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rpte büyük Alman tahşidatı var! 

Cümhurreisimiz Milli Şef İsmet lnönü dün §e• 

'11~ ipodromunu §ereflendirerek sonbahar at ya· 
rıelarrnı takip buyunnuılardır. Milli Şef, ipodro. 
ınu teıriflerinde ve oradan ayrılı§lannda, tribün-

leri dolduran kalabalık halk kütlesi tarafından 
hararetle alkıtlanmışlardır. Re~mimiz, lnönü'yÜ 
ıeref tribününde kotuları takip buyururlarken 

gösteriyor. 

Royal Oak zırhlısında 
800 subay ve nefer öldü 

Ezeli 
iki dava 

• 
Falih Rılkı 'AT AY 

. E_ie.- karilerimize adeta bir ü· 
lhı••ı~1* . v. • d eJııiıı · l.işııi vennıyece~mız en 
ola. ko ıaydık, yazımızın l:iaılıcı ıu 

ca h: hak ve kuvetf 
~ene bütün mücadele hak'ka mad

dı teminat bulmak ve kuvet'i ma• 
hevi teminattan mahrum etmek 
di.vaaı Üstünde geçiyor. Biz harbin 
dııtmdayız. Fakat mevzua yabancı 
değiliz. On altı senedenberi harici 
Politikamız, beynelmilel münase
betlerimiz, ihtilaf halinde ve konfe
ra.nslarda tuttuğumuz yol, daima, 
h'lıUi hudut ve hüriyetler için ciddi 
teminat aramak ve sulhu, müsavat. 
tızla§ma ve tesanüt esasları üstünde 
•ağlamak gayesine hasredilmiştir. 
Bizzat Türkiye'nin yüksek menfa
atlerini alakadar eden anlaşmazlık
l~rda, aleyhimize lehimize, bu pren
İlPden ayrılmadık: İngiliz ve ırakh· 
arla Musul, fransızlarla Bozkurt 
~e Hatay, alakah devletlerle Bo
iazlar meselelerini nasıl halletmiş 
olduğumuz malUındur. Balkan an
tantı ve Sadabat paktı ile uzun bir 
mazinin kin ve tezatlar mirasını 
taafiye ettik. Milletler Cemiyeti ile, 
daima açık ve dürüst çalıştık. On 
~ltı senelik tarih, türk ba~arıcılığı 
•dealinin, nasıl bir sulh tarifinde 
teabit edilebileceğini gösterir. 
k Hiç bir millet aadece kendi hak· 

•ne. bel bağlıyarak, onun müdafa· 
bıını baıkalarının fedakarlığından 
l e~Hyemez. Fakat gene hiç bir mil· 
etın, kendine ait doğru yanlış, meş• 

ru yahut yolsuz meselelerini hallet• 
!nek Üzere, münhasıran kendi ku· 
;_et müdahalesine istinat etmemesi 
a2nrıdır. 

Cihan hiç bir zaman meseleıiz 
kalınıyacaktır. Fakat bunun, cihanı, 
~Ütemadi bir harp tehlikesi hali 
1 • 
Çınde bunaltmasına razı olmak 

!n\irnkün müdür? Bir gün kuşı kar· rYa çarpıştıkları zaman biri mağ -
Up olmıyacak olan iki devlet tasav· 
~r. edebilir miyiz? Hayatı, millet· 
tr. ıçin, mezbaha nöbeti beklemek 
elaketinder. kurtarmıya müsait, 

!nedeni ve inıani bir tekamül ıevi · 
Ye~inde bulunuyoruz. 

Bu husustaki gayretleri teşvik 
7decek en büyük amil, bi:zzat mil· 
etlerin harp istememekte olmalan· I 
~~r. Milletler mukadderatlarına ha· 

1fl'I oldukları kadar, barış ve lesa· 
rı .. 
el Ut cli'wasının en kuvetli dayancı· 
b~rlar. R fahın ancak sulhta arana 
• .'~cccğini hatta zafer harplerindeo 
0.grenmiş olan bu nesiller. milletle· 
l'ırı bu i tidat ve temayüllerinden İa· 
lifade etmiyccek olurlnna, insani · 
ht için daha güzel bir tıtlihi, ha
y Herden bile koğmak lazım gelir. 

BB. Çemberleyn ve Çorçil hôdise hakkında 

vam amarasındo izahat verec~k\er 
Londra, 15 a.a. - Royal Oak zırhlumdao kurt~lanların Ji~t~i 

halen 396 ismi ihtiva etmektedir ki bu rakam ıon lısteden 26 111m 

fazladır. Birkaç güne kadar yeni bir listenin int\tarı beklenmek-
tedir. 

lngiltere Bahriye Nazırı 
B. : ·:n•ton Çörçil 

800 ki§i öld;i 
LoncJra. ıs a.a. - Torpillcnen "Royal 

Oak'' zırhlısında 800 subay ve ~ah~i.rc. n~
fcri ölmüctiır. Kurtarılanların ı~mını ıhtı· 
va enen ''c bugün ncşrc<lilcn sekizinci lis
tede 18 isim vardır. Bu suretle kurtulan • 
!arın y('kÜnıı 414 e b;ıliğ olmaktadır. 

Resmi makamın. İnııiltercnin. harpt~ m.a 
ruz kaldısı bu ikinci ehcmiyetli bahr.ı_ .zı
yaın hangi şerait altında vukua ıtcldıgınc 
dair şimdiye kadıır hiç bir tavzihte bu • 
luıımamışlardır. 

88. Çemberleyn rJe Çörçil 
beyanatta bulunacaklar 

Londra. 15 a.a. - Roytcr Ajansının par· 
lamento muhabiri, B. Çcmbcrlcyn ve B. 
Çôrcilın çarşamba gtinıi, beynelmilel va • 
ziyct ve Royal Oak nrhlısmın :ı:iyaı hak -
kında sıra ile beyanatta bulunacaklarını 
bil<li rmektedir. 

Arc Royal batmadı 
Londra. ıs a.a. - Bu akaam. i.mirallık, 

alman iddialarına rağmen, Arc Royal tay· 
yare nakliye gemisinin ne batmı' ne de 
hasara uğramı$ olmadığını tekrar beyan 
etmektedir. 

Berlin üzerinde uçan 

eçhul tayyare 
Alman tebliği haberi teyit, 
lngiliz tebliği tekzip ediyor 

Almanlar kendi tayyarelerinden birini dü~ürdüleı 
Berlin, 15 a.a. - Alman istihbarat bürosu, dün ak,am tayYare 

dafi bataryalarının Berlin üzerinde uçmakta olan bir ecnebi tay· 
yaresine ateı açmıı olduğunu haber vermektedir. 

-- ... 
Kral Karol 47 yaşmda j Kaunas, !5 a.a. - Berlin~en 

gelen hususı telgraflara gore, 
Bükrcş. 15 a a. - G :r.ct•1er. Kıral Ka gece yarısına doğru Bcrlin'de 

olun doi;unııınun 4fı ıntı vıh munasebe · .. 'd 
:iyle sütunlarla yazılar yazmakta ve mem tavvare dafıı bataryalarının sı . 
lcketini bn ~ok nazik zamanların güçlük detli bir endahti işitilmiştir. 
•erini iktihama hazırlıyan ıı:enç hükümda· 
rın kiya etini ve cneriisini tebarüz ettir · 
mektcdirlcr. Makalelerde. kırahn. bilhas· 
sa gene nesle karsı gösterdiği aUika ile 
milli müdafaa işlerindeki tc1' «-'Tlmüllcre 
vı köylülerin vaziyetini islaha sarfettiği 
dc&erli mesai belirtilmektedir, 

Almanlar kendi tayyarelerinaer 
birini dü§ürdüler 

Berlin. ıs a.a. - Yolunu kaybeden bir 
(Sonu J. üncü say/ada) 

Fransız makamlarınca 

Muhtemel Alman taarruzuna 
ka_rşı bütün tedbirler ahndl 
Fransız kuvetleri intizar vaziyetinde ve 
her ihtimale karşı hazır bulunuyorlar 

Paris, 15 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: Cephenin heyeti
umumiyesinde, zaptedilen arazide sağlam surette tutunan fran
sız kuvetleri intizar vaziyetinde ve her ihtimale karşı hazırlan
mış bulunmaktadırlar. Dün c"reyan eden yegane hadise, Sarre'
ın şark mmtakasmda alınanların yaptığı bir çıkış hareketidir. 
mütearnzlar, fransız mitralyözlerinin ateşi altında süratle geri 
çekilmcğe mecbur olmuşlardır. 

Sarrelouis mmtakasmda, diğer mmtakalara nazaran biraz da
ha şiddetli topçu atışları kaydedilmektedir. 

Muhtemel büyük alman taarruzuna gelince, fransız askeri ma
hafili, bunun yakında tahakkuk etmesi ihtimalini dü~ünerek her 
türlü tedbirleri alrnıtlardır. 

Nerede? Ne zaman? 
Londra, 15 a.a. - Royter ajanımın askeri muhabiri, garp cep· 

heıinde "ihtiyat" harbinin alman generallerinin müttefiklerin 
müdafaa hatları kartııında muazzam kuvetler tah§it etmekte ol
malarma binaen, pek yakında harekat ve manevralar harbine ta· 
havvül edebileceğini bildirmektedir. Ne zaman? Nerede 1 sualle· 
rinin ortaya attığı meselenin halli, almanlann hatlarının gerisin

de müttefiklerin mukavemeti zafa. uğra.r uğramaz müdahalede 
bulunacak motörlü kuvetler tahşit etmelerine binaen, çok eüçleı· 
mittir. 

(Sonu J. i1ncü sayfada) General Gamelin 
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Büyük taa'rruzun başhyacağını gösteren emareler 

ltalyanın yeni Londra •eliri 
B. Baıtianini 

İtalya'nın yeni 
sefiri Londra'da 

İngiliz - İtalyan siyasi 

münasebetleriyle yeni 
bir devre açılmak üzere 

Londra, ıs a.a. - İtalya sefiri Bas
tianini, buraya gelmiş ve doğruca İ
talyan sefarethanesine gitmiştir. 

İtalyan sefiri, şömendöferle yapıla
cak seyahatin bais olacağı teahhürle
rc mani olmak için hariciye nazırı 
lort Halifax tarafından kendi emrine 
verilmiş olan otomobil ile Londra'ya 
gelmiştir. 

lngiliz • İtalyan müna•ebetlerin
d e yeni deıJre açılacak 

Londra, ıs a.a. - Diplomasi mah
"illcrinde İtalyanın yeni sefiri B. Bas 

(Sonu 3. üncü sayfada) 

Ziraat Vekilimiz 
dün Moskova'ya 

hareket etti 
fstanbul, 15 (Telefonla) - Ziraat Ve • 

' timiz B. Muhlis Erkm,.en beraberindeki 
zevatla birlikte bugün saat 12 de Sovyet 
Sovanetya vapuru ile Odcsaya hareket et
ti. Ziraat V ckilimiı: Galata nhtımmda 
Vi.li, Emniyet Müdürüı Sovyet Konsolosu, 
Ziraat müdürlüğü ve müesııesclcri ileri 
ıelcnJcri tarafmdan uturlandı. 

Almanya 
güçlükler 

ekonomik 
karşısında 

Bir Amerikan mecmuasına göre 

Almanya ablukaya ancak sekiz 
edebilecek vaziyette ay mukavemet 

Brüksel, ıs a.a. - Libre Belgique gazetesinin Berlin muhabiri yazıyor : 
Almanya ı3 teşrinievel cuma günündcnberi bilfiil harp halindedir. Al· 

man ordusunun Majino hattına karşı taarruza geçmek için emir alacağı 
zannedilmemekle beraber, ablokanın tesiri o derece hissedilmektedir ki 
Almanya kısa bir zaman zarfında taarruza geçmeğe mecbur kalacaktır. 

Almanların İngiltere Ü7erine ve ingiliz gemilerine karşı bombardıman filo· 

tarı göndermeleri muhtemeldir. 

Muhabir, önümüzdeki hava taarru
zunda ortaya çıkacağı bildirilen "es
rarengiz bomba" !ardan tekrar bahset· 

mektedir. 

Berlin'deki ağır hava 
Berne, 15 a.a. - Berlindcn Bale ~ıu:e • 

tclcrine gelen haberler. şehri kaplıyan a -
gır sükutu belirtmekte ittifak etmektedir
ler. Diplomasi mahafili de d:ı.hil olmak Ü· 
zere herkes, bu sükutu. büyük askeri hl· 

(Sonu J ü11cü sayfada) 

\' Dünkü at Y.arışları çok o:.ürprizli ve heye canlı olmuş, ikili bahis ve <;iftc bahis bir 
ı.~a~~-.1?~kabıl 172 ve 66,S lira gibi büyük kazanc;lar gctinni tir Re minıizdc de gÖ• 

l
ruldugu uzcrc, Kalabalık bir halk kütlesi yarıştan alaka ile takip tmi"-tir (Ko ıı • 
ar haldundakı haberimiz 6 ıııcı sa1f1.mız dadır.) c • ' 
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Dün ~ehrimizde 

hava bulutlu geçti 
Diin tehrimi:rde lıava ;ı.ı bulut:u aeçmle, 

r1bclr ıim li prbidcn niyetle bir met
re kadar hızlı ı:ş:nl tir. Gilnuı\ en yiik:sek 
111sı 20 dere<:e olarak kaydeıl!lmlş.ir. Yurt· 
ta hava, 'rnı.ky , :M~rmara uh111cri ve Ege 
mınta • !yle. kıarnen de orta Arııııkıluda 
açık, duıer yerlerde bulutlu geçnıl,tir. 

Son yirmi <lört .saat içindeki yağışların 

kare mctre7c bıraktıkları u miktnrLın 

Hıpada 23, Rizede 12, l'dırd 8. K n ve 
Ordada 6. İııkendcrıın ve ı;r:ıl cand 3, 
Kınıkoıe ve Tr.lb onıla 2, Dortyol ve Gl . 
re undıı ı kilogra ılır. 

ıg!irlar K:aradeniıı: ıahlllrrindc cenup 
orta Anndoluda ıim.11i rbı. di ·er aıın -
tahlıarda ekıcriyetle rp mile metin en 
en ok 6 metre kad r hııla c mi5tir. E 
yUlnc sıcaklıklar Akhı ar, M crı<indc 26. 
Antalyada 27, Urfad3 28. Adanı e laken· 
d crurula 30 rlcrecedfr. 

l:zmir izcileri Hatay'da tetl iklel' 
yapacaklar 

hmlr, 15 z.a. - Se.hrimb liselerinden 
aynlac k 120 izci yakında Hataya giderek 
tctlciitler yap;ıc:ıktır. Du seyab Lin izdi r 
ir;ia iıllfadell im sınr temin edecek tcd· 
b rler ahrm:ıı•ır • 

1 .................................. . 
! ESKi GAZETE, MECMUA, 1 
f KiTAP i 
1 a· k'J ı ~ · ı ' :: ır ı o gazete va.r ıgıy e 
j günde 2 çocuk doyW'Ulabilir 1 
j Paket yapmaktan baıka bir 

ı 
i,i.nize yaramıyacak olan es
ki gazeteleri bu hayırlı işe f 
verm~nizi Çoeuk Esirgeme i 

: Kunınıu ıaygıyla diler. t 
•....,... •• "''•tttutf u•••••t1tttt•U••thttt•.,..+t" 1 

k ntrolü 
H. A. KUYUCAK 

Karahis rda sıtma 
kaynakları kurutuluyor 

Şarki - karahisar, 15 a.a. - Kazamı
zm b le iye hududu dahiliı ele eniş 
bir abada ıtma hastalı,.ına yataklık 
yapan vı: kurııtulmalarına karar veri· 
len y di adet göl ve bataklığın d 1 1 u
rulmasına dün bnşlanmı tır. İlk lrn
rutma ameliyatına kaymakam, beledi
ye reisi \'e htikümct doktonı ile diğ r 
aili .adar memurlar i ·tirak etmişler -
dir. Ka::a merkezinin umumi ııhatini 
daimi ı;urettc tehdlt etmekte olan bu 
göt ve bataklı '·!arın pek kısa bir zil • 
manda kurutulacağı iimit edilme te -
dir. 

J L US 

kararan o ısrar etti 

18 - 10 - ı. 

Kazanç 
• • 

vergısı 

ad • • anununun üç e ı 

ta bik şekli tesbit e • 
ı 

aliye Vekaleti, kazanç vergisi kanununun 79, 80 ve 81 inci 
m ddel rinin tatbik sureti ha mcla a1akaltlara bir taminı yap
m ıt"". VekMet bu tanıiınbde, adi ve hususi şirketlerde ortakla· 
n her birine rı ayrı ruh~t teı:kereıi verilip veril İyet:eği; ruh· 
ıı t tezker..:si ve vergi kar:n si harç. ve zamlarını kanuni mü cleti 
iç de ö iyer t da ga p !u bedeli t.en kurtı lma:k. maks diyle 
ruh&Mt te.,.k l" "ive ver i k rnesi almıy nl r hakkında ne suretle 
mu'\ ele yapılac ğım bildirmi,tir. 

B 

akalıları olan bu tamimde diyor ki: 

günkü Meclis 

ut tezkeresi ve vergi karnelerini ka
nuni müdd ti içinde almak mecburi
y tinde ol luklnrı tasrih 81 inci mad-
dede bu mü ldetlcr tayin ve 82 nci 
maddede de ruhsat tezkeresi ve vergl 
karnelerinin mULyyen harçlar mukabi
linde ·erilce ği beyan edilmiştir. 

Bu hükiiıtılere göre mükelleflerla 
ruhsat tezkeresi ve vergi karnesi 
har~laı ıııı ö emelcri nkabinde tezkere 

1 ' 1 • - .... 

gelmel· e ir. u arçJarı kanuni müd 
dcti içinde ö miş olan mükelleflere 
nıhsat tezkerer.i veya vergi karneleri
nin verilmeıniş olması mükellefe at
fedilecek bir kusur değildir. Bu itibar 
la ruh at tezkeresi ve karne harçları ö
dendiği hal e tezkere ve karnelerini 
almanııs olan mi.ikcllcflcr namına 85 
inci madd mucibince cezalı harç ta• 
hakku~ ettirilemez. 
Bina~naleyh: 
a) R hsat tezlccresi vc}'·a vergi kal"'

.ne. i harçlannı \•aktinrle ödemek üzere 
miiracaat eden mükelleflerden tahsi
l, t idaresince ı 5 kuru luk pul alep e
dilerek, bu pnlun ve harcın tediye e
dildi-ine dair olan makbuzun tahak
kuk 1t srmn;ı g derilmesi ve tahakkuk 
dairesiıı.ce ruhsat terkereainin derhal 
tanzim edilerek mükellef verilmesi 
ve makbuz tarih ve numarasının da 

hmir: l 5 a.a. - Casııı;luk sucun
dan İzmir ğır ceza mahkemesince e
v~k: mahku~ edilen ve h.aklarınriaki j 
hukmn tcmyız ınahkem,.sınce nakr.ol Büyük Mi1Jct Meclisi buglin topla-
nan Bulgar casuslar ndan Kiri, Sin-' nacaktır. Ruzname şudur: 

tezkere ve karnelerin nslile dip koça
nına ve ruhsa tezkerelcin<le de yeni 
kazanç vergisi defterlerine ait S numa 

ralı tarifnamenin ız nci maddesinde 

zikredildiği üzere tarh defterinin aid 

olduğu sUtu.nlarına kaydedilmesi, 

koviç ve Lambo hakkın la ağır ceza 1 ı - Hatay vilayeti kurulmasına da
mahkcmesinde dün yeniden cereyan j ir olan 3711 &ayılı kanunun muvaltkat 
eden mahkeme netice5lnde hC}'eti hıı 5 inci maddesinin tadili hakkında ka
kime eıJki hU. mün e israra karar ver- mın Hiyihaıı ve muvakkat encümen 
miştir. ma .. lıatası. 

ı1111111111ııııııtııııııııııt1ı ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııııırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııt ıııııııııııııııııııııııııııııııııır 
b) KaılUnt müddc i içimle ruhsat 

tezkeresi veya harçlarını yatırmamıt 

olan mülcelleflerin 85 inci madde mu

cibince •apılacak zammile birlikte 

har lnrının derhal t haltkuk ettirile

rek berayı .. al sil tahsilata verilmesi 
ve cezalı haçların hsili s•ra ında 

15 kuru~ tık pul da alınar k ter.l:ere 

veya karnelerinin arızim ve kendile· 

rine tevdiinin temini ve kö lercle olan 

bu gibi mil elleflerin czkere ve.} kar 
nelerinin varlc.la daire ince izhar ve 

resmi mül.ilrle temhir ve imza oluna

rak zimmet mukabilinde tahsildarlara 

veri mcsi ve o? be kuruşluk p ıl ve 

ayrıca fo of,Taf alınar k karne ve ruh
sat tezkere! ine ilsal-- c ahsildar t -

rafından res:ni mühür ve imza ile tas· 
dik olunduk an o ır m:lkelle rıcrc 
te Hııı edilmesi icap eder ... 

Fakirlere yardım ! 
Daily Tclegraplı't;ı Pcterborou h 

ysııyor: 

"Almanların Vnr ·o~·a'daki peri
§ n lı1;1/k.ı yiyccr'k ~·e ilaç gönder· 
diklerine dair Berlin'den gelen bir 
lıaberi okumrnca !jİmdi Londra'da 
bulunan eski bfr Çcko<lovak nazırı
nın b rza anlatmz olduğu bir hika
yeyi hatırladım: 

Geçen mıırt ayında almanlar Bo
lıcmya \·e Moravya'yı i§gal ettı'ldc
ri zamaıı Prag'ın Viisoa istasyonu
na bo bfr nlman eşya vagonu gel
di. Brı srrada alman yülrsek kuman
danlığı r;mıfın an Prag'd ki bütün 
kasarılara bu l'a onu kt.::;İ/mi~ sığır
larfa doldurmal1Jrı emri verilmişti. 

Bir müddet sonra alman askerle
ri bu erleri ~ lırin belli ba§lı semt
lcrindeıı biri inde kuru/mu§ olan 
a.~herl mutfa "a götürdüler. Ertesi 
gün Prag'da'ki bütün fakirlere bol 
bol çorba ve gula~ dağıtllıyor ve 
bunları Führer'in selamlarıyle bir
likte göndcrdi~i söyleniliyordu. 

.Aradan bir zaman geçince bu et
leri veren ,kasaplar, paralarını al
mak. için :ılman lrumsndanlığzna ba1 
ırur<lu/aı ve ~u cıwabı aldllar: 

- Hesap pus11/.1/arrnızı Prag be
lediyesıne giiıüriiniiz. Tsb "i gene 
Führerin scllnılariyle birlikte. 

Ş,,imal!. _1eçeceh lıarp! 

Bir g;uete, iJk sayfasına gayet 
büyuk harflerle ~ıı nıan eti koy
muş: "Harp Avrupa'nın şimaline 
gerecek mi.:"' 

• Her hJ/de harp denen salgınrn 
cenuba geçmesinden ise şimale geç
me i da.ha az sunturlu olur. 

Bu haberi okuyan birisi şöyle 
diyordu : 

- Hele §İmale geçsin bakalım; 
çünJ..ü garp cephesinde iki taraf da 
şöyle bir dam ak.ıllL kapı§acağa 
ben7.r.miyor. 

Sakal! 

Taynıis gazetesinin yazdığı bir 
makaleden oğreniyoruz ki bir in -
giliz mamrstrrındak; papaslardan 
bir kısmı zelıfriı' gaz maskesi taka
bilmek için kaç yıldır, uzattıkları 
ıakall"nm kesmrffc mecbur olmuı-

/3r. 
Vaka. ize de bana ofduizr gibi, 

me:jhur hikayeyi hatırlatmadı mı? 
Hani, kü/Jı;ınbeyinin biri i uzun 

sakallı adam:ı : 
- Beybaba. gece yatarken saka -

lını yorganın altma mı sokar ın; 
üstünde mi bırakm;ın ? diye or -
mıı . Adaınc:ığn da o gece sakalı 
bir yorganın altına sokmuş:, bir dı
prrsmda bırakmış. Bir türlü uyu
yam3mış. Nilıayet sabah olunca ber
bere ko. muş dibinden ura~ ettiri
vermi • 

Demek ki yorganın hem altına 
giren, lıenı üstünde kafabill'tı sa -
kal, gaz maskesinin altında yer bu
lamıyor. 

Radyoda rol! 

Daily li er:ıld yarıyor: 
"Nazi r,1dyo/;ırı, alnumların lıarp 

cephelerinde zafer k:ızand,klarına 

dair lıaber ne reduken bu haberler 
gerrektcn 1:avaı boyundan gcliyor
mu~ hiı ve te:;irini bırakmak i<;ı'a 

bir t;1kım muharebe giirültilfori de 
yaptırmaktadırlar. 

Propaganda nc::-:ıreti bu c~leri 
çıkarabilmek için ses milteha. sısla
riyle birlikte tam kadrolu bir tiyat
ro heye im' angaje f'tm ·.'jtir. 
Şimdi burad;,ı ya Jı ;ıkıörler, de

nizaltı kaptanı rolü yapıyorlar!,, 

Havada · harp! 

Bu harpte muharebenin en bD
yügu lravad;ı oluyor. 'J'ayyan:l~rin 
biribitiyle çarpışmalarından bahse
decek değilim. Esir dalgalarının, 
Herr; mevcelerinin havadaki çarpı§· 
mahırma işaret ediyorum. 

Iler gün çeşit çeşit haberler 311-
yoruz: 

Almanya.'da gizli radyo ik;Jeşti! 
Alma11lar Londra radyosunun 

alm:mca neşriyaunı bozuyorlar/ 
Fran. ız radyolar: alman radyo

Iarınr bozuyor ve aynı daJ-ra uzun
luğu ile derhal hakikati söylüyor
lar.' 

A nlattığımı:ı, radyolardaki tek
nik çarpısmalardzı. Dilnyanın yet
miş ı'ki dili ile biribiriyle çene ya
trs ~rma manas-ına gelen radyo har
bi esasen maJiımunuzdur. 

T. l. 

Çağn 

>CD;ıbiliye F .. m:ümrni bu,' ;ı uır.u i 
toplantıııınd:ın ııoııra toplaııacakı r. 

c t 

Milli Mücl.ıı.fu P.:ncümı:ni buı:un s t 
10.30 da toplıın:u:ak r . 

XArzuhal Encümeni burlin umumi hn-ıot 
içtimaından ııonra toplana aktır. 

Divanı Muh sebat E c "ıucni lıu;iw 
at 10 d;ı toplan:ı.caktır. 
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Fransız askeri makamlarınca 

d ~evyorl·. 15 a.a. - Nevyork Sund:r g2.Zete i, B. Roosevelt'in üçüncil 
a olarak .. h . l'ğ" liği . k cum urreıs ı ıne nam%et-

nu nı 0Ynıaktan vaz geçmiş olduğu
Yllımaktadır. 

em un 
rşı bülü e 

900 işili bir 
ima afilesi 

(Başı ı inci sayfada) 1 
Yağmur ve sis dolayııı.iyle cephede 

harekat yapılmamaktadır. Almanlar 
Finlandiya1ya bildirilen 

letonyadan ayrıldı 
da ingiliz heyetisefc:i~e&inin kuve~i-
ni ve erkiinıharbiyesının pHlr:ını ıs
kandil etmek için miktarını arttırmış 
oldukları keşif kollarının faaliyetini Sovye o e eri 

ak ı 15 a.a. - Letonya alınanları- t nkis e nişlerdir. Maamafih alman· 
.,.,. n leden "Charhoem" isimli alman le kenoilerinden ma!Umat almak Ü· 
• "P\U'u, dü k . . ar, 
0 . n şam hare et etmıştır. I midinde bulundukları esirleri a]ama-

•• 

iM TO tnas ıdc 900 kişilik bir kafile bulun- mışlardır. 
ına rağmen Almanya ya giden ek- k · el · 

dcris~ ağır h t'a ol ak Uzere 498 kişi Alman ordUBUnun na ıs err. 
en ibarettir. Daha başka gitmek isti- Royter muhabiri, diyor ki : 

Yenler olmuşsa da, bunlar hakkınd-:. "lyi bir menbadan öğrendim, al· 
~apılacak resmt muameleler bulundu- mantar, Polonyada harbetmiı. olan 
~.ndan, Letonya'dan ayrılmalarına fırkalarından en az 20 fırkayı garp 

~u.ııaade edilmemi tir. Hazin sahne- cephesine getirmişlerdir. A.lmanların 
bcrı cereyan ettiği rıhtıma halk ka- faal ordusu yüzde yüz nazı gençle· 
uı ·.:lilrnenıiştir. rinden mürekkep ve garp cephesinde 

bulunmaktadır. Bu ordu, birinci sınıf 
bir ordudur, fakat :{ayzer'in 1914 se
nesindeki ordusunda görülmemiş o -
lan bir takım nakiı;eleri vardır. Çün -
kü fırkaların adedi dört senelik bir 
müddet e ·nasında 70 ten 90 a çıkarıl· 
mıştır ve tecrübeli zabitleri azdır. 
Halbuki müttefikler, bu noktainazar
dan evelce olduklarından daha zen
gindirler. ,, 

in i te e, Firstin ve 
sır' a ih iyot 

tedbir er a dı 
k Kahire, 15 a.a. - İngili.% askeri ma-

iUnlan tarafından Filistin ve Mısır 
;:~illerinde alınan ihtiyat tedbirleri 
~~ rnenıtektte çok iyi karşılanmıştır. 
h tehassıslar denizden ve havadan 
k:r türlü taarruzun bundan böyle im
F~~ız. olduğunu bildiriyorlar. 
l~stı.?'de ailôh alhna alınanlar 

Udus: 15 a.a. - Filistinde yerle
kcn Rornanya i1" ·yat sınıfları romen 

onsolo luk makamları tarafından da 
Vct d'J 
1.. c 1 n:ıişlerdir. Yahudi ve araplar 

40~~dc devam ediyorlar. Şimdiden 
d'l OO den fazla Filistinli arap kavde· 
y

1 tniıtb-. Bunlar harbın ya ın doğu 
~ airıı.Yeti halinde silah al tına alı na-

Iardır. 

Mus lin· 

_e erle 

" as eı 
ör"" ş Ü 

Roma, 15 a.a. - Stefani ajansı, B. 
Mussolini'nin Harbiye Müste:.:arı gc
n~ral Pariani ile, topçu dairesi genel 
dırektörü General Banc'yi ve Saraci
~o 'yu kabul ettiğini, italyan topçulu
~unun inkişafına müteallik meseleler 
tızerinde kendilerine görüşerek bu 
ıneselelerden en müstacellerinin halli 
ni emrettiğini haber vermektedir 

Estonya'da 'İ İsveçliler 

memleketlerine 

dönecekler 
1 Rern~, ıs .a.a. - Eıto!ıyanın Ra o ~d~: 
arı sahnlerı olan isveçlı 500 kadar koylu "i balıkçı, İsviçre ajansının Stokhalmdıı!l f dığı bir telgrafa gorc, İsveçe iade edi· 

1 ecckJerdir. RaE;o a aları ilı:ı kiiciık ada O· 
Up Sovyet Ru y.ı ıle Estonya arıısında 
llıüııakit mutebbil y r.oiım paktı muclb•n· 
Ce Sovyet ~ ,., yaya terk i L'lliştir. Eston· 
~ ~likümetı, .. halinin n kli için tedbirler 
1 dıı;:ını İs\ c~c bild'rmiştir. 

Ort 

Fransız generallerinin fikirleri 

Faris, 15 a.a. - "Le Temps" gaze
tesinin husu i muhabiri, düşmanla te
mas halinde bulunan ordu kumandan· 
!arı generallerin, harp muhabirlerine 
vaki olan beyanatını nakletmektedir. 
Generaller, fransız seferberliğinin in
tizamını hatırlattıktan ve kıtalar ta
rafından, nispeten cüz'i zayiat paha· 
sına kazanılan mevzilerin mükemmel
liğini belirttikten sonra demişlerdir 
ki: 

"- 1914 harbiyle bunun arasında ne 
kadar fark var ... Harp malzemesi ola
rak hemen hiç bir şey sarf etmiyoruz. 
ı ahkımatımız o kadar ağlam suret
te yapılmıştır ki düşmanın, bize sade· 
ce taarruz etme i için yığınlarla efrat 
ve malzeme sarfetmcsi Hl.zımdır. Bizi 
Maginot hattından nasıl tardedebilir? 
Zamanımızdaki bazı taarruz hareket
leri, intihar demektir. Söyleyin, tek
rar edin ki, zaman geçtikçe vesaiti
miz inkişaf etmektedir. Geçen her 
hafta İngiliz ordusunun talim ve ter
biye i artmakta, toplar ve avcı tayya
releri yapılmaktadır. Bu müddet zar
fında, menabiini yeniletebilmek için 
bizimkilerle müsavi vesaite m:ılik ol
mıyan Almanya, terazide i gal ettiği 
kefenin yükseldiğini görmektedir. Bu 
harp, sabır, yani maneviyat harbidir. 
Şimdilik biz imhal ediyoruz. Halk da, 
askerler de anlamalıdır ki her geçen 
gün bizim lehimize geçmektedir.,, 

F Yatı•ız ıabah tebliği 

Faris, 15 a.a. - 15 teşrinievel sabah 
fran ız tebliği: 

Gece, Sarre ile Moselle arasında 

düşman keşif kollarının yaptığı ufak 
taarruzlar neticesiz kalmıştır. Cephe
nin heyeti ıımumiyesinde i tikşaf ku
vetlerimiz faaliyette bulunmuslardır. 

Sarrelouis gar binde kar ~ılıklı top
çu faaliyetleri olmuştur. 

Ak§am tebliği 

hi e e değil 
Helsinki'de bir iti afa varılacağı umuluyor 

Moskova, 15 a.a. - Fenlandiya mu-, ri Carelie sahilinde ufak bir arazi ter
rahhas heyetinin gelecek ha~ta Mos- ki ve Finland~ya ticaretin~ Bogoda i
kova'ya avdeti beklenmektedır. le beyaz denız arasındak:ı kanaldan 

i tifade hakkını bahşetmek olacaktır. 
Finlandiya'daki kanaat Sovyct istekleri ültimatom 

Stokholm, 15 a.a. - Helsinki'den mahiyetinde değil 
haber alındığına göre, Finlandiya hü- Helsinki, 15 a.a. - Sovyetlerin ile
kümeti, henüz Sovyet teklifl.,ri hak- ri sürmüş oldukları mutalebatta pek 
kında etraflı ma!Omat verebilecek va- o kadar acul davranmamış oldukları 
ziyette değildir. Yalnız bu hükiimet, ve bu mutalebatın katiyen bir ültima.
müzakerelerin devam edebileceği ka- tom mahiyetinde olmadığı mütalcası 
naatinde<lir. Müzakerelerin bir hafta serdedilmektedir. 
ve hatta daha ziyad~ devarrı edebile- B. Passiviki'nin birkaç gün sonra 
ceği tahmin olunmaktadır. Moskova'ya döneceği ve yeni müza-

Sovyetlerin teklifleri Finlandiya kerelerin bir itilafa müncer olacağı 
hükümetince malum olmasından ve ümit edilmektedir. 
me.7)kur hükümetin telfişa düşmemiş Gazeteler, Finlandiyanın memleke
bulunmasından nikbin olmağa imkan tin şeref ve tamamiyetini ihUil edecek 
mevcut olduğu istintaç edilmektedir. her tUrlü şartı reddetmeğe karar ver-

m· olduğunu tebarilz ettirmektedir
Biribirini takip eden iki hô.di•e h~r. 

Londra, 15 a.a. - !ki harlisenin bi
ribirini takip etmesi dikkate şayan 

görülmektedir: 
Finlandi)'a hükümetinin Moskova

daki murahhaslarına yeni talimat gön 
dermiş olduf.u Helsinki'de haber ve
rildiği esnada "'.Finlandiya murahhas
ları Kremlin'Je kısa bir görüşme yap
tıktan sonra Moskova'dan ayrılmış

lardır. 

Sovz,•.et teklilleri 
Kopenhag, 15 a.a. - Danimarka 

gazetelerinin Moskova muhabirleri, 
itimada şayan kaynaklara atfen, Rus
yan'ın Finlandiyaya kar ı aşağıdaki 
talepleri dermeyan ettiğini haber ver 
mektedirler : 

1 - Tytaesaasi, Lavamaari ve bel
ki de Finlandiya körfezindeki Kron -
tat koyu methaline hakim olan Sura· 
asi adalarının terki. Buna mukabil, 
Finlandiyaya şarki Kareli arazisinin 
bir kısmı verilecektir. 

2 -Filandiya, Aaland adlarını tah
kim etmiyecektir. Rusya, tahkimat ya 
pılmadığına emin olmak için, :zaman 
zaman bu adaları kontrol etmek hak· 
kına malik olacaktır. 

3 - Finlandiya Rusya ile askeri 
bir pakt yapacaktır. 

4 - Dermeyan edilen diğer bir ta
lep daha varsa da mahiyeti rnaltim de
ğildir. Bunun e as mevzuu, Finlandi· 
ya murahha heyetinin avdeti olduğu 
zilnnediliyor. 

Ba.ıka haberlere göre 

Moskova'dan alınan bir telgrafna
me, Moskova'da'rci mil ahitlerin hiç 
bir §eyin dostluk havası içinde müza
kerata devama mani olmadığı mütale-
sın bulun u ·larım bildirmekte-

dir. 
, Finlandiya halkının iiçte birinin u
mumi seferberliğinin icrasındaki silr
at, ecnebi memleketlerde hayret uyan 
dırmıştır. 

Bütün gözler lsveç'tc 

as e " Paris, 15 a.a. - 15/10 tarihli fransız Stokholm, 15 a.a - Finlandiyadan 
l( .,m tebliği: alınan ve bazılarının kontrolü asla 

kabi lolmıyan haberlere nazaran sov-

Bern, l 5 a.a. - Rusya - Finlandiya 
müzakerelerinin Aaland adalarını ne 
dereceye kadar alakadar ettiğini, Fin
landiyada hiç kimsenin bilmediğini 
Basler Nachrichten gazetesi yazmak
tadır. Finlandiyalılar, adaları paylaş
mamak teminatından ileri geçmek is· 
temiyorlar. Müdafaa hazırlıkları fa
aliyetle devam etmekle beraber, har
bi bertaraf etmek ümidi kuvetlenmek
tedir. Bütün gözler lsveç'e dönmüş
tür. Ve Helsinki'de çıkan sosyal de
mokrat organı gazete, İsveç - Finlan
diya askeri ittifakının zamanı gddi
ğini yazmaktadır. Aaland adalarının 
mü tereken tahkimi projesinde şimal 
devletlerinin emniyeti ve bitaraflığı 
takviye edilmesi tasavvur olunmak
tadır. Bu cümleden olmak üz re, Ge
toborş'dan Bale'deki National Zei
tung gazetesine gelen bir telgrafa gö
re, İsveç harbiye nazırının söylediği 
nutuk, dikkati calip bulunmaktadır. 
Nazır, "dü ilncelerimiz, Finlandiyaya 
müteveccihtir, onun endişeleri bizim 
endişelerimizdir . ., demiştir. 

Finlandiya Cümhurreisinin 
Sözleri 

li a yağmurlu ve sisli geçmiş, cep 
diri:::rk:eu, 15 a.a. - D.N.B. Ajan5ı b11 • h de, bütiin gün büyük bir faaliyet yetlerin serdetmiş oldukları mütale . 

O . b batın azamisi u olduğunu söylemek 
._ rta Ç 1de hııreklt yııpan japon ordusu olmamıştır. Wıssem ourg'un ~imali 
•o.ıatbu K' mümkündür : }{ at o ısı. japon kıtalanrıın ınb garlıisinde baskın hareketlerimiz 
" Ung da arır'd -j d•ı r..an askeri . ;ıı:s e • • • • • • Kronştad önündeki üç küçük ada 

tının h~ps''li t hr p ettil:lerinı b'ldır _ ileklenen netıceyı vermıştır. 
lllcktcdir I ile esasen evelce tahliye edilmiş olan 
do lopeh. ve Ki nırsi eyat tleri araw .. ıa. 1 A iman resmi tebliği Hogland adasına suvyetlerin vazıyet 
J.: .. uzu.'1 u harp ır.1 •• ı .ası o}an bu ~ev • B lin 15 a.a. _ Alman ordusu etmesi, 

a • Ç n orJuı;u kend rıı, katı hır hezımı::te er ' 
~hitum g mıe' te.:lir. Eu mıntakad ki ç rı 3 şkumantianlığı tebliği: Finlandiyanın cenubuşarkt mün-

VetJerı 17 fır a t•l·m n edılme1.te~rr. , . , d - . teha noktasındaki Hongoe'nin kira-
ecnı u 530.000 kl i} c aran bu kuvetın Şark ta ış ara eger yenı bir §ey !anması, 

!_O Soo ü o' 375') s• " ·- e ı;•.,..·q•;~ ı tur. 
:ı/'rıca jap ıl , ı . .ıll >..ılı ı .. iktarı...ı til _ G t dü,.man topç f Aaland adaları hakkında iki riva -
•ınct ıılmışlar arp e :r-- usunun zayı yet vardır : 

faaliyetine tarafımızdan mukabele e- Rusya ile mesai birliği yapılmak 

Kopenhag, 15 a.a. - Finlandiya 
Cümhurreisi B. Kallio, cihan matbu
at mümessillerine verdiği beyanatta 
demi:it:ir ki: 
"- Rusyanın, 1932 de bizimle ak

dettiği ve müteaddit l>eynelmilel kon
feranslarda, esası üzerinde ısrar gös
terdiği ademi tecavüz paktına riayet 
edeceğini umuyoruz.,, 

Bir &ov yet filosu T allin' de 
TaUin, 15 a.a. ·- Bugün öğleden 

sonra Sovyet fil06u, Tallin açıkların
da demirlemiştir. Filo, ikisi zırhlı ol
mak üzere 11 gemiden mürekkeptir. 

ANTİL DE 
• • 

' 1 

A an 
gemilerine üs va • 

ı esı g 
.. 

:Nevyork, 15 a.a. - Alınan denizal
tılarının Antil denizindeki faaliyetle- / 
cinden ha eden Nevyork Taym' , di-
yor ki: 1 

• 

"Meksika limanında bulunan al
man gemilerinin alman denizaltıları
na malzeme vermekte olduklarına da
ir octada bir şayia deveran etmiş ol
duğundan Mek$ika hükümeti, Colum
bua adın<laki alman transatlantiği ile 
di~ alman gemilerini ve alman dos
tu olan bitaraf gemileri sıkı bir taras
suda tabi tutmaktadır. 

Şüpheli haller 
Columbus transatlantiğine müteal

lik birçok meseleler, tenevvilr etmiş
tir. Mesela, bu transatlantik Vera
cruz mendireğini terkederek Anton 
Lizardo adasımn ıssız körfezinde de
mirlemigtir. Su kesimi hattı pek aşa
ğıda idi. Bu da geminin fazla yüklü 
olduğunu gösteriyordu. Tabit müret
tebat gemide kalını tı. Geceleyin iki 
san-dal indirilerek engine yiyecek, içe 
cclc nakledilmiı olmasından şüphe e
diliyor. Friedrich adındaki alman 
sarnıç gemisinin de Tamfico'da iaşe 
maddeleri yüklemiş olmasından şüp
he edilmektedir. 

Bir geminin mürettebatı 
kurtarıldı 

Nevyork, 15 a.a. - Blackhawk, ge
misi, göndermiş olduğu bir telsizde 
Emile Mignot adındaki fransız pet
rol gemisi mürettebatından 39 kişiyi 
almış ve bunları boston'da karaya çı
karmış olduğunu bildimıi tir. 

lngiliz gemileri tayyare 
himayecinde 

Londra, 15 a.a. - İstihbarat nezare
ti, gelen ve giden vapur kafilelerin 
sahilde yüzlerce mil mesafeye kadar 
tayyareler tarafından himaye edil -
mekte olduğunu bildirmektedir. Ge
çen haftalar zarfında yalnız fırtına, 

kasırga ve rüyet imkansızlığı istik • 
şaf tayyarelerinin himaye servisini 
kısa bir inkitaa uğratmıştır. Günler
ce devam eden iddetli yağmurlar es
nasında himaye s~rvisini yapmağa 
memur tayyareler, hazan deniz ilze -
rinde pek alçaktan uçmağa mecbur 
olmu lar ve her hangi bir tahtelba
hin periskopunu gördrkleri noktada 
bombalarını atmışlardır. Bombaların 
at lma ı ayni zamanda harp gemileri 
için bir işaret te kil ediyordu. 

Batırdan Fransız vapurları 
P riq, 15 a.n. - L'1ntransigeant gazetesi 

fransız bandrah Nugu&t, Breann, Bretag
ne ve Luisiana v purlarının, son günler 
zarfında batırıJ.dığmı haber vermektedir. 

Almanya 
güçlükler 

ekonomik 

karşısında 
(Ba~ı l inci sayfada) 

disclerin ba$langıcı ~ibi tel kki etmekte -

se ırı 
(Ba§J 1 inci sayfada) 

tianini'nin Londra'ya muv letiniıı 
lngiltere ile İtalya arasındaki mıin • 
sebetlerde yeni bir devre açmakta ol
duğu miltaleası serd dilmelıtedir • 

Roma. daha geçenlerde İtalyanın 
B. Chamberlaın'e sulh müzakereleri
nin açılma için yeni bir takım te lif 
!erde bulunmak t vurunda olduğll
na dair olan bir Be lin h ·ni t l·
zip etmiş idi. Londradaki İtalyan 
diplomasi mahfilleri, B. tianini'
nin Londra'ya bu bil te ı hamil 
olarak gelmemi§ oldu söy 
lemektedirlcr. 

Yeni •elirin başlıca • ıuı 
1 lyanın ıimdiki ihtil!fın bugtin

künden daha h ki olabilm k tehli
keaini arzetmckte olduğunu idrak et
mesine medar olacak derecede diplo
matik ve siyasi tecrübesi vardır. Bin
netice diplomasi mahafilinde B. Ba,1-
tianini'nin ifa edeceği lıca w%ife
lerden biri inin B. Ch~berlıun'ıo 
son nutkunun medlulü h ında il: -
hat almak olacağı öylenmektcdir. 

B. Basti nini'ye ingili:oı Ba vekili
nin nutkunda daha kati ve dalın vazı 
maltlmat ve~ileceği şüphesiz ~riilmelt 
tedit. 

rlin 

( Bnşı 1 inci ssyfsds) 
alman tayyaresi, cumartesi gii!l{l. Berlin b -
raj arazisi üzerinden uçmu§tur. Hava çolı: 
bulutlu olduğundan, tayyare iyice teşlı s e
d"lemeınııtir, Hava d fi topçusu ates açmı1 
ve tayyareyi düşıirmU$tiır. Tayyareci pa -
ra~tlc atlamıya muvaffak olmuş ve yanı
Janmaksızın kar:ıya inmittir. 

Baska bir Berlin h~bcri 
Londrı:ı~ 15 a.a. - Berlindcn res."lıi b 1r 

menbadan bildirildi· ine gorc, in ılız ,istik
a[ tayyareleri, dun gece pek yıılı: ek 

Berlin ı.izcrindr..n uçmu~ rdır. 
Tehlike işareti veriln•cmiştir. Fak t b"

tıı.ryalar, tayyarelerin d ha a~"L'ı inmeleri
ne mani olmak iı;ın mütcmnd'ycn il e~ et -
mişlerdir. 

lng"lizler tekzip cdiyo,/ r 
ndra, 15 .a. - Lor. ra'.J bu 

aabah öi{renildij{in göre <l :in 1:-ere 
tayyare f!T t rafmd n B rlin'in 
bomb rdrman edi mİ§ old 
ir bitaraf memleketlerde 
dola•mı§hr. 

Sal~hiyetli m hfiller, bu hab ri 
tekzip etmekte ve ne İngiliz ve ne 
de fransız tayy relerinin dün gece 
Berlin'i bombardımnn etmemi ol
duklarını beyan lem tedir. 

*** dir. Almarlar, bir tavassut te ebbusümi 
memnuniyeti~ karşılıyncı:ık olmakla bera- L 
her, Hlt~cr hiç bir bitaraf memleketin ta. .. ~ndra, 15 a.a. - Dün gece Berlin 
vassutunu istememi§tir. uzerındc tayyareler dola tığına dair 
Çemberleyn'in nutku ve Berlin j olarak Kaunas'tan, Kopenhag'dan ve 

mahfilleri Brüksel'den gelen haberler tekzip e· 
.. Amster~m. 1~ a.a ... -:. Öniimii~deki hafta 

1 

dilmektedir. Ne ingiliz, ne fransıı 
ıçınde ~ dısel7rın ~uyuk ehemıyet kcıa - tayyareleri alman hükı.imet merkezi 
bedecegı tahmın edılmektedır. .. . 

(Telegnıph) ı:ıızctesinin Derlin muha • uzerınde uçu yapmamıslardır. Alınan 
biri, gnrpte maruz bulundugu tazyikin ni- hava dafi topçusu ateş açmış olmakla 
hayet bulma ı takdırin:.le Almanyanın ge- be be f h t' 
niş bir nefes alacac;mı, fakat B. Çember _ ra r: ransız ava nezare ı, uçug 
leyn İ5tcdıği ekilde musbet fedak:irlıkla- haberim kati surette tekzip etmekte· 
rn riza ı:röstermiye mütemayil olmadı ını dir. 
söylemektedir. Mamafih biraz itidal gcis· 
terilmesi ihtimali vardır. B. Çembcrleyn
in nutku biraz d ha fnzl takdır edilmek
tedir. Umumi te.'Jlayıil, bu nutkun en az 
itilafgirizane telakki olunan fıkraların 
yeniden gôzdcn geçirmek merkezindedir. 

Berlin, 15 a.a. - Milli iktisat na -
zırı Dr. Funk, Almenyanın ingiliz ab
lokasının kendini mahrum etmekte ol 
duğu iptidai maddeleri diğer yollar -
dan tedarik edebileceğini beyan et -
miştir. Na~ır bu sözleri Viyana fua. 
rında söylemiş ve şunları iliive etmiş
tir : 

"Alman ticareti, cenubu şarkiye 
doğru istikamet almıştır. Ve hu hal, 
mühim bir hadisedir. Alroanyanın ce
nubu şarki ile yapmakta olduğu tica
ret ile alakadar bütün meseleler ile 
iştigal edecek hususi bir büro ihdas 
olunacaktır . ., 

ULUS: DUn gece yarısuıdan son
ra, on Londra radyo havadislerinden 
Berlin'e bir tayyare hücumu yapıldı· 
ğı haberini almış ve bu hücuma ingi
liz tayyarelerinin iştirak etmemiş ol
duğu tebliğ edildiğini de havadise i
lave etmiştik. Dün bu haberde Berlin 
ısrar etmekte, İngiliz tebliği ise no 
ingiliz, ne de fransız tayyarelerinin 
Berlin iistünde uç.mamı olduğunu 
bildirmekte idi. Bu acaba yabancı bir 
tayyare miydi? Yoksa ba lanacağı 
öylenen kati hava taarruzlarının bir 

vesilesi midir? Bununla beraber İm· 
diye kadar iki taraf resmi tebliğleri 
hakikati tahrif etrnemeğe itina göster 
diklerinden, birinci ihtimali tercih 
etmek doğru olur. Bu esrarengiz tay
yare havadi inin bir hayli merak u
yandıracağında şüphe yoktur. Bir mecmua alman ekonomisinin 

8 ay ~onra yıkılacağını söylüyor 
':a~ın on, ı.: .a..3: -: Ti.caret neza- adam başına elde erlilen i tihsal mik

retının neşrettıgı hır ıstatı tiğe göre, tarı eksilmiştir. 
Almanya bu senenin altı ayı zarfında 1 Al 'd 18 , · / 

1ü tefi ,fer harp dilm'ştir. suretiyle ve yahut yalnız Finlandiya 
13 teşrinievelde, Birkenfeld'de, di- tarafından bu takım adaların tahki

ğer bir duşman tayyaresi düştirülmiıg mi. Fakat ikinci halde geniı bir siya· 
tür. 14 te§rinievelde, her iki taraf e- si teşrikimesai misakı akdi şarttır. 

Sovyet - Litvanya paktı 
Kaunas, 15 a.a. - Parlamento, Lit

vanya ile Sovyet Rusya arasındaki 
muahedeyi ittifakla tasvip etmiştir. 

kendi ine lüzumlu olan malların yüz- manyak a )~~lını g çen er 
de 50,l ini satın aldığı mem eketler as •ere çagrı ıyor 
le olan teması bugün kesil · b 1 - Berlin, 15 a.a. - Nazır Hess, hü-g-:ı}e erini tasrih 

c ece 'ler mi ? 
l-on 1 a, 15 a.a. - Sunday t'mes ga

zetesi ba m,l·alesinde, müttefiklerin 
ha.Hı. zırd Çekoslovakya ve Polonya 
:Ya kar ı irtikab edilmiş olan haksız
lığı tamir etmekten ibaret olan iddia
l~rının il risine giderek harp gayele
rıni etraflı olarnk teşhir etmelerinin 
ınuv fık ve münasip olacağında işti
bah edılmcl t dir. 

hemiyetli faaliyette bulunmamı tır. Nihayet karşılıklı yardım misakı 
İngiliz anıira11 ığı tarafından da kalıyor . 

radyo ile bildirildiği veçhile, ingiliz- Diğer taraftan Rusyanın Finlandi
lerin bUyük "Royal O 1':' zırhlısı bir yaya yapmaktil olduğu ihracat ticare
n man denizaltı ı tarafından hatırı!· tini tensik etmek arzusunda olduğu 
mıı;tır. söylenmektedir. 

Holla d üzerinden ÜG 
Alman f ayyaresi u~tu 

14/15 teşrinievel akşamı, §imali Al- Rusya, ültimatom mahiyetinde şe- A 
manyanın bazı mıntakalarında yaban- rait dermeyan etmekten kaçınmakta rind~s~~rd~!~~f a.a. - İngiliz .snbillc -

. •• .. Ü .. • • 'l . . k . ır ıstı~- uçuı;undan dö:ı..-neler 
cı tayyarelerın guru t su ışıtı m ştır. ve yu arıdakı esaslar dahilinde mtıza m~em~l tt~ alman tayyaresi, Hollanda 
Hava dafi topçumuz faaliyete geç- l kerat kapısını açık bırakmaktadır. arazı üz~rınde görülmiişlerdir. Hollanda 

B 1 k bil . . 1 1 tayyarelcrı tarafından takip edilen bu 
mi;tir. un ara mu a ıovY.etlerın tavız C· tauareler, fimal denizine: açılnuılard.ır. 

maktadır • mış u un- tün kumandanlıklar n zclinde 18 ya· 

Al . k • · k şını geçmiş olup askeri talim "'Örme-man e onomısı yı ılac k . · b 

N k 15 " . a mış olan vatandaşların tali n görme-
evyor ' a.a. - Demırrağı" a l . . b. d 

d d k' d" t · 1 ::ı: - erıııe aıt ır te bir ittihaz etmiştir. 
ın a ı en u. rıye tnecmuada ne ret y l f k d 

tiği bir makalede, bir alman ekono • . a. nhı~ ır a .. a ve te kiHi. Jarında da
mist' b .. k" l .. • . • ımı ızmet goren vevahut silfıh f bri-

ı ugun u a man endustnyel sıs k l d 1 .; 
temin· h b ba • a arın a ça ışan vatandaşlar istisna 

ın . u ~. :• ~anıuk, bakır, pet- edilmiştir. 
rol, dernır grıbı ıptıidai maddeler fik· A · 
danından dolayı 4 veya 8 a sonra ı- • .ynı zamanda m m el·et i!;İn haya
'nlacağını tahmin etmekt l Y tı bır menfaat arzeden çiftliklerde ÇS· 

Almanya'daki amele ~r ır. n lı an ~eya:ıut tayyar le • k rsı mil
.. il y gu düş - dafa ışlerınde istihd 1u"l n enç· 

mu~t r. Hemen bütün endüstrilerde ler de mü tesna tut 
1 

m 0 

umu tur. 
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ismi Geçen Memleket 
Almanlar Polonya'yı RADYO J ( -
nası l mağ lup ettiler? 

TURKlYE 

Radyo DifiLr.yon Postaları 
TÜRKiYE Rad}·osu-ANKARA Redf 

-Dalga ı.ızunlı.ıgu-
1 (>4 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31 .70 m. 946~ Kes./ 20 Kw. T. A. fı 

Mukadderatı, l"Unun me· 
aeleleri arasına giren 
rnemleketlerden biri 
de F'inlandiY. olmUf· 
tur. 

det aonu., finlandi7alr 
yolculn.rın kendilerini 
aarhoş ıandıklannı öğ' .. 
renmiıler. 

Finlaııdiyııdaki aeçim mü 
udele~inin de kendisi• 
ne mahaus huauıiyetle. 
ri vardır. l111n ıütunu 
vazifeaini ağaçlar gör
mektedir. Bundan do· 
layı, biT ağacın gövde• 
aine muhtelif partiler, 
seçim mücadele ine ait 
fitlerini ıııra ile biri· 
birinin altın asar. Te· 
zahürler. yapılmflz, 

Meıhur Schliffen'in planının yeni bir tatbiki 
~KARA 

PAZARTESi: 16.10.1939 
12.30 Program, ve memle-ket ı;aat ayarı. 
l'Z.35 Ajanı;, n meteoroloji haberleri. 
12,50 Türk müıigi (Pi.). ..ıı 
13.30. H .OU Miu ik (karı$ık program • r• 
18.0Q Program. 

Bu memlekete, binlerce 
göl diyarı deyince, hh; 
fA§ılmaam: Zira bua-ii· 
ne kadar Finlandiy da 
henüz 30.000 göl sayı· 
lıp tespit edilebilmiş· 
tir. Daha da 1111yılıp bu 
rakama ilave edilecek 
binlerce göl var. 

i ............................................................................. ~ ......... l 
f.. ............ ~ .... :.:~:.~-~~:::~.? .. ::.::_ ............ i 

l'oprak büyüklüğü, Ro
mllnya kadar olan Fin
landiyanm, nüfusu 4 
milyona yakındır. 

f'inlandiyalıbann ° Suo
mi 0 adıru verdikleri 
memleketlerine tabiat 
aonauz zenginfikler 
bah,etmittir. Bu mem• 
le.ketin huausiyetlerİn· 
den bit; de, bir kaç bü
yük şehir müateana, ev 
!erinin ah~ap oluoudur. 

finlandiya, hırau nedir 
bilmiyen bir mem.leket 
tir: Bir ıehir veya ka· 
aahaya gidiniz; çanta 
•eya bAvulunu:ı:u bit' 
,-olun kenanna bırakı
nız. Ondan aonra, iti· 
nizi, gücünüzü görmek 
için, aatlerce dolaırp 

aeri getiniz. Bıraklıiı
ruz e•yayı olduğu &"jbi 
butursunuz. 

Finlandiy•lılar, miaa.fiı'• 
Terlikte de et iu:iirler. 
Aııla,dan, bol olduiu 
için. mnaiminde misa· 
fin kahve yerine kre
malı çil&k ikram et • 
nıek adetleridir. 

finlandiyalrla1", aeuis .,.. 
~kinken iıuanlardırr 
Bir ,ün, bu memleketi 
.-zm•i• relmit olan 
hir kaç yabancı aey· 
,..h, Dir trende yolcu
luk edel'ketı, kendi •· 
ralannda gülüp taka· 
lapyorlannJ1. Bir m üd -

Oni"·eraiteliler, lsveçliler 
gibi, (bay ve b yan· 
lar) geni~ kenarlı be· 
yaz fapkalar t&.!lırlar. 

Ankara.da bir gazet~ al• 
dığınız zaman, .bu gA• 

zelenin Finla.ndiya.da
ki bir ağacm bir par· 
çaııı olduğu ihtimalini 
dü Ünmekte hiç tered· 
düt etmeyiniz. Finlan· 
diyanm en büyük zen· 

inlik ve ihrıtc&t kay· 
nağı onnanlarrdır. On· 
dan aonra, tere yağı ve 
yumurta eelir. 

Finlandiyanm endü.ııtri 
merkezi Tampere'dir.1-
lcinciai de, 1905 te ku· 
rulmuı olan Lahti eh
ridir. Labti, radyo iı
taıyonu ile me,hurdur. 

finlandiyanrn nam ver· 
mi~ huıuaiyellerinden 
biri de, "Sauna" dedik 
len hamamlarıdır. Fin 
landiyalr her köylünün 
bir "Sauna"ar olduğu 
gibi, ka.saba ve §ehir· 
lerde müteaddit büyük 
" Saunl\ •• lan vardır. 
Sauna, bir nevi buhar 
kürüdür. Köy ve kıua
baJarda, her cuma er· 
teai ve bazan da çar
ıamba ~ü Saunanm 
ocaiı aaatleree yakılıp 
kız<imlıyor. Kıvammı 
bulduktan son ra, oca-

finlandiya'nın cografyası 

nü usu ve idare ~ekli 
Finlandiya, simıılden cenuba 

kadar 1160 kilometre uzun
Jugundıı bır memlekettir, Si· 
maide Norvec'le. ,5arkta Ru ya 
ile. cenuptA Fmlandiya korfe· 
riyk rptc Botnıya körfezi 
ve lııvec'le hududu vardır. Ce· 
ıubu garbi tarafında kayıı.hk 
A land ıtdaları ur.anır. 

388,4.83 kilometre murabbaı 
mesaha ımfa bulunan Finlandi· 
ya'nın yfü:cle 35.5 kısmı or • 
man, yiızde U.S kısmı it •I YÜZ· 
d" 10.8 krşmı da. :ı:iraate el· 
vcrı ti top klardır. M emle • 
ketin a hı vasati olar;ık de· 
ni7. seviyesinden 300, 400 met· 
re yukı;t>lrlitındcdır. Sahiller 
umumiyet], ıık tır. 

1930 acnesinde ,,apıl n bir 
eayımı ıti:ıre Finlandiya'nın 
niliu u 3.600.000 dır. N\ifuııun 
yüzde l i .ı i tehirlerde, eri 

ğrn bir de!iğ-inden1 ha· 
r retin şiddetinden nar 
gibi knarrnı§ olan taf• 
larm Üzerine kaynar 
ıu)ar dökülüyor. Bun
dan aonra kür ba~hyor: 
Y a.kıcı bir buhar, lçer
de toplRnmıt olan çıp• 
lakların vücutlarını ıta 

koz gibi kızartıyor. On 
dakikadan fazla day'\• 
nılmıyan bu kürden 
sonra, kofup civardaki 
göll~rden birine atla
yorlar. 

Finlandiyada bütün kasa• 

ba ve tehirlerin, biri 
İ veççe, o birj finlandi.
ya dilinde olmak üze· 

kalanı ko,,ıerde oturur, 
NuCu • konU$Ula.n dillere rö· 

re şöyle taksıme u~rar: 
yilrdc 

Fince kcın.ı$anlar SS.7 
111\•cı:çe konu,:ı.nlar 11 
Ô!t'ki diller O.J 
Dırı/ere gore taksınraı 

yüzde 
Pro cstan 91 
Rum onodokıııu 1.~ 
Ö•ekı dın er 1.3 

1930 iıı atıstiklerine ~ör 
Finlandiya'Ja do[ıum ıusııet! 
senede yuzde 21.7, olum nİ!i
pe~l de yu:rdc 13.4 dur. Su he· 
aplı Flnlandiya'da nüfu" her 
ene 29,349 kiti utmaktaılır. 

Yeni Finl:tndı»a devle i 17 
hazİl'an 191? d kurulmut ve 
Diyet meclis: o tarıhte cümhu· 
rint illin etml tir. 

Simdilri cumhurre isi B. 
P. E. s,·inhufvud'dur. 

re, iki adı v;ı..rdrr. Fa
kat finlandiyalı daima 
Helainki demeği tercih 
eder; H elainkfon de· 
mez. 

Abo (Finlandiya dilinde: 
Turku) ~ehrinde:, husu 
si sermaye ile açılmış 

iki, Helaink.;de de dev
letin bir üniversilHİ 

vardrr. Her üçün de de, 
tedrisat iııveç dilind 
yapılmaktadır. Bugün, 
iııtikbali ne olacak diye 
ııorulmakta olan Fin
landiya, istiklaline ka
VU4ah bir çeyrek asır 
bile olmamıftır. 

"Yok etme muharebesı'' nazariyesi
nin mucidi, bu asır ba_şında alman gc· 
nel kurmay reisliği etmiş olan kont 
Schlieffen'dir. Bu kumandanın taar
ruz manevra ına örnek olarak karta· 
c.alılarla romalılar arasında \'Ukua ge
len Cannes muharebesini aldığı, ve 
bugünkü alman generallerinin kcndi
ı;İnden tevarüs elmi oldukları en 
sevdiği formulün düşm'.lnın hem iki 
yandan, hem d! tam kuşatılması oldu· 
gu malüm<lur. 

Modern l.ıiı- harpte Avrupa muhare· 
be meydanlarında bu derece cüretli 
bir stratejik uı.ul tatbik etmek fikri 
hir çı;.ık kımselere IJir hayal gibi gö· 
rünnıÜ'jtÜ. Bununla berat.er, çıhe ku
~atnıa metodunun tatbiki alınanları 
uç kere tam mııvaffakiyete gôtürmüş· 
tur : 191<1 de Tanenbcrg·cıe, l915 baş
langıcında Au1;ustowo'cla. Hinden
burg - Lndemlorff çifti karşısındaki 
ru: kuvetlerinin •. emen tamamını İm· 
ha ve esir etmiştir; Polonya'da, al
man ordularının kıskacı, pek geniş 
bir saha üzednde inkiş. f ederek, Po
lonya kıtalarının külli kı:.mı etrafın
..... daralmıştır 
Şüphesi. .ıaJisclcr meydanoa<lır: 

bununla berabc:ı· bu iiç ınisaltlen hiç 
biri ikna edici de~ildir. Tancnl.Jerg 
mant'vrası tamamen anormal şartlar i
çim.le icra edilmiştir- bütün emirleri
ni ve raporlarını telsi.de neiireden ve 
şifresi pek çabuk ke {edilen nısların 
östeı-dikleri ihtiyatsızhk iki alman 
efine hasımlarının hareketlerini, va

:ziretlerini, hatta ma1< atlaı·ııu hemen 
aati saatine bilmek imk, nını vermiş

tir. Au ustowo muharebesi hayret 
verici muvaffakiyctini pc:k §İddctli 
bir soğuk ahında yapıJmı olmaı;ın;ı 

lıorsluduı-. o zaman hakiki kışlık ka· 
rargahlarında bulunan rus külli ku
vetleri harekete ge-çecek halde değil
diler. Bunİar öyle husu~i hallerdir 
ki umumi neticeler çıkarılmasına mil· 
sait değildirler. Polonya'<la yapılan Hi. Tu. --------------------------------------------------l çifte taarruza gelince, bu taarruz. 

Dikili'de yeniden 
iki zelzele oldu 

Fransız gazetelerine •• gore 1 
tarafından, henüz hareket t>decek ha· 
le gelmemiş. inorganik ve dağınık !Jir 
orduya kar ·ı icra edilmiştir. Üstelik, 
alman zırhlı ve motörlü öncüleri. Ön· 

hmir, .15 a.a. - Dün Dikili'de ye· 
niden dorder saniye süren iki zelzele 
olmuıtuı-. İzmir valisi ile birlikte zel· 
ıele sahasmda tetkikat yapan kızılay 
umumi reisi ve umumi müfettişi tet· 
kiklerini bitirerek dün ak am lımir•e 
dönmüş1erdir. Kızılay umumi reisi 
dok ar Hüsamettin Kural yaptığı be· 
yanatta Dikili ile tamamen yıkılmı~ 
olan di ~cr aahaların yeniden inşası· 
nın jeo1ojik tetkikler yapmakta olan 
heyetin tetkiklerini bitirdikten sonra 
mümkun olabileceğini. bugünkü işin 
'felaketzedelerin kış mevsimine kadar 
aerl ve mümkün mertebe sıhhi suret
te i~kanlanm temin etmek olduğunu 

Stokholm konferansı 
!erinde kendilt-rini durduracak sil5..h· 
tara malik bir kuvet b"laınadıkları i
çin, bir kumaşt biçen çelik bir ma
kas gibi geniş manevralarını tam bir 

yüzünden Berlin d • d I serbesti ile tamamlarmşlardır. e n 1 ş e e Böylece, tarih, henüz. Cannes for· 
oıulünil tatbik eden tarafla, malumat 
almasım bi.len. va ıtalarını iyice ta· 

Almanya'nm bitarafları sulh teşebbüsünde 

bulundurmak maneyrası akim kaldı 

öylemi tir. Heyet Ankara'ya döndük 
ten ıonra alınacak tedbirler hakkında 
daha eı;aılı kararlar verilecektir. 

Dün akşam Halkevi temsil kolu ta
rafından Dikili felaketr.edelcri men
faatine Halkevi ı;alonunda Sek'i.ı!i.nc:i 
piyesi teman edilmi1 ve bu temsil pek 
büyük bir rağbet gormüştür. Piyes bu 
akşam tekrar temsil edilecektir. 

Bugün KUltürpark'ta açık hava ti· 
yatrosunda gene Dikili felake zede· 
leri menfaatine bir de or a oyunu ve· 
rilmi tir. 

Bahkesirin Dikiliye yardımı 

Paris, 15 a.a. - "Havas" 
Bu sabahki Pariı gazeteleri, Stok

holm kongresinden bahsederken, bi
tarafların sulh lehinde teşebbüste bu· 
lunmaları hakkındaki alman manev • 
rasının akim kaldığını ve bunun Al
manya'yt endişeye düşUrdi.iğünü kay
detmektedirler. 

Pcti Parisien gazetıısin<le, Bour· 
gues diyor ki: 

Bazı İskımdinav gazetelerine göre, 
Stokholm konferansı şimal memleket
lerinin menfaat hududunu teca,•üz e
tlen meselelerle me gul olacak barbın 
Avrupa'da ihdas ettiği umumi va.zire· 
ti tetkik cyliyecektir. Bununla bera
ber, Bfrlin ricalinin 'Üınit ettiği gibi. 
Stokholnı'da toplanan devlet reisleri
nin, Almanya'nın Roma ve Va ington
tla hiç bir akis bulmamı olan manev· 

Balıke ir. 15 a.a. _:.Dikili kaıo:asiyle ravı tekrar ele almak üzere bitaraf. 
vilayetimizin Armutova ve Gömeç na- lar ne;ı:riinde tc. i e çalıştığı yeni "ba
hi •eleri zelzele felaketzedelerin' eh- rış cephcsi"ne allrüklencrekl, ri şiip· 
rimlz namına yapılacak yardım içtn helidir. Steıkholm. Oslo, Kopenhag ve 
teıkil edilmi'" olan heyetler devamlı l·h·lsinki biliyorlar ki Fransa ve !n • 
bir r.urette çalışmaktadıı-lar. Balıke • 1 dltcre zaferi küçük devletlere tam 
ıirliler felake~z .. de kudt-şlerimiz içın bir emnn·et temin edebilecek olan 
ellerinden gelen yardım lan esirgeme· : b lclı bir. dava için döğilşmcktedirler. 
mcktedir. Halkın bu içten alakası te- 1 • , d l k l ı. 
bcrrüatın mühim bir miktara varaca· Bitarnfıar lı?n İ{ ere u ar~ 
tını ümit ettirmektedir. a~aca dar m1? 

Düpnan arazisinde unai 
mülkiyet haklarma sahip 

fransızlarm vaziyeti 
Paris, 15 ı.~. - Diıtman~ rniına~cbette 

bulıunak yıı&atı h.akkındıki kanun hılUı
na ohrık dU~man ara:ı:iaindeki \•eyıı ıiÜ$· 
nıa.n tarafrndan inal dilen arar.idı:ki •ı -
nar mülkıY't halrlarınr, bitaraf memleke~
Jerde yerleşmi• mılt;ı va~ ıtlar elıyle ve 
tlc.aret ne.nırctlnin tasvibini 1 ıkınn !lon
rı lcuUanmalın hu usunda, franıııı:lara nııi
audı nrilmi t r. 

Rumi zaıtelede 1;1kan bu huqu":'·i in .• 
rsnunıede, mü !!kabiliyet kaydını ih İV1 
ed• bir ınad<fc ovcunur, 

Petit journal'da Laroque'a ı;t'ıe 

tokho m konferansı Almanya tara · 
!ındar. Asya tehlikesi ileri siırülerek 
~ir "barış taarruzu .. t •crübesi yapıl • 
mak suretiyle iğlak edilecektir. 

Fakat. E:ı.:celsior gazetesinde Mar 
cel Pays, bitarafların tahrif ve teh· 
dide kulak asmsıyacaklarını bildiri · 
yor ve buna delil olarak ta artık pek 
nadir gazetelerin alman tezlel'inc say
falarında yer vermekte olmasını l!'ÖS 

teri yor. 

Muharrir diyor ki; 
Müttefiklerin a~imleri kuvctlendiği 

\le askeri kudretleri biiyüdü ii nis • 
bette küıük dcvlc~l~rin i1ima.dı art • 

makta ve bu devletle.- framnz - ingi
li,; azminden dolayı memnuniyetlerini 
gizlememektedirler. Almanya'nın dip-
lomasi icraatında tecanüs yoktur ve 
hal Hitlerizm'in şa2kınhğ1nı g8ster -
mektcdir. 

Epaque garetcsindc Bernard Ale • 
vergne de, tıpkı Ocuvre. Aube ve Po

pulaire gazeteleri gibi, Stokholm kon· 

feranı;ının Almıınya'nın barı~ teklifi 

gayesine hizmet edebileceğini zannet· 

mektedir. 
Epoque gautesi diyor ki: 
Fransa ve İngiltere, bütiin dünya 

efka rı umumiyesinin kendileriyle bir
likte olması gibi bir avantaja malik· 
tirler. Hitler bir aydır çalı tlğı halde, 
barış tekliflerini ilılag için dünyath 
mevcut 52 devletten bir tanesini dahi 
iknııa muvaffak olamamıştır. Kendisi 
için bir leke değil mi? 

e·r ~~acar muha rririnin 

Almanya aleyhinde 

neşrettiğ i kitap 
Budape te, ıs a.a. - Stefani ajan· 

ı bildiriyor: 
Alman askeri kuvetl hakkrnd.ı 

yanlı· malCımat veren 1van Lojos'un 
macarca risalesini tercüme ve neşir 
suretiyle Fran. ada ve lngiltt-recle ya
yılmasına teşehbiis cdi1en speküta:; 
yona, g;ızcte1er c;iddetle hücum et· 
mektc ve Macari tanda esasen toplat
tınlmış olan bu risalenin, yabancı 

me nkketlcrde inti_şar etmesine mani 
olmak üzere resmi makamatın tedbir 
almalarını kati bir lisanla istemekte 
dirlcr, 

aa:uv ettirmiş "e ihtiyatlarımlan 

derhal faydalanabilecek bir hastm a
rasında vukua gelecek kaı-~ıla manın 
nasıl bir netice vcrelJilcccğini henüz 
kaydetmemiştir. 

Fakat Schliffcn, tek L>ir ~cmarun 
tatbiki üzerinde israr ctmiyecek ka· 
dar realist bir adamdı. Kendisinin ha
z1rlad1ğı 1905 planında, mutlak l.ıir za
fer elde etmek arzU!ıunda israr et· 
mekle 1.ıcraber, stra ejik vaziyete te
kabiil etmiyen tam bir kujatmadan 
vaz geçiyor, tek yandan kuşalma tipi
ni kabul erliyordu. Manevranın esa ı, 
IJir yandan, fransızların Moselle ile 
Rhin araıundaki zaviyeye girnı~lerine 
müsaade ederken cephede bo§luk vü
cuda getirmek; öte yandan Mezierh 
Dunkerquc cephesine ~ok kuvetli kı· 
talar sevketmek ve ancak münferit ve 
eski bir kaç istihkamı ihtiva eden bu 
cephede hem Meuse müstahkem sis

temini, hem de muharebe kuvetleri
miıo:in solunu geni bir mesafeden ku· 

:.atmaktı. Sonra Amicns \'e icalııncla. 

Abbeville 'dcn sonra Paı is'in şimalin· 

de yiirüyen kolu ileri sevkcdcrek, \'C: 

Troyes cihetinden ileri haı-ekettc de· 
vam edcık franst7.ların yerlesmcyc ça
lışabilecekleri biilün nıi.iclafna mevzi. 
!eri hattının arkcı,,ına taşılmış ola -
caktı. Böylece franınzlaı· şark istika· 
metine püsklirtiilect'kler, ~eniş hir ağ 
hareketiyle, hasım kuvetlerinin he -
men tamamı esir ı:dilecekti. hte ma· 
nevraya atfetlilen muhteşem h~dc:f bu 
idi. .Bu projenin, çifte kuş tma sis· 
temine yersiz olarak av<let etlen fon 
Mol ke larafımlan nasıl tahrif edildi
ği ve bu kumandanın iki hedefi bir· 
rlen elde etmt-k isterken nasıl hiç l>i· 
rinde mm·affak olamadığı milllımdur. 

Alman ordu~m baş kumandanının 

;rar:sız cephesinde muhtemel hir mu
lı:ırebe içiıı hangi manevra planını ka· 
bul eı.Jeceğini veya elmi. olduğunu 

l.ıil;nı-k l>i1:im i~in imkansızdır. Bu
nııııla l•eıaLer, yukarıda anlaltıklan

mızdan. dikkate değer bazı istimzac· 
hır yapabiliriz. 

General Gudcrian "Dikkat, tank • 

/ar!" isimli eserinde şöyle yazar: 18.0S Mcmlc-kct sa;ı.t ayarı, ajanı, e rfJ.~ 

"Almanya, coğrafi mevkii ve ikti
sadi vaziyeti dolayısiyle, uzun bir 
harbe tahammül edemez. Harbt seri 
bir neticeye götürecek vasıtaları a· 
rastumak mecburiyetindedir." 

oroloji haberleri. 
18.25 MiLı:ik (radyo ca:ı: or estrası). 
19.00 Kônuşm:ı (tavukculuk). 
l?.15 Türk miiziği (fasıl heyeti). 
20.1 S Konuşma. .,1 
20.30 Türk müıiği. Çalanlar: Vecihe. " 

Almanlar bu vasıtaları büyük zırh
lı ,.e motörlii iinitckrle hava kuvct· 
lcriniıı isliınalinde bulmuşlardır. 

Bu noktadan hareket c<lerc-k, düş -
rnanlarımız Lu ı-efcr de imha strateji
sini tathika kalkışırları.a. Sarre ve Pa· 
latiant cephesine doğrudan doğruya 
bir laarrnz11n di.iıı.manı kuşatmaya ma
tuf büyük zırhlı kuvetlerin taarru
zundan aranan şartlardan hiç birin -
den istifade edeıniycccği aşikanlır. 

şat Erer, Ruşen Kam, Cevdet Koıa.::1-
1 - Okuyan: Muıı:ıffer llirar. 
1 • Şehnaz Puselik peşrevi. 
2 • Dede - şehnar.pu<:elik beııte: (bir d~ 
!et içiıı). 
3 - Sedat Öı:toprak • ııchnazp11tıclik 
kı: (cu' edip ça "Jamak itıter). 
4 • Ru en Kanı: kemençe takıimL 
S • Dede - 1ehnaı.puııelik şarkı: (kiiÇ 
sudıı gördıim seni). 
6 • Dl'niz Oğlu • 5ehnupusellk ~ 
(yolun bulamam). 
7 - Dede · ııehnazpuseli!ı: yiirük ıorıl1 
(Bir d i lherılir). 
S • Sedat Öztoprak • ıchnarpusclilt 
o;cnıai i. 
2 - Okuyan: Müzeyyen Senar. • .ı 
ı • H11lk türk\.ısu: {lkı nrpuz bir ..,,. 
u a sıgar mı). 

2 • Sal ha•tin Pınar • karcı~ar .. ~ 
(Sana ıonul verdim.). 
J • Karcrgar tUrkü: (ikide tunın.m). 
4 • Kıırcı " ar türkU: (kesik pçm k\ıı' 
raldır). 

Al al''da Rhin nehrini büyük ku
vetlerle geçmek için •apılacak bir te
şcblıiis muazzam maddi \"asıtalar icap 
ettirir, baskından istifade edemez, ve 
ıırhh birlikleı-i Vo. ges dağlarının 

maniasına götürürdü. 

Bu J•iizden, İngiliz - frans• l ordu· 
tarının kuşatılması için yapılacak bir 
teşebbüste başlıca taarruT.unun istika

meti hususunda düşman kumandanlı

ğı için ancak üç şekil bulunabilir. 

ıı.ıs M üzik (küçük orkestra • eeI: Ne' 
Aşkın). 
1 • Franz Lehar: Gottergatte opereti~ 
den potpuri. 
2 • Willy Enıtcl • Berıı:cr: A,ır hU:ıt: 
3 • Luigini: JJ!ı rr baltti suit•. 
4 • Ernst Fi c:heı-: Tatil günleri . 

a • Tatil gÜnlcı-i. 
b • Rcl:leruniyen bir tesad üf. 
c · Suların üklıneti. 
d • Avdtt. 

Birincisi sağı.lan basit kuşatmadır, 

bn takdirde kiilli lcuvetler Belçika o
vasına sa1dıracakJaı-. ve Bruxelles ü

zerinden Amiens, Paris. Troyes ve 

.J ura'ya cloğru yürüyüşüne devam e

decektir. Bu aynen ScbJiffen planına 
dönü~ olacaktır, şu farkla ki Belçika· 
ya girecek kuvellerin, 1914 de yapa· 
bildiğinden iiç dört mi. 1i aüratle yü· 

rümesi icap edecektir. 

'22.00 Memleket s:ıat ayarı. ajans lıa ır 
lui. ziraat, esham - tahvilit, kambiyo' 
nukut bonası (fıy ). 

22.20 Müıik (lcüçuk orke ıra • yukıırıM 
programm dev:ım1), 

İkinci hal JCkli soldan basit ku
şatmadır. Bu takdirde, mancvrayt ya
pan kıtalar baskın şeklinde J ura'mn 

şimal sırtlarına girecekler, buolaı- ka
fi ele recede miiôafaa edilmedi gi tak
dirde kal>il olduğu kadar çabuk Jura 

dağları geçitlerini ele gcsirece kler ve 

yüşlerine devam edeceklt'rdir. 

Mümkiin olan üçüncü hareket hem 

sağda Belçika ovasından, hem de aol
da t viçre'den çifte kuşatma hareketi
dir ki bu takdirde kıskaç geniş bir e
ki ide açılacak ve Paris mıntakasında 

kapanacaktır. 

Bu üç kaziyede, Treves'den Bales'e 
kadar cephe ii.zcrindcki harekat bir 
ç<:k şekillere tabi olabilir: bunlardan 

biri taarruz etmek, diğeri, kuşatma 

başlamadan eve1 yanlarda taarruza 
geçerek ihtiyat kuvetledmi.zden bir 
kısmını Üzerlerine çekmek, nihayet 
hir iiçüncü şekil de. yalnız kuşattcl 

taarruz ilerledikten sonra. asıl cep
hede kabil olduğu kadar fazla kuvct 

tevkif etmek içjn taarruza geçmek -

tir. 
Le Temps 

Alman i şğalinden sonra 

Varşova'do 

vaziyet 
Amsterdam, l5 a.a. - Polonya hü

kümeti nezdindcki ecnebi devletler 
elçileri. alman hükümetinden, i~leri

ni tasfiye etmek üıere Uç giin için 
Varşovaya gitmek müsaadesi almış

lardır. 

Telegraf ga7.etesinin Bertin mu

habiri tarafından hu hususta veri'\en 
bir habere göre, diplomatlar vagon 

restoranda yemek yemeği ve Varşova 

nın suyu ~iiphcli olduğu için, trenin 
verdiğin<len gayri su içmcmeği taah
hüt mecburiyetinde kalmı lardır. 
Bombardıman, su yo1larını tahrip et· 
tiğindt·n t-hrin suyu cesetlerden kir
lenmijtir. Tifiiıl ve kolera, imdiden 
kurbanlar vermiş bulunmaktadıı-. 

Vaziyetin bir lıüliisası yapılacak o
lursa, Var oı:a'nın heınen tamamen 
tahrip edildiği söylencuilir. O binden 
fazla yaralı, barakalarda ve g<>lişi gü
zel yapılan ıneı;kcnlerde barınmakta

dır. Ümitsizlik ve ıstırap tasavvurun 
fevkindedir. Varşova'da ölenlerin ha· 
kiki miktarı henüz tayin edtlememek 
tedir. 

22 35 Müzik (cubanrl • Pi .). 
23.25 -23.30 Yarınki program ve apanıf 

Belgrad 
fuarı ac ı ldf 

.:> 

Bcle-rad. 15 a.a. - Dün sabah be~ 
nelm.i~l sonb."\har fuvarı mutantaO 
merasimle açılmıştır. Bu mUnasebct;4 
bir çok nutuklar irad edilmiş ve bu!l' 
lar<la bir çok memleketlerin i~tira~ 
etmiş oldu~u bu iktisadi tezahürün~ 
IUl;..&aaa7-...tıı• ci:uıQJ. U6.i '°''L'-.1. .&1.1.Ul,"\l"I • 

Açılış mera iminde kıratın miline!' 
sili, kordiplomatik, bir çok na:z:ıdaf 
milli iktisat ıilemine mensup ze\'J' 
ilh ... hazır bıılıınmu_şlardır. 

Dün sabah alman pavyonu da açıl• 
mıştır. 

Belgrad. fuvan, bu ene, dün a~I' 
mı' olan Türk pavyonu ile ıenginltf 
miştir. 

Macarislanın mali 
vaziyeti 

Budapeştc, ıs a.a. - Macaristan' ıtl 
mnhtelif tt-mayüllere tercüman oııııı 
ve muhtelif fırkaları temsil eden bil
tün siyasi mahafili, rıaliye nazırı~1 ~ 
bütçe hakkındaki beyanatını büyü 
bir memnuniyetle karşılamıştır. 

Macaristan'ın mali iş1erinin ve \l 
1 

mumi iktisaniyaunın. dünyanın bef 1 

nelmilel bir çok musküJlere mart1' 
bulunmakta olmasına rağmen sal!h"' 
tini muhafua etmekte olduğu kaydr' 
dilınektcdir. 

Meıhur kunduracı 

Bata tevkif edildi 
Paris, 15 a.a. - Nouvel!e Tchee"'; 

lovaque gazetesinin verdiği maluttı•\ 
göre alman polis re ·kilatı Moravf~ 
da Zilin mevkiinde meşhur ayak!<~ 
fabrikatörü Bata'yı tevkif etmi tir·,. 

Bu tevkife sebep o1arak Bata'nıfl 
hiren İngiliz tiibiiyetine girmiş otııı" 
s1 ileri sürülmektedir. 

Nöbetçi eczaneler 
dJ' 

t - 10.939 dan 31-10-939 "kşamına k 
~eıanelerin gec.c nöbet ce -vclı 

latanbul, Cebeci 
ec7aneled 
Yeni ve Halk 
ezcanelcri 
Sakarya. Çankaya 
cc7ıı.nelcri 

2 

,ı 

7 13 19 zS 

8 14 20 26 

9 15 21 27 

Merkez. Yenisehir :ı& 
eczıınelori 4 10 16 :22 
Ank r ve Ege a 
ec;ı:anci S 11 17 231j 
Sebat ecz:ınesi 6 12 18 214 ~r .,S' 

Paz ır: gec:o:leri ni.ibet alan ecz:ıııel 11111 ' 

ur ıunu Je ncibetc;i olarak acık bı>cJt!lıl 
nıa.k mecburiyetindedir. Di"cr eczııl.'I pııı-· 
P'17.U ciinlcri ilıtiyart olarak t til ~·Iİ~ g ~ 
ları kabul edilmiş ve kcndileriuc ıc 
lwımUitUf, 
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Lik maçlarının üçüncü haftasi 
1 

.~ 
l 

Mu haf ızgücü 6- Güneş 2 
Harbiye 3 - Birlikspor 1 

Tekirdağlı Villi Marnın sırtım böyle yere 
getirdi \'t.' ona pes dedirtti 

lstanbul'daki maçlar 
1 

Diln öğleden sonra saat 13.45 den iti • 
baren 19 Ma~ıs. Stadyomuı;ıd.a lik maçları • 
na devam edıldı. Yapılan ıkı maç, neticesi 
evelce az çok bilindiği cihetle, kalabalık 

" .......... ------

Beşiktaşhlar 
Fenerbahç~yi 
4- 3 yendiler 

ı·stanl>ulspor da Galatasaroy'ı 3 • 2 yendi 
trıa~tanbuı, 15 a.a. - lıtanbul ııampiyonası 1 iki takım da seri ve canlı oynuyorlardı. 
~ ~ .bug\in çok müsait bir havada de- llk golü istanbulsporlular Cihadın ayaiı 

Muıı l~ı. ile yaptılar. Biraz sonra da Buduri Gala -
ıuıda telıf .~a~a~a oynanan maçların ara· tasarayıı;ı b_eraberlik golünü çıkardı ve dev· 
ıikta len mühımı, Kadıköy stadında Be - re 1-1 bıttı. 
50(){) ~ 1 Fcnerbahçeyi karşılaştıranıdır. İkinci devre gene seri bir şekilde ba~ -
de Ya ef fazla bir seyirci kalabalığı onün- !adı. Galatasaraylılar hücumda, İstanbul -
riıı b'pı_:ın b_üyük maçtan eve!. seyirci le • sporlular müdafaada. Sarı kırmızılılar ha
bol ~uk hır alaka ile seyrettiği bir end· kim oynmalarına ra~men gol c;ıkaramıyor
kı:rnı ilçı ya~ıldı. Bu müsabaka Kuleli ta - lar. Nihayet Eşfak bir gol yaparak bera -
<>Ynan e Eğıtmen kursu takımı arasında bertiği Galatasaray lehine bozdu. 

Ku/Yordu. Fakat canlı oynıyan istanbulsporlular 
di ve 1 ~kımı iyi bir mevcudiyet göster · bu gole mukabelede gecikmiyerek oyunıı 
cıktı 1 adan ancak 11-6 mağ!Üp olarak gene berabere bir va1iyete soktular. Oyu-

• nun bundan sonraki kısmı heyecanlı bir 
:e~ !enubahçe • Beşiktaş maçı şekilde devam etti. Galatasaray galibiyet 

de ~ille tnaı;ı yapacak takımlar saat 1-4.55 golünü çıkarmak icin. İı;tanbulspor da be
ra lı:a aya çıktılar. Mutad merasimden son.- raberliği bozmamak için C'alışıyordu. Fa -
ıu kadlıl~h dizildikleri zaman Beşiktaşı kat İstanbulsporlular, yalnız müdafaada 
~ ro ıle ırörüyoruı:: kalmıyorak hücum da ediyorlardı. Bu sı· 

Ciha~ınet Ali • Hüsnü, Faruk - Hüseyin, rada yaptıkları bir hucum penaltı ile ne -
tef E Feyzi - İbrahim, Sabri, Hakkı, Şe - ticelendi. Bu mükemmel fırsııtı kacırmıyan p •tef, htanbıılsporlular üçünc!i gollerini de ya -
11.ıy:~rbabçe de şu Dekilde bir takımla OY- parak mac;ı galibiyetle bitirmiye muvaffak 

Cilı • oldular. 
1'ikrC:t • Leblp, Orhan • Reşat, J.>.li Rız~, --

İzmir'deki maç\ar 

azdı. 
Eveli Güneşle Muhahzgücü karşılaştı. 

Bu sene hafif bir takımla maçlara başlıyan 
Gtineli tııkımı elim de noksandı. Tanmmış 
bazı oyuncuları yoktu. Muhafızgücu de bir 
iki yeni elemanla sııhaya çıkmıştı. 

Oyun ilk dakikalarda beraberlik gristeri
yordu. Hatta ilk golü gune;!li!er yaptılar. 
Fakat bu berabcrl[k guneşli oyuncuların 
nefcsle~inin bittiği di!kik;ılara kadu ıle .. 
vam etti. Beraberlik ı.arısmılan sonra Mu
hafızgücü üstünlüğll ele aldı. Bırinci dev-
re ı.ı l>ittı. 

İkinci devrede s.-.yılar Güneş aleyhine 
c;oi;almıya başla.dı ve neticede altıyı b'.11· 
du. Buna mukabil güneşliler daha bir sa-
yı yaparak oyunu 6-2 yenilmiş olarak bt • 
tirdiler. 

Muhahzgiicü takımı, ha.,mın kuvetine 
nazaran bittabi daha iıstündiı. Fııkat henüz 
bu takımda evelce gördiiğumüz mannıra -
nın rasıl olmadığı anlaşılmaktadır. Hafta
lar geçtikçe vaziyetin lehlerine inki af e • 
deceği şüphesizdir. 

Birlik.spor. Harbi.ye 
İkinci miisabaka Harbiye ile Birlikspor 

arasında idi. Demtrsporla çetin bir müca
deleden sonra son dakikada yedigi bir ıol· 
le maı;:lup olan Harbiyenin. geçen hafta 
Gcnc;lerbirliginin kolayca yendi&i Birlik -
spor kar:jısında iyi bir netice alacai;ı tah· 
min ediliyordu. 

Fakat nedcn!le harbiyeliler dün galibiye-
ti temin için çok yoruldular. Birincı dev -
re son dakikalara kadar go\sii1 gecti. 'Bir
liksporlular gelişi güzel bir oyunla Har -
bıyenin oyun istemini bozmuşiardı. Dev
re biterken Harbiye sat: icinin gıizel bir 
fırlayı ı takımına birinci golü kazandır -
dı. 

İkinci devrede de sol ank Muzafferin 
attığı ikinci gole kadar harbiyeliler üstün 
oynuyorlardı. Bu golden sonra, gene sağ 
icin aya(:iyle üçüncü golü kazanan Harlı.
ye takımı ahenı::ini kı!ybetti. Hunun neti -
cesinde Birlikspnr sol muhaciminin miike:n 
mel b.r akını ve şandelinı sol iç gole tah-
vil etti. 
Kazanılan bu sayı birliksporluları gay • 

rete getirdi. Fakat akınlar netice vermedi 
ve maç 3-1 harbiyelilerin galibiyeti ile 
neticelendi. 

Bu maç için şunu kaydetmek lazımdır : OYU - P\kret., Esad, Yaşar, Rebıı. Basrı. 
~lra v~ fenerliler başladılar. Hafif rüz
illc dakikalar e e ~~ı oynuyorlardı. Oyun 
ııuyor. Siyahd'b Bcaılrtaı yan sahasında oy
iiin k . . eyazlıların mudafaası, bu -
tu ço . 1~1 oynıy_!ln Fener muhacimlerini 
~ak ıc;ın az~mı gayret sarfetmektedir. 

Dakıkalar geçtıkçe, fenerlilerin Beşiktaş 

hıtıüdafaasını daha kuvetle zorladığı ve da
a ağır bastığı görülüyor. Muavin hat • 

~ı.ı:ıd.~n çok iyi yardım gören sarı lacivert 
ucum hattı, bilhassa iki açığın daima 

~~marke. b!.rakıl~asından istifade edeı ek 
c~m ustune hucum yapıyorlar. 11 inci 

~kıkada Rebiinin çok kuvetli bir şütli.nÜ 
ehmet Ali, uçar gibi bir plonjonla kesti. 

Fcner'in ilk golü 

İzmir, 15 a.a. - Bugün lik maçlarına de
va_m olundu. Birinci mııc; Yamanlar • De
mırspor arasında rapı dı. lki tııkım 2-2 
berabere kaldılar. ikinci maçta Üc;ok - Al
tay karşılaştılar. iki eski rakip olan bu 
takımların karşılaşması büyiık bir alaka 
uyan.dırmıştı. Birinci devre 1-1 berabere 
bitti: İkinci devrerle Ü çok Sa idin ayaı:iy· 
le bır sayı daha kazandı. Biraz sonra Ü -
c;oklular üc;ünciı sayılarını da yaptılar ve 
arada bir penaltı da kacırdıktan sonra. Al· 
tay takımının ikinci sayısına rağmen. ma
çı 2-9 gibi büyük bir farkla galip gelerek 

Kara Ali H abcş Kıısrmı 9 d.ıkik:ı<l:ı 
yere !>erfrerJi. 

M o/la M elımet bC'klt•mecliği bir anda 
P;,rıçrfi yt•re aıtı. 

Dünkü güreş müsabakalarında 

Moll'a Mehmet, Kara Ali 
ve Tekirdağh Hüseyin 

Bulgar, Habeş ve Alman 

Rakiplerini mağlUp ettiler 
Kızı)ay'm güzel bir tertip eseri olarak evelki hafta pazar günil 

pr~fea~oneller arasında güzel birkaç güreı aeyretmi§tik. Halkın 
ragbetı karşısında dün bu güreşler tekrar edildi. Binlerce Anka
ralı türkün öz sporu olan pehlivanlığa karşı duyduğu yakın ala
kayı dün stadyomun hemen hemen bütün tribünlerini toplamak 
suretiyle bir daha gösterdi. 
Seyirciler arasınad tanınmış zevat- j IUp olm~şlard_~· Bu ~aftaki güreşlerin 

tan başka, genç, ihtiyar, erkek, kadın k.uvetlerın mutevazın olmas.ı dolayı
birçok meraklılar vardı. Bunlar gü- sıyle ~ok heyecanlı ol~~sı .ıcabeder• 
reşlcr başlamadan e"cl ve devam eder- k:n ~oy~e olmadı. Bu gureşırı her an 
ken tam lıir heyecan içinde müsabaka- cıddıyetınden şüphe etmek ic;abettl 
ları s:!yrcttiler. ~.ulgar Mollanın altından her istedi· 

Ankaralılara ciddi bir güreş seyret- gı zamanda kolayca kurtulması ~.e b.~r 
tirclıilmek için icabedcn tedbirler a- d~fa ında da Mol!ayı gayet muşkul 
lınmı~tı. Beden 1 erbiyesi Umum Mü- hır duruma sokt~g~- halde oradan ka
diirlüğü güreş federasyonu bizzat fe- ~ırm~sı e~b~tte ~ı gureşten anhyanlar 
d::rasyon reis vekilinin huzuriyle ve uze.rınde ı~ı tesır ya~madı. Moll.a Pan 
hakemleriyle bu giireşlerin teknik iş- çef~ 9 dakıka 12 sanıyed~- yendı. Bu 
lerini idare etti. Te~kil olunan jiiri he net~ce arala~ınd: tekrarrur eden bu 
yeti de murakaiJeyi tamamlıyordu vazıyet Tekırdaghya Mollaya tuşla 

Fakat hakem heyetinin yerinde ~ap yenilen bul_gar_için iyi bir şey olmadı. 
tığı miidahale ve ikazlara ra~men gu- Bulgarın şımdıden sonra yapacağı gü 
reşçilerden bir kısmı gene tanı ıklı reş halka heyecan vermiyccek alaka 
dö~iiş sevdasına kapılmışlardır. Beş ~X~ndırmıy~cakt~r. Bu da organiza· 
dakikada neticelenecek bir güreşi tü- or er aleyhıne bır şey oldu. 

zumsuz ve fuzuli hareketlerle uzata- Kara Ali. Kasım Talari 
rak guya karşılarındaki rakiplerinin Kasım Tafari profesyonel güreşin 
yiıksek değeri ol<luğunu gösterrr.ck bütun hokkabazlıklarına vakıf. Etraf· 
i:;tcmişlcniir. Muhakkaktır ki güreş· tan a1kı~ toplamasını hilen sempatik 
le maişetlerini temin eden bu pehli- bir pehlivan. Serbest güreşte teknik 
vanlar şöhret ve itibarlarını herhangi sahibi o mamakla beraber güreşi bili

bir tesad..ife terketıniyerek onu mi.im- yor. Kuveti yerinde. 
kün olduğu karlar pahalıya satmak is· Kara Aliye gelince: 
terler, lakin bunun da tabii bir haddi Tabiatın yüksek mazhariyetine ka· 
ve hudııdu vardır. vuşmuş türk kuvetini temsile mukte• 

Diinkü giireşkrde İzmirli Hüseyin \dir enerjik hir pehlivan ne yazık ki 
ile Edirneli Süleyman da buna teşeb· bu kadar eski bir pehlivan olmasına 
bü,, ettiler. Serbest güreşi bilmiyen rağmen serbest güreşi öğrenememiş. 
ve ya~lı güreşin görgüsü ve hızı ile Belli ba~1ı iyi kavranmış oyunları 
bu i ·e baş!ıyan hu pehlivanların fo- yok. Bütün varlığı yalnız ve yalnız 
yası meydana gayet kolay çıktı. Ha- dayanılmaz kuvetinde ... Kasımla da· 
kem heyeti kendilerine icabeden ih- ha ilk tutuşunda kuvetinin fazla ol
tarlarda bulundu ve bu r.urctle güreş· duğu göze çarpıyordu. Nitekim öyle 
lerin cifldiyeti temin eclilebildi. oldu. Her istediği anda Kasımı altına 

Ciddi ve umumiyetle güzel olan bu aldı. Ba'!an müsamahakar davranarak 
güre !erin gördüğü rağbet bize bun· alta düştü. Ve sekiz dakikada amansıa 
dan bir iki ay evelki neşriyatımızı ha· bir oyunla kolayca galip geldi. 

tırlattı. Bir s:ı.1aşta seyircilerin gü- T ,_. d "'l H" · v·11· M . . .. e..:ır ag t uıeyın • ı t ana 
re melerıyle netıcelenen musabakalar 

dan sonra bu i§lere bir nihayet veril
mesini yazmıştık. İki haftadır orga· 
nizasyonda gördüğümüz intizam bu 
vadideki himmetlerin yerine masruf 
olacağını ispat etti. Haber aldığ1mza 
göre, Beclen Terbiyesi Genel Direk
törlüğü güreş federasyonu da bu ka· 
bil güreşler için bir talimatname ha
zırlamak kararını vermiştir. Temenni 
edelim ki bu adım, istediğimiz ve gör
mek dilediğimiz vaziyetin bir an hu

sulünü temin etsin ... 

15 inci dakikaya doğru be~iktaşlılar mu
~~zen~yi temin etler gibi oldular. Merkezi 
~ let.ı !:iakkı olan bir kaç Beşiktaş hücu
k u goruyoruz. Fakat Hakkı, Fikretin ya -

bitirdiler • --
Somsun'doki ot yarışları 

Futbolc\a vücut kabiliyeti, enedi ihmal e • 
dilmiyccek bir kuvettir. Fakat her şey -
den evci cemi bir müı;abaka olan futbol 
maona çıkacak ırençler, bu oyuna mahsus 
kaideleri, ince oyunları ol:renmek zorun
dadırlar. Dun 22 oyuncu arasında topa ha
kim ve onu kullanabilen üç oyuncu vardı. 
Harbiyeli Muhterem. Muzaffer ve Habip, 
biraz da Zeki ... Bilhassa Birlikspor takı · 
mı ferdi antrenmanlara c;ok nnıhtaç oldu
ğunu gösterdi. Harbiye takımının antre -
nörden istifade yollarını araması Hi11m • 
dır. Çiınkü atlet vücutlu, C'Ok kuvetli, e -
nerjileri tam manasiyle yerinde olan Har
biyeli gençlerimiz futbolü bilerek oynar • 
!arsa her halde Harbiye futbol takımının 
alacağı neticeler fevkalade olacaktır. 

Birlikspor icinı:: de çok kabiliyetli genç 
ler var. Bu takımın emektar kaptanı HÜ - Güre~Terde b.nan bu vaziy;;ot/eri de gördük 
seyin ağabey arkadaşlarını teker teker ele 
alıp çalıştırmalıdır. Yoksa alacakları neti
celer bu gençlerin haveslerini arttırmak -
tan ziyade futboldan soğutmaya vesile o
lacaktır . 

Çocuklar arasında: 
Evela i.iç çift çocuklar arasında mü

sabakalar yapıldı. On yaşında eski -
şehirli Niyazi ile on ya~ında ankaralı 
Şeref güreştiler. Ankaralı 2,27 daki
kada tuşla kazandı. Sekiz yaşında Ya
kup Ankara ile Tekirdağlı Hüseyin'
ni oğlu Muhsin Tekirdağlı arasındaki 
güreş çok heyecanlı oldu. Daha tek
nik güre!'.tiği için, hakem heyeti Muh
sin'in hükmen galibiyetine karar ver
di. Gene 8 yaşındaki güre çilerden 
Sami Ankara, Nafiz Erzurumun güre
şi 30 ~a~iye~e crzurumlu Nafizin tuş
la galıbıyetıyle neticelendi. 

Villi Marn geçen hafta Kara Ali· 
ye karşı otuz dakika dayanmış son on 
dakikada güreşi terketmişti. Bu haf· 
ta Tekirdağlıya kar ı on dakika da• 
yanamadı. 125 kiloluk gövdesine rağ• 
men gevşek bir vücut, pehlivanlık da 
yok". Organizatör onu dev cüssesine 
ve fıçı gibi göbeğine hürmeten dolaş· 
tırıyor. Türk pehlivanlarının karşısı· 
na Avrupada şöhret salmış iyi pehli· 
vanlar çıkarmak lazım, Nitekim bu a· 
dam da on dakika içinde şişti. Bazı 
gösteriş yaptıktan sonra evela pes e
derek bilahare de tuş olarak mağlU. 
biycti kabul etti. 

İki hafta üst üste yapılan bu gil· 
reşler bize şu hakikati ifade eder ki 
halkımızda güreşe karşı gayet samimi 
ve derin br sempati vardır. Bu sem
pat.iyi_ su~istimal etmemek için güreş
lerı cıddıyet çerçevesinden dışarıya 
çıkarmamak lazımdır. Bu husus da iki 
'l~kilde temin edilir. Birincisi organi
zatörleri kontrol ederek danı ıklı dö
ğüş yaptırılmasına müsaade etmemek 
diğeri de ulu orta kendisine pehlivan 
adını takan her adamı halk huzuruna 
çıkarmamak. Bu iki şık temin cdilcli
ği zaman güreşlerin daha fazla alaka 
toplıyacağına şüphe yoktur. 

ından kontrol etmesi yüzünden bu akınla
rı neticeye bağlıyamıyor. 

19 uncu dakikadan sonra fenerliler ge- Samsun, 15 a.a. - Samsunda sonbahar 
~\hakim oynamıya başladılar. 24 üncü da- İ at yarışlarına bugün başlanmıştır. Saf kan 
... ~ ada gene Rebii sıkı bir ~üt attı. Fakat 1 ve yarım kan arap at ve kısraklara mahsus 
aıehmet Ali bu sefer de topu kes.nıye mu· birinci koşuda Kerim Güvenerin Lalesi 
Vaffak oldu. birinci gelmiştir. Yalnız saf kan arap at 

Beşikta:ı defansı yorı.ılmıya haşladı. Bu- ve kısraklara mahsus ikinci koşuda Adalı 
nu topun mutemadiyen kornere atılma - Hüseyin Atlının Canı ve Erzurumlu Kav
~ından anlamak kabil oluyor. 23 cü dakika- kayın hayvanı başbaşa birinci olmu:ıtur. 

a sağ açık Fıkretten hır pas alan Esad, Saf kan at ve kısraklara mahsus üçüncü 
1.ıkı bir ııütle Fenerın ilk gcıhinü yaptı. koşuda Huseyin Atlının hayvanı birinci 

1 
~u. golden sonra beşiktaşlılar Fener ka- olmuştur. 

desını sardılar. Fener müdafaasının bocala- -----------------
ıgı görülüyor. Fakat iki dakika suren bu 

Panik netice vermedi. 
tı-·Biraz sonra fenerliler Yaşarın şütü ile 
.. ınci gollerini çıkardılar. 

Beşiktaş gıılıbiyeti alıyor 
.. '4-3 üncü dakikada Hakkı. Fener kalesi 
onünde ı;ıku;ık bir vaziyette şüt çekti. Top 
~kası dönük bir fenerlinin eline deı;di. 
":akem penaltı verdı ve Hakkının şutiı 
a~lara takıldı. Biraz sonra Hakkı, güzel 
~ır hücumu sıkı bir şütU: tamamladı ise de 
?P golposta çarptı ve devre 2-1 fenerlile· 
rın lehine bitti. 

lkinci devre daha heyecanlı ve daha &Ü
tel geçti. ibrahimin ayağı ile dôrdüncü 
dakkikada beraberlik sayısını c;ıkaran be -
tıı taşlılar 14 uncü dakikada Hakkının ka-

3fası ile üc;iıncü golü de yaparak vaziyeti 
-2 lehlerıne c;evirdiler. 

30 uncu d kikada Fıkret bir korner vu -
~~şundan beraberlik sayısını attı. Mama • 
Bh ~6 ıncı dakikad~ Şeref dördüncü golle 
eaıktaşr galip vazıyete çıkardı. 
Mac;, vazıyet degişmeden, 4-3 Be5ikta -

Şın lehine bitti. 

Taksim stadmda: 
İlk mac; ikinci kümeden Ortaköy Kale 

~raaında idi. Ortaköylüler listiın bir oyun 
1 a mac;ı S·l kazandılar. 

İkinci mac Eyüp ile Berlerbeyi takım -
larını karşılaııtırdı. İki devrede de faik oy· 
nıyan beylerbeyliler sahadan 4-1 ıralip ı;ık· 
tılar. 

Son mııc: olan Galatasaray • 1stanhnl • 
~Por müsabakası bu seneki lik maclaı! l'" 
ılk ıiırprizini vermiş ve bu maç 3-2 lstan· 
butsporlulıırın galibiyetiyle bitmıı,tir. 
Takımlar muayyen saatte şu kadrolarla 

•ahaya çıktılar: 
Galatasaray: Osman • Faruk, Salim . 

Ecşfak. Enver. Celal • Bedii, Selahattin. 
ernil. Buduri. Sarafim. 

T htanbulspor: Sami - Faruk, Hııyri • 

1 
arık, Seyfi, Enver - Fahri, Hasan, Sü • 

evm11n c·ıı:ıt. Orhan. 
Hakem: Ahmet Adem • 

Bırınci devre beraberi! bitiyor 
v ~~vrenin ilk dakikalarında başlı>a" te· 

azun devre sonuna kadar devam etti. Her 

Bu akşam 21 de 

ULUS Sinemasında 

CEHENNEM YOLU 
Amerikadaki hapi11anelerin kor· 
kunç ve heyecanlı maceralariyle 
dolu olan bu filmi muhakkak 

görünüz. 

Baş Ro/lercle : 

PAT O'BIAN • 
HUMPSEY BOGART 

ANN SHRIDAN 
.............................................. 

1
. !ı_av~. ola~:~ Hatayı~ tari- i 

hı guzellıgı ve geçırdiği 
neşeli günlerin filmi... ............................................... 

Yeni dünyil havadisleri: 
.IETRO'nun objektifi ile son 
manevralarımı:z ve Milli Şefimiz 
iSMET lNONO, Polonya §ehir

lerinin bombardımanı, franııız-
1 arın Mlljino hattında toplanışı, 
lngiltere'de son hazırlık ve saire 

Numaralı koltuklarınızı 

kapatınız. 

12, 15 ucuz matinesinde ve 14,30 
16,30 - 18,30 da 

ALT IN ARAYAN KIZLAR 
TL: 2193 

Kulüplerin 
puvan vaziyetleri 

Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 
Muhafızgücü 3 2 1 O 14 15 8 
Ar.. Fa. Gücü 3 2 O 1 11 9 7 
Harbıye 3 2 O ı 12 fi 7 
Demirspor 3 ı ı t 9 9 6 
Maskespor 3 1 1 1 8 8 6 
Genc;lerbirliği 2 1 1 O 5 1 5 
Galatasaray 3 ı O 2 4 12 5 
Birlikspor 2 O O 2 2 8 2 
Guneş 2 O O 2 3 9 2 

KÜCÜK Dl~ HABERLER 1 

X Lizbon, - Kazablank;ıda bir Portekiz 

1 

mektebi açılmıştır. Bu şehirde mühim Por
tekiz kolonisi mevcuttur. Rabat ve San -

1 

cada da birer mektep açılacaktır. 
X Moskova, - B. Kristoff'un başkanlı • 

ğındakı macar elçilik heyeti 13 tesrinie -
veld.e ~uraya muvasalat etnıis ve Kris 
toff u ıstas:yonda hariciye pıotokol §efi 
tarafından selamlanmıştır. 

XLlıbon, - Yeni japon elçisi Kıkuyi 
Yonezava 18 teşrinievelde itimalnamesini 
General Carmonaya t~kdim edecektir. 

X Lizbon, - Hus si radyo in;al posta · 
!arının 17 teşrinievd<len itıbaıen tekrar 
faaliyetlerine mıisaaıle edilmiştir. 

X: Jl!evyork, - Amerikanın eylül ayın -
dııkı ıhracatı 2S3 milyon dolara balig ol -
muştur. 

X V ~nerlik. - İki senede bir toplanan 
Venedık beynelmilel sanat konı:re!ıİ sine
~a sana~ı yedinci beynelmilel sergisi juri
sı_ne dahıl ecnebi azanın toplanmasıııa ma
nı olan sebepleri nazarı dikkate alarak, 
beynelmilel mülakatların tevziini tehire 
k~rar v.ermiş ve yalnız İtalyan filmleri i • 
ç!n tesıs edilen mükafatları veı mekle ik
tıfa eylemiştir. 
.. x Faris, - Polonya istilasında ölenler 
ıçın, Notre Dame de Nazareth Sİııagoğun
da, Polonya hükümeti erkanının huzuru 
ıle bu sabah dini bir ayin yapılmıştır. 

. X ,, Amsterdam, - "Holland America 
Lıne . ~"mpa~yasının rotterdam vapuru, 

1 ekserısı amerıkalı olmak Ü?Cre 1.101> yol-
cuyu hamilen, bu sabah Rotterdamdaıı 
Nevyorka hareket etmiştir. 

.. x Ro.ma, - Libyaya ) : len 20.oon kiııl 
6~nderıl~cektir. Bunlar, 1.600 den faılı 
aıle ıelikıl etmektedir, 

. . 
1zmirli Hiisryitıle Edirneli Süfcymanrn 

giırt."iİ b;)J le gc\ ti 

A lm3ıı büyl ; eııildi 

Küçük Tr:lı. 'ııllı babası gibi ralibini 
/JaıtırıyordM ~ 

Büyükler arasında: 
Bundan sonra Edirneli Sülcymanla 

İzmirli Hüseyin güreştiler. İzmirli 
kuvetli görünüyordu. Edirneli İsmail 
de birçok oyunlar yaparak tuştan ka
çıyordu. Bu vaıiyette nihayet 13 da
kika dayanabildi ve kuvetli bir hamle 
ile 13 dakika 27 saniyede tuşla yenil
di. Edirneli Süleyman güreşten sonra 
karara itiraz etti. V c günün yegane 
muteriz pehlivanı oldu. 

Mandıralı Ahmet - Dinarlı 

Alman ordusunda Buldok 

köpekleri hizmet cde'ek ! 

Hüseyin 

Amsterdam, 15 a.a. - Alman or

uusu kumanda heyetinin 1 ita 6 yaşın 

da ve boyu iO santimetre olan buldok 

1 köpeklerini toplamakta olduğu riva· 

yet edilmektedir. Bu köpekler, irtibat 

Dinarlı Mandıralı Ahmede nazaran 'aja!'1ı, muhafız ve sahra sıhiye servis

daha ufak yapılı ve kilosu yetmi b . lerınde kullanılacaktır. 
kiloyu a mıyan bir pehlivan. V"ş deli Bu köpekler, 8 hafta talim görecek 
. 1 • ucu u 1 d" B" .. d 1 ı emış görünüyordu. Sporla ··ıf er ır. utun vatan aş ar 14 teşrini-
·~· u et et- 1 .1 •. tıgı adalıitının te ekkülünd b 

11
. • eve ı e 28 teşrınıevel arasında bu ne-

d
. en e ı ı- . k.. ki . ı. Pehlivanlığı da güzel k vı ope erı muayeneye sevketmek 

Babası meşhur Yusuf 
11

.. a:--r.amış. mecburiyetindedirler. 
.. . uscyının lıu 

genç uzennde oldukça tesiri olmuş. 

Man~ıralı yağlı güreşte tanınmış bir 
pehlıvan. Fakat viicudunda ic: yok Bütün lngiJiz ve Alman 
b t .. . d " 'ser 

e_s gureşı e bilmiyor. Mandıralı 
Dınarl.~da': fazla kiloda olmasına rağ- memur)afl mübt:dele OIUfia'att 
men gureşı altı dakika gibi az bir za-
manda kaybetti. Profesyonel güre"' Londra:_ ı~. a.a. - Hariciye nezareti 
hayat~na atılan pehlivanların pehli- !s.v~çre huk.umetinin vesateti ile bi; 
vanlıgın icabettirdiği jimnastik ve . ıtılaf a~tedılmiş olduğunu haber ver

beden hareketlerine itibar ederek ça- ı me~te~ı:. Almanya'da tutulmuş olan 
lışması gerektir. ve ı~~ılız konsolosluk memurların· 

dan uç k" · · . Molla Mehmet p I t . ışı ıle mübadele edilecektır. 
Gerek Molla ve ge.rekançeD' . • k'~btadrafın konsolosluk memurlarının 

se ımıtrı mu a eles· · . .. d 
&eçcn hafta rakiplerine kola c m ;ı;._ k . ı ışı, mumkün olduğu ka ar 

y a a• ya ın bır zamanda ikmal olunacaktır. 



J 

1 

UCU! 

Bil allık projesinin 
müı ereleri esnası a 

Am r·ka ôyanında 
m .. nako ah 

bir ce e oldu 
V şington, ı 5 a.a. - Ayan mecli· 

sinde bitaraflık kanunu hakkındı yı· 
pılan müzakere er, ambargonun ida
meai taraf an olr.n lizadan Frazier ve 
Lundean ile ambargoya taraftar olan 
Connaly araııın a mlınaka~a çıkması
na sebebiyet vemlİ tir. 

Dünkü )' ıılarda lribiinleTe bir bakı 

Bitaraflık kanunu hakkındaki mü· 
zakerelere dün de devam edUmi tir. 
Connaly tecerrüt taraftarlarının de
lillerini ~iddctle recldederı:k demi tir 
ki: 

n Ü t 1 

ç rpr o 

"- EvelS ~imdi i bitnrafhk kanunu 
harbe hazı rl nmamı§ olan devletleri 
ceı:alandırm ve mü earrııdarı kur 
hanlarının müdafıuılarına muktazi 
teslihatı teıl· -·k c<lcmiyeceklerinl te· 

in etmek suretiyle tcıvik ,,.c tc§Cİ 
eylemektedir. 

İkincisi bar o Hitler'lc Stalin'e 

Çifte bahis 172, ikili b ıs 66.5 lir yardım etmektedir. Zira Ru ya ve 1-
trılya Amcrikad-n silAh tedarik ede
rek A'manyaya satabilirler. 

BtRl_NCl KOSU : 

JK1NC1 KO.<;U : 

11139 

üÇONCV K0$U : 

:. .. yrırı1lar ' 
fr an 

!ı rarelli 

I 

Uçüncii m argo Fran a ve lngil· 
tereyi tecziye tmekle beraber bu 
memlc ·eti rin deniz hi1 imiyel~rin· 

den mütevelli a•·antajlıı.rını da iptal 
emektedir. 

Dördüncü aml.ıargo bu suretle .lı.me
r: :ayı bit ·af olmıyan bir vaziyete 
koymakta ır. 

Be :ncisi Amerik yı umumi barbe 
!lokan ey ransa"a ''e tn ilterı:ye 
il h aatılm ı değil Amerika vapur· 

larını 1 alm, ıılar t rafın lan torpillen-
me i o mu r. 

Al ınc: ı. bugün .3 harpte {tar f. 
tık ka ununu tar il edilme i tam men 
meşru ve knnunldir. Zir b:taraflık 

kanunu d lıili bir kanundur. Ve bun 
b"naen herhangi bir beynelmilel mu
kave1eı\ln tatbiki mevzuu hiı de· 
ğildir. 

asf 

(Olı;o ko,usu) ttı; ve ôahl 7U :ın Y !i•a
Jd b lis kan in iliz ıt ve kısrak arıı mıı 
ıııstu, Sknımlyui 321) 1 ra mu re .UOO Y•'"'~"''·'~"

Roma, 15 a.a. - Mer ·ezı korpora 
komitesi, duçenin riyaseti altında 
toplanmı ve haıta c.melcye yardım 
işınin in '§afı, tekernml.llU c tensik[ 
için bir çok mUhim tedbirler ittiha:ı 

eımiftir . .m tt• i. 
Dtı ko uya kayıtlı bayvanlard n :rılnıı 

ahı tane-ti iı irnk e tı. Startla b ra er Ta • 
pınarın lı::açt1jiı gönilıl.ı. Y:ıı. ıııın laL lı ı 
ve kilos11nW\ bafıflici Jol yısiyle dlğ~rle -
nni o uk a aç ı. K nınfil tartı &eri • 
lerdc 1 ı Iak t )'llrı llerlcdikı;c T ~;nrı;ı · 
golrul u u · rlJ d . Jokey Horvat bugU_ıı 

Bir yarı rn linali 
Komi c, bilhassa deniz atın ara~d

dekl hutal ra yardım için bir fa Iıt 
) en titüaii !hda ına karar vcrmiıtlr. 

Korporaıyonl-r mUıte an tarafın

dan verilmiş cılan rapordan nla§ıldı

ğına göc, halihazırda İtalya'da kendi· 
n bını•lerıni ı:utturaı:ak kaıl r fena ı· 
di. T $ ın·n naıııl olsa lUta~ım d11sıince - 7 ıuyl tinc!e hti wn ı:lm dı. J\;ı:lı b ~mıı 
gelip bilcum etti ı ~aman i c: yıı.mı ba-

I 
• lcrinc yardımda bulunulmakta olan 

sanayi, ziraat ve ticaret amelesinin 
miktarı akriben dokllz mil;•on olup, 
bu miktar pek yakında on iki buçuk 
milyona çıkarıl ..: ktır. 

mit e ı;ıınar lııylı ;ı bırım:ı gelıtıı'· 
i Kanınfıl anc k ikinci yarım b9Y nr ile 
Y~taır.ın uçlintil oldıı. Zaman 2.20 aki •· 
dır. ilıterek bahis ıanya.ı 1!190 plbc 11ra· 
ıı.iy 410 e 22S lt11nı1 H Ji. 

DôRDÜNCO KO$U : 

Bu lr.01ur dcıkuı hıı7v n ~·ir k etti. 
Gün u tn b yuk ı!lıprııt bu yuı ııı ol u. 
Jterkesl.n 1-.o u ı it ı n11c ı zanaetti i 
hayvani rtn lııç birl5l pi &e bılı: olm ı · 
!ar. S• rtl b tııbcr dne ctüıcn Bay cccp 
Balkanın Ceylanı ıevlc Llde Uıı:cl kc ıı k 
iki bcıy ara ile bırltıd oldu. Yorı:un oldu· 

ylcnılen esu ikinci blr ba il 
ıldu: Uçiincu oldu Uu koııııclı t.lc11ııdun 

hakika en iuel ti r u o! ıı u me1· ana 
çıktı. Yur ·ıııılu·unu alın di er atlar lçin 
her z tenlik lı olacaktır Zınund J' z 
Zııır.a.n ı ,!5 dııklk dır. 1ü •cnk bthlı ıtıın 
y.ı.n 12 S pt:ısc ır )'le '\55. 515 vı: 210 ku 

s erdi. 

BEŞISCI KO U 

Satıt koıu u idi. O'c 1 m a ve hiç ko 
u kuanmıımı ball5 k n ıırnp eri: . e di
ı tay! r.ı mabau tu. lkı ıı iye ! ı O lını 

ıı:ıcs fetı ı2o0 rı ctre ıd • Bu ko,ıın i :i 
tay a;irdl. Ve lJny ~ıın Onciı.,iın 1 erıı; 
ıs:n!ndcld ~1• l.ı itl~r hi f:n;ı çok kolay. 
Jılı:la ve d rt boy rn ile birlu.ci Önıek i · 
k ncl o du. Zrunan 1 28 ıJ kik dır. M , • 
te•ek bahis ı:ıy n " 5 ku u~ verdi. 

Bu fta b inci ko da Jkili h Is CeY 
ı ıı • M it-su çi h l lıul nl l1I bir liraları· 
na uıtıkıbil 6615 hm [i ılncü \'t don 1 r. u 
l:o$ıılar arı ınd;ı ki çi he b his iıı: T<ı pı -

r • Cı:y: komb!ııe.:ununıı bulnbiltıı -
lcrt b r lirul;uınıı mukabil ın.o lira verdi. 

ÖnilmU • hı; ·ı ki arııılard!I meml • 
k ımiıdc lk defa olarak çalı mımıslı kt'-
u vardır. 'Bu m nas tle varı l 1 ı b·, 

ye ne allı olııcaktır ve y;ırıtlara 14.30 d 
b 1anacıkur. 

izale edilen bir nok an: 
At k şuları na çok meraklı, bilha ta 

b hııimliştere le aHlk=tlı cıkuyııcuları· 

mızdan b:ızıları bu. dan evclki haf a

larda son koşuyu müteakip işelerdcn 

kazandık! rı paralan almak h ısuıun

da mU§kiiiata uğradıklarını bi:ı:e bil· 
dirmi lerdi. 

Bi:u:at tetl-i' lerimize ve gene bu o· 

kuyucul rımız111 bu:e haber vcrdikle-

Ba§ la bir y r~ biterken 

riı c g"rc, ipodromun 1 imü/crcke 
ait hcs:ı.p!annı tanzim e i arc eden 

ına am. bu h fta an iti ren gi c ön

lerinde kalab lığın toplanmJma.sı için 

icalıcdcn tedbirleri almıııtır. D itün te

cli c gi eler:indc kilfi p r bu unmak
ta ır ve bu gt c adetleri ayrıca arttı

nlnıı tır. Ge ek ip omun idnrca~

tle e gerek e yarı~l rın birilıirini ta·. 

kip den yri içindeki intizamı dü· 

ünerc't yalnız bir iki hafta devam e· 

den bu nok5anın da izale edilmiş ol
ma ın an m t ..elli memuuniyedmi
zı aya diyorur. 

i veç'te c 

kontrofa 

·ıer sı ı 

tu u uyor 

Stol ho m: 15 a.a. - Ecnebi. rin 
K .ıtrolü mırnelesi, yaııicl .. ıı daha ciddi 
bir şekil almıştır. Sel lıiyetdar maka· 

mat, yabancıların garlara, faurikalara 

ve limanlara girmelerine ve fotoğraf 

ma inesi kullanmalarına mani olma 

ellhfye ini haizdir. Ecnebiler, bazı 

nakil ası alarına, ançak mahdud mit 

darda olmak Üzere kabul edilecekler· 
dlr. İkamet teskereleri bazı mA al e 

.cc haarcdikbtlcccktlr, 

He talık dolayısiyle verilmek e o • 
lan ta;:minat, geçen ıaene içinde 138 
milyon lirete balP olmu tıır. 

P. T. VE T. MODORLOCO 

P mu ipliği e kur unlu 
blo im k 

P. T. T. Umum Müdürlüi"Wıdenı 
ı) !da.re ih iyacı için ~000 metre pa 

muk ipliği ile tecrit edilmi kurıunlu 
ablo açık ekııiltm ye çıkarılmıııtır. 
2) Muhnmmcn ede! (3500) , Mu

vakkat teminat (262,5) lira olup ek
siltmesi, 10 ikinci c rln 939 cuma gli
nli saat (16) Ankarada P.T.T. Umum 
Müdilrllik bina ındakl satın lm ko-
miııyonund •apılacak ır. 

3) la ekliler, Muvakka tcınina mak 
t veya banka teminat ınektublyle 

kan ni vesikalarını hamilen mtık!lr 
g{in ve 12atte o komiıyona müracaat 
e ec klerdir. 

4) Şartnameler, Ankara P.T.T. l'!
vazım, ıtanbu'da P. T. T. levazım ay
ni •at ~ube ei MUdUrlUlcrindcn bedel 
-·., olarak verilecektir. ('47i4) 14769 

avva m sur ahn cak 
P. T. T. Levazıın Müdül'lÜğÜn

erı : 
l - TaliLi çıkmıyan 1.000.000 adet 
uk:ıvva muu111 pazarlıkla mlibayaa 

dilecektlr. 
2 - Muh mmen bedel 2500 lira mu· 
kkat eminat 187.S liradır. 
3 - Pazarhk 2J • Birinciteırln • 939 
7.arteai gUnU aaat 11 de Ankarada 

l .T.T. umum mUdlirlli~ binallndaki 
·atın alma komiıyonund.ı yapılacak • 
•ıt. 

4 - Tallplerln tartları g8rmek U e· 
• e her gün Ankarada P.T.T. levazım 
ve ! tanbulda P.T.T. ayniyat fUbesi 
ı:nl.idürlilklcrine ve pazarlıia iştirak 

inşaat münakasası 
Kütahya Aıkeri Satm Alına KomJayonu B Jlı:anhiından 

10·10-~39 salı günü muayyen 511atlerde ıtü a.aaya koı:ıulan in aatlara tallp ç k • 
mdı~rndan 2~90 sayılı kanunuı: 43. maddcs ine tcvfkan bu inşaailar on gun uzahlınış-
tıı-. lbale tarıh ve s:::.atlcri $•&ınıı yu:ılı o !duıbı ilin olunur. 15200 

Cinsi Mıktan İhale tarih ve sasu İhale ıckU 
Pavyon 2 2._10-939 Saat 11 Kapalı ıarf 
Cephanelik 2 24-10.9l9 Sut 14 A.~rk eksiltme 
Cephanelilc istin:ıt duvarı 2 21-10-939 Saat ıs .. ,. .. 

İnşaat mü. akososı 
latanb ı.I B lediyesinden ~ 

Şartııaıne 
bedeli 

1,10 

tlk k şif 
temina• txdeli 
1 551.54 '22153, 93 Ecyoğlunda, tünelde belediye soka -

ğında yap ınlacak tahsil şubesi bina
sı 

l.13 Hi88,3B 22511,67 Fatihte yapılacak belediye tahsil şu-
besi binası. 

Ke!if bedelleri ile ilk teminat miktarları yukarıda yazıl işler kapalı 

zarf eksiltmesine konulmu tur. İhale 31.10.939 şalı gDnü ·aat 15 de İstan
bul bele i •esi daimi eneli eninde yapılacaktır. Taliplerin ihaleden seldz 
gün evel fen işleri müdürliığtine müracantla alacckları fenni ehli •et vesi
kaları ve ilk temi a makbuz ve •a mektuplan ile 2490 No.lu kanuna göre 
ba7.ırla ·acakları kapalı zarflarını ii.alc giinü _aat 14 clc kadar l tanbul be-
lediyesi daimt encümenine vermeleri. (8332/ 5256) 15244 

etmek için meıkur gün ve saatte o ko
misyona mür caatlıın. 

(4853) 1483~ 

iv'temur ve n1üvezzi 

ohnacak 
P. T. T. Ur:ıumi li.idürlü<ünden: 
1 - İdaremizin münhallerin<: alı • 

nac k memur \'e m\l ·czzi için mil a· 
baka i tihar.ı yapılacaktır. 

2 - İıtcldileri11 hUvi:ret cüzdanı, 
ınektep tehadc\namc i, s\h!ıat raporu, 
a ı k. gıdı, zatı a ve adliycıl~n nıu d
el k iyi hal k~ ·ıdı, aikerli ~ si kası, 
dört fo of:r .r ve bir dilekçe ile {ha· 
len c:mur oln:ılıırın ici 1 cüzdanla· 
riyle oiietç~Jeri) 21 tcşrinicvel 939 
akşamına lraılar \'ilayet P.T.T. mildilr 
lllğilne müracaa cylenıeleri ve bım

ların 7 8 aa.yılı memurin kanununun 
dördüıı il m dcsiııdcki ııartlım halı 
olmakla her"alıcr devlet memuriyetinı:: 
ilk defa girecek! rin 30 Yil ını geç
mi bulun malıırı. 

3 - Memuı-lu ·, • hnacakların en 
az orta (lise me.ı.unlan tercih edilir.) 
hiveı.Zilerin ~e ilk me ·tep mezunu 

olma! n Lıznnclır. 

4 - MUsahak vilayet P. T. T. Mü· 
dUrlUklerindc 23 Teşrinievel 939 pa· 
zartcsi giinü ı;aat on dörtte yapılacak
tır. 

minat yatırmaları ve aşağıdaki yazılı 
vesikaları ilıraz etmeleri lazımdır. 

A - Ticaret odasında kayıtlı oldu· 
ğuna dair "·caika 

B - 13u i için sekiz gün evvel vi
layetten ahnmış ehliyet vesikası 

& - Teklif me ·ıupları ebil me ta
rihi olan 23-10-939 pazartesi g\inil !la· 

at on beşten lıir saat evveline kadar 
komisvona makbuz mukabilinde ver· 
meleri lazımdır. 

7 - Bundan sonraki teklifler poa· 
tada gecikmeler kal>ul edllmiyecektir. 

8 - Bu ig! ait daha ziyade afıilfü 
almak iste l"nlerin Nafıa MiidürlilğU
ne müracaatları ilan olunur. 

(8087-51 1) 15075 

2 fon mazot af mac k 
Samsun Belediye Riyaıetinden: 

Elektrik ve su sasıtrallan için yeni 
tanzim edilen şartnamesine göre nıli· 
bayaa edilecek 260 ton mazot kapalı 
zarf usullle yeniden ebiltrne c konul 
muştur 

l - 1hale: 19-10-939 perıcmbe gü
nU aat 15 de Beledlye Daimi Encil· 
meni huıurunda yaplacaktır. 

2 - Teklif mektupları sa t 14 de 
kadar Belediye riya etine ''erilmi1 bu 
lunmalıdır. 

3 - Muhamen bedeli: 22 00 liradır. 
4 - Muvakkat teminat: 1580 lira-___ ,._+ .. •• 

hükmüne göre §İmdilik on lira ve mli· 
\·eı:zilere de ye iden on lirnya kadar 
aslt m a verilir. 

6 - Süvari müvezziliğini is iyen· 
ler dilekçelerinde bunu tasrih etmek· 
le uerabcr bir hayvan tedarikini tcah· 
hüt edeceklerdir. Bunlara be§ Jinı 
yem bedel! verilecektir. 

7 - Ba~ka dairelerden naklen gele· 
cek olanlar mUsabakaya tabi olmakla 
beraber kendilerine umumi biikümler 
dairesinde m aş verilir. 

8 - MUııabakada muvaffak olanla· 
rın idarece teklif olunacak herhangi 
bir yeri kabul etmeleri arttır. 

(5225) 15183 

Avrup 'dan dönen 

talebeler hakkında 
P. T. T. Umum Miıdürlüğündcn: 
P. T. T. İdaresi hesabına Avrupa

ya gönderilip de vaziyeti hazıra do· 
layı iylc tahsillerini ikmal etuıcuen 
dönenlerin en geç 20 teıırinicvel 939 
cuma günü akşamına kadar Yiik ek 
Mühendi~ M~ tebi Direktörlilğüne 

milrac:aatları, adre !erine yapılma§ 
tebli • makamına kaim olmak üzere 
ilan olunur. (5255) 15216 

..... . . 
.. o e tamırı 

Kırıehir Nafıa Müdürlüğünden: 
Ekıoiltmeye konulan iş: 

1 - Kırgclıir - Ankara yolunun 
J ~3 l-000 " 147+ l 50 • 152 -t· 000 • 155;. 
000 ve 156 700 - 1.57 +700 kilometre
lerinde yapılacak 18126 lira 87 kuruı 
keşif bedelli esaslı ıose tamiratı igi
dir •. 

2 - Bıı işe nit evrak şunlardır: 
A - Grafik. 
B - Keşif ve keıif huHisaBl 
C - Hu uai ve fennı ıartname 
D - Eksil me artnamesi 
E - Mukavelename 
3 - Bu iş 3-10-939 tarilılnden 23-10· 

39 tarihine kadar yirmi bir gün müd
detle kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmustur. 

4 - Eksiltme 23-10-939 pazartesi 
günü saat 15 te na ıa mtidilrlüğlinde 
toplanan komisyon tarafından yapıla· 
caktır. 

S - İsteklilerin eksiltmeye g!rcbil· 
mc:leri için 1360 liralık muvakkat te-

5 - lhale; 24 O sayılı kanunun hü
kiimleri dairesinde yapılacak ;r. 

6 - Şartname ves.aire gibi gerekli 
evrakı görmek ve daha fazla malı'.ımat 
almak i teyen talipler elektrik 1 !et
me Dairesine müracaat etmelidir. 

15076 

Ka la eksiltme ilô ı 
Koc eli Nafıa l\lüJürlüiiündcn: 

24.10.1939 cuma günü saat 14 te Ko
caeli halk partisi ba ':ınhğı eksiltme 
komiıyonu odasını.la 46957 lira 27 kıı· 
rug bedel keşifli 1 mit halkevi ikmal 
in aatı kapalı zarf uı;uliyle ekailtme· 
ye konulmu tur. 

Mukav le, eksiltme, bayındırlık 
işleri gtnel, hususi ve fenni şartname· 
leri, proje ke§if hu lasasiyle bun:ı 
ınüteferri diğer evrak nafia mi.idtirlü
ğünde görlilcbillr. 

Muvakkat tcm.ina 3521 lira ;g ku· 
ru ,tur. 

isteklilerin teklif mektuplarını \'e 

nafıadan almı olduğu ve ikalara ia· 
tinaden y' ksek mühendis veya mimar 
kullanacağına dair veııika, 1939 yılı
na ait ticaret od;ı,sı vesikaları ve mu
vakkat teminat mektupları ile birlik· 
te 24.10.1939 cuma güniı saat 14 dt 
kadar lzmit hıılk partiıi ihale komis
yonuna vermeleri liizımdır. 

(5175) 15134 

16] k lem ilö linac ı 
Eski ehir Vilayeti Daimi EncÜ· 

m ninden : 
Memleket hastane ine alınacak 

163 kalem muhtelifülcins mualece 
30. 10. 939 tarihine müsadif pazartesi 
giinil saat 14,:m kadar açı clniltme
ye konmu ·tur. 

Temi tımuvakkate 204 lira 53 ku
ruştur. İhale ycvmimezkiırda ınaka • 
nıı vil.lyette toplanacak daimı encü
men tar fmdan yapılacaktır. Sartııa· 

meyi gönnck istiycnlerin Memleket 
hastanesi ser alıahetine mUrac;ıatla ı 

lüzumu il.:in olunur. (518/5180) 
15137 

ose tômiratı 
Ni"de Valilitindcn : 
iğde - Kayıeri hududu yolunun 

37 000 - 44 ' 000 Km. !eri arasın· 
da ki "2 735 " lira "1 O" kuruş keşif tu
t:ı r lı (31300) metrelik §OIJc esaslı tami· 
r.atı 29, 9. 939 güniinde yapılan ek ilt
me neticesi teklif edilen fiyat haddi
l§yık görülmediğinden ?9. 9. 939 gü· 
nUnden itibaren b[; ay içinde eıki 

şartlar dahilinde pazarlıkla ihale cdi· 

, 18. 10. 1939 

lecektir. Ke§if evrakı ve ili~ikleri 
delsiz olarak igde n"ıfın mı.idürl ' 
ğünde görülebilir. (8141/5182) 

15138 

irnı 
Yozgat Vilaye i Naf1 1Hidürl5 

iünden : 
1 - Eksiltmeye konulan I&: Ya:r.&at 1'11" 

kümet koııa ının (SG .52) lira (19) l:u • • 
Juk bakiye inş2:ıtrcJır • 

2 - Ba işe alt .ut ame ve ~vraldar şı.ın· 
tar ır: 

A) Eksiltme şartnamesi. 
B) Mukavele projl! i, 
C) Nafıa !şlcrı genci tilll'lr.nml!tlı 
D) Yapı i lcrl fe ni 1 rtnamui 
E) Hususi $artnamc 
F) Keşif cetvel • tahlili ri)lat, ma raJ 
G Proje . 
İstl'klller Yo:ı:gu n:ıfıumda bu c'I 

ve pttuıı.meleri görebilir. 
3 - Ek iltını: 2ı;. Q. l9 pe!'$embe gUnC 

sa.at 14 de nafıa m dUrlıiğlindc opl na. • 
c k koml6yon hıızu:'llnda kapah zar uıııı· 
l!yle yapılacaktır. 

4 - Ek lltmeyc glrebilmcl:: için ist<-kli • 
lcrin (6064) lir.ı muvakk t tcminıu >1er • 
meleri ve bundan b11 ka ta "tdaki ve.,a lkl 
baiz buhın."!1;ısı lhımılır : 

A) Iı:na.z; (30 00) liralık yapı in .aatıııl 
}'11JHnıJ bulunmuı. 

B) n aııtın mesuli;y ti feruıiyer.inl te •
1 kabb!il etmiş b r m!ihwdia teahhütnamcı 

lbrnı: lmesı. 
C) lhale :-rllıind n (8 ün cvel müra· 

cııatla v1llyctten eksil miye lrcıbilec:k • 
lu' ne dair ve lltıı alruıı-1 n tnrttır. 

5 - 1hale be elinin "!ıOOO" lirası !) 9 
senesi bütcc inden c m teba isi 9~0 biil· 
çesindcn tediye olunncaktır. 

6 - Teklif mektupları 3 ilncü maddcd• 
ynıılr sa;ıııen bir s~at cvellnc kadar nah 
dııir ın ııc iriler lt miı;yeın reislif,itı8 
makbuz; nıukabillrıue \"erilecekıir. Poııu 
ile gönılcrilccck mck oplıırın nihayet 3 ı..'1• 
ı:ü ıııaddede ;-azılı 1M1:1te tadar iıt ol • 
ması ve dıt :ı:arfın mühilr mumu ile iyice 
kapııulm1, olması !lıımdır. Postada ol. • 
cak secikmder kabul cdılrnCl:. 

(82~2- 333) 15189 

ir dizel motörü alma< k 
Gaziantep Belediyeııinden : 

1 - Elektrik ı;antralı a ilave celile· 
cek dizel motoruna istekli ç1kma<lı· 
ğından bir ay mUddctle tekrar eksılt· 
meye konmuştur. 'Muhammen betic1l 
''32900" liradır. 

2 - Eksiltme 6.11.1939 pa:rar e 1 
güni.ı aaat on bc_şte kapalı zarf usuliy· 
le belediye salonunda yapılacaktır. 

3 - Eksil mc artnamcsi ve buna 
mliteferri evrak 165 .l.."Uruş bedel mu· 
kabilinde Gaziaylntap be!ediye&.inden 
alınabilir. 

4 - Eksiltmeye gil"ebilmek ıçın 
24()7 Jiro "50'' kuru mııv kkat teminat 
verilmeai ve kanunun tayin ettiği ve
sikaların gösterilmesi laıımdlr. 

5 - tsteklilerin teklif me tupla t· 

111 ikinci mAddedc ·azılı saatten bir 
saat eveline kadar belediye reisliğine 
ilmühaber mukabilinde verilcc k ve 
postada olacak gecikmeler kabul edil
miyecektir. (8286 • 5240) 15203 

Ü 
htanbul P. T. T. Müclürlüfün.. 

den : 
R. Hisar P. T. '!'. merkez bina ının 

yeniden in§ası i~i kap il 2 rf u uliy
ie ekıiltmey konulmu · ur. 

Ekııiltme 1.11.1939 ç r ba gün·i 
aat 15 te B. Postane binası birinci 

katta P. T. T. mi:d· rlUğü oılasında 

toplanacak alını sa ım komiııyonumh 
yapılacaktır. Ke§if bedeli "21 O:i'' lira 
16 kuru , muvakkat temiı at "1605' 0 

lir "39" kuru1tur. 
İsteklilerin mukavele, ekııiltmc, 3· 

yındırlık işleri genel, hu uıı ve fennt 
~artn.ımeleri, roje ke l ~ lıul a i le 
buna ınilt ferri di ~er e · :t1 "107" k '• 
ruş mukabilinde alma· \"e mu\la' kal 
teminatım yatırmak iizere ç h ma 
günlerinde mezkur mildürlilk idari 
lem levazıın kısmın . c sihme s atin· 
den Lir aat eveline ka ar, en az 15 
1ıin liralık bu işe benzer i yaptığın.t 
dair ld relcrimlcn almış olrluğ ve İ· 

kalara istinaden İı>tanbul vilayetin· 
den eksiltme tari inden en az 8 gün 
eve! alınmış ehliyet ve 1939 .encsine 
ai ticaret odaııı vc:ıi':ası ve muvakkat 
eminat rna buzu \•cya banka teminat 

m!!ktupl rını hn i kanunun tar·fine 
göre hazırlanmı mektuplarını sö:J 
geçen komisyon başk nltgına No.lu 
makbuz mukabilinde vdi e it-mele· 
ri. (8359 - 5295) 15252 

KAZAL R 

Hükümct kon~:• in a 
Mid}' t Malmüdürlüğ"'nd n: 

ı - 3750 lira ınuhamm n keşif be
delli kazamız hükumet konağının ya
pılan teıuiliit haddi lay k örülmedi
glnd n kanunun 40 cı madıicsi muci
bince ihalesi 20-10·939 cuma gün sa• 
at 10 da yapılmak Uzere 6-10-939 dan 
itibaren aynı §<:rait dahilinde ve ka· 
palı zarf us:.ıliyle yeni<len 15 glln müd 
detle eksiltmeye k nulmu ihalesi 
midyat malmlidUrlil unde Japılacalt . 

2 - Bıı inşaatın proje. keşifname. 
ııartname mukavelen mc fiya cetvel
leri ve mü callika 1 Y.!fardin nafıa mli• 
dürlügliııılc ve midyal mnlmüdürlii· 

!inde göı"illebilir. 
3 - Muvakkat teminat miktarı 1812 

lira SO kuruştur. 
4 - İstekliler 939 yılı icaret odası 

\'es ika ı nafıa müdürlüğünden bu i • 
için ehliyet e{.;ika ı alm;ıJarı lazı!ll· 
dır. (5143) 15077 

l 

ın· 

oı 
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DENiZ LEVAZIM ıı- ---;;:M~l-L:-:;Ll:...:M::,Ü::::;. D~A:;F~AA~--
ü- Gliserin va ... ı ahnacak 150.000 kilo nohut ahnacak 

lui7Je beraber teldi! mektuplarını ihale 
ııaatlnden bir nat evvel komisyona ver-
meleri. (5220) 15169 

Sabun alınacak 

at ıs de ViUtyet daimi encümeninde 
icra edileceğinden taliplerin% 7,5 nis 

Ankara Levazım Amirliği Satm betinde 65 lira 85 kuruşluk muvakkat 
Alma Komisyonundan : teminat makbuz veya teminat mektup 

Kundura alınacak GÜMRÜK VE lNHJSARLAR V. 

. 
1 nşaat ve tadilat 

. M. M. VckAleti S t Al M. M. V. Deniz levazım amirliği 
tnıay a ın ma Ko- · d • onund n : satın alma komııyonun .an. . 

Anl<ara Leva:.um Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

ı - Kolordumuzun ihtiyacı için 20.000 larile birlikte ihale günü vilayet dai-
kundura 2.000 çizme ve 2 000 yemeni 2.11 • · • 
9311 ıuat 10.30 da kapalı :zarflı komisyo. mı encumenıne şartnamesini görmek 
numuzda el:ı;iltilcccktir. - isteyenlerin hususi muhasebe tahak-

inhisarlar 
den : 

Umum Müdürlüğün• 

1 - On b. . 1 1 _ Tah11in edilen bcdch ( 16275_) lıra 
)Ô Ya :ı k p:ıh ~n;f'~n b~ hm kilo gliserin olan (150.000) kilo nohut, 17 . 1. İ!?cı. tcş -

2 -- Eksılt '. cksıltmeyc konmu:;tur. rin • 939 tarihine rastlıyan salı ıunü saat 
n ı saat ıı d:esı 19-10 939 perşembe gü- ll de kapalı zarfla alınacaktır. 

1 - 55.000 kilo sabunun kapııh :ı:arfla 
eksiltmesi 1.1 l.939 saat 15 de Ankara LV. 
imirligi s:ıtın alma komisyonunda yapı
lacaktır. 

2 - Bedeli 90.000 lira ve ilk teminatı kuk Müdürlüğüne müracaatları ilan 
5750 lira çizmelerin tahmin bedeli 16.000 olunur. (5245) 15195 1 - Keşif, şartname ve planı IPU ., 
lira ve ilk tcmin11tı 1200 lira yemenilerin 
tahmin bedeli 3700 lira ve ilk teminatı 277 -------·---------- l cibince idaremizin Paşabahçe müski• 

il· . 3 - 1lk te ır. 2 - İlk teminatı (1220) lir~ (63) kuruş 
k osuna 

120 
m ;atı ?OO !ı:-a olup beher 

1 

olup şa-tnamcsi her gün koınısyondan pa-
2 - Muhammen bedeli 19SOO lira ilk te

minatı 1485 liradır. Şartnamesi komisyon
da görülür. İçinde kanuni ve ticaret odası 
vesikaları da bulunan teklif mektuplarının 
saat 14 c l:adar komisyona verilmesi. 

Ira 50 kuru:ıtur. 
3 - Nıimunelcri ve 3artları komisyonu DAH1LlYE VEKALETl 

rat fabrikasında mevcut yemekhane· 
nin müdi.irlük binasına tahvili ve ta. 
dili i§i 21. JX. 939 tqrihinde kapalı 
zarfla ihale edilemediğinden yeniden 
pazarlıkla eksiltmeye konmuştur. 

u 

t,r Sartn ntesı u :1ş fıyat tahmın cdilmi~ rasız olıırak alınabilir • 
4 - Eksilt l.omısyond3 göriılur. 3 _ İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta-

tr·•inat ve 249~eyc tırcceklcrın kanuni rifatı dahilinde tanıdın edecekleri kapalı 
j elc•inde yaz 

1 
sayılı kanunun 2,3. mad- teklif mektuplarını en gec belli gün ve aa-

6er•c iGtie ı e~;i lıel!!e1er ve bu gibı iş· ntten bir s:ıat cveline kadar Kasımpaşııd~ 
1 
ın lan a'acakı klerıı;c dair Ticaret orla· bulunan komisyon baskanlığrna vcrmclcrı. 

muzda her zama:ı gorülebilir. 
4 - Tcminıı.tlarmı yatıran isteklilerin 

teklif mektuplarını eksiltme :ı:amanın.dan 
bir saat önceye kadar Erzurum askeri satın 
alma komisyonwıa eletmiş olmaları !hım· 

(5261) 15245 ~ehir hartası yaphnlacak 

arını ıhale s~ar~ ~C3ıka1arla blrlikte zarf (7719-4925) 14916 
Şeker alınacal' dı~ (5308) 15258 Dahiliye Vekaletinden : II - Keşif bedeli 23755.84 lira mu .. 

vakkat teminatı 1781.69 liradır. 
evveline kada atıl •en bc-bcmehal bir saat 
Vcrmclcrı. (ŞO~O) -1.M.V. Sıı. Al. Ko. na Zeytin yağı alınacak Ankara Levazım Amirliği Satın Konya şehrinin hali hazır hartası-

Alma Komisyonundan : JANDARMA nın yeniden alımı işi kapalı zarf usu-
III - Pazarlık 19. X. 939 perşembo 

günu saat 14 de Kabataş'ta levazım vo 
mubayaat şubesindeki alım komısyo
nunı:la yapılacaktır. 

14972 

'ar:elin ve .ad n arı alm cak 
M. M. V. Deniz levazım anıirliği 

satın alma kom.İsyonundan: 
l - Kor merkez birlikleri senelik ihtiya- liyle eksiltmeye konulmuştur. 

er için 600!>0 kilo şeker alınacaktır. 
2 - !halesi kapalı zarf usuliyle 4.11.939 Mu '-telı"f yı'yecek Yapılacak işin mahiyeti: 

M. M v kA 

ı _Tahmin edilen bedeli ~S?.575) lira 
olan (i5.000) kilo zeytin ya~ı 17 :. 1:. teş -
rin • 939 tarihine rastlıyan salı ..ı~unu saat 
14.30 dl k:ıpah zarfla alınmak uzcrc ek · 

cumartesi günü ısaat 11 dedır. n Kon: a şehrinin 1620 hektar vü~a-
3 - l 1k pey parası 117:1 lira olup şart-name ve evsafını gc.irmek istiycnler her r.ün alınacak 1 tindeki meskun ve gayrı meskun sa· 

IV - Şartnameler her gün leva • 
zım ubesi veznesinden ve İzmir, An· 
kara başmüdürlüklerinden 119 kuruş 
mukabilinde alınabilir. 

misyonu ·d e aleti Satın Alma Ko· 
n an • 

. 1 - 3000 . • 

Çorluda s:ııın alma komısyonuna müraca- hasının hali hazır haritalarının alımı 
ııtta görebilirler. ile b h ı· 4 - İstekliler k nunun ikinci ve üçüncü I J:ı.ndanna Genel Komutanlığı u sa ayı çevre ıyen ve 800 hektar 

si!tmeyc konulmuştur. . 
2 _ llk teminatı (2818) h~a (13) kuru~ ~ılo De •re S 4000 kilo vazelin, 4-00016000 

gr ayıı ay; 000; 12000 kilo 'Maden; ya-
2 - Behı a~ık eksiltmeye konınu tur. 

ruş, De·re ~r kılosuna: Vazcl;nin 60 ku-
30 kuru /;ın 50 kuruş, M5..de.'l yağının 

olup :ırtnıı.mes ihcr giin komısyonda (188) 
kuruş bedel mukalıillndc alınabilir. 

m-ıdde!cri'lrleki belgel~riyle birlikte beJli An'rnra Satın Alma Komisyonun- tutan arazinin takeometrik haritasiy-
gi;n ve saattf"n bir saat cvcl teklif mektı:p- , d . le ceman 2420 h•ktara varan 1/5000 

V - İsteklilerin pazarlık için ta • 

yin edilen giin ve saatte % 7,5 güven• 
me paralariyle birlikte mezkur ko • 
misyona gelmeleri ilan olunur. 

3 - l:ıteicl"lerin 2-tllO sayılı kanunutı 
tarifntJ d:ıhilind~ tanzim edecekleri. ka. -
palı teklif .-r.ektuplıırınr .en geç bcl!1 i:Un 
ve san~ten bir s~?t evchne kncnr Ka:ım· 
pac:ada buıun:ın ı~ rıiwon ba~kıınlıı;ına 

!arını Çorluda kor s;:tm alına komisyonu· an · . . ., ııa vcnn•ş bıılunmıı.ları ıazı;ndır. l - Bır kılosuna 18 kuruş kıymet muya 1ı umumi h:uitanın tersimin· 
(5284) 15250 biçilen sekiz bin yüz elli altı kilo ku- den ibarettir. 3 - Ek1~1 t t:ıhmin edilmiştir. 

..ı: .. sı trne~· 19 10 b .... nu saat 11 ~:: - -939 pcr cm e 
rn.ıteahhitl ~edır. Bu y ğl r ayn ayrı 
nıutcahr"ct ere ı~ale edilebileceği gibi, bir 

(5181) 15153 t(u U ot ela nacak ru fasulye ve kito.,u yirmi beş kuruş 1şin maktu keşif bedeli 25200 Iira-
tahminle beş bin altı yüz elli altı kilo dır. 
pirinç ve kilosu sekiz kuruştan on bir Muvakkat teminat 1890 liradır. vermcl~ri. 14917 (7720 4927) 4 - İlke t de. ıhale edilebilir. 

Deire ıçin c~ına~: Vn:ı:clin için 150 l_if:1· 
1~7.S llrad O lıra, M 'den yağı 1çın 
ıuJUr. ır. Şartnamesi komisyonda tÖ· 

A ı hıra Leva:.:n~ Amirliği Satın 
Aln\a :cm0 :;}'onum.lan : 

bin lıeş yüz altmış kilo patates ve bir İhale (3) 2. teşrin 1939 cuma günü sa ---------------
kilosu on iki kuruştan sekiz bin yüz at 15 tc Konya belediye dairesinde te
elli aitı kilo bulgur -.·e kilosunun §Ckkiil edecek ihale komisyonu tara
muhammen bedeli yedi kuru~ olan fından yapılacaktır. Eksiltmeye işti
dört bin iki yiiz otuz dokuz kilo kuru rak etmek istiyenlcrin Belediyeler !
soğan kapalı zarf usuliylc 23-10-1939 mar Heyeti fen §efliğinden i tirak ve 
pazartesi günü saat onda satın alına- sikası almaları ve bunu teklif mektup 

MUHABERE VE Mü. V. 
AMlRLlGl LEVAZIM 

1

, 325 ton kuru ot paz r!ıkla sat•n alına-__ ... _ ... _.._, _________ _, ____ cal:ur. Te'11 n~t miktarı ve paz~rlık gu ,: 

2. anıya cı"arrl '11-;tır. Sera it ve evsııfı 

Kuru ot a~u~oca' 1 
g-irnı~k istiye:ı!~r,., h•r ıti.ın ö1'lod .. n son· 
ra Poı·~lıJa &"~- .. ~i satı•1 alma kom.,:.yo
nunn mlırac::ıatla:ı ilan olunur. (5303) 

Mobilya münakasası 
Münakalat Vekaletinden : 

te;in-; ~ks~Itmeyc gireceklerin kanuni 
(1elerindc e 490 s yılı kanunun 2,3. mnd
le ıştigal Y?zılı h.elgclcr ve bu gibi i:ılcr
dan alac kltıklerınc dair Ticaret odasın· 
t:YYcn gij an vcsil:alarla birlikte mu-
da bıtlun n v

1
c saatte M.M.V. Sa. Al. Ko. Anknra Leva2:ım Amirli~i S'l.tın 

ına an. (5041) 14973 • d i Alma Komısyonun an : 
ı ı _ Ka[;ı.zman birliklerinin M').9~0 se - u (. cal,tır. ları na koymaları ltızımdır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon - Mukavele ve şartnameler Konya be-

1~.Z54 1 - 31-10-939 salı günü saat (15) de 
Ankara'da Çankaya caddesinde Mu
nakaHi.t Vekaleti Levazım müdürlüğü 
eksiltme komisyonu odasında cem'an 
(18500) lira (90) kuru muhammen 
bedelli (339) parça mobilyanın kapa• 
lı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak

tır. 

1 nesi ihtiyacı olan altı yfü: tOI'! kuru ot l!a· n (1 ~ il c (] İ' 
palı :zarfla münakı.saya cık~rılr1 r lı ·.. . j 

2 _ Tahmin edilen bcdelı O" ı. .. k::ı: b n · ı· -· 5 altı yuz lira ve ilk teınin-.u ısrıs 'irı aır. ı Ankar.ıı. Lc\•azım Aınır ıı;ı atın 
3 - !halesi '.!4 • Birinciteı~rin · c39 P~ - Alma Kcrııisyonun..fnn 

?vt M V zartcsi gunü ı;aat lC d:ı K rak• . e rııı ıt :a . . ,. "h . 
rnisy • · ekfıleti Sa.tın Alma Ko· S . Al. }{o. da yapılacaktır. Tc!<l f me~ _ ı ı - Feth•;., ede :ı. kıtı;ıa• n se~e.ık ~ı tı -

onundan tuplarının en geç ihale saauıuhn. bir saat y::~.ı ohn 12:.ıOOO ~ılo un l:a?:ı 1 ıa. f u • 
fi 1 - 250 evci komisyona verilmis olması laı:ımdır. suı::rl~ ~kı; it. ey~ Kcnulmuii:ı.r. 

00 : 
9
e

0 
k:. 350 kilo kem:k (s:ı.atc;i) yağı, 

4 
_ Evsaf ve ~a·tnnmesi kolordunun 2 _ Şartnamesı İsparta Tum. Sıı •. A~. Ko: 

Muhtelif yağlar 

alınacak 

dan alınabilecek örnekleri me.,,·cut bu lediyesinden ve Ankarc:da B. t. Heye
eksiltmeye girmek istiyenlerin (400) tinden parasız alınabilir. İsteklilerin 
dört yüz liralık ilk teminat makbuz teklif mektuplarını tayin edilen gün
vera lıanka mektubu ile şartnamede de. s~~ 14 de kadar Konya belediye 
yazılı belgeleri m11htevi teklif mek - reıshgınc vermeleri ve yahut posta 
tuplarını belli gun saat dokuza kadar ile gönderildiğinde bu saatte beledi-
komisyona vermiş olmaları yeye vasıl olmuş bulunması lazımdır. 

2 - Muvakkat teminat miktan 

f'-ın0 "'~:ı ılo mahlut, 400 : 700 kilo di- tekmil gunlz nlarmda mevcut ve aynıdır. :ıunda ve 1•t:ın.bul, Anknra Lv. A,m.ırlıklen kııo iaıi : SSO kilo kostans. ~50 : 650 Her yerde her ısnıan corülebilir. sııtın alma komlsyonundaoır. t~t;1tlıler şart 
erap g 'ıP'Ja) Y~ğlariylc 3000 : 5000 kilo (5049) 1 s:ı38 nameyi komisyonlarda ol:uynb:lırı-r. 
alınac:ıı tunu ayrı, ayrı pazarlıkla s tın 3 _ işbu 129000 kilo unun muhammen 
haı ed~l ır. J?uıılar ayn ayn taliplere i· tutarı 19350 Jıra on dokuz bin u~ yüz elli 
lcb2ilir. ı ccefı cıbi btr dibe de ihale edİ· 20.000 kilo IO\'lin demesi liradır. . - B 't - $aı-tnamesindcki yüzde yirmı bcs 
'l'a ;ının 

2 
~~er ldhsuna: Kemik (saatçi) ~ıın 

1 
e. mikt ... r faı:lası dahil oldui;u ha!de teminatı 

~Qş, D.nımo rı:_ m ~'ut yağının 40 ku· u ~ fi 1451 lira 25 Jroru$. Bin dört yüz elli bir 
ijf:ının 

65 
k v ""1 fO kuruş, l·onstans lira yinni lıcs l:uruştur. tı.ı • erap 

0 

•ı:-u-. Galirsol ya~mın 55 lm· Satın 5 - Eks'.ltmc 1-11-939 tariı.ıin e tesadüf 
ın -abu 25 ı An -ara Levazım Amirlig-i 

3
., tdilr:ıiştir nunun turu fıyııt tt:h· . ~ oden çarşamba g-ilnü saat 16.30 da sa11t on 

- Pa • Alma Koınısyonundan : r;ıltıyı otu:r.ı.la lsparta tiim satın alm ko-
t >ı!i saat ~~rlıkla.rı 19-10-939 pcracmbe 1 - Ankara ı::arnizon birlik ve nıiıessc - m'eyonunda yapılacaktır. 
}( 4 - İlk deqır. . selcri için 20000 kilo zeytin tanc:"nin acık 6 - istekliler 1-11-939 carşaınba ,unü 
r os ans: G t•mınat:. l'!Ia~l~t. Dınamc;>, cksiltmcsı 23-10-939 sııat 15 de Ank~ra Lv. saııt IS.30 da on bcs otuzda teklif mc" -
a~· Keınik ~ ıpsol. yar.l~rı .ı~ın: 19 ar. lı- fimirliği satın alnın komisyonunda y::ıpıla· ttıplarmı lsparta Tiim. S~un a!ma Ko. 
l· ap &abu '.a~tçı) yagı ıçm 37,S hra, cak ır. başkanlığına verecek ve yanut gondere • 
•0lllisy0ndıu ~~ı.n: 60 liradır. Şartn mesı 2 - Muhammen bedeli 5000 lira ilk te· ce&lerdir. Bu aaattcn sonra ver!len ve ya-

.s - l> a Eor llir. minatı 375 liradır. Sartname ve nümıınesi ıut gönderilen mektup!ar alınmıyacaktır. 
;n•ı;at ve ~zar1r·a gireceklerin kanunt te· komi5yond ı rüliır. Eksiltmeye g.recek - Gn~t ayarı tüm daire saatiyle vapıJ::ıcak -
i ı:r.ındc Y 4'.)Q savılı kanunun 2, 3. madde- \ terin kanuni vesil:a ve teminatla belli va · tır. 
11~tıcaı cı~·klı belıııe'er ve bu gibi ielcrle kitte komisyonda bulunmaları. 7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 

liaca1c:111rı 1 lcrinc dair Tic ret od sından (5059) 15040 ve bilhas~a (32) maddesine uygun olmı -fu n ve saa -.,&ikel rla birlikte muyyen yan mektupl:ırın sahipleri eksiltmeye iş -
" "1.ıı r ~~~./ll.V. Sa. f~97~o; da bu- 510 f Un hnaca~ tirait ettirilmeyecektir. (531l4) 15255 

Arap sabunu almacak Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

Un çılınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : bı.M. M. Vekaleti Satın Alma Ko· 
ııyonundnn : 

&İi~iıteahhit nam ve he ahına 10. 10.939 
tne ':1 3.~00 kilo arap s::ıbunu açık c..".tsilt
tna sı~e ıs tekli çıkmadıf!rndau 20.10.939 cu
sa• I! nU s:ıat 10 da açık eksiltm.: suretiyle 
edı;n al~nacaktır. Beher kilosun:. tahmin 
Silt en fıyatı Zl kuruıştur. :isteklilerin ck
larını~ gü_n ~c r.aatrnda 61 liralrk tcmln~t
da, b 

1
e bırlıkte M. M. V. saun alma KO. 

u ıınmaları. ( 5267) 15231 

Sis kutu u alınacak 
ın· M. M. V al ti S tın Almn Ko-
ıııyonundan : 

ol~cp :ne tahmin edilen fiyatı 750G lira 
2 ik" 2500 tane vc-rli mam·ilatı sıs kutusu 
<le kncı le rin <139 pcncmbe gunu saat 11 
r.ttı apa}ı zarf u uliyle Ankarada M. M. V. 
rıa'nn alma KO. da ııatın lınacak ır. Şart· 
552 ·e. he:- gun KO. dnn alı:ıır. 1ll: teminat 
tunı lıra 50 kuru!ltnr. İstekliler teklif mek
taat nrını c ·sıltme u11trmhn hchcnıelıal lıir 
tı (Scveliııe kadar KO. rclsli&ine v"rm le· 

" 2GS) 15246 

nı 

Tıbbi alôt ve 

me alınacak 

bı' M. M. V kA }eti S lın Alma I" O· 
111Yonunu n : 

oı~e~sinc tahmin cdılen fiy1tı 13'>0 lira 
tlnc· 1 k~lenı tıbbi lit ve mallcme 23 bi
<la ~ teşrın 939 p:ı .ırtc .. i ıı;umi sa:ıt 10 30 
tin azarlılt':ı satın ıılınııca ~ur. 1 tc1:1;1 .. -
te:n·Pazarlık g ·n ve s::ı tında 19~ lira'ıl: 
rn, K•0tları le bırlıktc M. M. V. satın a · 

•da bulun"'ala~ı. (5.2u)) 15247 

Sarg 1 k bez ah ocak 

-· M. M. 'ckalcti Satın Alma Ko· 
... ııy 

~.1-. E~rcmit garnizonu birliklerinin se
ne ı: ıht.yaçlarr o1ıın SlO ton una talip 
c;ıkmadr{:ından p:a.:ıı.rlığa konulmu tur. 

2 - Tahmin edilen bedeli (57375) !ira
dı". 

3 - Muval·hıt temina!ı (4304) liradır. 
4 - Pı> .. arlıl· 27-10-!139 cuma ı;ünli !laııt 

15 te Edremit Tilm ntınalma komisyonun 
da yaprlacakur. Teklif mektupları 11aat 15 
te kom·syona te~!im ctmis olacaklnrdır. 

5 - Şnrtn3meyi ı;örnıck istiycnler her 
gUn ! ııaııtindc komisyona müracaat et· 
sinler. (5207) 15162 

B dgur ahnacak 
Ank ra Levazım Amirliği Satın 

Almn Komisyonundan : 
1 - 140 ton bulgur alınacaktır. Kapalı 

tarJlı chiltmesi 26·10·939 perşembe gü
nü snnt 14,30 da İstanbul Tophane lcvıı -
zım amırligi satınalma komisyonunda ya
rıılacnl:tır. Tahmin bedeli on yedi bin 
)ıiZ elli liradır. llk teminatı 1286 lira 25 
kuruştur. Ş:ı.rtnameııi ve nıiınunesi komi•· 
yon<la görülür. İsteklilerin k:ınuni vesika-

Balıkcsirdeki kor ihtiyacı idn vekaletin 
umum vasıflan dahilinde olmak ve on beş 
gün icindc teslim edilmek şartiyle 400 
ton (un) kanunun (M) fıkrasına tevfikan 
pazarlıkla satın alınacaktır. 

2 - Pazarlık 19.10.939 ,saat 11. de ynpı
lacakur. Keyfiyet gazete ile iki defa ilanı 
ve No. (5306) 15256 

Pamuk alınacak 
Ankara Leva:ınn Amirliği Satın 

Alma Komiı;ycnundan : 
50.000 kilo yatakhk pamuk alınacaktır. 

Pazarlıkla cksiltmcii 18.10.939 çarııamba 
günü saat 14 de İstanbul Tophane: İst. 
Lv. imirliği satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. Tahmin bedeli on yedi bin bcıı 
)"ÜZ liralık teminatı bin üc yilz on iki lira 
elli kuruıtur. Şartname ve nümunesi ko· 
misyonda görülür. İı;teklilerin belli s:ıatte 
komisyona gı:lmeleri. (5307) 15257 

~ aden kömürü ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

Miktar Muh. Bed. İlk Tem. 

Kıtası Clnııl Kilo Lr. Kr. Lr. Kr. Tarih ı;aat 

-----··-
Edirne Lavemarin maden 13910 04 1043 20 26-10-939 10 

komüru 496800 kapalı :ı:arf 

il " 
842000 23576 00 1768 20 26.10-939 ll 

K. z. 

Uz~nköprU
1 

.. 

730000 20440 00 1533 " .. .. 16 

345360 4489 6S 336 17 

1 - Tümenin Edirnede i birliklerinin ve U:ı:unköprü Tb. nun bir senelik ihti· 
yaçları olan yukarda cloli ve miktarları yazılı maden kömürleri kapalı zarf usu-
liyle mukaveleye baı>lanacnktır. 

2 - Evsaf ve şcraitlcrini anlamak isti yenler her gün iş sutlerinde komisyonda 

görebilirler. 3 - İsteklilerin belli gün ve uatlcrden bir ıut evvel kanuni istediği vesaik ve 
yukarda vazılı ilk tcminatlariyle teklif mektuplarını komisyona vermeleri ilan o-

lunur. 4 - Taliplerin belli ırün ve aaatlcrde Edifncdc tUmen satınalma komisyonuna 
rnüraca:ıtl:ı.rı. (5199) 15160 

:n °0 undnn : 
otıı.z'~er mctresınC' t h'!l;n etlile11 fİl·~·ı 35 
ınuncı/' kur o an 140 ant"m enin.de nu· ı 
bez 2~ e~saf \ c ay rıt!,.3 s:ırgılık mermer 
ııaat 

10 
bırincı tc ~in 9ZJ rı artcsı rı.ınU 

l<O d da Ani uaıl ı .l••· V. tın alm 
tekÜıc a Pazarlık a satın alın c:aktır. İs· 
2'.arlık rıı~ 472,S liralık te"D·n:ıtları ile p:ı
•lına ~n ve sa:ıtınd KO. da bulunmaları 

(~32 'tez: mıkt:ırı 9.000 metredir. 

Pirinç ahnacak 
AnkB.ra Levaznn Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Çanakkale Mst. M v. birlikleri ihtiyacı için :a.şağıda miktar muhammen bedel, 
muvı ,n.t teminatları y&:ı:ılı pirinçler kap alı ı:arfla eksiltmeye ko~ulmuştur. 

2 - İhaleleri 2-11.939 perşembe ~niı hi z:al:uında go terilen saatlerde mür.tahkem 
mevki satın alma komisyonunda yapı! cak ur. 

7~) 15248 

Bez at nacak 
rn· r.. · M. V 1.A leli Satın Alnıa Ko 

ı~y nun n • 
1 2~c'ler mc-trr ı~I:' tııhmin edilen fiyatı 
ı ; .Y z Yir '' l: kurus ol:ı'l on lıin metre 
c b l> P ketleri ı sarmak ic;ın b z (yar:lık 
z:~/sc-ı. k ev h ~ 23 tes,. !li e el g30 pa
V tc 1 ı:ı.ı :ı t 10 da Ankara"! M. M. 
n~e satın ~•ma Ko. dıt pazarlıkla satın -ah
elı ıık:ır. E ıf, numune ve ı;artnamcııi her 
Cü n Ko. d ı:;oru'ıir. İstcklılerin pazarlık 
ılı-nb.vr s atınd 1875 liralık teminatı rı 
V ır ıkt n •arlık ırı ve saatında ~ . M 

· (t52ın 'na KO. d;:ı b..ılwımaları 
71) lS249 

· 3 - Tnlırlcrin mczkilr t rihte 2490 sayı it kanunun 2 : 3 maddelc-rindcki vcsaikle 
l)rliktc ihale saa~lerinden bir saat evci komisyona miiracaatları (5302) 15253 

Kilo M. nedeli M. Teminatı Tutan 
Kr. Lira Kr. Lira Kr. 

85 ooo 
50.000 

27 1871 25 24950 00 
27 1012 50 13500 00 

Saat 
11.30 
16.00 

Bir s hiye memuru alınacaktır 
Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğünden : 

F .. l· .;~.,ı h istihdam edilmek İi7.c re bir srbiyc nıcmuru almacaktrr. istekti 
leıin ııtida ıle "m"ın mUdUr!\iic mliıaca atlan. (5253) ı~U 

(5072) 15041 (5224) 15242 

Elbise 
Emniyet 

den : 

POLİS 

yaptınlacak 
Umum Müdürlüğün-

D. DEMİRYOLLARI 

Bir ta ı makinesi 

alınacak 
D. D. YoUarı Satın Alma Komis-

Zabıta memurları için 85 takım si- yonundan : , 
vil elbise 27. 10. 939 gününe tesadüf Talibi çıkmadığından 29. g, 1939 
eden cuma günü saat 15 de açık tarihindeki eksiltmesi feshedilen ve 
eksiltme ile münakasaya konmustur. muhammen bedeli 10.000 lira olan bir 

Beher takımına 23 lira fiyat biçi - ad~t ziya ile çalışan tabı makinesi 
len elbiselere ait ~artname, almak ku- 27. 11. 1939 pazartesi günü saat 15,15 
maş ve malzeme ılümunesini görmek de kapalı zarf usulü ile Ankara'da i
isteyederin umum müdürlük satın al da re binasında satın alınacaktır. 
roa komisyonuna müracaatları. Bu işe girmek isteyenlerin 750 Ii -

Eksiltmeye girmek isteyenlerin 146 ralık muvakkat teminat ile kanunun 
lira 65 kuruşluk muvakat teminat •w• 

k
, b k k b • 

0 
• tayın ettıgı vesıkaları ve tekliflerini 

ına ouz veya an a me tu u ve 1 ·· · 1 k 4 .. U dd 1 aynı gun saat 14,15 e kadar komısyon 
sayı 1 anunun . u~c m~ e. ..e reisliğine vermeleri lazımdır. 
yazılı belgelerle bırlıkte eksıltmc gu- Şaı tn 1 1 k .. . . . · ame er parasız o ara Anka -
nu tayın edılen saatte komısyona gel- rad" 1 d · · d H 
meleri. 5202 15161 '"' ma ze::ıe aıresın en,. aydarpa-

( ) şada tesellum ve sevk şeflığinden da-

ANKARA VALILlGI 

İnşaat münakasası 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara merkez mücadele ensti
tüsünüün tevsi inşatı 19. 10. 939 per -
şembe günü saat 15 de ihalesi yapıl -
mak üzere, kapalı zarf usuliyle ek
siltmiye konulmuştur. 

2 - Ke§if bedeli (19.000) liradır. 
3 - Muvakkat teminatı (1415) li -

radır. 

ğıtılacaktır. (5167) 15150 

Çam telgraf direği ahnacak 
D. D. Yollıırı Satın Alma Ko

misyonundan : 
Beherinin muhammen bedeli 395 

kuruş olan 5000 adet çam telgraf dire
ği 1.11.1939 çarşamba günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1481 25 
liralık muvakkat teminat ile kanun~n 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ay.nı .~~n saat 14,30 a kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malze.ı:ne dairesinden, Haydarpaşa
da tesellum ve sevk §efJiğinden dağı-
tılacaktır. (5205) 15199 

(1387) lira (57) kuru§tur. Eksiltme 
şartnamesi ve teferruatı Münakalat 
Veka.Jeti levazım müdUrlüğtindcn pa· 
rasız olarak alınabilir. 

3 - İsteklilerin teklif mektuplan· 
nı kanuna göre 31-10-939 salı günü 
saat (14) de kadar komisyona verme-
leri lazımdır. (5215) 15214 

ZiRAAT VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

almacak 
Ziraıı.t Vekaletinden : 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliylc 30 adet Mibzer, 15 a-
det 5 Dııklı, 15 adet 6 Dısklı pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

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

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

3 - 30 adet Mibzeı-için 1519 lira ıs 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idari ve fen
ni şartnameler zirai kombinalar mü 
dürlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Erinci kamın perşemlıe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
ıaat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4968) 15148 

4 - İsteklilerin: teklif mektupları
m, muvakkat teminat makbuıları, ti
caret odası vesikalariyle, vilayet ma
kamına ihale gününden en az 8 gün e
vel istida ile müracaat ederek bu iş 
için alacakları fenni ehliyet vesikala· 
riyle birlikte yukarıda sözii geçen 
günde vilayet binasında nafıa müdür
lüğü odasında toplanacak nafıa komis 
yonuna saat 14 de kadar tevdi etmiş 
olmaları. 

Civata ve somun ah nacak 
D. D .Yolları Satın Almıı. Komisyonundan : 

Bu işe ait kc§if ve şartnameyi her 
gün nafıa müdürlüğünde görehilecek-

Muha~men bedel ve teminat mikdarı aşağıda yazılı 135010 kg. civata ve 
~omun ~ı.11.1939 pazartesi günü saat 15 te kapalı zarf usuliyle Ankarada 

ıdare bınasında satın alınacaktır. 
leri. (4972) 14908 

Tômirat yaptırılacak 
Ank ra Valiliğinden : 

Bu işe girmek istiycnlcrin a ağıda yazılı muvakkat teminat ilekanunun 

ta~i~ -~ttiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reıslıgıne vermeleri lazımdır. 

Muhammen bedeli 877 lira 60 kuru~ 
tan ibaret Ta~han karşısında İdarci hu 
susiyeye ait 6 No: lu mağazanın tami· 
ratı açık eksiltmeye çıkarılmıştır. • 
_İhalesi 26-10-939 perşembe glınU sa-\ 

Şartnameler (125) kuru~a Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak-

Devlet 

tadır. (5204) 15198 

Yerli malı teklif edildiği takdirde 
Cif teklif edildiği takdirde 

Muhammen bedel 
lira 

48129 
25058 

BALAST MÜNAKASASI 
Demiryollan 3. üncü işletme Müdürlüğünden 1 

Muvakkat teminat 
lira 

3609.68 
1879.35 

Yeri, miktarı ve muhammen bedeli muvakkat teminatı a a ~ ıd ·· • 
kanuna tevfikan kapalı zarf usuliyle eksı.lt k § g a yazılı ce dvelde go terılen balast 2490 sayılı 

. meye onmuştur. 

Eksıltme 31.10.1939 salı günü saat 16 da Balıkesirde i letme • · · 
t.stekliler eksiltme şartnamesinde yazılı vesikalarla m~vakk bınas~nda eksıltme komısyonunda yapılacaktır. 

teklıf mektuplarını havi zarfları 2490 1 k at temınat, banka mektubu veya makbuzlarını ve 
"h sayı ı anunun 32 ve 33 ü ·· dd ı · d k' "f 
1 

ale günü olan 31 10 1939 ta ·ı · d t ı._ . ncu ma e erın e ı tarı at v çhilc hazırlıyarak 
1
. . . rı un e saa on ~şe kadar eksıltm k • • l" - · k ım etmiş bulunmaları lazımdır, e omısyonu reıs ıgıne ma buz mukabilinde tes 

Bu baptaki §artname ve mukavele projesini Ba1ıkesird • 1 

0 
_ e ı§ etme yol baş mlifettişliğinden parasız alabilirler-

cagın yeri Kilometresi Cinsi İhale edilecek miktarı Bir metre mikabınınMuhammen bedel Muvakkat teminat 
muhammen tutarı lira 

metre m"kap bedeli 5500 
5000 110 kr. 

İzmir - Ban- Yeniköy Yarmalardan 
dırma hattı çiv.ırı 258-26 küskü ile 

tıra 

412,5(1 
l5259 
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----- -E Cemiyetimiz tarafından harb, kıtlık. muhaceret ve emsa- E -

S li ahvalde zuhuru muhtemel hastalılclarla yaprlacak müca- : 
E delede. ve bilhassa seferberlik esnasında hastanelerde Kızıl E 
E ay eıaı hemıirelerine yardımcı sıfatile çalıştırılmak üzere E 
E (GÖNÜtLO HASTABAKJCI) yetittirmek için 2 lkinei· E 
S teırin 1939 per.fembe gününden itibaren Ankara Nümune : 
E Hastanesinde kurs açılacaktıl'. Meccani olan bu kurıa a~ağı : 
E da yaZth ıarllan haiz olanlar alınır: -- --: 1 - Kadın olmak? - ---
; 2 - 20 ili 45 y~ arasında bulunmak, : 
5 3 - En az ilk mekteb tahsilini bitirmi~ olmak, : 

-
- -: Kaydedilmek ve deuler hakkında malumat İsteyenle- : 
i rin Ankara. Nümune Hastanesi Başhekiıxıliğine 15 birinci E 
: teırin 1939 dan itibaren her gün saat 13 den 15 e kadar, : 
; tahsil vesikaları ve nüfus kağıtları ile müracaat etmeleri ri- : -
: ea olunur. Bu İnsani vazifeye şefik ve hayır sever hem~ire- : 
:E lerimizin tehalükle koşacaklarına kaniiz. 3796 -- -.,ıırııırııııııırııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır 

VAKIFLAR U. Mel. 

Masa sandalye saire alınacak 
Vakıflar Umum Müdürlüiiln· 

den : 
Vakıflar umum müdürlüğü aklamı 

i;in yaptmlacak 1588 lira bedeli ke· 
§lfli masa, aandalye ve saire 16.10.939 
tarihinden itibaren yirmi gün müddet 
le a.çık eksiltmeye konulmu1tur. 

1 - Ekıiltm 6.11.1939 pazartesi gü 
.nü saat on beıte ikinci vakıf apartma· 
nında Vakıflar umum müdürlüğü in
§4at müdur-Jil~iindc yapılacaktır. 

2 - Eksiltme prtnamesi ve buna 
müteferri diğer evrak Ankarada Va
kıflar umum müdürlüğü inşaat mü
dürlüğUnde ve Hatayda Hatay Vakıf
lar müdürlilfUnde görülebilir. 
EksiJt~ye girmek istiyenler temi

ııatlariyle birlikte yukanda yazılı 

gün ve saatte ihaJe komisyonuna mü-
racatlan ilan olunur. (5138) 152'41 

ANKARA BELEDlYESl 

Neon ziyası fes isaf ı yaphrllacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Su ıilzg"ceei kulesine yaphn
lacak olan neon ziyası tesisatı 15 
gün muddetle açık eksiltmeye ko • 
nuıu,tur. 

2 - Muhammen bedeli 1996 lira 
86 kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat (149) lira 
(77) kuruştur. 

4 - Ke9if kroki ve ıartnamesini 
görmek isteyen !erin her gün encÜ· 
men kalemine ve isteklilerin de 2 l. 
10. 939 euma.rteıi günü uat on bu
çulda belediye encümenine müraea • 
atları. (5124) 15060 

inşaat münakasası 
Ankara Be1ediyeıinden : 

ı - Temizlik hanında yaptırıtacak 
olan 29 bin (973) lira elli kuru1luk İ· 
Javei inşaat kap;ııh zarf usuliyle yeni
den on be~ gün müddetle ek6iltmeye 
konulmuıtur. 

2 - İhalesi 24.10.1939 salı günü ı::a

at on birde belediye encümeninde ya
pılacaktır 

3 - Muvakkat teminat (2248,0l) li· 
radır. 

4 - Şartname. ke if ve kroki ini 

cönnek istiyen1erin lıer gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 24.10.1.939 
salı günü ıaa.t ona kadar teklif mek
tuplannı encümene vermeleri ilan o· 
lunur. (5128) 15119 

Sarnıç inşaatı 
Ankara Belediyesin.den : 
1 - Otobüs garajı meydanında Uç 

adet beru:·n tarnıçlarının birleştiril ~ 
mesi on beı gün müddetle açık eksilt
meye konulmu~tur. 

2 - Muhammen bedeli (9890) lira 

(45) kuruştur. 
3 - Muvakkat teminat (741) lira 

(79) kuruştur. 
4 - Şartname ve keşif evrakını gör 

mek istiyenlcrin her gün encümen 
kalemine ve i~tcklilerin de 27. 10. 939 
cuma günU saat 10,30 da belediye en· 
tümeni.ne müracaatları. (5183) 15139 

Otomobif Jôstiği 

olJnacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Otobiıs idaresi ile diğer be· 
lediye vesaiti için alınacak olan 
(58262,5) lira kiymeti muhammeneli 
395 adet iç ve 395 adet dı~ lastikler 45 
gOn müddetle kapalı rarfl usuliyle 
eksiltmeye konulmuştur. 

2 - İhalesi 28-11-939 salı günij saat 
11 de belediye encümeninde yapıla~ 
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (4163,12,5) 
liradır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyen· 
terin her gün encümen kalemine ve 
isteklile in d 2'1-ll 3 salı gUnU 

at ona kadar teklif mektuplarını en· 
cümene \'ermeleri ilan olunur. 

(5130 15172 

Teşcir ve bakım işleri 
Ankara Belediyesi imar Dlrek

törlüğiinden : 
1 - Açtk eksiltmeye konulan iş: Şe 

bir mezarlığı sahasından bir kısmının 
teşçiri ve kati kabule kadar bakımı o
lup keşif bedeli 4727 dört bin yedi 
yü:ı yirmi y~di lira e11i kuruştur. 

2 - Bu İ§e ait evrak şunlardır: Mu 
kavcle sureti, fenni şartname, umumi 
artname, eksiltme ıartnamesi, ke~if 

ced..-e1i ve plan. 
3 - Bu evrak (lirektörlüğümüzdcn 

parasız olarak alınabilir. 
4 - Eksiltme 28.10.1939 cumartesı 

ğünü saat onda İmar direktörlüğü bi· 
nasında yapılacaktır. 

5 - Eksiltme açık .nünakasa sure· 
tile yapılacaktır. 

5 - Eksiltmeye girebilmek için 
(355) üç yüz elli beş lira muvakkat 
teminat verilecektir. (5217) 15181 

An kaz satışı 

Ankara Belediyesi lmar Müdür
lüğünden : 
Hacıbayram mahallesinde kadastro

nun 51 inci adasının 4 numaralı parse 
!indeki gayri menkullerin hcdim ve 
tcsvlyei til rabiycsi ile fazla kalacak 
moloz ııarçalarını başka yeı e naklet· 
tirmek masrafı alacak !>ahsa ait olmak 
üzere cnkaınnın muhammen bedeli O· 

lan sekiz yüz lira ile on beş gün mÜd· 
de.tle açık artırmaya konııldugu ve 
3l.10.193Q tarihinde saat 15 te ihalesi 
yapıJacağınrlan taliplerin yiizde 7,.'i 
tcminatleriyle lmar Müdürliiğune mü 
racaatları ilan olunur.(5291) 15251 

2 dükôn ve bir ev yıktınlacak 
Ankar& Belediy~ai lmar Müdürlüğünden ı 

~evkii Cin i 

Dua epe Ahpp hane 
Sama.npuan Dükkan .. ., 

Adası Parseli 

286 42 
234 2 ve 3 
234- 6 

Muh~mmen bedeli 
Lira K. 

300 
250 
110 

Ada vr panelleri yukarda yazılı gayri menkullerin hedim ve tesviye ma · 

rafı alacak ıahııa ait olmak üure enkazları muham.mcn bede1leri~l~ on b~ş 
.. n müddetle açık artırmaya konulmuştur. lhalesı 27·10-~39 tarıhı~e m~

~dif eurtıa günü ua.t 10 da İmar müdilrlü~ünde >•apılaı:ağından talıplerın 
tcaıin&tlariY.lc birlikte müracaatları ilan olunur, (5238) 15192 
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ŞAKİR ZÜMRE 
TURK SANA Yll HARBiYE ve MADENİYE F ABRlKASI 

HALİÇ - KARAAGAÇ - ISTANBUL 
TELEFON: 43214 TEL. ADRESh ZÜMRE 

lONCULDAk 
~ÜHR' 

HAlk 
.. 

KÖMÜR SOBALARI 
Memleketimizin ilk soba fabrikl'\sınm 15 senelik tecrübesi mah

sulüdür. 
KULLANIS • KONFOR - EKONOMi - UCUZLUK 

Her cins kömürü kolaylıkla yakar. 
Bü ün zevkleri okşayac1'k evsafta ve muhtelif tiplel'de sl\de, 

kromlu ve emaye cinslerde oda. salon, apartman, dershane ve 
koğuşların ter,hinini temin ~decek eb'adda aobalar. 

YENİ KATALOKLARIMIZI ISTEYlNlZ. 7257 
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Yerli ve Avrupa mamulatı sa""' 
lam, kullanışll ve ucuz soba çeşid
lerini, 

E URLAR KOOPERATİF ~İRKETİ 
ma 1.1 azasında bulursunuz. Ortak-
i · t k i 1 r\c \ 

yapılır. 

ENSTiTÜLER -------
Ayakkabı ahnacok 

Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsü 
Rektörlüğünden: 

ı - Kurumumuz talebeleri için a· 
tınacak (470) çift erkek ve (40) çift 
kız ayakkabı açık eksiltmeye konul
mu tur. 

2 - Muhammen bcrlel (2919) ve 
muvakkat teminat 220 liradır. 

3 - 28-10-039 tarihine miisadif cu
martesi günü saat 10 da rektörlük bi· 
na~ında komiS}'On tarafından ihalesi 
yapılacaktır. 

4 - Nümuneleri görmek ve parasız 
sartname almak İgtiyenlerin Enstitii 
Daire Müdürlüğüne müracaa tarı. 

(5214) 15179 

Toplantıya dôvet 
Ankara Birinci Mınhıka Etıbba 

Oduı Reisliğinden : 
Oda idare heyeti ve Haysiyet divanı 

azalanmn müddeti bitmek üzere ol . 
du~undan Nizamnamcmizin dördüncü 
maddesi mucibince ycnider. intihap 
yapılacağından a.!ala.rın 27 • Teşrini· 
evvel - 939 Cuma günü sant 17.30 da 
Yenişehir Kt7.ılay merkezi salonunda 
rc\•lerini kutlanmak üzere gelmeleri 
lü~umu ilan olunur. (5099) 15067 

HAVA KURUMU 

3000 metre murabbaı 

kontrplôk alınacak 
Türkkuıu Genel Direktörlüğün

den : 
1) FW. tanare tamiratında kulla

nılmak Ü7.ere muhtelif ebatta 3000 
metre murabbaı (Hidrodiogene1) 
kontrplak, kapalı zarf usutiyle saun 
alınacaktır. 

2) Muhammen bedeli (11000), mu
vakkat teminatı (825) liradır. 

3) İhalesi 17 teşrinisani 939 cuma 
günü saat 15 te Türk Hava Kurumu 
genel mcrke:ı: binasında Türkkuşu 

genel direktörlüğü satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

4) Şartnamesi her gün komisyonda 
görlilcbilir. 

5) İsteklilerin ihale günü muvak
kat teminat ve lürnmlu vcsikalariyle 
birlikte satın atma komisyonunda bu-
lunmaları. 3665 

Çam kalası alınacak 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den : 

l - Muhammen bedeli 9500 lira o
lan 21 m~ amerikan çam kalasının sa
tın alınmaıu kapalt zarfla yapLlacak
tır. 

2 - Muvakkat teminatı 712 lira 50 

Satılık : 

.ti\atılılc. - fY ltepede, Onur sokakla 21 
No. lu ba!<kalh evin 1-,itişiltinde tıtfaltl 
-··rür manıar ve hava itibariyle en &il· 
zcl bir mevkide aMı. Bakk ld11n sorulll-
"~ ~01 

Acele !!.ıtılılc ııc-ur t;>tomohil - Sağfam 
''c İ$ler bir variyctte. '- esai ıaatlcrindc 
1·1; 2470 den Hııklu Sut13. 3 O~ 

Satılık ar.~11/,1r - Suı k6$k Atatilrk cad. 
üzerinde ucu:ı fiyatla. Sanayi Cad. No. 
32 Ti: 19!'>3 3807 

S:wlık - C nkııya C d. üıerinde arsn
l;ır m"trni 5.~ lirayıı. S·rnayi Cad. No. 82 
Ti: 1953 3508 

Sıttılılc - K:ıvaklıd,.rcılc Cıh·cn evJc. 
rinc gtdm Y1'1 ÜTerinde f''\r .. ellenmit u
~ılar. Srnayi c~d. No: 81 Ti: I 9'il 

3809 

Satılık - A7. kullıınılmıı Termobifon, 
kiıvet tcferruatiylr ll'ltılıktır. Karaof.I n 
caddr i t erker. ar"rtımanı kapısında rı
ıetedd'n sorulmıııa. 3847 

Sa •ılılı otomobil - Scvrol"t marka 935 
modelı 1251 plika numaralı aksi otomnbi
li. Bahccli evler 81 num. raya milr cant. 

3863 

Satrlrlı pullar - Kolleksiyon ... e pen. · 
ke .11c halde pullar ~ıı ılıktır. Y ~he hır 
mcsrutiyet can. Türe 'l<'k k Kicmir zade 
Ap. Jcııt 2 No. 5 JS1i8 

Kiralık : 

K:rallk S odalı Dair~ - Bık<'nlrklarda 
Bilge 'lokaj:ında 4 numaralı apar~ında 
nezare i kAmileli 5 od lı, konforlu bır da· 
ire kiralıktır. Apartıman. Cankaya cadde· 
Rine ot111! he~ metre ve otobCiı dur,.ğınıt 
d:\ iki dakika me<ıafcdedir. Tel: 6169 

3832 

K11:ılık knt - Geni~ 4 oda v.s. S:ıbit ilı:i 
lfllrdirop l bufe her tıirlü IConfor cih:tT ve 
te!Iİ'latı, fevkalide ncurct. 1c bak nlık icar 
sısı Kızıhnmık sokitk 4 Tel: 6046 37155 

Kıralılc - Venisehir Bakanlıklar k;ır~ı· 
.ı;ı Meşrutiyet cad. Komır !Wkak 21 No 
S oda l salon mu$8mb;ıh b:ınyo ve kurna 
konfor geni> temiz bir daire hahceli. 3773 

Kira/ılı - B:ıhceli c'1ler, 2 ci duraktı 
s orlıı. banyo havıııı:uı. elektrik ve tu cif· 
te camh yeni musıımbalı Tl: 1900 vr 1281 

3798 

Kıra/rlc. - Yenişehir Sıhbiye Karşısm
d Ugur Ap. da gayet kuUanıth tam lı:on
iorlu 4 odalı biı dairesi müraeut Ti: 
ISSl/2593. 3800 

Kıralılc - Mamakta Kayas Caddcsin<lc 
No. 3 / 3. Ev. 3 oda Mııtbsk. b nyo. ark,. 
111 önü bahce. elektrik ve su ucuı kiralık· 
ur. Kıı:ıl?.y !dare memuru Emin'e miıra-
caıı t. 38l0 

Kır;ı/ı.lc oıla - Ulııı1 meydanı civarı Me· 
te Ap, aile ntıd!n<le 1 veya 2 bay İçin. !-i
raııt enı itüsU Tl.: 2145 den 76 Enver Gole· 

Küçük ilôn şartlar 
Oort satırlık küçük ilanlardan 
Bır defa ıı:m 30 rıır 
tlrı d~la ıçın 50 K.urı.: 
üı: defa ıcm 70 Kur~ 
Dort dt!la ıçın BO Kuruş 

Deva mir kuciik 11Sn1ardan her d' 
fası ic;in tO kuru alınır. l\1esel 
10 <lefa ne,redilccrk bir ilan içı 
140 Jctıru$ alrnacnktır Bir kolaJ 
lılı: olmak üzere her am·. ıı:clim 
~rıılarırıdaki bo,Julılar nıllstetn• 
30 harf itibar edilmi~tir. Bir kÜ 
(füt ilan 120 harften ibaret olma 
lıdır 
Dört "A tırd:ın fa7.la bcr satır lçlıs 
beher seferine aynca on kunıs ~· 
lınu. 
Kii ilk ılinlıırın 120 harfi geçıne· 
mc i 1Blımdır Bu mlktan geçeıı 
ilanlar avne3 pul tarihine t3bl • 
dir. 

~==================1 
Hizmetçi aranıyor 

Y cnişehirde yalnız glindüzleri 
lısmak, yahut evde kalmak üzere 
ve hizmet bilen bir kadın aranı 

Ulu•'ta "C. K.,, adresine müracaat. 

Aranıyor : 

Aranıyor - Y JHlmıılcta olan kilçtHr 
terden B tipinde satılık hia'S-C ıranı)' 
Sanayi Cad: No: 82 Ti: 1953 380 

Ev 11ranıyor - İlk yapılan 150 evi 
den ~:ıtın alınacaktır. Sanayi Cad. No~ 
Ti: 1953 3ll(l6 

Od.1 ar.rnıyor - Almırnca. ından is ır 
de edilir bir bay bir oda arıyor. Ulu 
K.M.'e mektupla muracaat. ~ 

Tn~ahıar ;mınıyor - Terzilik isiııd 
anlar tezgahtar ve tC7'gShta r yamagın.:ı 
tİ}'11<: vardır. İkinci Anııfırtalar cad. 
Galip Çankaya tcrzıhanesıne müracaat. 

~8 

Ar11nıyor - Ankara haricinde hua 
bir müeım~sede iyi bir i& verilmek üıe 
askert veya ivil yıik ek mektep mczu 
bir ıtenc: aranryor (T.1.T.) Postrest ı:ı. C 
kay;t adresine müracaat. 3;; 

İş arayanlar : 

iş arryor - Türlr::c;e ve PrımSTzca 
habcrııt ve in,atıt i !erinde e&lı1Jmtt te 
rübeli Mııb;ısip iş ııramaktadrr. Posta 
tusıı 1026. Ycrıi,ehir. 3802 

/ı arıyor - Glindii7.leri sut 2 ye Jradır 
cılı!fmak Ülerc bir hııyıı.n rlalctilo ve y:t 
i~le:i arıyor. uıu,, ilan memurluroı.ına ma 
racaat. Tel: 101>4 set 

'* .. rtt'r' -ı.R• ı, ı,_"!,,_ F -.C- • • _. ______ , 

Kiralılc _ Havadar mii~takil bir ocb srr.ca, n~iliz ders vermektedir. Uluıı 
· • M it Ak cılar No. 3 Tel· L.H. rumuzuna mc:ktupla muraı:ııııt. kıralıKtır. a epe ın · · 

3441 - 67 3836 1$ arryor - lstanhuldan ıelmi11 mah~ 
bir ba)'an ter.zi şimdilik e\•lcrd• dlklo dı 
kecektir. Arıu edenler telefonla 2833 ı 
muncaM edebilirl~r. 385 

KiraTık - Ucu1., kullanı$1ı ~Airel~r. Ma! 
tepe ilk dur k. (htün s~kak.mha~rtı. Ye~ı 
evler s hası. Dur-ay Ap. lcındckı l erc mıı
raeııat. Tel: 16S4. 354S 

Kiralık Daire - Dört o<la, .hol, banv1'. 
elektri\c, ha\·aı;&ıt. su. Öncelıecı. KurtulU$. 
Toprnkhk A.ngın ııokak Hakmım ıpartı • 
manı. Tel: 2M8-2~18 3846 

Sıcak sulu k:ılorif,.rli - Tam koforlu 
dört oda bir hollü birinci kat yazıhaneye 
elvcri li daire klr:ıltkttr. Kbım Ör.alp 
cad. Kemah Ap. No: 30 3850 

Kiralık daire - Yeniı;ehir Dcmirte~' 
Urunc; sokak 4 No.lu evin yedi odadan t· 
baret olaıı mu ambalı ve yat.it boyalı kon. 
forlu daire11i kiralıktır, 3855 

Kiralık Lülcs ViJJ.i - Biiyü~ ve mut~nıı 
!>alon!arı havi t:ırzl ins.'l, ıtemtı merkcn 9 
odalı, kalorifer. ııömine, ırar;ıj, parke, te • 
le!on il§h Müsait şcraitle. Telefon: 1900. 

. 2415 
Kfralık - llahı:eli Evler mahallesinde 

asfalt üzerinde birinci duraktll S cı<lah 6 
num ralı müstakil ev kiralıktır. (Tddon; 
3910) 3S6.> 

Kiultlc. - Bakanlıklar kar$uıında ~" • 
raııfll sokak No. 37 üc veya dort ıı:enııs o
ıl;ılı kullanıslı bir daire kiralıktır. Tel : 
2274 •. 38_66 

Kitıılrk - Bir bav veya bayan _ı•ın aıle 
nuJindc J oda kiralıktır. '!· ~~hır Meı; • 
rutiyet cad. Tiırc !lokale Kıtmır zade AP.; 
kat 2 No. 5 se miıra.caat. 3861 

Z1tyi - 936 senesinde İxmir Cümhurl 
yet kız cııstitusiınden almı~ oldu~m tat 
ılilcnamemi kaybettim. Yenisini alaı: iı 
dan eskisinin hülrmii olmadığı ilan olunur• 
Ankara Ymi'}ehir Demir Aparuman s7 
Leman Bayar. 387 

Şapka teşhiri 

İstanbul'un me bur şabkacısı Maddi 
Emilya son moda şapkalarım bu güO
den itibaren Ankarapalas otelinde tet' 
hi r etmekde ol<luğunu mü§tcrilerinl 
ilan der ~ 

!EsK0 i_N .. A··ı:···1· 
t 
f. Müesse. c-si kışlık şapka model-

lerinin bütün son yeniliklerini 
ı 
ı gösterecek olan sergisine 16-10 
l p;ızartesi gününden itibaren sa· 
f ym mü terilcrinin 'ercf verme· 
l lerl ni rica eder. 3871 ............................ .,. ................................. ... 
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3 - lhalc i 15 ikinci teşri" 1939 çar : b k ' 

şamba günü saat ıı de yapılacaktır. = Kiralık üyü ev ~ 
- -4 - İstekli1erin ihale gün ve saatin : 12 oda müracaat Ti: 1589 ~ - .,,,. te muvakkat teminat ve lüzumlu ve. i· ,llllllllllllllllllllllUllllllllltllll,. 

kalariyle birlikte Tiirk Hava Kurumu 
genel merkez binasında Tiirk kuşıt sa 
tın alma komisyonunda bulunmaları 

5 - Şartnameler hergün komi!; ·on 
dan alınabilir. 

2873 

1...................................... 1 ......... 1 

ı Pek yakmda 1 
OMID ŞARKISI f 

••••••••uıeuıı• .. ,,,,~ ................ ,, r , ... 

. 
YEN/ 

BU GÜN BU GECE 

SİNEMALAR 
HALK 

sus 
BUGÜN BU GECE 

GO'LNAZ SULTAN t1 L U S - 20. inci yıl. - No: 6540 

İmtiyaz Sahibi 

ltkender Artun 

Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtu Faik FENiK 

Miiessese Mlldllril: Na$!t ULUO 

ULUS Baamıevi ANKARA 
\\ 

OLGUN KADIN 

Bas Rollerde 
Msrie Beli - Rıimu 

Seanslar 

14.45 .• 16.45 • 18.45 - Gece 21 de 

BUGECE CEBECİ 

BU GltN BU GECE 
2 Film Birden 

1 - ÇİFTE KATİL 
2 - ŞEYTAN ÇETESi 

Sean:slır 
14.30. 16.30-18.30 • 21 de 

Halk m:ltİncı;i 12.15 de 
lKINCt BALAYI 

Açık Hava Sinemasında 

Türlıç~ sor.ili ,.o! ,şarkılı büyük 

$Rrk filmi 

Srarıslar 

14 - 16 • 18 • Gere 20.30 da 

12 de ucuz halle matinesi 

KASIRGA Türkçe sözlü 
-

_, 


