca 

bahsedeceğiz. 

O rhan A YDAR 

e lin Radyosundtı 

umu • 1 

ır ı 

neşriyat yapıyor 
Londr<1, t 4 a.a. - İngiliz radyoı;;t 

Jıin gece Berlin radyoaunda arapça 
nc!riyatta bulunan Yunus Bahri hak· 
kında arapça olarak aşağıdak i haberi 
vermiştir; 

Yunus Bahri, İrak hüktimeti aley 
hine propaganda yapmak üzere Bag· 
dat'taki alman elçili" i tarafından 
Bcrlin'c davet edilmiı idi. İrak h\ıkil· 
meti, Yunus Bahri'yi vatana hiyam:l 
cilrmü ile gıyaben idama mahküm et· 
ın1}tir, 

Tômirat m ünakasası 
l stanbul Derterdarlığından ı 

26 · 10 • 19.i9 t;ı.rihlDC mııs.~dı f .Perşembe 
iiııU lıtımbul deherdarlıfı Milli EmUk 

Mlidürlii u elnıiltme komisyonu ud ıındı 
19lll~ lira 4-9 lnıruş krıif bedelli Dolma • 
bıı.hcc 51\rayt müştemllatıııd~n ~rayın sa • 
nundn ve Hay ettin 1 l<ele~inln yanındaki 
da.irenin tamirııt ve tadilatı ioı kapalı .ı:arr 
ltftutile eksiltmeye konu\nıu~tur. 

Mu' avı:lı:, Rkslltme bayıııdırl k &ene! 
husa~i ve fenni ıutnıımclerile proje ke 1 
h[ilhuı \'t buna miıteferrlğ evrak Milli 
Eınllk Müdurlüğünde görülebilir. 
Muv:ıkkat teminat (1440) liradır. 
t teok)iluin t ... klif mtlrtuplıırı ve cnaı bir 

teahhUtte 15.000 lira.hl: bu iıe benıer i 
yapu~ma dair idarelcrindeu al ı nı~ olduk -
!arı vesaik istinaden 1 ·tanbul vil yetine 
mUracutla ckft!ltmcden sekiz giln evvel 
l.ınmıı; ehliye ve 1939 yılına ait Ticaret 
Odası vı:sika.larını havi kapalı nrflarmı 
?ti • 10 • 1939 tarihine nınsadif Per embe 
giinil nat 14 de kadar komisyona tcvdiilc 
aa ı ıs de zarflar ac11ırken kGm ~yonıl~ 

· uır bulunmaları. ( 7848 - 4979) 15010 

Halkevi bina Si yapl nacak 
Erzurum Cümlı -..u iye t H alk P ,. , 

' İ i Baıkanlıjından : 
Kapah zarf usuliyk eksiltmeye ko· 

:ıulan l!f: ErJ:urumda yeniden yapıl · 
makta olan belkevi binasının ikmal 
inşaatı u. 

1 - Bu işin bedeli kcıfi yirmi bir 
üç yüz kırk altı lira dokuz kuruştur. 

2 - Talipler bu işjn evrakı fenniye 
sini Erzurum parti başkanlığmda mü 
teıckki l komisyonunda okuyabilirler. 

3 - B u i~in muvakkat teminatı 1421 
lira 46 kuruştur. 

4 - Eksiltme 23 '0 1939 pazart~si 
giinü aat 13 de Erzur ı•rı parti bat • 
!i:anlığında miit şckkil komisyondı> 

yapı laca k tır. 
5 - İstekliler eksiltme güniinden 

ie kiı gün evci vilayet m;• ınına mü
racaatla a lacaklan vesika ile 939 yılı 
ticaret odası na mukayyet bulund uk -
!arına dai r vesikayı dördüncü madde
de yazılı eksiltme ~iinünUn saatinden 

bir saat evci teklif mektuplarlyle bir
likte makbuz mukabili komisyona ver 
meleri llizımdtr. Bu saatten sonra ve
rilen mektuplar bbul edilmediği gi -
bl postada gecikmeler de kabul edil -
mcz. (7989-5102) 15054 

İnşaat müna kosası 
Kocael i P .T. T. füdürliiiün· 

den : 
Adapazarı telefon müşeddide bi

ruuı inps.ırun 9. 10. 939 tarihinde i
halesine dair olan ilanı sabık hü • 
kumsilz olup aşağıda yazılı mevad İ· 
15.n olunur. 

1 - Adapuarında telefon mü,ed
dide merkezi inşa ı açık eksiltmeye 

Saulllı - Maltepede, Onur ıolı:akta %! 
No. lu bakkıllı evın bitişiıdnde ufaltı 
cöril.r manzara ve hava itib;ırlyle eo ııu-
ıel bir meYkide ar Bııkkald n sorula· 
cak. 3801 

J1 ctltı PttJıi ucuz oromobrl - Sağlam 
ve l~ler bir vaziyettıı. 'M es i ıaııtlerinrle 
fi : 2470 den Hık in Süha. 38 S 

A ctıl :tıtılıl - Tak ide llM p\ıılralı 
Chreysler (radyo vıı kalöriferll). Mlira
caat Samanpnarında Bakkal Mehmet 

Küçük ilôn şartlan l 
Dört aııtırhk kiiçük ilinlardıın : 
Oıı delil ıçın JO Kuruf 
1 kı dtd ıı;ın 50 Eı:uıu~ 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Doıc del ıçın B(I Kuıu~ 

kon ulmu ştıır. 
2 - Yapılacak işin keşif 

8790 lira 88 k\l.ruştur. Bn işe 

bedeli Bulum. 3804 

Devamlı küçük ilanlara n her de
fası ıçm 10 kuruş alınrr. Me elli, 
10 defa neşrcdilecrk bir ilin ıçın 
140 kurue lınacaktıı Rlr Jı:oloy • 
lık olm2k üzere her aatrr, ıı;eJime 
~rolarınd~kı boşluklar milsıesr..a, 
30 h~rf hihar edilmiştir. Bir lıU -
çuk ilin ızo harften ibaret olın:ı -
lıdır 

ait ev- Satdrlı. arsatu - Sarı kii4k Autürk cl\cl. 
üzerınde U(uz [iyatl . Sanayi Cııd. No. Tak; 

A - Projeler ve binanın 
planı 

vaziyet 
32 Ti: 1953 3807 Dört satırdan faı:lı tıer utır l~ln 

beher seferine ıvnca on kuru, a
lınır. 

B - Keşif hti11isa cetveli 

Sıu/rk - Canka:,ıa Cad. il•erln•le arsa
lar metresi 5.S liraya. Saııayi Cıtd. o. 82 

ve ölçü Ti: l!ISl 3808 
Küı;ük llinlarm 120 harfi geçme
mesi l,hımdır Bu miktıırı geçen 
ilinlar aynca PtLI t rihine tlbi • 
diı. 

cetveli 
C - Naha vekaletinin genel ve 

fenn1 şartnameleriyle binaya ait hu· 
ıusi fenni şartname. 

D - Mukavelename müsveddesi 
ve açık ek iltme ıartnamesi olup i5-
tiyen!cr bu evrakl her gün İt:mit po 
ta telgtaf müdürlü ünde göre ilir -
ler. 

4 - Ek!iiltme 18. 10. 939 tarihine 
rastlıyan çar§amba günü aaat lO da 
İzmit P. T. T. müdürliiğunde teşek
kül eden komisyon huzurunda yapı
lacaktır. 

Sııulrk - Kıv;ıltlulercdı: Guven evle· 
rinc iden yol üzerinde parsellcmmi llr· 
salar. Sanayi Cad. No: 82 Ti: 19r,3 

3809 1 
. Sıcak sulu kaloriferli - Tam l<oforhJ 

Suılık - Aı_ kullanılmt$ T~;mosı!on. fon. oda bir hollü b rinci !<at yazıhaneye 
kiive-ı .tefcrruatıyle • tılıktır. 1' ıraoıılıın ı.'lverı ![ daire kiralıktır, Klinm Özalp 
cadde_aı Mcrkc.: ;ıp ı tıınanı k.:ıpı ında ga- cad. Ktıll\llh Ap, Na: J() 38!ı0 
retccıden sorulma ı. 3847 

• 
Sııcrlık otomobıJ -. Şevı.,let mark 935 

modeli 1251 plaka numaralı ta i otomobi
li. Bahçeli evler 81 numaraya miiracaal. 

3863 

S;ftılılt pullar - Kollehiyof) ve pı:r:ı • 
kcJl(),, haldı: pull.ar &atılrktrr. Yeniı;ebir 
mc rutiyet cad. Tiıre soka.k Kişmir nde 
Ap. kat Z No. 3 3868 

Kiralık daire - Yenisrhir Dt'nlirtcpe 
Uı-uıx 50k:rk 4 No.lu evın yedi odad:ın i
baret ol&n muıambalı ve ya• lı boyalı kQP· 
forlu dam:ai kiralıktır. 38~S 

Kiraltk Lıilt Yılla - Btiyüh. ve mu ena 
ıı.1lonları havi tarz! ~. semti ın"r.kczi 9 
odalı. k lorifer, şdmine, ganj, parlcc, te -
lefon ilih. Müsait şrraitl'l. 'lelefon: 1900. 

S - İsteklilerin bu işe ait 659 li
t'a 32 kuru muvakkat teminatı t:mit Kira it k. : 

ıos 
Klril.Jıi - Bahçeli Evler mcıhall<'siııdc 

asfalt ilıuindc bldnci duraku S odalı ti 
\im ıralı müııtıı.kil Cll kiralıktır. (Tc.leıon: 

P. T. T. müdürlüğü \'ezncsine ya ır 3!110) J.8<i5 
dıklarına dair makbu~ veya .ıyanı KırRfık 5 odalı Dairt! _ Balranlıklar<U 
kabul banka mektubu ile ihaledı.:n en Bil e sokajındı 4 numaıah apartmıındıı 
az sekiz gün evci en aşlğı 6000 lira- nez.arcti klmileli 5 ah. konforlu bir da-

ire klralıkıır. Apartıman. Çankaya cadde· 
!ık yapı işini bir defada ba. ardıkla • &ine otu.ı: be metre ve otoblia dur"iına 

Kiralık - Bakanlrklıır kar ı&rndıı Ka • 
nudil M:ıkak No, S7 üc; veya dört geni o
Wılı kuU nı1lı bir daire kirnlrktır. Tel : 
2Z74 38ô6 

rına dair referaııslariy1c Kocaeli va· da. iki d:ıkilia nıesafederlır. Tel: 6169 
Kirotlrk - Bir bay veya bayım iclo aile 

nezdinde l oda kiralıktır. Y. fehlr MQ -
rutıyet cad. Tiırc ııJı: 'Kismir zade Ap. 
kat 2 No. S oe nıÜl'llcaat. 3867 liliğıne mi.ıracaatla alacakları ehliyet 3832 

vesikas ı ve ticaret oda ı vesikalarını Kir.ıılık - 4 odalı ucuz dıııreler Yeııl~e· 
2490 No.lu kanunun tarifeleri daire· bir jandarma okula Y nrndıı 11 fıı1ttan lOO A 

metre ıneııalode E. Kansu Apartmanında ranıyor : 
ı>İndc hazırlıyarak eksiltme komi • Apartman içindekilere milracaat. 
yonuna müracaa lan ilan olunur. 3743 

(5118) 15057 Kır alık Irat - Geniıt 4 oda v.s. Sabit lkl Araruyor - Yapılmıkta olan 1ctlçıtk e.., 
gıır lirop ı bfiCe her türlil konfor clha:ı ve !erden B tipinde satılık bine anıru1or. 
teıi atı. fevkallde ne.ıaret, İç ~kanlrk kar Sanayi C d: Na: 82 Ti: 1953 3805 

Cami tôm ir ettirilecek sm Kızdırmak ıoltak. Tel: 6046 3765 Ev aranıyor - İlk y;ıpılan ı SO nl~ 

En:incan M U.takil Vak•fl ar Me
aıur luğundan : 

1 Erzincanda Hacı İzz.ct paşa cami
inin 15668 lira 12 kuru bedeli kc ifli 
inşaat ve tamiri yeniden kapalı zarf
la 12 ıo. 939 dan itibaren 15 gün müd 
detle l'ksiltmev~ konulmu ·tur. 

2 - hteklil~r ek:>iltmc ve keşif ev· 
rakını bedelsiz olarak Erzincan va -
kıflar idare inden alabilirler. Eksilt-

de vakıflar idaresi bir.asında yapıla · 

caktır. 

3 - Eksiltmeye girebilmek için 117S 
lira 10 kuruşluk muvakkat teminat 
verilmesi \•e ticaret od.ast vesika ı ve 
20000 liralık benzeri iş yapm11 oldu· 
ğuna dair vesaiki ihaleden 8 gün evcl 
vakıflar jdaresine ibraz clmeled rn -
zımdır. 

4 - Teklif mektuplan 26. 10. 939 
günü saat 14 de kadar komisyon reis
liğine makbur mukabilinde verilecek· 
tir. Postada olan gecikmeler kabul e-
-tilmcz. (8269 - 5226} 15170 

İ nşoat münakosa s ı 
Ç nakkale N e.f ıa Müdütlüğün· 

ılen : 

l - Kapalı zarf usuliyle ikinci defa 
olarak ekınluneyc konulan iş Çana·· 
kale Vlayeti E.ıine kazası dahilinde 
yeniden yapılacak haı:.ta ane binası 

inşaatı o up bedeli kaşfi 72923.02 ku
ruştur. 

2 - Bu İ§e ait evrak §unlardır 
A - Pl~n 
B - Eksiltme şartname i 
C - Hu uııi ve fenni artnamc 
D - Flat bordro u mesaha cetveli 

ke~if hülaı;aıı ı 
E - Mukavele proj esi 
F - Ba)'ındırlık İıJleri genci şartna 

mesi 
L -Te viyei türabiye ve kii.rgir in

pata ait fenni şartname 
1 - Dahili elekttik ter.isatı ile &ılıiy 

tesi ata ait umumi fenni şartndme 
3 - İhale 2-11-939 tarihine rasth· 

yan perşembe günü saat 15 de Nafia 
Müdürlüğü binas ı içinde toplanacak 
komisyon huzurunda yapılacaktır. 

4- - Eksiltmeye girel.ıilmck için ta
.iplerin en aı: kırk bin liralık bir bina 
yaptığına dair vesika ile 4896 fa 95 
kuru luk muvakkat teminat ve ihale 
gününden 8 gün evel Çanakkale Vilii· 
yet makamına müracaatla a a '(lan 
ehliyet vesikalarını ve ticaret odası 
vesikası komiııyun verilmesi lazım 
lır . 

5 - İnjaat müddeti işe batlama ta· 
ilıind.n itibaren 270 iş glinildilr. 

6 - Teklif mektuı;ları yukarıda ya 
'"ılı gün saatten bir aat evelinc kadar 
makbuz mukabilinde komi yona veril

esi llizımliır. 

7 - Posta ile gö ıd!rilec~k n1ektup
latın ihale glinil saat 14 de kadar ko
misl .>na gdmi olma ı şarttır. Posta· 
daki gecikmeler kabul edileme,.. "8376 
5296 15234 

Kıra/re - Veni$chir Bakanlıklar lr;araı· den &atm alınacaktır. Sanııyi Cad. No: U 
111 Mı: ru lyct cad. Konur sokalı 21 No. Ti: 195.3 3806 
S o a 1 salon muşanıbalı banyo ve kurna 
lı:onfor aanle temiz bir dıire bahceli. 3773 

Kıra/ılı Dırırtı - Yeni ehlr le Sellnik 
cııddeslnde Baı;ara ap rtmanmda ikinci 
k•rnı be~ o alr konforlu bir daire kiro . 
lıktrr. Bekti Remziye mlıracaaL 3785 

Kiralrk Dü.üan - Po5tane caddrsinde 
ticaret o;lasr yanında 52 numarah dülrlrin 
kiralılı:ur. Apartmaa kapıcı ına müracae 

3788 

K/ıalıll - Yenişehir Sıhhiye Karııırm
da Uı;ur Ap. dı gayet kullamılı tam kon· 
forlu 4 odalı bir dairesi mürauat Ti: 
185li2593. 3800 

Kiralık - Mamııkta Kaya~ Cad e inde 
No. 3513. Ev. 3 oda Mutbak. banyo. arka· •t önü bıhcc, elektrık ve lll ucuz klralılc
tır. Kı~ılay İdare memuı-u Emin'e müra· 
caat. 3810 

Kir11Jılt oda - Ulus meydanı ci arı Me
tt Ap. aile nerdiMe 1 veya 2 bay icin. Zi
raat mstıtilıii Ti: 21'45 den 7(1 Enver Gölı.
Hirk'c milracut. 3815 

Kiralılc - Hava.dar mliıt \il bir oda 
kiralıktır. Maltepe Akınc ılar No: 3 Tel: 
3441 - 67 3836 

Kiralrlc - Ucu~. kullanışlı daireltr. Mal 
tepe ilk dur k. Ustun soıt.k nihayeti. Yeni 
evler saha ı. Duı ay Ap. İçindekiler,,. mii
raeaat. Tel: Hi54. 3845 

Kfrıılılt C>aireo - Dört oda. hol, banyo. 
eleklrik. lıavaguı, au. Önct!b ci, Kurtulu , 
Toprak1 ık Ancın sokıı.k Hal.:man apartı • 
nanı. Trl; 2048·2<118 3846 

Kiralık - Belediye cl1111rın.d~ Ali N ,,. 
ıni ap rtmarundıı kaloriferli kiralık dair-c 
altmdaki yuılıancye murocaaL 3849 

Muh telif 
EJirne Maarir 

Cin i Azı 

------
Ekmek 112.000 
Korun eti 12. ·oo 
Sadeya~ı 7.3CO 
Odun 210.000 

yiyecek ve 
Müdürlüğünden : 

Muhammen 
bedeli 

Çoğu Kuru S. 

- -
155.000 8 25 

18500 35 00 
10.500 120 00 

285.000 1 80 

Odil aranıyor - Alrnııncumdan l tUı -
de edilir bir bay biı- oıh arıyor. Ulusta 
K.M.'t melttupl~ mur cut. 3835 

Bir m1Jrebbiy<1 11rıru,1or - EGkiııe!ıfrde 
iki kltilik Bile yaııınd on sek.iz .,-lJlı: ka 
çocuğa lnıtilir veya trıı.ns12 mUrebbiJ'e 1. • 
ranıyor. Seraitin Gök&u aparımanı Dr. 
Supbi Arcn'a bildiriloıcııi. "837 

Te::a~htıır aranıyor - Tcrxlllk • i.ııdm 
anlar tezgahtar \"e 1ezgablar ya.ınııima ih
tlyac vanlır. İkinci Anafarta~d. M. 

3864 
Aranıyor - A :ıra hıırkim'le h=ııt • 

bir müesııeııııde iyi bir iı verilmek lhen: 
aııkeri veya eivll yıihck melr:tep mezun 
bir ıent aranıyor (T.1.T.) Postrest.ıın Çan
kaya adresine milraca t. 3860 

ş arayan la r : 

iş ar,,or - TUrkce ve FtllJ'l ızC'I a-
hııberat ve lnpat i•lerirulc c;alıeırnq ıcc.
niheli Muh~sip ia •nımalı:tııdır. Po.~ kıı· 
t1.111u 1026. Yeniıchlr. 3802 

1 11rryor - Gündüzlııri ıaat 2 n k.ııdar 
ı; Jıımak ürere bir bayilJl daktilo ve yazı 
lıslcrl arıyor. Ulııs, llAn memurlnhıDA mü
racaat. Tel: 1064 3811 

f ıırı7or - lnşnat islerinde tecrtibell 
bir mühendıs sermayeli birbırle oruık ve. 
ya müteahhit yaıırnda bir iş rauıakt.ıdır. 
Ulust S. rumuzuna mektupliı mUr caaL 

!82l 
t~ arıyor - Bir bayın .A lmıme<1. Frao • 

ll(;a, İngiliz ders verme. tdir. Ulusta 
L.H. rumuzuna mcktuı:ılıı mürııcııat. 3851 

/ş arıyor - 1stııııhuld~n gelmiç mahir 
bir bayan tı:rıl imdilik evlerde <likit di· 
lcecektir. Aaı.ı ec\., ler telefon! 28Jll z• 
müracaat edebilirler, 3853 

yakacak alınacak 

İlk Te· 
minatı 

Lira K~. 
I"ırdırmanın 

gtinü aati sekil 

960 00 26-l0-939 pergemle ıs kapalı 
4 6 00 w 

985 00 .. '• .. 
385 00 .. " 

tdarenıize bağlı yatılı orta okıılların Mayıs 1940 sonun kaclar ihtiyaçlan 
olan cins ve miktarları yukarda yazılı dört kalem erzak 1 l biriııcitcsrin 

1939 tarihinden itibaren JS gün müddetle \•e kapalı zar(Ja eksiltmeye ko
nulmuştur. 1:.teklileriıı şeraiti öğrenmek Ü<!ere her gUn Maarif ld resine ve 
kırdtrmaya iııtirak i~iıı de 2 90 sayılı kwunun 31 i la l ·nci m dıJelemıe 
göre teklif mektupların ı bazırlıyaral b ... lli giin ve s.ıatte koıni yona b 
vurmaları illin olunur. (ll3eO 5297) 152~~ 

nu ahn c 
Mameki Sy. J P. A . S tm Alına Komi yonund n : 

Miktan Tem!nat bedeli 7,?,S Muvakbt lh le tarihi Glinii S t 1.1 uHl 
temin l 

Cinsi Kilo Lira Lira Kuru~ 
Ekmek unu 250.000 32 00 2437 511 18.10.939 Pn$em c 15 K pah 

l - Tunceli vilayeti K lan kuaeı •la bu!ıınan janchrma bırliklcri ht y cı 1 in 
palı zarf uıııliylc ek lltmere konulan c:okmck unu.ıa aıt m liimaı yul.uıy~ ~ıılmı ır. 
ı - Tahmın beJ 11 ile r;.7,5 ma\·akkat teminat ıutun muhaosınd:ı u5tenl :tl!r. 
3 - Sartrı.amesi her zaman .,...m alma komiıyonuoda gostculclı 1 u:. 
4 - ihalesi yukamla yazılı gün vc ı<aaıte satın alma koınıııyooun-!a ya ı cıı.k ır. 
5 - Teklif nıckturıl rırun mezkfır ıı:ün ve ~a tten bır unt eveH c: '1ıl r .makbuı ıı· 

lrobillnde satın alma ko:niı.ııonuna teslim ed:ım· oinıaın •İzınıdır. l o ıı vakı tc ~ 
ıhhllr kabul edilmez. 

6 - İstt'klilerio lcanuni eekildt muv.ıılilcat t,.minat falki ile b' !il· e tİQret odaııın • 
musaddak mutcıalıhl•'ik ve lku•f1ı du muh\lrlli :ı:oıcfa koywal u ınecbu idır. 

(~205.583 ) 15187 
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-- MiLLi MÜDAFAA 

Musiki Gel. Erbaı haurlama 
Orta okuluna talebe ahmyor 
1 M. M. Vekaletinden : 

)'eti b'Anlı:arada rıyascti cümhur bando he· 
zırJam~naıındaki musiki gedikli erbaş ha · 
larak tal 0~ta okuluna yatılı ve parası.ı: o · 

2 - oe e alınmıya baslanmıştır. 
flca da kulun tahsil derecesı ortadır. Ay· 

3 _ Kcıleki dersler okutulacaktır. 
a) 8 aydı ka?ul şartları : 
b) v~ ıınıflı ılk okulu bitırmiş olmak. 

henk]i u~bd~nun teşckkülatı dlizgun ve a 
c) A. •11 atı Yerinde olmak. 

•ikiye :ı~· ~·~· parmak teşekkülleri mu · 
i:ı dih:gu erışlı olmak (di leri tamam, ağ

d) K n._ ~llerı tab;i) 
•e seci;~dıaı _ve ailesi kusursuz bir ahlak 

e) l' .sahıbi olmak. 
la olınae~~ılı: tahsil m!iddeti iki seneden faz · 

f) 14 • 
boy ve •• l 7 Yaşında olmak ve yaşlara ait 

g) B aı:ırlıkta bulunmak. 
tcrir ,;;ı~e gördüğü tahsil derecesini gôs. 
butunrrıak etname veya ta diknameyi haiz 

h) Ge!d:~. 
•ıe1ı1r d 'ır. 1 okuldan, darsten, vukuattan, 

{) Şeh~r~mlarından çıkarılmış olmamak. 
lunnıık. ır 1 olmak ve musikiye hevesli bu. 

4 - B )'erlerin ~ şa~tları taşıyanlar buludukları 
tekler v as erlılt şubelerine milracaat ede · 
kert lia c askerlik ubelerinde bulunan h· 

ıırlıına e, Orta okullarla. Gedikli erbaş ha· 
lartlllrı ~rtı okullarına ait kaydı kabul 
\Ube Yo~ a. Yazılı vesikaları tamamlatıp 
fetti•li4iu ıle .. Ankarada aakerl liseler mü • 

İstida ne: gonderllecektir . 
teklilcr lar~a adresler sarih olacaktır. fs. 
~rden h t4&rıltnadıkta bulundukları ver · 

s _ Karcket etmiyeccklerdir. 
ile ınn aydı kabul lcin askerlik şubeleri
ile kadracaat 20 • birinciteşrin • 939 tarihi

ar devam edilecektir. 
(4g40) 14gg7 

Bir binek otomobifi alınacak 
an:l\1. M. Vekaleti Satın Alma Ko-

l ~nı:uıdan : 
)en bi Muancn gilnde talibi zuhur etmi • 
ekıil~ adet bınek otomobili yeniden açık 
de)j 3l 0e1e. konulmuştur. Muhammen be . 
liradır O lıra olup ilk teminat miktarı 240 

2 -· ~Ünii Açık eksiltmesi 23-10-939 pazartesı 
Yonun~a.at 15 de vek let satın alma komiı· 

3 _ a Yapılacak,ır. 
riilcbıı~ilrtnamesi her gün komisyonda gÖ· 

4 
ır, 

l'lııdd;ı ls.telı:literin kanunun iki ve üc;iincil 
ttlhfnıterıııde yazılı vceaikle birlikte ilk 
lniay0 nd ınbektup veya makbuzlarıyla ko • 

a ulunmaları. (5078) 15044 

Arap sabunu ahna<ak 
bli~· M. Vekaleti Satm Alma Ko· 
M~Obundan : 

... Uteahh't 
rürıii 3 0 

1 .nam ve hesabına 10.10.~39 
illetine'. OQ lrı!o arap sabunu açık ekıılt-
1l'ıl cUnu•teku çıkmadıtmda.ı 20.10.039 cu· 
••tı11 at Slat 10 da açık ekı;iltrne suretiyle 
tdilen f!nacaktır. Beher ldlosuna tahmin 
•iltnıt 1Y•tı 27 kuruştur. İsteklilerin ek· 
ları ile ~n \'e taatında 61 liralık teminat
da buı,1 1rlikte M. M. V. satın alma KO. 

llınalan. (5267) 15231 

Ranıa yapllnlaca 
~. ~ 

-· • • • - ~1 K -ıay .• _ ... --·- ~ ..... o-

l onundan : 
- A.-•--~la •....arada bulunan hangarlara ıabit 

le'li~~ .ranza•ı P zarhkla yaptırılacaktır. 
tf t -:-ıeli Çl61S lira S2 kurut) olup ka
lg 1:zıınat mıktan 243 liradır. Pazarlığı 
klİ ,93~ çar§amOO günü saat 15 de ve
br et llltın alma komisyonunda yapılacak
nıhı. lıteklilerin muayyen gUnde kati te
bqı t ve kanuni belgeleriyle komisyonda 
--.... Utunalan. (5287) 1Ş232 

-.... MALiYE VEKALETi 

Eski paralar hakkında 
Maliye Vekaletinden : 

1 - 2257 numaralı madeni ufaklık pa 
ra ,__ . . . dd . . b· 'Lilnunun sekızıncı ma esı mucı -
kı_nce ı:nevkii tedavülden kaldırılan es 

l l bronz beş ve iki buçuk kuruşluklar
a 'k 

t 
nı el bir kuruşluklar 31 K. evel 1939 

ilt'h' it ı ınden sonra devlet borçlarına mu 
ıı"bi~ gerek malsandıkları ve gereks_e 
lııne veznedarlığını ifa eden ve zı· 

raaı bankalarınca dahi kabul edilmi
l'etektir. 

bu l3inaenaleyh ellerinde bu nevi para 
da lunanların bunları mezkur tarihe ka 

t devlet borçları mukabilinde mal
•andıkJariyle merkez ve ziraat banka
lı !Cıbesine yatırmaları ilan olunur. 
..........___ (50S9) 15228 ....__ 
~VAZIM AMIRUCJ 

Manej yeri yaptırılacak 
J\) Ankara Levazım Amirliği Sahn 

1
rna Komiayonund n : 

•er"':" .o\yazağad ıuvari binicilik okulunda 
nei'ıt "~ kcısif cewellerlne göre kapalı ma· 
ihaı Y;rı yaptırılacağından kapalı zarfla 
teı· es! 21 - Birinci Teşrin · 1939 Cumar
ıııe:ı gunü saat 10 da y pılac:aktır. Muham· 
tık k ıif bedeli 30283 lir 90 kuruştur. 
ve teminatı 2271 lira 29 kuru tur. Şerait 
ola lı,ııf c tvellerı bedeli mukabilinde ait 
ihafliu şubeden verılebilir. 1s eklilerinln 
l-'ct e ı:Lnuııden en az s kiz gün evvel vili
vcıi~afia fen müdUrlül-lerinden alacakları 
bir alariyle beraber belli iin ve saatten 
ııı .paaı evveline kadar teklif mektupları 
mı ındıklı"da komutanlık satınalma ko-

•ıronuna vermeleri. (5022) 1S014 

Pirint ve b· .gur ahn cak 
J\ı Ank rn Levazım Amirli~i Snhn 

•
1
rna Komisyonund n : 

3 S- Sarıkamış mıntakası Sa. Al. Ko.dan 
ton• arıkamış mıntak larına bn lı garni . 
tin ayın 2. ci Teşnn. 939 d.m 2 ci Teş
Cak 9-t.O kad"r ihtiyaçları için &atın alına -
tık Ptrınc, bulgur, miktarı a~ağıdadır. Sa. 
a]ı arnı için 1 ıs to-ı pirinç 140 ton bulgur 
lir~·taktır. Pirincin tahmin bedeli 25300 
l?ıl ılk teminatı 1897 lira. bulgurun tah -
ra~ bedeli 1 S400 lira ilk teminatı 1155 lİ· 
fa.dır. Kırs için 18700 ilk teminatı 1403 11· 
ıll 1

[· Eksiltme l 20-10·1939 cuma güııü 9 
l'on .. ~ ar~sında mıntııka satın alma komls-

·-uda raı-ılaçaktır. Zarflar muayyen iiiı· 

attm bir •at evol komlıyona nri~it o
lacaktır. Şartname lrolordunun ~.ekmıl gar
nizonlarında mevcut olup her gun her yer
de görülebilir. (5043) 15021 

Buğday kırdır1lacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Siva& ve Zara garnizonlarının se -

nelik ihtıyac;ları olan 1300 ton buğday kır
dırılması kapalı zarfla eksiltmey~ konul -
mıı,tnr. 

2 - Muhammen bedeli 20930 ve muvak-
kat teminatı da 1570 liradır. 

3 - Jhalesi Sivasta tümen komutanlık 
binasındaki komisyonda 21-10·939 cumar • 
tesi günu snat 10 da ya~.ılacakt!r. _ 

4 - Şartnamcai her gun komııyonda ~o-
rülebilfr. . 

5 - İ!tekliler kanunun 2. 3. ncı madde · 
!erinde yazılı vesikalarla ilk teminat ve 
teklif mektuplarını gene kanunun 32. ~3. 
üncü maddeleri mucibince ha..:ırlıya~ak ı -
hale saatmdan bir saat evel komı~yona 
vermiş bulunacaklardır. Postada ıecıkme· 
ler mazeret kabul etmek. (5097) 15051 

ULU! 

SIHHAT VE İÇTiMAi M. V. 

Demir kepenk yaphnlacak 
Sıhat ve içtimai Muavenet Ve

kaleti Hudut ve Sahiller Sıhat Ü· 
mum Müdürlüğünden : 

Umumi müdlıtlük binası ile müşte
milatına açık eksiltme ile demir ke · 
penkler yaptırılacaktır. 

Keşif bedeli 6865 lira, muvakkat te
minat Sl4 lira 88 kuruştur. 

İhale 16 · Birinciteşrin - 1939 pa -
zartesi saat 14 de Ankara umum mü
dürlük satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

Taliplerin on bin liralığa kadar bu 
gibi işleri yaptığına dair ve ika gös
termeleri şarttır. 
Şartnamenin parasız olarak ayniyat 

muhasibi mesullüğünden alınması. 

non pil kadehi açık eksiltmeye çıka

rılmıştır. 

2) Muhammen bedeli (2500) muvak
kat teminat ( 187,5) lira olup eksilt
mesi 8 ikincite rin 939 çarşamba günü 
saat (16) Ankarada P .T.T. Umum 
Müdürlük binasındaki satınalma ko -
misyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektubu ile 
kanuni vesikalarını hamilen mezkur 
gün ve saatte o komisyona müracaat 
edeceklerdir. 

4) Ş:ırtnameler, Ankara'da P.T.T. 
Levazım. lstanbul'da P.T.T. levazım 
ayniyat, şubesi Müdürliiklerinden b: 
delsiz olarak verilecektir. (4759) 14728 

360 lon Gazovil ahnacak 
P. T. T. Umum Miidürlüğünden: 
ı - 29 eylül 1939 tarihinde kapalı 

zarfla ihalesi yapıla..:a~ı ilan edilen 

-7-

3 kalem eşya alt nacak 
Siyasal Bilgiler Okulu Satm Alma Komiayonundan ı 

Beherinin muham
Miktarı Cinsi men fiyatı llk tcmfnatt 

450 - 500 Tane yatak çal"f&ft 3,85 Kuru§ 
450 • 500 Tane Battaniye kılıfı 4,40 ., 
200 Tane yastık kılıfı 70 ,, ;,~ nra 
Siyasal Bilgiler okulu için yukarıda cinsi ve miktarı yazılı yatak çar§afı., 

battaniye zarfı ve yastık kılıfı açık eksiltme ile satın alınacaktır. Eksiltme 
27 I ilk teşrin /939 cuma günü saat 15 de Ankara mektepler Muhasebeciliği 
binasında yapılacaktır. Bunların muhammen fiyatları ile teminat miktan 
yuka~ıda yazılıdır. Şartname ve nümuneler hergün mektepte görülebilir. 
(5157) 15127 

ANKARA V ALlLlCl 

Ahır insaatı 

Komodin yaptlrılacak: 
Siyasal Bilgiler Okulu Satın Al· 

ma Komisyonundan : 

Muhtelif inşaat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

(4961) 14903 
360 ton gazovile talip çıkmadığından An'K r v ı·ı·~· d a a a ı ıgın en : 
tekrar kapalı zarfla eksiltmeye çıka- Etlik merkez lfılıoratuvarlarıncla ya-

Siyasal Bilgiler okulu talebesi için 
75 - 100 tane komodin açık eksiltme 
ile yaptırılacaktır. Eksiltme 27 iJk
teşrin 1939 cuma günü saat ıs te An
kara mektepler muhasebeciliğinde ya
pılacaktır. Tahmin edilen fiat beher 
komodin için 12 lira, ilk teminat 90 lİ• 
radır. Fenni ve idari şartnamesi ve ko 
modin nümunesi her gün mektepte 

ı - Ku adasında ciheti a1keriye ta~!lfın· 
dan gösteril"c:ek mahalde yapılma~ _uzere 
bedeli ke fi 894 lira 76 kuruşluk ıkı adet 
pavyoniyle deli kesfi 15071 lira 47 ku -
ruşluk ahır ve bedeli keşfi 5015 li.ra 75 
kuruşluk mutbak ki ceman 9898~ !ıra 93 
kuru.,,luk inşaat kapalı zarfla munakasaya 
konulmuştur. 

ZiRAAT VEKALETi rılmıştır. pılacak ahır inşaatı 21 - 10 - 939 Cu • 
2 - Muhammen bedeli (46800) mu· ımartesi günü saat 10 da Vilayet binası 

vakkat teminat (3510) lira olup eksilt da~i,1indc Nafia komisyonunda iha . 
mcsi 20 tesrini eve! 1039 cuma günü lesı yapılmak üzere açık eksiltmeye 
saat ,(16) d·a Ankara'da P. T. T . U- ' konulmuştur. 

2 - İhalesi 26 • 1. ci te,. - 1939 perşem· 
be ıi.ınü saat 11 de hmir Bornovada aske· 
ri satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminatı 6199 lira S ku • 
ruştur. . • f • 

4 - Bu in5aata ait resım plan ennı ve 
hususf 5artname her ün Bo"'!?"..a~ı askc· 
rt satın alma komisyonunda gorulur. Tek· 
lif edilebilir. 

5 - Bu işe istekli olanlar ~a.fıa ve~ale
tinden alınmış yapı müteahhıtlık "..esıka~ı 
ıöıtermcsi veya bizzat yüksek muhendıı 
veya mimar olması ve yahut bu şartlara 
haiz olmadığı takdirde bu _işin __ fenni. me · 
6uliyetini üzerine alacak bır 1_!luhe~dıs ".'" 
ya mimar inşaatın devamı m_uddetınce . L!!: 
tihdam edeceğine dair notcrlıkten tasdık1ı 
ı;enet v~rnıesi :;arttır. 

6 - Girecekler 2490 sayılı kanunun 2 ve 
S. cü maddeleriyle ~ ~-nci mad~ede yaı:ıh 
tarifat dairesinde tekııf ve .tcmınat mek -
tuplarını ihale 53ıtından bır saat evelınc 
kadar adı geçen komisyona vermeleri. 

7 - Posta ile gonderilecek teklif mek • 
tuplarının yukarıda bildirilen vaktine ka -
dar komisyona gelmesi ll'lzımdtr. Postada 
vaki olacak teahhür kabul edilmiyecektir. 

(5135) 1Sl21 

150 ton un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkamı:i garnizonu bir aylık ihtiyacı 

için ıso ton un alınacaktır. Tahmin bedeli 
22500 lira ilk temintı 1688 liradır. Ka~& 
rarniııonu için 100 ton un alınacak tahnıın 
bedeli 1512S liradır. Ekeiltme 26-10-1939 
cuma ıünü saat 9 da yapılacaktır. Za~f -
)ar muayyen saattan bir ıaat evet komıs -
yona verilmiş olacak, prtnanıe ve evsaf. 
lan kolordunun tekmil gami~!':'.ları_!l?• 
mevcut olup her gün her yerde ıorulebılır. 

(5137) 15122 

Tahmil ve t hliye mınlak sı 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ankara yollama memurlujiu ve di· 

ijer birlik ve müesseseleri namma istasyo
na gelecek 6.000 ton malzemenin vagon· 
!ardan yükletip bo altma işinin 9.10.939 
açık eksiltmesinde talip çıkmadığından 
tekrar açık eksiltmesi 19.10.939 saat 14 
de Ankara Lv. nmirliği satın alma komis
yonunrla yapılacııktır, 

2 - Muhmmen bC'dcli 2.400 lira ilk te. 
minatı 180 liradır. Sar•namesi komisyon· 
da gôrlılür. İbteklilcrin kanuni vesika ve 
teminııtiyle bo:lli vakitdc komisyonda bu • 
lunmaları. (5235) 1S2'29 

Kuru üzüm alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Lüleburgaz tümen birlikleri ihtiyacı i -

çin 10 taksitte 63 ton kuru üzüm kapalı 
zarf usuliyle eksiltmesi yapılarak muka · 
veleye bıığlanacaktır. Evsaf ve . şartları 
komisyondadır. Muhammen beclelı 13230 
tim ve ilk teminatı 992 lira 25 kuruştur. 
İhalesi 1-11-939 çarpmba günü saat ~6 
d dır. İıı;teklilerin belli gün ve natten bır 
saat evci teklif ve teminat mektuplarını 
komisyon başkanlığına vennis olmalıdır · 
lar. (5301) 15237 

Muhtelif yiyecek ve 

yakacak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

~lına Komisyonundan : 
ı - Kırklareli garnizonu için 150 ~on 

bulgur 60 ton kuru fasulye 75. ton pırınç 
60 ton makarna ıs ton şehriye 50 ton tuz 
20 ton 5cker 30 ton gaz 1000 ton yulaf 60ı.l 
ton ot pazarlık eksiltmesiyle aatın alına -
caktır. . . 

3 2 - Pa:ı:arlrk 23 birincı te rın ? 9 pa · 
ı;artesi gunü saat 10 da Kırklarclınde As. 
n• , a ıma. (530S) 15238 

t ~ohut at.nacak 
Ankara Levazrm Amirliii Satın 

ı\lına Kom1syonundan : 
LülC'bun;az tümen birliklerinin ihtiyacı 

;çin dokuı takıitte 935~0 kilo nohut kapalı 
zarf usuliyle eks!ltmcsı yapılarak muka -

leye ba !anacaktır. Evo:.af ve !iartları ko· 
vı: ondadır. Muhammen becleli 11340 lins 
m:~rk teminatı 350 lira so kuru5tur. İhalesi 
~-11-939 çarşamba günü saat l S ~edir. 1s • 
t k!ilerin belli giln ve saatten bır saat e
v~l teklif ve teminat ~ektuplarını komis- ı 

başkanlığına ~·ermış olacaklardır. 
yon (5309) 1523ç· 

3 nevi hayvan 

Puflu!<, Diskha~o ve Mibzer 

illma ak 
Ziraat Vekaletinden : 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliyJe 30 adet Mibzer, 15 a
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul 
tuğun beherine 750 ve Diksharonun 
beherine de 350 lira kıymet tahmin e
dilmiştir. 

mum miidiirlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni veı:.aiki ve teklifi muh· 
tevi kapalı zarflarını o gün sııat (15) 
e kadar mezkur komisyona verccek
lerd ir. 

4 -Şartnameler, Ankarada P. T. 
T. levazım. İstanhulda P. T. T. leva· 
zım ayniyat şubesi müdürlüklerin · 
len (234) kuru mukabilinde verile 
cektir. (4986) 1498Z 

Tevzi kutusu ait nacak 

2 - İhale 14 birinci kanun perşem 
be günü saat 15 de Ziraat vekiileti bi
nasında müteşekkil satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1S19 lira 15 P. T. T. Umwn Müdürlüğünden: 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 1) İdare ihtiyacı için 800 adet onlu 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet tevzi kutusu kapalı zarfla eksiltmeye 
Diksharo için 788 lira muvakkat tem çıkarılmıştır. 
nat verilecektir. 2) Muhammen bedel (7200), mu -

4 _Bu makinelere ait idari ve fen· vakkat teminat (540) lira olup eksilt
ni' şartnameler zirai kombinalar mü mesi, ZS birinci teşrin 939 Çarşamba 
dürlüğünden parasız olarak verilir. günü saat (16) da Ankara P. T. T. U

S _ İsteklilerin kapalı zarfların mum Müdürlük binasındaki satınalma 
14 Brinci kanun perşembe günü aat komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, Muvakkat teminat 
14 de kada( komisyona vermeleri ve makbuz veya banka teminat mektubile 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazıl kanuni vesaiki ve teklifi kapalı zarf-
vesikalarla birlikte komisyonda ha }arını 0 gün saat (15) e kadar mezklır 
zır bulunmaları (4968) 15148 komisyona vereceklerdir. 

JANDARMA 

Tıbbi ecza ve sıhi malzeme 
almaca 

Jandarma <lenel Komutanhi 
Ankara Satın Alma Komieyonun 
dan : 

Genel komutanlık sıhhiye deposu 
ihtiyacı için üç bin on beş lira tahmin 
bedeli ve müfredatı parasız olarak ko
misyondan alınabilecek şartnamede 
yazılı yetmiş çeşit tıbbi ecza ve sıhhi 
malzeme açık eksiltme usulü ile 16 -
B. teşrin - 939 pazartesi saat 10 da sa
tın alınacağından eksiltmesine girmek 
istiyenlerin 226 lira on beş kuruşluk 
ilk teminat ve artnamede yazılı bel· 
gelerle birlikte eksiltme vaktinde ko

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
Levazım, İstanbulda P. T. T. Levazım 
ayniyat şubesi mtidürlüklerinden be -
delsiz olarak verilecektir. 

(5043) 15020 

D. DEM RYOLLAR 

Odun alınacak 
D. D. Yolları lkinci lıJetme Art

tırma ve Eksiltme Komisyonundan: 

Ankara'daki İkinci İşletmenin yakın 
lık ve fayrablık ihtiyacını temin için 
yarısı meşe ve yarısı gürgen veya gür 
genle karışık çam olmak üzere 325 ton 
kesilmemiş kuru odun açık ekı;iltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

misyona baş vurmaları. 
(4890) 

Odunlar Ankara • İzmit, Ankara • 
Zonguldak arasındaki istasyonlardan 
birinde vagon içinde teslim edilmiş O· 

14869 lacaktır. Muhammen bedel 2437,50 li-
radır. İsteklilerin % ·7,5 nispetinde 
muvakkat teminatlarını yatırarak ka

P. T. VE T. MÜDÜRLOCO 
nunun tayin ettiği vesikaları ile ihale 
günü olan 31-10-939 tarihine rastla-

k yan salı günü saat 16 da Ankara is· T ô 1 i k te 1 i ah naca tasyonunda İkinci İşletme binasında 
toplanacak komisyona müracaatları ıa 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : zımdır. 
1) İdare ihtiyacı için 12.000 metre Şartnameler Ankarada İkinci Hay· 

talik teli kapalı zarfla eksiltmeye çı darpaşada ı. inci işletme kalemleriyle 
karılmıştır. İzmit, Doğançay, Kayadibi, Karabük, 

2) Muhammen bedel (9600), muvak Çaycuma, ve Zonguldak istasyonla
kat teminat (720) lira olup eksiltmesi rında parasız olarak verilmektedir. 
ı ikinciteşrin 939 çarşamba günü saat (5300) 15236 
(16) da Ankarada P. T. T. umum mü
dürlük binasındaki satın alma komis 
yonunda yapılacaktır. 

Fiyat tebdili 
3) - İstekliler, muvakkat teminat D. D. Yolları Umum Müdürlü-

makbuz veya banka teminat mektubu günden : , 
ile kanuni vesaiki ve teklifi muhtev Beynelmilel yolcu ve bagaj nakli 
kapalı .zarflarını o gUn saat (15) e ka- yatına ait olup Ana hatta mer'i D. 
dar mezkur komisyona vereceklerdir D/104. 

4) Şartnameler, Ankarada P. T. T Toros katarlarında uzun yoldan se· 
levazım, İstanbulda P. T. T. 1evazım 1 yahat edecek yolculardan kısa yol üc
aynıyat şubesi müdürlüklerinden be· reti alınması hakkındaki D. D/107 nu-
delsiz olarak verilecektir. maralı tarifelerle; 

(4433) 14423 Avrupa hattıqın Semplon katarla-

varDOD p:ıı kadehı" alınacak rında beynelmilel münasebetler için 
il yolcu ve bagajlara tatbik edilmekte 

P. T. T. Umum Müdürlüğünden : olan muhtelif tenzilii.t 16 İkinciteşrin 
1) İdare ihtiyacı için 5000 adet var- 1939 tarihinden itibaren lağvedilecek 

tir. 

Fazla tafsilat için istasyonlara mü-
racaat edilmelidir. 15240 

----------------
• ah nacak yemı 

Ankara Levazn,, Amirliği aatınaJma komiııyonundan: 
Ankara 3. cü Sulh Hukuk Mah

kemesinden : ı _ Talipler her gün 5artnameyi Niıde de tüme n5atın alma k:ımiayonunda görliı 
ve parasız alır. 

2 _ Kapalı z:arf ile yapılan !h le mnay yen saattan bir 11aat eveline ve teklif mek . Ankı1;rada Atıfbey mahallesinde kcnrli e· 
vınde ıken 4 10-939 tarihinde vefat eden 
~asan Ö~kökün terekesine mahkemece va . 
:ııyet edilmiş olduğundan kefaleti hasabiy. 
1~ a_lacaklı olanlar da dahil olduğu halde 

ıuplarıru mezkur komiıyoıı vermeleri ilan olunur, 
(4991) • 4910 

İhalenin 5ekll 

Kapalı zarf usulü 
Cinsi Kilosu 

Yulaf 
Kuru ot 
Saman 

720000 
44Z000 
300000 

İhale yeri 

Niğde As. Sa. Al. Komisyonu bılcumle alacaklı ve borçluların ve mirasçı 
Muhammen bedel İlk temi. İhale giin s.1.at nın Vesaiki resmiyeleriyle beraber bir ay 

_ __ _ zarfında Aı\kara üçüncü sulh hukuk mah-
36000 2700 18-10-939 16 da le.emesine müracaatları ve alacaklanru vak-
19890 1491 Çaroamba tıyle kayıt etirmiycnlerin mirasçıya ne şah 
6000 450 18-10-gJg 16 dıı "!" ve ne de terekeye izafeten t:okip ede· 

ı:nıyeleçcklcri liU!lll!U il~ olllnur.. 3851. 

Keşif bedeli (6283) lira (79) kuruş-
ttı r. görülebilir. (5156) 15126 

Muvakkat teminatı (471) lira (29} 
kuruştur. 

İsteklilerin muvakkat teminat mek· tebliğat yerine kaim olmak üzere ga
tup veya makbuzu, ticaret odası vesi- zete iJe ilanına lüzum hasıl olmuştur. 
kası ve bu i 1cin Nafia Müdürlüğün- Mutasarrıfının tayin olunan istimlfi.lc 
den a1acak1arı fenni ehliyet vesikala - bedeline bir itirazı varsa 3710 numa • 
riyle birlikte yukarıda adı geçen gün ralı kanunun 12 inci maddesi mucibin .. 
ve saatta Nafia komisyonu reisliğine ce itiraz etmesi aksi takdirde istimlak 
müracaatlerı. muamelesinin kesbi kat'iyet edeceği 

Bu işe ait keı:ıif ve şartnameyi her ilan olunur. (5053) 15024 

gün Nafia Miirlürlüğünde görebile • Otomobı'I 
ceklerdir. (5066) 15029 l pencere 

Tamirat yophnlacak camlan allnacak 
Ankara Valiliğinden : 

ı - Keşif bedeli 1277 lira 25 kuru~ 
olan Haymana kazası hususi idare dis
panser binasının tamiratı pazarlıkla 

yaptın lacaktır. 
2 - Pazarlığı 2-11-1939 pcr9embe 

günü saat 15 de yapılacaktır. 
3 - Kati teminatı 95 lira 79 kuruş

tur. 
4 - Pazarlığa gireceklerin kanuni 

teminat ve 2490 sayılı kanunun 2,3 
maddelerinde yazılı belgelerle ve bu 
gibi işlerle iştigal ettiklerine dair ti· 
caret odasından alacakları vesikalarla 
birlikte muayyen gün ve saatte vilyet 
daimi encümenine ve şartnameyi ve ke 
şifnameyi görmek üzere vilayet sıhat 
müdı.iı hiğüne mürac:ı<ıtları. 

(5290) 15233 

POLİS 

2 Karakol binası yaptırılacak 
Ankara Emniyet 

den ı 
Müdürlüğün· 

Madde: 1 - ıfiri Cebeci mevkiinde 
diğeri Altundağında iki polis karakol 
binası yaptırılacaktır • 

2 - Beherinin hüHisai keşif bedeli 
(4999) lira (11) kuruş olup iJk temi -
natları da (7 50) liradır. 

3 - Açık eksiltme günü 17.10.1939 
salı günü saat ıs dedir. 

4 - Keşif hülasası, pHin, ve şartna -
mesi emniyet müdürlüğü hesap mua
meliit memurluğunda görülebilir. 

5 - İsteklilerin bu i te lazım olan 
kanuni belgeleriyle birlikte mezkur 
gün ve saatte Emniyet müdürlilğün -
de toplanacak olan komisyona gel • 
meleri. (4957) 14901 

ANKARA BELEDiYESi 

Satılık enkaz 
• Belediye imar Müdürlüğünden: 

Hacıbayramda kadastronun 51 inci 
adasının 15 numaralı parselindeki ah
şaphanenin enkazı (150) lira muham· 
men bedelle on beş gün açık arttırma
ya konulmu tur. İhalesi 16-10-939 ta -
rihine müsadif pazartesi saat 15 de ya
pılacağından taliplerin teminatlariyJ: 
müracaat13n ilan olunur. 

(4950) 14898 

Satıhk ankaz 
Ankara Belediyeai imar Müdür

üğünden : 
Duatepede kadastronun 285 inci a· 

dasının 37 numaralı parselindeki ah . 
şap hanenin 15 lira muhammen bedelli 
enkazına talip zuhur etmediğinden 
17-10-93~ sah günü saat 15 de ihalesi 
yapılmak üzere müzayede müddetinin 
bir hafta temdit edildiği ilan olunur. 

(4992) 14940 

İstimlak karan 
Ankara Belediyesi imar Müdü. 

lüğünden : 

Duatepe'de kadastronun 285 inci a
dası.nın 20 numaralı parselindeki ha -
nenın Ahmet kızı Ayşe namına ka . 
yıtlı ~)an 1/3 hiss~si yeşile kalbedil
~ek. u~ere (150) lıra mukabilinde i&
tımlakı takarrür eylemiş ve adresi 
meçhul bulunduğundan 3710 numaralı 
kanunuıı 10 uncu maddesine tcv fikiUl 

Ankara Belediyesinden 1 

t - Otobüs idareııi için alınacak 
olan muhtelif ebatta 270 adet otomo
bil pençere çamları on beş gün müd· 
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (1144) lira 
(80) kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (85) lira 
(86) kuruştur. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen
lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 27.10,1939 cuma günü 
saat 10.30 da belediye encümenine mü 
racaatları (5188) 15176 

Çimento ahnacak 
Ankara Belediyesinden ı 

1 - Su işleri için lüzumlu olan 500 
torba yunus marka çimento talip çık· 
mamasına binaen bir ay zarfında pazar 
lıkla aJınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli t58S liradır. 
3 - Teminat 102,75 liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istlyenle

rin her gün encümen kaJemine ve is • 
t!klilerin de 20-10-93Q cuma günü sa
at 10.30 da lıeıcô:ye .·,ıc'im~nine mUra· 
caatları. (S251) 1S230 

KAZALAR 

içme suyu tesisatı 

Oçhiaar Kazası Belediyesinden ı 
1 - (18922) lira (47) kuruş keşif

li N ev~ehirin Ü çhisar kasabası içmt 
suyu tesisatı kapal ızarfla eksiltmeye 
konulmuştur. ... 

2 - Şartnameler. 
A - Boru ve aksamı hususiye. 
B - Tulumba evi. 
C - Kaptaz. 
D - Su toplama depoın~ .. 
3 - Ek iltme 2S·l0-939 çarıamba 

günü saat onda Oçhisar belediye en· 
cümeninde yapılacaktır. 

4 - İstekliler (1422) lira muvak· 
kat teminat akçeleriyle birlikte ek
siltmeden bir saat evvel bclediyemia 
de hazır bulunacaklardır. 

5 - Posta ile gecikmeler kabul o-
dilcmez. 15171 

Bir etüv makinesi almak 
Zile Belediye Reisliğinden ı 

Tekerlekli ve yer değiştirebilir tip
ten tazyikli ve 120 derecei hararete 
mütehammil bir etüv makinesi satın 
alınacaktır. Bedeli muhammen 1050 
liradır. Vilayet Sıhhat ve İçtimai Mu· 
avcnet Müdürlüğünden bir memur da 
bulunmak ve mevcut şeraiti fenniye· 
ye uymak şartiyle bir komisyon hu· 
zuriyle bilmuayene teslim alınacaktır. 
İhale 21-10·939 cumartesi günü saat 
10 da Belediye Encümeni huzuriylı 
yapılacaktır. (8204-5229) 15186 

T oplanhya dôvet 
Ankara esnaf cemiyetleri U• 

ıumi katipliğinden: 
Manifatura, tuhafiye, hazır elbise, 

mobilya ve şapkacılar cemiyetinin 
1939 yılı genel toplantı ve idare he· 
yeti intihabı 17 teşrinievel 939 şah 
günü s_abahı saat dokuzda Saınanpa· 
rındakı esnaflar cemiyeti bin ınd& 
yapılacağından cemiyete ınenııap _z~ 
vatın ç_dmeleri tica olunur. 3858 
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Mi L L PİYANGO İDARESİ DEN: 
f Milli Piyango biletleri 11-1 -1939 brihin en itibaren T. C. Ziraat Bankası ıube ve ajanlannm bulunduğu mah ilerde safi~ ııkanlmıstır. 

2 - Perakende ol rak tma'"a mec ur oldukları in ikal pfanı biletleri i(in her bayie seyyanen yürde 10 omis on verllmesi ka•arlaşflrelmııtu. 

3 - Milli Piyango b yii oJ ak İ( • er aiti n ama e bayilik ruhsatnamesi af mak isliyenlerin hüviyetleriyle sarih ticarethane adreslerini ve seyyar bayilik 
isliyenlerin ise hüviyet ve i amefgah adreslerini gösterir bir dilek(e e iki fotoğraf ile birlikte T. C. lıra ı Ban sı tube ve ajan larına müracaat etmeleri. 

Resmi devair, mektep ve hastahanlerin nazarı dikkatine: HALİS YÜNDEN MAMÜL 

Ki LIK T İYE ÇEŞİTLERİMİZ L Ti 
Fia !arımızı tetkik etmeden müb yaatta bulunmamanız menfaatiniz iktizuıdır. 

,... SÜMERBA K YERLİ 

.1ııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııra. - -- -- -
~ Türk Kadını ------ ----- --------- 1 r ! ~ -Vaziefey - -- -- -- -

ALLA PAZARI 

TAPU VE KADASTRO 

Ta~ eometre ve leferru tı 

at naca 
Tapu ve Kadastro Umum Mü-

MÜESSESESİ: 1.st rbL~I Ankara, İzmir, Adana, Mersin, Beyoğlu, ~ 
Kadıköy. Mektupla sipariş kabul olunur. 7255 

~·Kız - ... rkek ÜL Ü L. S Sİ (Uşak) Gecel • Günsel~ 
- -- -- -= (Yuca Ülkü) müessi i Hamdi ÜI ümen tarafından (U ak) da tesis edilen yeni lise 10-10-939 da tedrl- a - -E sata başlamıştır. Bu yıl bu okula alınacak öğrenci ayısı mahdut olduğundan yeniden veya naklen kay- : 

~lllllll dolmak i tiyenlcrin ilk önce yaz1 ile müracaat ederek yer olup olmadığını ıormalan gerektir. ınıuıP 

dürlüğünden : ~------~--~----~----~~~--~--~----~------------------------------~-

Açık ek!.iltme ile: 
- K ( C • · k • · .J 1 - Fran ız mamula 1ndan (Veri~ zı ay emıyetı umumi mer ezının yaruımcı : table tüp) mira ve şemsiye ıne ve mi· 

: H b k H · 1 -- ra destekleriyle beraber 10 adet San-

En nefis bisküvit çikolata ve 
şekerlemr:ler 

BESLE 
.:!.l llllllll111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ = ~ = ~ - . .. .. ~ 
~- :::::; :_ asta a ıcı cm~ıre ursan '!/ : ge akeoınetre i alınacah ır. 

: 2 - Beherinin tefcrruatiylc bera-

- ~ - ~ - : ber muhammen bed•li (500) liradır. - KIZILAY CEMİYETİ UMUMi MERKEZİNDEN Fabrikasının Ankarada yeni açılan = ~ - ~ satı şubesinde bulunur. E ~ --E Cemiyetimiz tarafından harb, kıtlık, muhaceret ve emsa- § 
E U ahvalde zuhuru muhtemel hastalıklar! yapıl cak mı.ica- : 
: delede ve bilhassa seferberlik e nasında hastanelerde Kızıl : 
: ay esas hemşirelerine yardımcı ıfatile çalıştırılmak üzere = 
E (GÖNÜLLÜ HASTABAKICI) yetiştirmek için 2 lkinci- : 
E teşrin 1939 perıembe gününden itibar~n Ankara ~ümun_e : 
:; Hastanesinde kurs açılacaktır. Meccam olan bu kursa a4 agı : 
E da yazılı ıartlan haiz olanlar alınır: : 

= -E 1 - Kadın olmak, : = 2 - 20 ila 45 yaı arasında bulunmak, : - -: 3 - En az ilk mekteb tah ilini bilirmi. olmak, : -E K&ydedilmek ve denler h.a.Jdunda .m .':.m t is e~e~ • : 
: rin Ankara Nümune H taneı1 Ba hekımhgme 15 bmnc1 : 
E te rin 1939 da'n itibaren her gün saat 13 den 15 e kadar, g 
: tahsil vesikaları ve nüfus kağıtları ile müracaat etmeler· ri- : 
: ea olunur. Bu ina ni azifeye şefik ve hayır sever hem "re· : 
: terimizin teha.lükle koşae&klarına k niiz. 3796 : 
':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtıııtııııııııııııııııııııııııııııııııııı1•" 

T. C. Z İ R A A T B A N K A S 1 
Kurulu~ tarihi : 1888 

Sermayesi : 100.000 000 Türk lirası 

Şube ve ajan adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para iriktire 
ikram· ye ver 

O lira 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf h 0 ı •Hınd 
en az 50 lira ı bulunanlara senede 4 defa ;ekilecek ku. 'a ile a~ağı 

daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet l 000 Liralık 4 000 Lira 
.. • 500 • 2.000 .. 

4 .. 250 • 1.000 

40 .. 1 00 • 4.000 .. 
100 .. 50 .. 5.000 • 
120 • 40 .. 4. 00 .. 
160 .. 20 • 3.200 .. 

DiKKAT: Hesaplarındı-ki paralar bir sene içi t ' l!Q H. 
radan aş ğı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde o/cı 20 
f 7.l&~ivle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, t EylUl, 1 Birinclkanun, 1 Mart v' 
1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

3 - Eksiltme 26 teırini evd 1939 
arihine milsadif perşembe glinü saat 
ıiçte yap1lac'lktı . 

4 - t tel>li e. in şartnamesini gör
mek üzere her gün ve vermiye talip 
olan! r ın da tamamının yüz e 7,S nis
petindeki pey akçe5iyle veya bir ban
ka mektulıiyle birlikte teş ini evetin 
on a u. cı guni.i saat ikide tapu ve ka
dastro umum miidürlü ü levazım da· 
iresinde sa ın alına komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (5166) 15131 

- ~ Adrea: Anafartalar caddesi Orman - 1111111111 tlll ll llllllllll1lllltl 1111111111111111111111111111111111111 ~ 

Çif lik satı\ mağazaları kaf1ısında = :S 
Dikkat:. Reklam fiya lanndan i ifa- = M mi ef m. zin en büyük sanayi müesses~si :s 
de edınız. 3861 = ,.. ' ::::: 
---~--------~----- == ::::: 
~11111111111111111111111111111111111111~ =olan KA ABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları·~ - - - ...-
~ O Z A Y 1 K ~ § nın çıkardığı ve Alman kokları kadar kuv- ~ 
= -- ~ 
: Marka moza· - = · ::::: 
~ ytkıarın en ~ § vetli teshin KOK KÖMÜRLERİNi müesse· §§ 
.. P"" • • .d. - = ,,.,_ 

----------------- : ıyısı ır. : = . . ::::=: 
- .: olo ... & • 4 .... ı . .-~..... ~~••ır:,. ••--...l•y•••• 111111 

~ s onesi 
~ilt. Saç ve Zilhreviye mü ehas. ısı 

Dr. Kemal Artcan 
Berlin Kıliniğinden mezun. 
r_,.,. k Sarayı karşı ında Hııhcı 

lbrahim Ap. Tel: 3101. -

- Kurşun mühürlü çuval ahmz: - = 
~ 111111111111 m11111uı111111111111 ,.;: .§ . I d 1 d § ------------- = ilumum ıstasyon ar a vagon ar a, ve·§ 

Şapka teşhiri =ya ut depolarımızda sayın mü~terilerimi- ~ 
lstanbul'un meşhur ~abkacı 1 Madam E: ::= 

Eınilya son moda a kalarını_bu gün- = zjn emirlerine amadedir. == 
den itil.ıaren Ankarapalas otelınde tcş· = :::: 
hir ctmckdc olduğunu müşterilerine j § ::= 

--o-,~-e~ec ... ~1-~a-s~~-n~-İN ...... ~~'KTN"A"ifll ~==HE ~EHİR İÇİN sipariı kabul ederiz I==::::: 

Sabık Sari ve İntani hastalıkları Müe sesesi kı hk apka model- Ankara Memurlar Kooperatifi, 
ınütehass1s1 !erinin blitün son yeniliklerini 

G A N 7 f = ==-Adliye yanı cnç P· o~ gö tcrecek olan sergisine 16-10 
Muayene saati 10-19 Tl: 1323 paıarte i gününden itibaren sa· ı := ANKARA Telefon · 1428 ::= 

3726 yın müşterilerinin şeref verme· = • :::: 
!erini rica eder. 3871 • = • • • N KA A :=: 

,Jlllllllllllllllllllllllllllllllllllll1!:_ -- -§ Kiralık büyük ev ; 
- = 12 oda müracaat Tl: 1589 : 
":iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

U L U S - 20. µtci yıl. - No: 6539 

İmtiyaz Sahibi 
hkenJer Artun 

Umumi Ne~riya l td.ıre Eden 
Yazı lşleri Mlidilrü 

Mümtaz faik FENiK 

Mlluse e Dd!lrU: Naşlt ULUÔ 

ULUS Baamıevi ANKARA 

___ ,,_,,_ ...................... - .. - ~ VEHBi KOÇ TIC. EVi, A · 1 
zA vtLER :: Telefon : 3450 -1 -2. ~ 

ZAYi MAKBUZ - :::: 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllrr=' İstanbul ithalit ıümrüğ!lnün 4836 No 

ve 3.9.93S tarihli beyannameye ait makbu· 
ıu zayi ettim. Yenisini çıkaracağımdan 
eskisinin hıilı.mıi yoktur. Atıf Siireyya. 

72S6 

Zayi - 935-936 yılında Bursa skeri li· 
sc inden ahlıı:ım 3096 mektep kayıt numa
ralr sahadetnamemi ı: yı et im. Yenisini 
çdractacagundan eskiaınin mü eber olma -
dril ilb olunur. S.ıit Ö er 1331 3856 

Zayi - İzmir kız li esinin orta kısmın· 
dan 1935-193!i sene10indc alclıgım tasdilma· 
meyı ı yi ettim. Yenisini alacağımdan es
kisinin huk:mü yoktur. Senıye Maner 3859 

[ ....... -.................. ---ı 
MARI AN°TUNET 

......................................... , ........ . 

lôkadarlar 
Elektrik Şirketinden : 
Geçen seneki Cümhuriyet bayramında yapılmış do: 

nanma tenviratından ba5ka bu sene için yeni donanma e· 
sis b veya ilaveleri yap;nlar en geç 20. 10. 1939 tarihine 
kadar 'irket müdüriyetine bu tesisatı bildirmeleri rica o • 
lunur. 3813 

YENİ SİNEMALAR sus 
BUGUN 14.45 den itib ren 

OLGUN KADIN 

Mvie Beli- Rııimu 

10 ve 12 Ucu: Metinelerde 

GÜNAHKAR MELEK 

BU G~ ~ d~ t~BAREN 1 
2 Film Bırdcn 

1 - ÇiFTE KATİL 
2 _ ŞEYTAN ÇETESİ 1 

GÜNDÜZ 
GÜLNAZ ULTAN 
Turkçe .sozlıi ....• S1tJı: mu ;kili 

Se11nsl11r 
10.30 ve 12.30 d;ı Ucuz Matine 

14.30 - 16.30 - 18.30 · 21 de 
Nonnı1 seanı 

BUGÜN BIJ GECE 

Turlıçe .sozlu e .ırkılı muvzıım 

ıu·Jı: filmı 

GOLNAZ SULTAN 

Stansl11r 

10 e 12 le U cuı ~ ~ ineler 
14 • 16 - 18 • Ce ·c 20.30 d 

Normal se n !ar 

BU GECE CEBECİ Açrk Hava Sinemasında KASIRGA Türkçe sözlü 
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