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,ondra'ya gidiyor imkanlar arıyor! 
• 

lskeri, iktisadi ve mali 
~laşmalar konusulacak 

ltalya tavassut mu yapac k~ 
..:> 

cı\dra~ 30 a.a. - Royter ajansının diplomatik muhabiri ot 
~!iı 1 ~azını Orbay'm riyaseti altında bulunan türk heyeiinin 

1
A .. rt Br1t8:~Ya ile Türkiye arasında askeri, iktısadt ve mali an
;:;rıarı ı:nuıakere etmek üzere Londra'ya hareket ettiğini bil
''1 ktedır. lie t ·· ·· ·· d k. h f el a' ye , onumuz e ı atanın ortasına doğru Lon-

1 
1 l rııuvasalat edecektir. Orgeneral Orbay, Türkiye'ye vcri-1 
ece ilflb ve m··h· ·ı· . T"" k. . t cmc5. "har u ımmat mesaı ın» ve ur ıye ıle ngiltere ara-

. h bıla f e aktolunan malt anlaşmaları müzakere etmek üze
~eu;kac; ~:C ta evel Londra'ya gelmişti. Bu sefer, tahmin olun-

1 
":la g··c' Orgeneral Orbay, bu meselelerin müzakeresini da

ıa 1ri go urnıek üzere Londra'ya gelmektedir. 
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~. Saraçoğlu çarşambaocin6erl 
._.----...:.~------------------~------------

h~ rı üz Molotof'la temas etmedi 
---~------------~---------------------------------

Sarocoğlu İngiliz Büyük 
Elçisi ve Fransız 

Orgeneral Orbay 

Rayştag 
toplantıya 
çağrı idi 

Sulh taarruzu zirve 

noktasına erişiyor 
Roma. 30 (Radyo) - Rayştag gele

cek hafta için içtimaa çağrılmıştır. 

Bu toplantıda Hitler'i:ı mühim bir nu
tuk vereceği söylenmektedir. 

Sulh taarruzu zirve noktasında 
Amsterdam, 30 a.a. - Rayiştag'ın 

gelecek hafta Berlin'de içtimaa çağ -
rılması Cianonun ziyareti, alman mat-

Sulh mu? 
Hitlerle sulh yapmak 
imkanı kalmamıştır 

Hi~ bir tehdide kulak asmayıi 
Londra, 30 a.a. - İngiliz gazeteleri Al

man - Rus paktı üzerine açrk bir vaziyet at .. 
maktadrr. 

Matbuat, batr devletlerinin taksimini tem·· 
hir eden hiç bir barışa razr olmıyacaklarını ve 
Sovyetler Birliği filen Almanyaya iltihak et
se bile tehditlere asla kulak asmıyacaklarını 
bildirmektedir. 

Gazeteler, son Moskova anlaşması hak
kındaki haberleri şiddet ve nefretle karşıla
makta v~ F:a~sa il"e .t~giltere'nin yapılan 
sulh tekhflerını hatta ışıtmeğe bile tenezzül 
etmiyeceklerini kaydetmektedirler. 

.. , • f • • • buatın~;hh:ıh. d~vletlerine israr ve ib-
- - • - .. - O ~ .. ıt İı • il il rlıı;\'' l<' .. rer'ın "bar t'~ :.ca«ı~da zırve no!fa ... :.~a,::~~'t.~~!1 T aymis'in yazdıkları 

Mos~ova, 30 a a "Hav " B Ş"k .. S "' nı gosteı:ıyor.. . Bu meyanda Almanya ve So 
.,ı ···-

Ar1am luımartmnda izahat verecek olan Ç ~ . 
b~eyn oe Bayan Çemberleyn Londra caddele 
n e gaz ıuke!l!'ri oma aı ıncla Jol 1 k • " aıır ar en 

111111111111111111111111 ibben1f."P ile B. S J ,. .kas •. u ru araco~lu'nun Fon Umunuyet >hbariyle Hollanda el - n •• vyet Rusya'· 
an gi;ıb§nıeleriJtl eter ın ı ametlerı dolayısiyle ınkıtaa uğrı- k~n umumiyesi bu ban§ tam ;;' muşte~k boyannameaini tetkik----
edir n bu akşam tekrar başlıyacağt bildirilmek- hiç bir muvaffakiyet elde etm~zunun e ekn Taymıa gazetesi şunlan yaz -

· - · k "d' ıyece - ma tadır· • Al :Oiğet' ta f S f - gıne anı ır. Gazeteler Paris ve L B b • • ma h ı • • d 
•relerde bu~:;an k ~.ya - ~oskova lia~a hattı hakkında mliza- dra'nm so.vyet - alman tobliğine .:n: hak:ret·:·n~tt· f k~Il•n•!•n • ellaz n arıcıyesın e de c:öyle dı·yorlar 
andaJll alı,., ~ uzere •• ur~ya .gelmış .olan bulgar hava ku- vablanm >lk saylalarmda büyük harf- hayrete .. ",,~n•a .,. •k~ar,,le >nııanı f .. emiştir• y ıdef henuz hıç hır resmı şahsiyetle temas et- ~l• ne§retm,kto vo telsiratlannda dan bak,Jn·,:~mekte~•r. b~u ~kta-ıtler • Musolini teşriki mesasinin denilebilir Fak eyana a ır taheser A 't k h b 
. Sorarog"ıu·nun 1 yen~."i::!':ı~ı:: fazla bir ehemiyet at - ~~·ı ba~ak §:!ı~!~IZ Dbe::~kt~i r 1 ar e devam 

~ temasları : ' !zer~ çoktanberi sulh taarruzunun ı---~~-------------..: vadedıp durduğu sulh bundan et m \J 1 .. :Bu~:va, _30 a.a. - Royter bildiriyor : ~b·-;:ıtir .•• V~· dikkatli bak•hrsa ege uzu m ka 1 m a G' 1 
· acoglu bu akşam ingT b""yük' 1 · · f ? eyanat hır manevradan baak atgüıan il •. .. .• .• ı ız u e çısı ve ransız masla- b>r §ey değildir. Fakat, manevr.'o~ ıw ıye kadar alman m 1 t T.. k. • ara 1k~ ıç bir kıymet ifade ede - On d İ · ı · Ş·...,d· e goruşmuştur. il· ı k d h" S rşanıba günündenb • M t m;.

1

• ~'..'ye ~anciye Vekilinin mez. • yüzlülüğü •P•ç•k ortada ra a ngı 1% limanlarının tayyarelerle 
en o oto a goruşmedıği merkezindedir. bulunan boyle bir teklife verilecek bombardıman edı·ı .... hd·d· . . . 

f 

'- ~pv~p va.kı.a kolaydır ama, bunu ecegı te 1 ını ıler1 sürüyorlar 
a en~olr'nun Moskova' .d .... d ... d 1 ı_ oma.sının normaı oıarak kuııan-ya QI ecegı ogru eğİ : d•g• ket.melerle ifade etmek b" Kopenhag, 30 a a. - "Hav ,, D · ., sk - ".üç o~ur. Berlin'in dejenere ... ::aan~ fından naklediliyor; as anımarkalı bir muhabir tara-

.ıuO ova 30 a a R t · b·ıa· · tıkler b h Alın h · · Mosk : • · • - oy er aıansı ı ırıyor : 'rar '• aıtô bir muharebe b"- an arıcıye nezaretind ·· afenko'~va dakı romen mahfilleri Romanya hariciye nazın B le yapma~an, bilôkaydü,art ailô~- Rus pa~tr ebedi surette devame e~oylen~nlere bakrlırsa, Alınan• 
ak'·•ııd" unbyakında Moskova'ya muvasala"tına ı"ntı"zar edı'ldı·g~ı: larını teslıme mecbur etmek . Berlın'deki tel"kk. d . ecektır. ~ "y l . ı·ı· ve nazı .. . a ı şu ur: şımdi dog~u A , 
aktadtr!ara ancr memleketlerden verilen haberleri yalanla- ere " ' a ettikleri yerleri b .. akı.r- essus etmıştir. Artık harbe dev , .. vrupa smda barış te-"' "' k . (So J a 1 ve ingiliz aksülam" elı' ga rı·m·· ~ma uzum yoktur ve ilk fransız 

.ı. ur • Sovy t .. k 

1 

• nu · nca sayfada) ı Y usaıt olmak! b b 
oktur. B d e muza ere erı hakkında hala hi~ bir malUmat ---------------e~t=-le=r-=sı~r=a=sı gelince düşüneceklerdir. a era er müttefik dev· 

tof'u ı:ro··urmra a ;rı:vcut malfunata göre, Saracoğlu bugün B Mo- H • K 
b emıştır. • arıciye Vekilimiz ŞühriJ • r ·~a.banş teklifleri hakkmda Mu .. 

Sararog"lu 1 t 1 1 l so mı nın tavassutuna da .. ~ e d 
1 

d"l b"l k muracaat e-a ya n 1 er e r ı· n ,· n ~~~ ~~:i~:rkalı muhabire göre, in-

Ko t C 
• gı ız erın ~arbin üç sene süreceği 

n 1 a n o h 1 k f ~ı~C:~a~k\aydüşünlce:e:i nikbincedir. ~ ve . k . . b yare erının kıymetini 

B I 
• I a 1 n 1 n 1 r 1 ıs at eylemişlerdir ve bir kere bütün e r 1 n e ~iı;ı~.n havası kuvetleri bütün ingi· 

ç taraftan Fransız1 dôvet edildi Harbe karışmamak! :'.1~~:~!ı~tS~il~:~;.;;; 
SARBRÜK SEHRi 

ateşi altındadır 
ransız as 
yanında 

~ri erkanı Ua adiye'nin 
bir toplant yaptılar 

Paris, 30 a.a. - B Lebrun b b h .. <ı1adiye ile görüşmü.şf" B uk~f a uç çeyrek saat kadar B. 
ges, Vuillemin ve Da:.~ i~:vg~· :. so~ra .. general Gamelin, Ge-

~ 
Bu konferansa ·· oruşmuştur. 

ladiye'nin husums"ıusktaelmleked~ıtkaatı erkanıharbiye rdsi ile B. 
em ıre törü d · · ~,- · 

onfcrans bir saatten fazla sürmü~tür. e ıştırcU\. etmışlerdir. 
l$.onu J. IJncll sarf ada) 

~o?1a, 30 a.a. (Radyo) - İtalyan s 
h~rıcı~e. nazırı Kont Ciano alman hU- OV ti h k ~;~•tımn .d~veti üzerine bugün ıaat ye er are ete !!eçerlerse 

. e Bcrlın e hareket etmiştir. Kont ~ 
~~=~t~nn saat 14 do Berlin"de bulu- Besarabya tehlikede mi ? 
ıyano nun çağrılmasının ıebebı· R 30 oma, a.a. - Royter bı'td· • 
L d Rus - Alm .. ınyor : 

on ra, 30 a.a. - Royter bildiri - • . a.n munasebetleri ve b d "' A yor: sırı burada sıkı bir alak ·ı k ununl kogu vrupasındaki te-
~i'.':"o'~un alman hükümotinin da- edilmektedir. a 

1 
eve ararsız' havası içinde takip 

vetı uzerıne Berıiu c hareketi haberi 
Lo. rıdra'ca alaka ile karşılanmaktadır ı · _?adzeteler ve radyolar Sovyetler bir t' t kd" d . ıgın e b h d bı a ır e ıtalyan nüfuzu b"" .. k b" 
B.~r çok mahfillerde bu ziyaretin dü~ tabiri ."k ~l se erek artık "Sovyet., akamet kaydedecektir uyu ır 
ku Moskova tebliğind "k" .k. . nı u anmamakta ve bu memle- ş· dTk 1.k · fın harbi durdurmak e,_ ı. ı a. ı\tara- ketı sadecetotaliter bir devlet olarak ler· ı1;? ı ~ da a a rus - türk müzakere-"'diğor dost d 1 1 >Çm oca mda tdfikki etmektedirlor. ' umm e toplamyor. Basarabya - ~ 

;:~,::;~~~:· i:~E~:;~~~~~~~~~:~ :r~t~r~ v~~;;~~·oı~; t~~~~~~;..~:: :~~:!·=:~~l:~ğ~
0

~~:~~~ :~::~ğ'. -- . 
dilmektcd\ı r ve ovyet er birlıgı "Panslav blo- ke . ..,. a acarııtan'ın tehli· Dün Ankara'da se ~ 

, ' kunun,. baıına gc~meyi istihdaf etti • ye (g;eccgı zannedilmemektcdir !eri başlamıştır. y~\C:rtd 'kl!reş ~ir~ncllik-
. onu J. lincü say_f ada) ~~şlcrdc~ ~~r sahne gö ~y~rs~~~:.1 ~afı!:: 

. 1 atı 4. uncu &ayfamızda bulacaksını~ 

" 

• 1ye ılı 
... - Üç günd 
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ULUS 

• 

insan ve kül ür: 

Ha y'ı gezerken ... 
Yurdumuzdan 

1 
Mesleki ledrisalta Pazar müsahabeleri 

Bugünkü lek ndcnın, bir kÜ5Ur,nı baJla.rında, sık ağaçlıklar, kıamen 
kilometrelik muntazamca bir nhtı· kendiliğinden, k11men de ekilerek 
nım arkasında birkaç fnkir ve pis ha&ıl olmu~tur. Fakat bu nebati 
mahalleden ibarettir. Gerçi okak- dünyanın suya olan haareti öyle bir 
lar düz ve biribirin nmut olnralt şiddetle tatmin edilmiştir ki aia§r. 
aç.ılnııı olmakla, her türlii imar 1 r, yerden fı~ınrcasma 1yÜkıel
hamleaine mü"ittir. F at bund n mi tir ve "dallarını biribirine vere
ö~ce, Js~ende"!"'a tabii ~nz.ifeleri- rek tabii ve muazzAm ıemsiyeler 
Dl vereb~.ı~ek )azr~dı;. E~ r. r ken- m ydana getinnittir. Öyle ki, çağ. 
derun buyuk ve muhım hır ıhrncat hyanl rın bütün nemi mahfuz kal. 
ve ithalat iske..leıi ol bilirse, kendi- makta ve oturduğunuz zaman uz
liği~den ~temiz ve ~Amur bir lima • viyetinizi bir du ün sltmda im{ gi· 
na ınkılap edecekhr. F kat bunun bi, Tah t ettirmektedir. Pülveriz • 
J ın lakendenm'un hem BW n ve törJerd n çıkan kolonya yüzünüzü 
Antakya Üz rind H l b'in işin ne kadar erinletirsc, n~bati ~emsi
yanunaaı hem bizim cenup demir- yeler nltınd cofup k ynıyan çağ. 
yolumuza bBğJı bulunan c up vi- Jıyanlar d vücudunuzu o kadar 
layetler:i~zin ! in~ yarar;n sı ı.~zun- scriruetm ktedir. Sonra.' ya bu ıa· 
dır. Bu ikı v zıfeyı 'hakkiyle gormc- rıldıyan •ularm sesi! Çünkü bütün 
i.e b~~adı~ı . tn.kdird ~ H?ta; tu: yam;: ;ot , kndeme kademe, 

0

11ular ak
nzm ıçın hır ısk le vazıf ı gormesı m kta aulal" çağlamaktadır. Bir ıu 
kendiliğinden gelec tir. senfonisinin ortasında ya}amak ne-

serbesl~e ihra~ 

olun bilecek 

maddelerin listesi 

Du~~!~~ ~~. ~~!1~b~' me-l Subayların bedeni vasıf h 
muru Refik Birol 1 tanbul İnşaat us- h b k d h · , 
ta okulu anbar memurluguna, açıktan Da aça u I a a kuvetli, daha ):se 
Zıya Yı111Ul2 Aslan Konya sanat oku-

Yazan: Selim Sırrı 'r:AN lu demir işleri atelyesi stajyerli ine, 
açıktan Riza Tezcanlı Edime nat 

Bir subayın ciamani kudreti dü- vasıftan birincisi srh tlirun idaİcra Vekilleri, bazı maddelerin ser- ·okulu ağaç işleri atelyeai stajyerliği-
tünülÜnce onun pehlivan yapılı, de- me:si aayeainde ancak • va ıf· 

bestçe ihracına müsaade eden bir ka- ne, açıktan AH Mayda Konya sanat 0 • mir gibi aerl adaleli bir Hergül ol- lann bir kıym ti vanlır. bir ı· 
rarname kabul etmiştir. Bu maddeler kulu ağaç işleri atelyes.i stajyerliği • maaı lazım geleceğini ha.ura getir- hat bakımla elde edilir. n, ha· 
şunlardır: ne, açıktan Bürhanettin Bakır Anka- mek garip değil, gülünç olur. Filha- vadan, gün ıten, h rek( istif • 

Gümrük tarife kanunun beşinci mad ra ~na~ o_kulu demir i leri atc:lyesi kika vctin hazan h"kka bile ga· de etmesini bilmek, VÜ· zar r 
desinde yazılı şartlar altında muvak - ıtaJyerlığınc, açıktan Mustafa Kavuk- lebe etti rj her devirde görülmüş- veren feylerden akınm r eyi 
katen yurdumuza sokulan ve sokula- çu Ankara sanat okulu ağaç j teri a- tür. Yalnrz içtimai veya siyasi te· Yaktinde e lfü:umu kadapm k 
cak eşya. nakil vasıtaları, zarf ve am- telyesi ıtajyerliğinc,, açık an Musta - tekkullerdc herhangi bir cemiyetin saye~inde elde dilir. 
balaj maddeleri, g{imrük tadfe kanu- fa Sezgin Edirne sana okulu demir başına geçen kimsenin maiyetine Diğer altı vaaıf mcto4ıi inde 
nunun elli bidnd maddesine göre iş1eri atelyesi stajyerliğine, Kayseri söz geçirebilme.si için yumruiundan bir idmanla elde edilir. 
muvakkaten yurda sokulan her türlü kız enstıtlisü diki 1 bi ki stajyer iği - ziya.de kafosına güvenmesi lazım· Bir subayın yorulmadılirüme
nakil vasıtaları ve hayvanlar, kabulü ne de Rize orta mektebi biçki, dikiş dır. Hem sonra bütün aubaylAnn bi- ıi ke5ilmeden koşmft ı, rhangi 
mu\'3kkat ueulivle ithal olunarak mil~ stajyeri İclal Haksel tayin edilmiş - rcr mükemmel atlet olm sına im- bir yarnaca bir h mi de anma• 
li mahsul ve m.;rmılatla dolu olarak ler ve İstanbul Üsküdar kız enstitüsü kan da yoktur. Yaradılı~ın, j lidat sı, eskrim yapnuuı, yüznihiilİııs 
ihraç olunacak maddeler, antrepolar - mlizj muallimi Zati Arcanın maa9ı e kabiJiyetin, kemiklerin tefekkü- bu bedeni vaıııflıuiyle er örnek 
dan çıkarılacak lnnlar da dahil ol - bir derece arttırılmıştir. lü, boy, :ıığırlık ve sairenin bunda olması l&zımdır. endi i.nan-

Hatay, gerek manzaraları, g r dir, bum.ı ancak Defne'de görebilir-
yaprlmıf olan Yollara ve birkaç ote- ainiz. 
li dof ayıaiyJe daha şİmdid , uf k 
mik uta bir tuıizme mü ittir. 

BİT kere, ıu mev11imde cayır ca-
yır yanan fakenderun'dan ~ıkalım. 
Ya otomobil, ya otobü le vilayeti 
hemen bet' aemtinc birkaç & tlik 
rahat bir yolculuk ile gidebiliriz. 
lskendenın'un arkaamd ki da~ ın 
yedj aeki:a yüz metrel aırtmd , 
Soğukoluk ve buradaki temiz otel 
ardır. lıkendenm•dan bur 11 yİr· 

mi, yirmi bet d ikadır. Yinni be 
dakikada 800 rikımrnın dağ hava
•ını, yayla aerinliğini, elektrik J§ık
larmı ve ~am kokularını birkaç ku
ruıa atın alabilininix. 

Eğer Soğukoluk2a değil de. a
l"abanıza 41Beylan" istikametini ve
rirseniz, Ant«kya yolunu tutmuı o
lursunuz. Muntazam, rahat, a falt 
bir yol. 

Bey'Jin'da eaki fatihlere acıyarak, 
bir mola •erirsiniz. Çünkü bur lan 
a mak için eakiden ,en az bir fatih 
olmak lazım geldiği halde, bugün 
kendiniz olmak kafidir.Beylan,ıifah 
aulan ile meıhurdur. Tipik bjr tü.rk 
kasabuıdır. Ve onu birkaç kilomet• 
relik münhanili bir yol p rçasr ile 
arkanızda bıraktınız mı, u:uı.klar
da, bir gümüı tepsinin dibi ibi ııd
dıyan Amik ıölünü ve bunu çevre
liyen hudut•uz o yı e bu ov yı 
kamaklıyJLD ve gnıpn aofri,ı n 
taılar:ı gibi ıttldıy n Hatay dağları
nı görürsünüz •• 

Burhan BELGE 

Engel imlihanlan aym 

on beşine kadar uzatıldı 
Maarif Vekfil.eti, engel imtihanları· 

nın derslere başlanmasından itibaren 
bir hafta içinde yapılacağından habe
ri olmıyan talebenin mağdur olmama· 
)arı için, yalnız bu ders yılına mün
hasır olmak üzere en el imtihanları -
nın ıs birincitcJ?"ine kadar devam et
mesini kararlaştırmıştır. 

Erzurum beJediye reisliği 
Erzurum belediye reisliğine intihap 

olunan B. Me ut Çankaya'nın bu sc -
ç.imi !cra Vekilleri heyetince kabul ve 
yüksek taadika iktiran etmiştir. 

ikmal imtihanında kazanan 
muallim mektepleri mezunlan 
Muallim mekteplerinin son sınıfla

rında ikmale kalarak bilahare yapılan 
imtihanda muvaffak olanların li tcsi
Maarif Vek letine gelmiştir. Vekalet. 
yüze yakın olan bu ençlerin vila}·e • 
Jer emrine verHmcs'ne ait listevi ha· 
ırJ a ba lamt tır. 

Yeni on paralrklar 

Maliye Vekileline gelen malnmata 
göre Darphane yeni on paralıkların 

darbına ait hazırlıklarını bitirmek ü -
zeredir. Tedavülde bulunan ufak pa • 
ralarımızın baaılmakta olanları bittik
ten aonra yeni on parahklann baıul -

mak ilzerc deniz ve kara nakil vastta- J hli vardır. Bir orduda vatan v.,,. madığı bir ye in tuba,ka-
larına verilecek komanyalar, ccnebı Vilayetler bülıelerir.-'e zifeai gören aubayı}ara bir geçit res- 1 rını inandıranıazan, ıdi inin 
illkelcrdcıi türk ve ecnebilerin kendi ! • mi y.aı>tırsak içlerinde iri yan, uzun becerem diği şeyleri de alan. 
istimallerine mahsus zatt eşyası ile: 1 ·· k J I bo lu, gen.it omuzlular, kıaa tıknaz· na telkinde güçlük çek r 
kullanılmı ev e yası arasında getiri- yapı an muna a e er 1 r, ince kemikli narin yapılılar ŞurJUı muhakkaktır lr,,u yedi 
lip gilınrük resmine tabi tutulmasın - Bursa. Kocaeli, Maraş, Rize, Malat- gÖzd. n kaçmaz. Bu aubaylarm va.sfı. «ide otm k için horı vücu• 
dan dolayı geri gönderilmesi i teni - ya, Diyarbakır. Ankara, Çorum, Çan- hepsınin de muntazaman vücuttan- du bır uıul tahlmdn. iıletsub y • 
len c ya manifesto ve barnameye kay km, Manisa, Bursa, E kişchir, Urfa, nı i§lettiklerini, adnlelerinin günlük lar kudret ve kabU-yetleıl.sbetin· 
dedilme.ksiıin yanlı ,lıkla yurdumuza Kars, Ordu. 1ıı:ınir, Kır ehir. Bilecik. 1 gıd ını verdiklerini kabul etsek, de her Yaşta kuvetli, i\ çevı"k, 
getidlmi olup mahalline iadesi güm-ı Balıkc ir, Bolu, Çanakkale, Mardiıı, do ... u~l rınd ki k~biliyetle~i yük~ek dayanıklı olurla.r k~ bu slje aulh 
rük idarelerince müsaade edilecek eş- Elazığ. Trabzon, Tekirdağ, Zongul • 0 ! nln.r elbette kı daha auratle ın. ve harpte kendılerınden .klen~ 
r. her hangi b"r el.ıeple gönderilen, dak. Konya. Antalya. Erzurum, 1 t 11 kı af d:r ve kı1vetç.e arkadatl n- v~tan bo11euno daha muvıı.kiyeth 
teslim cdi1miyen ve muayyen müddet- bul, Niğde, Afyon ve Gümüşhane vi- nın. fe kınde olurlar. Hilkatleri iti- bır s~etle yapmıyl\ k~adHur~~~· 
ten fazla kalmasından dolayı posta i- lfiyetleri 1939 bı.itçelc:rinde yapılması barıyle daha zayıf olanl~r ne kadar Bır ~•ubayzn hede?,~ tlckülah 
darelcrince usulen malıreçlerinc iade teklif olunan müıı.akaleler İcra Vekil- em~k arfederlerae etıunler onlara pek ~~lanı olmtY•b ,ır~ t onu 
ve ihraçları lBzım gelen posta paket - lcri heyetin~ kabul olunmuştur. Yeli emezler. . daha ıyı,. _daha ~~reth r hale 
Jeri, geldiği ve gideceği yerler vesi • Y !n.ız fU kadar var ki iki subay- k~ymak ıç~n her gun :oıUızaman 
kalarına nazaran ecnebı bir ülke olup s h~k· r-· . fh dan bırı kalıplı, kıyafetli olduğu vucudunu •ıleterek lldalel\ju t r-
aktarma malı veya aktarmasız bir ve- Adl~r~ kfil 

1~1 ıgı 1~ \.anı halde vücudunun idmanlarını ih. biyeısine ihtimam etmez mazur 
t k ak v k nmak k·ıı .1~ . ~ ' e 

1
' s;r b~ ~ 1':1 ve ve- m 1 etse, diğeri ufak tefek narin görülemez. 

ya aoTrü~pko.ya • onar . eya oi 1 - n erı ıçın u sc~e . e ır ımtıhan aç· olduğu h ide her gün cimnnatik ya- Beynelmilel olitnpiy t;(la bir 
sızın r ıye den transı sure :Ve ge- mağa karar vermı tır. GünU henüz .1. •• 1 • . ff"' k d af elde -..ı ı-.. ril . dal 

· · b d d Ü • ı · . . . • . . PllrAA cıg r erının tene ua u re- z er CQen ..... e ve ema -sırılen e ya, u u a m cavır yer erı- tesbıt edılıntycn bu ımtıhanda muvaf- ı· . J k . • yal n r. ... er:-...ı liıti u. t 
· lı . ·-· . ını, uzuv armın uvetını arttırarak n - ulMO nce f,..yme -mızde kurulan pazarlarda mU a •aa e- fak olanlar orgu hakımlıgıne tayın vu·· d t'kı·~· . "ki·~· . li aözler hakk--'"lmi•ti 

d . k ,_ • b. ]' · · cu unun a ı ıgmı, çevı ıgını, caı -·-r r: ılece ve ,Kıymetı ır ırayı geçmı - olunacaklardır. voran l ... f h .. 
1
.. .. (Citiu• fortiu11 Jt.I'" . . ,, .. -n uga, ce aya ta ammu unu -. --, a -

yen hububat ve aaır gıda maddelerı, t .. -: t •• .• .• .• k •
1 

Daha .-abuk daha k·-el d h · · · · f --~n e ae gorunutu ço ıag am o. ,.. • .. ~ . a_ a kıymetı o~ ltra, ı geçmıye~ saır e .!ka ngiltcre'ye kuru üzüm satı§r fan fakat vücudunun idmanlarını yükaek 1 Bu üç mel:iyeti Jı. türk 
ve kıynıch ?e 1ı~ayı gcçmı~en kilç_~ İzmir, 30 (Hu usi muhabirimiz - ihmal etmq olandan daha muka.ve- gaye bilmeli ve onları aönl~ bak-
baş. kıymetı 15 !ırayı geçmıyen bu - den) - İzmir aatış koopera ifleri bir- metli olur ketmelidir. 
yük ha§ hayvanlar. liği İngiltere piyasa ına 10.000 ton ku 1nsanl~rm uzviyeti için muayyen 

ru Uzüm tışı yapmı tır. bir t kô.mül haddi vardır. Onun üa. Adliye tayin kal'.arnalJ\ll 

Bolu valisi Jehrimizde 
Bolu valisi ve eski matb at umum 

müdürU B. Naci Kıcıman mczunen 
s---ı.-- u .. 

mezuniyetinden bilıstifade vilayete 
ait itler etrafında ve'ka!etlcrlc temaa
Jarda bulunacaktır. 

lstanhul'un yeni bareme göre 
ba.zrrlanan kadrolan 

İstanbul hususi muhasebesiyle be
lediyesinin yeni bareme göre hazırlan 
mtş olan kadrolarının Dahiliye V cka· 

Dün en çok Rize'ye 

Yağış oldu 

tüne çıkmak mümkün değildir. Adliye Vekaleti, hakim ve .tiddei· 
Sporlar biitün milletlerde din gibi umiler arasında bazı dtğişi li~..r yaP. 
kuvetli bir aldde ~klini alala yarım mağa karar vermiı; ·r. Ve letıu h .... 
aun g "yor. Saıif«fjl•n bunca ,._ .., -- • ' 
m ı fcyi dokuz aaniycde katetmek 
mümkün olmamııtrt'. Fertlerin uz
viyeti için de bu böyledir. Her vü • 
cut kudret ve kabiliyeti niabetinde 
tekamül eder. Bunu~ fevkine çık· 
mağa çalııroca ya .akatlanır veya 
muvazene bozularak bir taraf diğe• 
rinin zar nna &nkişaf eder. Gene bu 

istikraz aktedec ' 
belediyeleriıniz 

Tokat belediyesi içme s\lYu t~{sab. 
için 28770 liralık, Uzunköprü beledi .. 
yesi de elektrik tesisabnııı iksna i i · 
çin 12.000 liralık istikrazı aktetıııek. 
Uzere Dahiliye vekale ine ınül"il(;aat 
etmitlerdir. Mliracaatlan tetkik edil• 
mektcdir. 

B krn, bu m nznrn k. rşrsınd , 
kendinizi küçücük görmemeniz ve 
ufalıp bir zerre halinde k ybolm • 
manız iç.in, gerç ktcn bir fat.ih ol
manız liı.zımdrr. Çünkü, bu ov nın 
EÜZelliii. 1iyneti, M!rv ti ve ha,me
ti kar-tumda, aynı .eviyede bir İn· 
IAD hissi duymut olmak için, "Bey· 
lan,, geçidini, gerçekten deh· ının 
ve ordusunun kudretiyle zorla.mı§ 
olmak yani bir fatib'in bizimkiler· 
den f rkh olan n.hsiyetine malik 

maınna ba~lanacaktır. 

Para cezalarına ait ilamlar 

· letine geldiğini evelce yazmıştık. Ve
kalet bu kadroların hazırlanmasında 
eakl kadronun esas alınmadığını ve 
yeniden bazı ibda lar yapıldığını gör· Maliye Vekaleti, para cezalarına ait 

bulunmak lazımdır. ilam hUkilmlerinin infazına dikkat ve 

Dün şehrimizde bava umumiyetle 
çok bulutlu geçmii, rüzgar şimali şar
kiden saniyede 1 metre kadar hızla 

c: mİ§tir. En yüksek sıcaklık 18 dere
ce olarak kaydedilmiştir. Yurtta ha • 
va: Trakya bölgesi ile Karadeniz kı
yılarında yağıgh. Kocaeli bölgesinde 
kapalı, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmittir. 24 saatlik yağışla· 
nn metre murabbama bıraktığı su mik 
tan: Gerze' de 27, Merzifon'da 21, 
Kayseri'de 20, Rize'de 72, Hopa'da 58, 
Çarıanba'da 38, Zonguldak'ta 17, di -
ğer yağıgh yerlerde de 1 - 13 kilo -
gram arasındadır. Rüzgarlar; ,imal 
bölgesinde arktan, cenup bölgelerin· 
de garp istikametinden saniyede en 
çok 7 metre kadar hızla cami tir. En 
yilksek sıcaklıklar: Diyarbakır'da 29, 
Adana ve fskenderun'da 31, Urfa'da 
32 derecedir. 

ebepfedir ki sporun yalnız bir §U• 

be inde ihtı&as yapanlar mesela 
mükemmel gÜJ'etliği halde bir İpe 
tırmanmaaıru veya yüksek atlamuı
nı beceremiycne veya iyi kottuJu, İ· 
yi futbol oynadığı ha:lde yüzmeıini 
bilmiyen genç subaylara mükemmel 

Kıymetli madenlerin 
dauıgalanınası 

fatanbul, 30 (Telefonla) - Maliye 
Vekaleti damga matbaaı.ı 11e darp 
hane idaresi altın izabe kısım tahvi • 
lat ve kıymetli madenlerin damga • 
!anması tarifesini değiştirmiştir. 

Toroa'lardan Çukurova•ya; Lüb-
Jl&D sırtlarmdan Bu 8 ova.aına na· chcmi!et. ve.rilmesini ve §imdiye ka • 

1 • "Jd'i" • h t ı n.ım Her :k1" dar yuzüstli bırakılanlar hakkında aı ını ı ını a ır ıyo . • • . . 
• d d • f tl1 "ın gö•lcre malümat ıtasmı Defterdar ve malmU-

sın e e, cengın ve e .. . . . l 
baiıtladığı mükafatı, Beylan'm şah- dürltiklerine bt1dırınıft r. 
lanmıf sırtından b kan fatihe A- -
mik ovaamda hazır tattuwu gani- Çag"' rı 
met kad r t~irli ve sembolik dc-
iildir. X Divanı Muhasebat Encümeni 2-x-939 

pazartesi eti.Dil 10 da toplan&ca.lctJr. 

x Milli Müdafaa Encümeni 2.-10-1939 
pvarteıi g{lnü •Ht 10 da toplanacaktır. 

X Arzuhal encümeni ı..ıc-1039 panrte· 
• günü nmunıi heye iç1imamdan sonra 
tor>lan:ıcaktır. 

müş, kadroyu yeni baştan tanzim e -
dilmek Uzere İstanbul valiliğine gön· 
dermiıtir. Ankara kadrolarının tetki
kine devam olunmaktadır. 

Tapu ve kadaetrodaki müaaba.ka 
imtih&nI 

Tapu ve Kadastro umum müdürlü • 
ğu merkez ve taşra dairelerinde açık 
bulunan memuriyetler lçin açılan mü
sabaka imtihanı diln umum müdürlük 
binasında yapılmıştır. lmtihanda mu
vaCfak olanlar önümüzdeki hafta için
de belli olacaktır. 

atlet denemez. 
Orduda hangi smıfa mensup o

luraa olsun bir ıubayda arAJUUı va· 
aıflar ıunlardrr : 

1 - Tam bir 11hat, 
2 -lyi yijrümek, 
3 - Kesilmeden kotm•~ 
4 - En az bir metrelik maniden 

tlamak, 

S - Dağlara, bayırlara tıkanma
dan tırmanmak, 

6 - Mücadele aporlarmda mahir 
olmak (Boka, eskrim), 

7 - lyi yüzmek, 
Dikkat edilecek olutsa bu yedi 

Ne yazık Jci, Amik gölü ile ova
ıınm ıanlmel h abı, bu .. nlii , s • 
dece gemboliktir. Çün 'i bu göl, 
gece aündüz anofe.llcrini ıılıyan 
aayJstz ifriti rl me3kindur. Rüz· 
g-rlarının nltın r;ibi soluğund ma· 
)aryanın z hiri gizlidir. Ve oral r • 
da dol 'ani rın benizleri ıı rı ve ı 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
hatleri araılmı1'tlr. 

Şimdi, Amik ovaem in tim ve Siyasete dair 
onu aolda bıra'kar cenuba ve An· 
takya'ya doğr:u yol alalım. Siya.set • ıeyiı ! 

Antakya; kar kt rli bir tür ka
aab 11dır. Oront un iki kıym üzeri· 
ne inıa edilmi~tir. Dere boyundaki 
mimari ile aki yapıl tının hwuıi
yetleri örülmeğe ğer. H r t raf 
bai ve bah~edir. Bu ba ~ıarl bah
çeleriıı verdiği meyvalan t svir et· 
miyeceğim. Bu huau ta, cenn t t a
nımdan bahaedcın aç aoft nın bil , 
hayali kıı kAllT. 

Ancak Süveydiye e Ordu gibi 
Hatay'ın güzel noktal rını ziyaret 
etmenizi, tamamiyle aize bır ka· 
rak, tehbetliğimin aon bir parça11 
olmak Üzere aizi Defne•ye götür
mekliiime müaaade etmenizi rica 
edeceJim. 

Buraıı, Ant•lcya'd n, otomobil· 

Diplomasi, politika kelimeleri
ni bir tarafa bırakınız. Bizim ara,r 
çadan alıp kullandığımız "siyaset" 
kelimesiyle beygiri tımar ve idare 
eden "s yis'' kelime ·i aynı asıldan 
gelirler. Ôyle devirler oluyor ki si
yaset adamları, dünyayı uysal bir 
midilli gibi kolay kolay idare ede
biliyor/ r. 

Fakat bir müddettir; gemi azıya 
alan bu b ygir ne siyaset dinliyor, 
ne de eyise boyun eğmektedir. 

llıtiyar yaşında genç bir tay gi
bi şahlanan bu atı yatı.§tırmalr için, 
bakalım, ne kadar uğra§mak lbım 
gelecek ? 

le on dakika, bir çeyrek mesafede~ ___ ._......._ ______ _ 

dir. Ve farzediniz ki, günlerden, kdimui ! 

General Kambron'un tek 

.. şıcak bir gündür. Bütün dağl r, bi· 
rer ha\t tuilaH sibi uınm.ı bütün 
aölgeler, ıüneıi yenmekten ici~ir. 

{9te böyle bir ıünde dahi, Defne 
JCJlalelerinin ~llll bulup bunları 
örten ağaçlarm araıma. gömülmekt 
çöllerden gelen aıc:ak rüzgarlarm 
zulmünden kurtulmak için kifidit. 

Bu Defne'de çaglıyan ul rın ya-

Mektepte edebiyat dersi okudu
gumuz zaman bize yazıl.arda çir
kin, bayağı ve iğrenç kdimelerin 
kullanılmamasını tavsiye ederler; 
yalnız b'llyilk muharrir ve şairluin 
bazan en kötü kellmeleri bile yerin
de ve muva!lakiyetle kullanarak 
onların ~rkinliğini ve bayağılığını 

ortadan ka1dırdı1clarmı söyler, me
sela, liamid'den şu misa/i•verirler
di : 
Namusumu böyle mahve müştlk 
Kimdir bu kadın, nedir bu kaltak? 

Bu arada general Kambron'un 
Vacerlo mulıarebesinden sonra hid
detle öylediği bir tek iğrenç keli
me de bayağılık hududu dıJında sa
yılır. 

A vrupa'nın Jatlcındaki son an
la§malar üzerinde pek öfkeli bir 
makale yazan bir franaız muharriri 
de generalin o mefhur kelimesini 
ima yolu ile tekrarlıyordu. 

Yarının edebiyat tarihrileri bu 
makaleyi de. artık, bayağılığa mı, 
yoksa icaza mı misal gö terecekler
dir, ıimdiden kestiremeyı"z ! 

12 kelime! 

Fransızların ço~ 1conuftuk1armı 
iddia edenler vardır. Harp ba§ladı 

) 

baJlıyalı t;ıl:an /ransız tebliğlP.tini 
okuyan veya dinliyenlerin bu kana
ati değişmiş olsa gerektir. 

Son posta ile aldı~ımız ingiliz ga 
zetelcrinden birisi şöyle bir fıkra 
yazıyordu : 

"Bundan onra lransızların faz
la konuşur bir millet olduğunu söy
lemeyiniz. 

Baksanız a. koskoca bir harbe 
12 kelimelik. bir tebliğle ba~ladı-

/ar.,, 

Sandvi~ ! 

Alnıanya'da yiyecek yerine yi
yecek vcsikalatJ dağıtıldığı ına~ 
/Um. Bu münasebetle bir ingiliz ga~ 
zetcsinde gördüğümüz §U hikayeyi 
nakledelim : 

"Kolmaı'da bulunan bit alman 
dı"vanıharbi, bir lokantada Prusya 
istasyon büfelerinde sandviç yeri
ne iki ekmek vesikası arasıua. sıkı~-

tırılmış bir et vesikası verildiğine 
dair bir hikaye sn/atan yerli tüc
carlardan birisini bet İngiliz lira
sı miktarında para cezasına mah
Iı:ıim etmı'ftir,., 

lngiliz muharriri. hiklyenin iJ
tına .şu satırları i!Ave ediyor: 

"Fakat bu, ge~en harpte geçmiş 
bir hikliycdir. çankü malum ya, 
timdi Kolmar Fransa'da, Majino 
b:ıt ının gerisindedir . ., 

Biz de ilave edelim : 
Bu hikayenin geçen harbe dair 

olduğu pek belli. Çünkü bu harpte 
olsaydı, böyle bir suça bu kadar 
h:ıfil caza v~rilmezdi l 

Bir te§bih ! 

Lehistan'ın istila. ından, taksi • 
minden ve ondan sonra yapılan an
Janmatlardan ve hazırlıkları görü • 
lccı sulh taarruzundan bahseden bir 
ingillz gazl!tesi, vaziyeti şıına ben
zetiyor : 

Bir ad:ımın evine hırsız girece· 
ğı' za-man onun dostları girilmeme
sini söylilyorlar. Hırsız giriyor, e
vi soyuyor ve ev sahibini kaçırıyor. 
Ondan sorıra dostları sözlerini tut
mak için harekete geçince evi soyan 
onları mütecaviz gı"bi göstermeğe 
kalk.ışır_oı. 

Yeni §ekle göre bundan Sonra altın 
ayarlanması için evclce graın baş na 
alınmakta olan resim beş misline iblağ 
edilmiştir. Diğer iıabe. tahlil ve sa • 
ire iıterinde alınan resimler de a ağı 
yukart buna yakın nisbetlerde soğal
tılmı§tır. 

Devlet denizyollan ~e 
limanlar1 büf~esi 

la anbul 30 (Telefonla) - n vlet 
deniz yolları umum müdürlüğü B. 
Kemal Baybora ile devle limanları 

umum mlidürU B. Raufi Manyas ya -
nn akgam Ankara'ya gideceklerdir. 

tl<i umum mUdür .Anlcara'da her iki 
idarenin kanunen hazırlanmış olan 
projelerini Münakale Vekaletine v re 
ceklerdir. Bu projelerin birinci tcş -
rin zarfında Bü ük Millet Mce1i in~ 
tevdi edilmesi 13z:ım gelmektedir. 

Kaymakamlar ar !ında 

yeni tayinler 
Safranbolu kaymakam1 ğına Baf

ra kaymakamı Sadi Cidal, Gerede 
kaymakamhğına SaCrnnllolu kaym. • 
kamı İhsan Kaya, Mudanya ka' 
kamlığına Gcr~de kaymakamı R 
Batuk, Kızıltepe kayma amlığıııl\ 
15hiye kaymakamı Bekir Sıtı<ı T ı
gal, Hayrabolu ka nıakarnlıgına 'h 

z:ıltcpe kaymakamı K~mran Tu ·m n, 
Ahlat kaymakamlığına Haran ka. • 
makamı Sadık Tun el. Refahiye ~ay
makamhğına eski Sef rihisar ka m • 
kamı Cevdet Çunka ve J 1 hiyc kay
makamlığına mi.ilkiye m"zunu Sadri 
Artuç tayin olunmıışlar lır. 

, 

' 



ULUS -3-

İnnı'Hn Urfa'yı 

şereleldirdiği günün 
DÜ .NYA HABERLERİ Almanya sulh için 

imkônlar arıyor 
~dbnümü I 

Urfa.~ a• .... Milli Ştfimizin Ur
fa•yı t~ifl ~nin yıldihümü olan 
dünlc:Ü &ıü titiin urfallar b ir milli 
ı.:ıyrt1Itl (in~evinti içiqle kutlamış· 
}ardlt'· ~ ntnasebetle büyük teza-
1 ..ırat l'ılnt başta va,, askeri ko -
ı. ıutarı. ~erve mülki ctkan oldukla· 
r ı haJdeütı!l memurlar, okullar, es· 
r.af CCfye ri ve kı:Qif bir halk 
kütlesi" jtiraki}'le elediye par
l:ında Yıııa top1antı4ı vilayet, be -
lediye, ~kci• okuBarve teşekküller 
adıısa 'ıtü~ büstüne çelenkler ko-
nuızrıuşl. ; 

Romanya' da 

Yeni hükumet 

eskisinin eserine 

devam edecektir · 

(Başı 1 inci sayfada) ı tin durur ve bu manevraların, bu teh
mak kolay olduğu hususunda kendi ditlerin pek açık surette anlattıkıarı 
kendilerini serbestçe ikna edebilir- gibi Hidıeri'n cıkmaz bir yola girdiği• 
ler. Fakat bu kanaatlerine Mosko - ni ve uzun sürecek bir harpten müt ~ 
va'nrn sinik ve oportünist müdiranı- hi§ surette korktuğunu düşünerek 
nı bile iştirak ettirmekte güçlük çe- kendimize çizdiğimiz hedeften inhiraf 
keder. etmez isek, bu terazinin bizim lehimi• 

Hitlcr'le sulh yapmak imkanı 
yoktur 

Haddizatında sulh taarruzu bu ka· 
dar muhakkirane bir şekilde yapıl· 

Y . B k· ı · b mamış olta bile ona karşı gene ~id· 
enı aşve 1 ın mat uat detle, gene insafsızca hareket etmek 

ze eğilmekle yalan söylememiş oldu -
ğunun bir deliline kavuşmuş oluruz. 
Şimdi mi sulh yapacağız? Daha har
be başlaxpadan rezilane bir sulh mu 
aktedeceğiz? Dli manımızın nefes al· 
dığı bir sırada seri bir sulhun altın:ı 
imza mı koyacağız? hayır, hayır ... 
Çünkü böyle bir sulh ne Londra'yı 
ne Moskova'yı ne de Berlini teskin 
kudretini haiz olmaz. 

mümessillerine 
lazım gelirdi. Çünkü yaptıkları sulh 
teklifi için kullandıkları kelirrıcler 
ne olursa olsun a1man naziieri kendi-

beya na tı !eriyle konuşmak, kendileriyle her· insanlık prensipi namına harL ·a 
hedefleri 

parkJti perasimdın sonra toplu· 1 

ca bal~'ne gidileiek orata okul öğ
reunen1~a1P Akdtıiz tarafından 
Milli Ş n )a}'atı vemilli varhğımı
~ın ta~\uJi.J uğrunıaki sonsuz hiz
metlerııtef!.tüz ett~en veciz bir hi
tabe Y\W1§tır. ~itabeyi halkevi 
başkanı taltfından Milli Şefimizin 
Urfa'Y8trJf verdil günü canlandı -
ran ~~r 1tfk taki}l eyleınigtir. 

Majino hattında Fransız askerleri 
B 

.. k .,
0 

R d . b.l han gi bir meseleyi karar <.]tına aimak 
u reş, ,, a.a. - a or a1ansı ı - . . . . k . d b' h k b k 

• • ı ıçın ne ım ·an, ne e ır a ıra - Taymis gazetesinin eski direktörü 
dırıyor : ' 1 d o 1 ·· ı · 'h 

k
. K . A t . rnamış ar ır. nar, soz erme ı anet Vicham Steed, büyük Rort higby mec 

Dilnqtfi.n okularda da Milli Şe
fin bay, 1C yükek eserleri hakkın· 
da l)ğr~eıler :ırafından talebeye 
gerekli. liler vrilmiştir. 

SARBROK SEHRI 
Başve ıl ostantın rge oıanu . 1 b' . h h .. ·ı·f l .. . . ~ etmı§ er ve ınnetıce er angı ıtı a ı muasında neşrettiği bir makalede n-

matbuat mumessıllerme yaptıgı beya- ·· k '" k ı b"l k k d · . b' k bi mum .un ı a ı ece ne a ar şeraıt giltere ve Fransa'nın realist insanlık 
natta hiç bir suretle yenı ır a ne h · - ·ı · ·· .. ·· 1 d' . ~ b k. varsa epsını m mış, supurmuş er ır. prensipleri namına ilan etmeleri icap 
bahıs mevzuu olmadıgını ve aşve .a- Hitler'ie sulh yapmak imkanı mevcut b ~ · 
lete tayininin kıral ve memleket etra- d 

17
.ld' eden harp hedeflerinin şu ola ileceg• 

fından birleşmiş olan şimdiki ekip ye- e.,,ı ır. ni söylüyor: Hitler taarruzunun se • 

Şehıl>.§tan !aşa bayraklarla süs
J~!I .'{ece ~ her taraf tenvir c
dı lmıştı jelecfye tarafından terthı 

edilen l;ık bi fener alayı şehri do
laşmı~ • )alkvinde bir toplantı ya
pılmıştı 

Üç taraftan FrC.nsız 
ateşi altındadır 

ni bir unsur ilavesinrien başka bir şey lngiltere ve sovyetle.. merelerini ne tanımak, ne de kabul et-
ifade etmediğini bildirmiştir. mek. Harp parolası, 1919 alman hu -

Bundan sonra İngiltere ile sovyet dutlarına avdet olmalıdır. Yani Avus• 
Başvekil demiştir ki : 
1938 kanun esasisi ile ihdas edilen ler arasındaki münasc-batı bahis mev- turya ve Çekoslovakya'nın Münib an-

rejimin mümeyyiz vasfı devam ve is- zu ueden Times gazetesi, bu münase- laşmasından evelki hudutları dahi· 

h '"hk-· d" k " batın ne olacağını ancak hadisat .• ka · ı linde istiklal ve mukadderatlarını ta• 
tikrardır: bugünkü u umet un u 
hükümetin eserine devam etmekte· rar altına alacaktır, demekte ve Sta- yin hakları iade ve bittabi Polonya'da 

h
··k·· . d b lin'in maksatla.rı açık olmaktan henüz 1 Danzig limaniyle birlikte tekrar te -

dir. Nasıl ki, yarının u umetı e u- çok uzaktır. Bız sovyetlerle kavga çı- sis edilmelidir. Meme! arazisi kendi 
günkü hükmetin eserine devam e- karmak istemedik. Yalnız ~vyetlerin 

,.... ___ _ 
~utu ralya' da 

;i~h imolôtl 

Fransız askeri erkanı Daladiye'nin 
yanında bir toplantı yaptılar 

decektir. bizimle kavga çıkarmak isteyip iste
!ç · politika sahasında. yeni kabine mcdi · leri henüz tahakkuk etmemiş -

daha evel başlanmı§ olan programı t' ş· d'k. h ld h kk k l b" . ır. ım ı ı a e mu a a o an ır 

tatbik edecektır. . . . şey varsa o da, yeni Rusya'nın tama-
Dış politika sahasında, harıcıyenın 1 · 1 h" · lıi tt k d. ko şu k mıy e ıssız r sure e en ı m -

mukadderatını tayin hakkına malik 
olacaktır. Hitler bütün nazi memurla• 
riyle birlikte ortadan kalkmalı ve Al· 
manya'da demokratik temsil sistemi 
tesir: edilmelidir. 

ı.ondı, Si a.a. - Royter : A vustu -
raiya hp .abinesinin bir içtimaın -
dan ıo ı\2%ine nazırı Casey, silah 
ve bilh\;ı nıi.tralyöz ve antitank top
lan iilljf!IlJn arttırılması için iki 
milY~ JtiUz lirasının ayrılacağını 
ob05 İ;:r.İtının iki ıı:ıisline r.ıkanla • 
cağınırjlil!ni~tir. 

J<iıc,nebualarınm tetkikleri 

Ri~, O a.a. - Rize vilayetini tem
sil e~~ltı mebus Rizeye gelerek 
vitay t memleket işleri ve halkın 
.:ı .. • , ?1 • "• 1 Jcıil;a b•._ ' v~ te -

dılıtaoı.;n: dün Karadeniz vapuru 
i1t avıet etmişlerdir. 

iotJ1 gazetelerinin 

mülaleaıarı 

Sulh hitabı cevapsız kahrsa 
mesu İngiltere ve Fransadır 

(Başı I inci sayfada) 
Bilyük fransız askeri şeflerinin stra

tejik meseleleri tetkik için Daladi
ye'nin etrafında toplandıkları şu an· 
da, selahiyettar askeri mahfiller, şim
diki vaziyet hakkında basit taktik i
zahlar vermekle iktifa ediyorlar. 

Geçen gün ve gece mühim hiç bir 
harekat kaydedilmemiştir. 

Fransız askerleri cephenin he
'yeti umumiyesi üzerinde kazanılan 
mevzileri tahkim, almanlar ise, bütün 
diğer gecelerde olduğu gibi, hatların 
ilerisine mutattan biraz fazla ve fakat 
büyük bir ihtiyatla keşif devriyeleri 

"e.1m.:.- 11'r.-· ' ld; f<> •n\.,...,~.,_ı .. ,..:ıJ· r 
• u • - - ~· a • .l0.,j)•u1 V Jl>C:Il• 

burg mıntakasında görülmiiştür. Bu 
bölgede devriye faaliyeti açık bir su
rette hedef tayini teşebbusu mahiye
tini almış ve bunu topçu ateşi takip 
eylemiştir. 

Tebliğler 
Paris, 30 a.a. - 30 eylül sa· 

bahı tarihli lranaız tebliği : 
Gece hadiseaiz geçmiştir. Sar

re'in şarkındaki mmtakada müf
reze faaliyeti olmuıtur. 

••• 
Pariıı, 30 a.a. - 30 eylül ak

ıam tebliği : 
Mozel - Moaselle • in hemen 

'Mo 0~a. 30 a.a. - Gazeteler, baJ ıarkmda düıman topçusu faali -
4 zılaıını Alman • Sovyet anlaşması yette bulunmuş ve tarafımızdan 
ıa ta~is etmektedir. mukabele edilmiıtir. Her iki ta

rafın hava kuvetleri faaliyet göa-
Pr~da gazetesi, iki memleket ara • termiılerdir. 

ındadostanc komşuluk nıünasebetle- Askeri harekat 
rinin teessüs etmesinin iki memleket p aria, 30 a.a. - Charles Morice, Pö-
JTlenftatine uygun olduğunu ve bunun ti Parizyen gazetesinde, askeri hare -
ayni tanıanda bütün diğer Avrupa mil Ut hakkındaki yazısında diyor ki : 
JetlcH için de menfaatli bulunduğunu "Almanya için, Sarbrükü kendi cep 
te~üı: ettirmekte ve yalnız harbi tah besi dahilinde daha fazala tutmak çok 
rik ttmek istiyenler alarm vıuiyetinin güç olacaktır. Çünkü bu büyük en _ 
ve ~rşılıklı emniyetsizlik vaziyetinin düstri şehri, bizim cephemizin içer _ 
d~'lmını arzu eylemektedir, demekte· sine doğru bir çıkıntı teşkil etmekte 
dır. ve bu sebepten cenuptan, şarktan ve 

l~ve.stia yazısını şöyle bitiriyor: garpten fransız ateşi altında bulun -
an4şma uzun bir sulh devresinin sağ· maktadır. Fakat Sarbrük gibi büyük 
1 a!lı esasını teşkil etmektedir. Alman· ve ehemiyetli bir şehrin tam olarak 
ya \re Sovyetler Birliği Avrupada ni· zaptı, azami ihtiyatlı hareket iste -
~~ ~e ~mniye~n id:ımesine bakmayı mektedir. Her yerde olduğu gibi bu • 
cııdılerıne vazıf e bılmektedirler. rada da. fransız başkumandanlığı, 
ltvestia yazını şöyle bitiriyor: fazla zayiat vermemeyi esas tutmak -
_\:ğer iki memleketin yaptığı sulh tadır.,, 

hıtabı cevapsız kalırsa, harbin deva • Franıız Cü.mhurreisi dün harp 
ını:ıaan doğacak bütün mesuliyeti İn- cepheıini ziyaret etti 
g~tefC ve Fransa taşıyacaktır. Paris, 30 a.a. - Havas: Cümhurrci· 

-·--~--~--~--~---------------

Türk atl~tlerinin Yu~a~is.lan'a gittiklerini yazmı§tık. Yukarıdaki 
resunde atletlerımı:ıı Galata rıhtımında görüyorsunuz 

si doğu - şimal cephesinin bir kısmını 
gezmiştir. Cümhurreisi muhtelif kur
mayları ve mür.tahkem üzerindeki kı
taatı ziyaret eylemiş ve subaylara 
muhtelif nişanlar verdikten sonra ak
şam üzeri Başkumandana mülaki ol
muştur. 

başında Gafcnku'un bulunU!iU ve a- ları olan slavları yani sekleri slo· 
ti bitar_aflık_ ~iyaset~ni~ tatbikine de- vakları ve polony~lı!arı alman :sare
vam edılecegıne _delıldır. . ti altına atıvermiş olması keyfiyeti-

Müteakiben Vicham Steed, Hitle 
rizmin düşmanı olan milletler arasın• 
da bir federasyon teşkilini derpiş et• 
mektedir ki bu federasyona silahların 
dan tecrit edildikten sonra alman mil· 
leti de kabul edilecektir. 

Hariçte barı~ ısterken, dahhılde de dir., cümlelerini mı.ve etmektedir. 
barış istiyoruz. Hükümetin başında • 
bulunduğum müddetçe, bugünkü ah - Fransız ve ingiliz vaziyeti 
val ve şerait içinde elzem olan nizam. 
sükun ve inzibattan inhirafa müsaade 
edilmiyccektir. Bütün Romenler, bü
tün politik veya ideolojik ihtirasları 
bir tarafa bırakarak kıralın ve bayra

Bundan başka, milletler cemiyeti o
nıı merbut müeueseler milletler ara -
sında bir vasıta olarak kullanılmak Ü• 

Cümhurreisi keza getçiği muhtelif 
yerlerde vali ve belediye reisleriyle 
de görüşmüş ve bizzat medeniyetin 
istikbaline bağlı bulunan davanın mu
zaffer olacağına imanı olan Fr~11sa
nın selamını iblağ eylemiştir. 

Hava muharebeleri 
T ,.___ ~n ... ... - l-fı:ıva nezareti bil· 

aınyor : 
İngiliz hC}va kuvetleri Almanya üs

tünde yeni istikşaf uçuşları yapmış 

ve bu uçuylar muvaffakiyetle tetev -
vüç eylemi~tir. 

Garp cephesinde, dü§man toprak -
lan üzerinde çoJc yükseklerde hava 
muharebeleri vukubulmuştur. 

ğımızın etrafında birleşsinler 
Ekalliyetler için. bunlar için devle

timizin istihalesi çerçevesi dahilinde
ki meşru emellerine hürmet ederek 
haklı ve müsavi muamele istiyoruz. 

ı. ... _ • ..; Y. .ı 1JC1Il'1.I\. "Ul"l. \;l\.61"'"'-

gösterdikleri tesanütten dolayı ekal
liyetlere pek ziyade minnettarız. 

Müteakiben başvekil millete hita
ben bir beyanname hazırlamakta ol
duğunu bildirmiş ve beyanatını: "Bii
tün mesuliyetlerimizi müdrik bulu -
nuyoruz,, cümlesiyle bitirmiştir. 

Polonya Cümhurreisi istifa etti 

Vladislav Racziewicz 
Cümhurreisi seçildi 

Almanya Polonya'da himaye idaresi 
kuracak ama bir Haşa bulamiyor! 
Paris, 30 a.a. - Polonya bil yük el- ı tir: 

çiliğinden resmen bildirilmiştir: "Polonya devleti ve milletinin mu-
Polonya Reisicümhuru profesör !g- kaddes haklarını işidilmemiş bir tarz

nace Moscicki 30.9.939 tarihinde isti- da nakzeden ve Polonya cümhuriyeti 
fasını bitdirmi§tir. Buna binaen ve topraklarını iki mutaarrız devlet le-
23.4.935 tarihli kanunu esasiye tevfi- hine taksim eden 28 eyllıl tarihli Al
kan Reisicumhur tarafından Kuty man - Sovyet anlaşması önünde, bütiln 
- Polonya • da tanzim edilip Paris'te beynelmilel vecibeler ve her türlü in
çıkan Polski resmt ceridesinin 214 ila sani ahlik hiçe sayılmak suretiyle ya-
217 numaraları altında usulüne ,uygun pılan bu tavsif kabul etmez hareketi 
olarak inti§ar eden kararname ile Re· en kati bir §ekilde protesto ederim. 
isicilmhurun muhtemel halefi olarak Polonya bu haksızlık ve şiddet ha
irae edilmiş bulunan eski senato reisi reketini hiçbir zaman tanımıyacak ve 
Vladislavv Racziewicz Polonya Riya- davasının doğruluğundan aldığı ku . 
seticümhur vazifesini deruhte eyle· vetle toprakları mutaarrızdan kurtu • 
miştir. Kanunu esasinin 19 uncu mad· lacağı ve meşru hakları tamemen iade 
<lesi mucibince Wladislaw Racziewicz, edileceği güne kadar mücadeleye de· 
Paris'teki Polonya büyük elçisi Lu· vam edecektir." 
kasiewicz ile Fransa'daki Polonya or· Polonya' da bir himaye 
dusu Başkumandanı Sikorski, albay, idaresi mi? 
general Burhardt Lucackive diğer ~ah 1\msterdam, 30 a.a. - Havas: Nazi 
siyetler hazır bulunduğu halde 30 ey· siyasi mahfilleri, Polonyada alman _ 
lül 1939 tarihinde yemin etmiştir.,, nıs kati hududunun tesbitinden son-

Polonya sefaretinin diğer bir resmi ra,. Bohemya - Moravya himaye ida
tebliğinde de, Leh hükümetinin isti- resı modeli üzerinden bir Polonya hi
fası ve general Sikroski'nin reislğin- maye idaresinin tesisini beklemekte
de yeni kabinenin teşekkülü bjldiril- dir. Bu himaye idaresinin merkezi, 
mektedir. Başvekil aynı zamanda as- Varşova olacaktır. Fakat sanıldığına 
keri işler nezaretini de deruhte et· göre, Bedinin bu işte bugün karşılaş
mektedir. Hariciye nezaretine Zales- tığı güçlük.Haşa rolünü oynamayı 
ki, maliyeye Adam Koc gelmiştir. Di- kabul edecek bir Polonya §ahsı bul -
ğer üç nazmn daha tayini bildiril- maktır. Bu sebepten dolayı, Polonya 
mektedir ki bunlardan birisi ııosya· himaye idaresinin daha uzun zaman 
list, ikincisi çiftçi köylü ve üçüncüsü askeri idareye tabi olarak kalması 
de milli iş partisi azasındandır. Bu muhtemeldir. Fakat diğer taraftan 
suretle yeni hükümet bir birlik ve alman zımamclarları, bu meseleyi pek 
milli müdafaa hükümetidir. çabuk surette halletmek arzusunu 
p göstermektedir. Çünkü niyetleri, bir 
ariı'teki leh sefiri Polonya'nın (Polonya hükümeti) mevcut bulun • 

takıimini protesto etti duğunu ileri sürerek Polonyanın ya. 
Polonya büyük elçisi Fransız hükfi- b~ncı memleketlerdeki mallarını ta _ 

metine aşağıdaki protestoyu vermiş - l( p eylemektir. 

Bundan sonra Taymis gazetesi, 
fransız ve ' ingiliz vaziyetini kısaca 
tarif ettikten sonra, müttefiklerin 
Polonya'ya karşl yapını§ oldukları 

taahhütler, bizzat Polonyalıların kıy
metleri ve fedakarlıklariyle en kati 
bir şekilde tarsin edilmiştir, demek
tedir. 

• 
Deyli Ekspres'in yazdıkları 

zere tensik edilmelidir. 

İtalyan liderlerinin 
ve halkının fikri 

(BPŞI 1 ·nci sayfada) Deyli Ekspres gazetesi, Taymi ile 
aynı fikirde olarak şu mütaleat1 ileri 
sürmektedir : Fakat her ne olursa olsun, Balkanlar-

da rus nüfuzunun artması §Üphe ve 
Almanya ve sovyet rusya garp de- endişeler uyandırıyor. 

mokrasilerini ya derhal aulh hakkın- Aynı zamanda, italya gibi katolik 
daki tekliflerini kabul etmek veyahut olan bir memleket Rusya bahsinde 
harbi yalnız Almanya'ya değil aynı çok hassastır ve Leh yurdunun sov· 
zamanda Rusya'ya karşı da idame et - yetleştirilmek üzere olduğu hakkın
tirmek şıklarından birini intihaba daki haberler burada derin bir int iba 
mecbur etmek suretiyle mat etmek hu hasıl etmiştir. 
susunda müttefiktirler. Açık ıöyliye- Hulasa harb, İtalyanın Afrikadaın 
lim, bizden istedikleri doğrudan doğ- emellerinin tahakkuku uğrunda kolay 
ruya silah teslim etmemizdir. Bundan bir vasıta olnıadığı için arzu edilme
sonra bizlere mütearrız ismini taka • mektedir. 
caklar ve sovyet rusya ile Almanya · Bununla beraber bu emellerin 
nın sevimli şeflerinin bütün dünya ü- muslihane usullerle tatmin edilmer :
zerine sulh kanatları germek teşeb- si için de bir sebep görülemiyor. H 'r 
hüsünde bulunduklarına inananlar o - ne kadar bir kaç mufrit Almanyl' ı 1 

Jacak .... Biz aleyhimizde yapılacak yanıbaşında harbi çok arzu etmekde i
böyle ittihamı lakaydi ile karşılı yaca- ! se de, en mesut faşist liderleri ve umu
ğız. Silahlarımızı mı teslim etmek? miyet itibarile efkarı umumiye ade:ni 
Bundan bahsetmek için vakit biraz er- müdahale siyasetine taraf dar bul .ın· 
kendir. Dü manlanmız dikte ettikleri maktadır. 
şartları kabul etmeğe bizi davet edi • Royter k " "t h .. aı erı mu e a!sısı .. ın 
yorlar ve ondan sonra dünyada her f"k · 
şeyin yolunda gideceği iddiasında bu- Lo d 30 ı r~ • b'l 
lhnuyorlar. Bizi daha ordumuz hare- .3" • n ra, a.a. - oyter aJansı ı • 

1.1ırıyor : 
kete geçmeden, daha kılıcımız kının- s t h"k"' t" • d h 1 k r d k 

1 
d h a ovye u ume ının er a as er 

~n çı arı ma an att bu kılıç daha hareketlere geçmek suretiyle Alman-
bılenmeden evel tekliflerini kabul et- • d · •d" 'ht" l' • ~ . ya ya yar ım etmesı va ı ı ıma mı 

me~e davet edı!orl~r: Vakia müttefik- tetkik eden Royterin askeri müt~has
l~rın harp makı~esını, fabrikaların is- sısı bu takdirde böyle bir hareketin 
tıhsalatı o makıncye dayanılmaz bir Besarabya istikametinde olabileceği• 
kudret bahşetmeğe başladığı şu sıra- ni kaydediyor. 
da, atıl bırakabilirse, Hitler şüphesiz Kızılordu'nun herhangi diğer bir 
çok kazanmış olacaktır. hareketine halen imkan bulunamaz. 

Sulh mu? Hayir! 

Acaba tamamiyle bizim lehimize e
ğilmekte olan terazi bize yalan mı 
söyliyecek ? Hayır. Eğer bizler me -

Askeri mahfiller Hindistanın şimal· 
batı hududundan bir rus taarruzu ve 
yahut Rusya'nın Avrupa'daki garp 
cephesine askeri bir yardımda bulun· 
mau imkanını kabul etmiyorlar. 

Dün 1?. su.~~Y!mıza Harp AluıJemisinde kur.may diploma11 
rıldıgını yazmı§tık. Yukarıdaki resimde yeni kurmay 

subaylcınmız.ı görüyorsunuz 
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birinci 1 i l<leri Çok çocuklu ailelere ~ 
At yarış arı Lik maçları j ( R 

a a andı 

c k 

- Şcfı 

verilen ikramiyeler b U ___ _, 
Mali}'C Vekaleti, Hıfzıssıha kanu Ün dün bacıladı R_Ta~d-ytJo_D_iRl-iı'z-'_;: 

nu mucibince çok çocuklu ailelere ve- 'Y ,,. 
rilccek ikramiyeler hakkında yeni bir b 
karar ittihaz etmiştir. Bu karara göre s yor TURK1YE P.ad osu J.1'a4yoıd 
hıfzıssıha kanununun neşrinden soma -> ' AS FA g.. .. G •• • D'-LGA UZ 

(j veya daha fazla çocuğu olup da ik- Atıkara'nm heyecanla beklcdıği at ya- • • u une 1 16.'48 m. 182Ki:s./ 
ramiye talcl.ıinde bulunanlardan talep- nşl rının ·ıbirinc15i bugün saat tam ıs te 19,/4 ırı. l 19~ Kc , .\. Q. 
• • · · k elıir i(>Odrnmunda y:ıpılacnktır. ıco ular 3 31.70 rıı. 65 Kcs.A A P 

kıerını tevsı laedlerek ikramiyeye hak eç~n sene sonb:ıharıb oldugu gibi cenc • 1 m g""' I ef'i j 'N K A ' • • 

azanmış o n ara müracaatlarından on uç. haf olaı:. k •esbit cdllmi$tir. Bu i ., "" 
onra çocuklnrın<lan biri veya i.ıir ka _ haftakı koı;ul;ırın ilk olmasına ra men :ıt. -' 

ç. ··ı -· 1 ;ı_1 • l~rrn _ kıtlab. lı!<. ba.eıl:ınnın $ehrinuzde 1939 - 40 mevsimi bölyc bir"ıncı"lı'k PAZAR - Ji0-193!) 1 0 mu~ 0 sa '"'11 mül-afat vcrilece:k- hu; ı:orülıu~muı olmıısr dolayısiyle ol<!uk- 12.30 Progr ~ ve 8 at 
tir. Mfir caatte bulıındukt. il onra Ö· ç~ he>ecanh ol cağı tahmin edllın.:kte- müsabakalarına dün MuhafızgUcü sa- 12.35 M ns \tmcteoıclcri 
len analara ait tahakkuk eden n kdi ıt-r. hasında başlandı. İlk müsabaka AS. ıı.so ·ı ı.ırk nı1:·ği: ( :Yo~ kB-

··ı ~f Bu1;ılnkfi lro~ulnra gır.:cek atlarla ka- FA. uücü ile Giines arasıııda ı"dt'. mı: se ve .• heyetı ifen: Me-
mu C;\ a l r kanunu mirasçı lartna ve- .ran:r.ııst ihtimali olanları sırasiylc yazı- "' 11ut Cemil). 
rilccektir. yvruz· 'Mab<lut bir seyirci kütlesi önüh le 13.30-14."!'0 Mttik: Kü 

n1R1Ncf KOSU: Üç ve d ha \'Ufmrı yapılan hu maç saat taru 15,15 de ınu· Necip A~l:u: 

mur (Ankara) lbrahim Türkoğlu (Koca-
li) .ne tu la, Ali Erdot:ın (Çorum) Arlf 

5",l:dur fl{ooya) ya 1,30 dal..Jkada tu la, 
ıfchmet l<aya (Sam un) Serik Kandemir 

( l:rmir) e 7.57 dakıkada U$la, Mehmet 
Çakır (l tanbul) Siıleyman Kızıl (Sıvns) 
1,S7 dakH.ııdıı tu"•a galip. 

ya.:ta .v 1939 ıı ne i zarfında kazandıgı tat merasimle hakem Ynsuf Ay elin J.:~~~r!~~~fıı·-V 1~sk~"hu ıkraınıyc Y ünu 1000 lirayı ıecnvuz et- idaresinde ovnan<lı. Her ik'ı takımda J J s ""' 
memiı; haliskaıı İ!linliıt a~ ve lnsral:lara " - · uauı - Vi-altılon 

61 hi!o 'a : 

Halil Yür.l:'r (h• rl.ıul) HUseyitı G ~=··ıı. 
Y• (İ.'ınir) e 8 17 tl !:il da tı:~h. H san 

Diinkü güre§leıden bir görüniiş 

TUrkiye serbest güreş mü abakalarına dün Ankara'da b" 1anıltlı. Hava
nın tekrar iyileşmesi ve güre" minderinin S rgievınc naklinin ve oradaH 
dar sahada kurulmasının mli~kül bulunması hasebiyle güreşler gene 19 
Maflı ıtadyomunda devam edildi. 

':ı'u (Kcnyaı İbr;ıhim Çakal (Çorum) a 
tu<;la. Niyari Yılıtlız (Ko::acli) lıtu tala 
Çubu!: (~ı,·;ııı) a :50 saniyede tu"la, Suat 
Sıwa ( Anl:ıı.ra) Rekabi Alaltun (Sam. 
tın) a S.H ela.kil-ada tusl" ıı: llp. 

66 /;ifoda : 

Nurettin Öıı,;cn (K st mo.nu) ni:i Ku· 
ni ( Sam~ın) 3,21 dakik;ııb tu 1 • Beicir 
Yıldırım (Kocadı) Rı. ı;ı Tetık (Ç0 • 

nımı a hiıl.mcn, Feridun Akunal (İ7mır) 
M ııJ•ıırrcm Ye •iner {Sn•ıır;) a J,SO d~kı
l:aua tu!<la, Yaµr Do~u ıArıkara) .Mdurıct 
tı.klrar (Konya) yn 6.4S dakik da tuşlı1 
Servet Meric; Chunbul) Mehmet Dura~ 
(Edıme) ;-e 9.56 dakıkada tuşla galip. 

Müsabakaya gireceklerin tartıları sabah yapılmı tı. Güreşler tle tam 
H de başladı. Bu milli porumuzun şehrimiz için çok mühim bir hareket 

te§kil etmesi stadyoma epice seyirci top1anmı~ ı. Dün güreslerde birinci 
tur netilenmiJ ve ikinci tur da 79 kiloya kadar olan müsab::kalar }'apıl
mıttır. Bu arada fena puvan alan ve yenilen 11 güwıçi de tasfiye edilmi . 
tir. 

Birinci devre 
'56 kilo ela : 

HaUt Palamar (Ankara) Aziıı Sahin 
(Edime) ye 11.3 dakikada tu la, Hiıseyin 
Yalçınkaya {Knumonu) lbrahiın Turk
o~lu (Kocaeli) ye a niyede tu!$1 • Ali 
Erdoğilll (Çorum) Sefik Kandemir (iz. 
mir) c sayı h~aabiyle, Arif Salkadur (Kon 
ya Süleyman Kızıl (Sıva") a 15 dakika
da uyı hesabıylc, Ahmet Çakır < ls n
bul) Mehmet Kaya (Samsun) a 2.45 ıla
hikada tu'Sla ı:alip, 

61 hilocla : 

Hasan P lıı (Konya) H:ılil Yüzer (ls-
anbul) e 10 <L~lnkada ıu11la. Jbrahim Ça

tal Çorum) Mus!fa Çubuk (Srvas) a 29 
dakikada tuşla, Suat Sava~ (Ankara) Ni
::r.u:i Yıldtz (Kocaeli ye tu,ıa, Rlk1ibi 
Alaltun (Samsun) Osman Çakır (Kastıı.
monu) ya 2.51 dakikada tuşla ıallp. 

66 kiloda : 
Nurettin Özşen {It t nwnu) .K &TP 

Tdk (Çorum) ı 6,45 dakikad tuşla, Be
kir Ytldırım (Kocaeli) Bnki Köni (Sam
sun) a 8,115 dakikada tu,ıa, Ya~r Dogu 
(Ankara) Muharrem Y diner (Sıvas) n 
'1,51 daklkad tuşla. Mehmet Akkıır (Kon 
ya) Mehmet DunJ (Edirne) ye 5,46 a~ki
kıda tu la, Servet M crlç (1stınbul) Fe
ridun Akünal (bmir) e 8 dakikada tu la 

lip. 

72 küoda: 
HU nü Akman (lımir) Akif Kurt (Kon

ya) ya 4,9l dakikada tuşla, Celil Atik 
(An• ra) Cemil Yılmu {Ka.umonu) ya 
s;ı.7 dakikada lU$la. Ihsan Yılma: (Ço
rum) 1 mail Topı;u (Koeadi) ye 11,17 
dA iclada tuııla. Şaban Onur (Samscn) 
Mu5tara Akd i: (srvas) a ıs dakikada n· 
yı hesabiyle calip. 

'19 kiloda: 

J 
Giireslerde hevecanlı bir an 

liiyle 1Jalip. 

87 kiloda : 
Seyit Ahmet (Ankara) Hüseyin Yen~r 

(Samsun) a 3,39 <lakikada tuşla, Muıafa 
Çakmak (İıtanbul) Ahmet Pehli~n CKo
c !li) ye 1,35 dakikada tuşla, Süleyman 
DL,içiirült (Konya) Ahmet Do an (Sı
vH) a 9.7 dakikada tu,ııı. Mehmet Ali 
(Corum) Hatıl Kırsa (Izmir) e 7,14 da
kikada t~la galip. 

Ağır ihlette : 

Mehme~ Çoban C1 tnnbut) Satılmış Bay 
ram (Ankara) ya 3,54 dakikada tu~la, Mu
rat Mert (K st monu) OGt?Uln Onan 
(Kocaeli) ye 23 saniyede tu,ıa, Hayati 
Un (Edir e) Huseyin U:zun (Sıvas) a 
2.51 dakikad tuı;la, Huscyin Yener (Ç<t
rum) Mehmet Güneş (lz.mir) e 1,35 d:\· 
kikadn tuşla, Hııne11 Zanaplr (Konya) 
Mahmut Deııiıı {Samsun) a tuolı calip. 

İkinci devre 

56 kiloda: 

72 kiloda : 

Celiil Atik (Aı ~ara) Akif Kurt (Kon· 
ya) ya l dakika.da tu la, Cemil Yılmaı 
(Kaııtıımonu) 1ustafa Akdaf (Sıvas) a 
3,23 tuşla, F11ik Büken (İ&tanbul) Hamza 
Akman (İrmir) e 12.?0 tu~la, Şaban Onur 
!Samr.un) ltmail TQpçu (Kocaeli) ye 
S.24 tUGl.a galip. 

Tasfiye olanlar 
56 kiloda : 

Azi7. $ıthin (Edirne). İbrahim Türkof
lu (Kocaeli), Siileyma.n Kıııl (Snas). 

61 kiloda: 

Mustafa Çubuk (Sıvu). 

66 kiloda: 

Ragıp Tetik (Çorum). B ki Kl\ni (Sıım 
sun Muharrem Yeğiner (Sıvaı}, Meh-

72 kiloda : 
Akif Kurt (Konya), ustafa Atroağ 

(Smıs), lsmıııl Topçu (Kocaelı). 
BugÜn müsabakalara ııaat 10 dan itiba· 

ren devam olun:ıcaktır. Gureşsilerin tar
tılan saat 8 de ba.şlıyacaktır, 

Radyo ve güreşler : 

Ankara radyo ·u bu müsabakaları sevim
li spiker B. Celebi Sait'in diliyle burun 
ahadan ııaat 14.30 dan itibaren na.ltledıı:

cektir. 

Alr§ tecrübeleri. 

Bölge alı~ amatörlerini davet: Ge
rek eskiden ve gerekse yeniden kayıt

lı amatörler arasında istasyondaki ka

palı atış poligonunda atış dereceleri -
ni tesbit için bölge atı muallimi ta • 

rafından 6 - 10 - 1939 günil saat 14 a
rasında hususi deneme atı~ları tertip 

edilece~indcn muayyen saatte bütün 

amatörlerin poligonda bulunmalan ri

Vahit Ceyi akar (Ankara) Mahmut 
Kurt (bmir) c S,40 d kikada tuşla, lsma
il Yılmaz (Kao;•amonu Mehmet Kanu 
(Edirne) .. , 1,42 dıkikada tuıl , Ahmet 
Hersin (Kon:,'1) Kenan Kopar (Stvas) a 
~ 7 d klkada uşla. Ali Ahmet Çarıra:ı 
(İstanbul) hzct Çe in (Çonım) a SO sa· 
niyed'" ttıışl•, Enver Yener (Kocııcli) lCoç 

··•r (Sa:naun) a 15 dakikada ayı hcsn-
Huıeyin Valc;ınkaya 

:ı;i:ı $ahin (Erlirnc) ye 
(Ka5tamon11) A-

tUJlil, Halit Pala- ca olunur. 

HULASA 

B o y Ü K A ş 

mahsustur. 1kr nıiyc.s! 380 l!ra mesafl:'si d:! cskidenberi göı·mcğe ahştıg~ınıız -4- Nico De.tal - Vı lar rpot-
1800 •. purisi 

meucaı.r. Gece bu ko nun ~crniti- tanınmış elemanlar yoktu. Takımlar s-Faul Liı:ke _ Ka ) 
ne na:aran hay·ıanlann rnşıvacagı k1to. gen~ oyuncularla takvi.ve Cl1 ı'lmı' t"ı. 6- Borodin 1'-ı·ncı· •. _...._...~ 
br yaşlarına ve imdiye 1':ad;ır kazan ık- ~ "' • IH>fi"u-

ları ı'•rıımıydcre gurıı: tanzim edildığı Sahanın yumu alr olma ı tarafların 
icin kılolar ıııuhtcUftir. 1.ad<>. gayret sarfctme1erini ican e!tİ _ 

ııosu 

noııu 

Sun ıınd eir ( . Halim) r,6 1-ilo 1' 
'ı omru (Atım Çırr"1r) S5 kilo rıyordu. On h~o;. <lıtkika kadar karsı -
Karnnfil (A. A mıuı) !-3 kilo lıkJ ve enerjik hir oyun SC\.trctlik. Da 

7 - Dclilıes . 'opclya 
dınsı. 

18.00 Pro raın 

ı:u koııu 1un ıı:vorı i kik·· nun (ula kikalar ilcrlediY.r.e A~keri Fabril:alar 
olıııasırıa racmtn H. S ıt .H:ıllmın Suı:ı 

18.05 Memlı:ket t ayıt'•• m•lo-
oroloji h:ıberl< 

18.25 M :r.lk C:Rıı~ cazı) 
19.00 Çocuk s:ıııt1 

;ınd air ismindeki kısra Hhr. gÜ~Ü 3~1T bıt mağa ba~JaıJı, G·incş ka• 

1, J 1 O lesıne ktıd r uzanarı bir hücum netice-,{ NC KO.,. U: ç ya 111 la ve lıi<; ko· 
u kaıannı;ımı Ytırli y, ıımkutı ingilı:ı: er· sinde Giineşe ilk sayı yapıldı. 

lıek ve di i ıaylara ncili u:1tur. l.k -amiyesi Bu g()Jden sonra canlanan Gün sli-
255 lira mes;ıfesi 12Cı0 metredir. Bu kn. J • 

19.30 Tuı k mUıiğrruıl 
20.30 Konuşma ' 
20.45 Turl:: nıUzigi 

Çal ular; V eclhı R • i ~UfCU 
l'am, Cevdet Ko~. vuy y.cd{ tay l ayd ilmı tir. er nı bi bir V:imiyct elde ettiler ve 

Berceste tS. Halıh), Ce ur (t. ıı kan), 1 pek az ':mnra heralıerlik ayısı 1 yaµ-
6un~~ (H. Atalay), Ylikr.~I CN. S·ırgın), mağa mllvnffak ôlclular. Gi:incş mÜcla-

Okuy n: 1 - bt~ra 
1 - f)eue - Aceın ,ran nııı.tc sö 

#Unt ey ılilrub · 
b- tsnı ıl ğa - A • Ya.-

nar sinem • 

eyı (A, .Rakı), 'I' crının (M ~tal'.:) f ' . 
Ayıla (İI. Itenıy . • ' a" ının atı][;an oyunu. giiç hiicumla-

Buol nlao yalnız Tunca şehrimizde rını kırıyordu. Güneşin lıiicumları Ke 
kl)ŞtnUŞtur. Berce le de 1ıı L •I yarı ln I . r <l • • 
rın~ g/rm.iş ve ancak bir i!{ .ncılik Y P: _e~n e t~ e ne~~cesız k:ı.lıyo:du. Sa-
11!1,tır. Dı ederi h3kkmda $11rih bir ma. hlıın yerınde ınııtlaf ları tehlıkeyi u
tunıat ~oktur .. Yalnı~ Bcrces c -.-c '1 un- zaklaştınyordu. Bidnd devre birbirc 
canı;ı dı crlcnne n:aar:ın tlal111 iyi o!Clu ':- b.. b lı · · 

c - ~il·ogu - Aı:erit~ • 5evıli 
goıılbın ey melc~ıtıl 

d - !'\.cbmet bey - A ı a.eJJIA -
1 1 • 

2 - "Radife ERTE1' 
l~rı v~ (Cesur)_ un da bıınlHa rakip olıı- _ra. er~ ıttı. 
lııJeccgl kanaııtı nıcvcutl'ıır. İkıncı devre başladığı zaman takım-

0 çONCO KO U: u~ Ve daha yu- larda bazı yer deği tirmelerin vuku -
k;ırı ya ta ."e 1939 ~ ne i 7.arfıııda kazan- bulmuş olduğu görülüyordu. Santr • 
dıtı ıkramıyclcr y~künu 50!1 1ırayr tecil- f k.. · · 
vüz etmemi$ h lısbn İngiliz at ve kıs- ~r mev ıınc .. geç:.n Alı Rıza gayretli 
raklar:ı ınah us•..ır. lkramiycııi 255 lira me bır oyunla guç hucumlarım tanzime 
s;ıfc i 1400 me•rc ir. Bu lco~unun ıcr.ıitine uğrasıyort..lu. Bu devrede her iki tara-
o;ız:. rıın .o~:ıcak ha> v nl r yaşlarına ı:vro f d l ·· •· · 
~:kl.c~ ahcıı ·lar{lır. Bir de yerli lıall kan ın •. a . .>~~hın gayretlcrıyle oynadıkla-
ını:ılı~ atlnrı J;arictcn ı:e!ıniş atlnrla ko- rı goruluyordu. Bir aralık sert bir 
~:t-en yarı;, nır.,mııtr ıııucibın c altı kilo mecra takip etmek istedi Fakat h k 
<ıO~~n tıışıy cakl rı cihetle kilol rı muh. • . • . · .. :ı e
telıflır. Mt-.scla Taşpm?ır beş ya ınd:ı.dır mm vakıfane ,,e yerındc mudahalcle-
"' .ko u~akı slkletı 60 kilodur. Pıırista ri lıunu derhal önledi. Bir güc hücu _ 
lsmındckı kısrnk hariçten gelme bir hııli · 1 ·- · 
lr?n oldu"u için T ş ınarın sikJeti altı mu ~etıces nde gune~ ka1esı . ıkıştı 
ltılo nok niyic S4 kiloya düşmektedir. ve hır kafa clarlıcsiylc ikinci golcle va. 

Bu l:o~uya dört halbk n kaydedilmiR- pıldı • 
tı ·. v • 

Pariata (Stat Hato) 56,5, Oyunun sonlarına doğru U7.aktan 
Tıu pınar (K. Tercr) S4. sekilı:n bir güc şütiinü güneş kalesin-
Şipka (T. Çırpan) 52, de görüyuruz. Bu üçüncü goldür. Bu 
Sifkap <F. Agan) -47. golden sonra güne ·Jilerin bir kaç akı-
B~ 'ene Parista lstanbul yarı$.larmda • · 

ep~y~ muvaHnkiyet gfüıtcrıniıttir. Diğer- nı net:cesız kaldı ve oyun bire karşı 
lennı ~'?kara~ b.~t.unanlar pek iyi tanır- üç ayı ile g(ici.in üstünlü ~iyle bitti. 
l:v. ... Rl•.:.ı:r ıeı1ı(fl-li '"wlııJ:::ı u,-:ı,.uıcs ........ 'rl\j~··si.rph·,..h:ı.il'~rttı:\r-uürn~u ···•· b .; 
olabilecek de Ta pınardır. 

terme i itibariyle ayanı dikkattir. 
DÖRDÜNCÜ KOSU: Dört vt daha Jt 'k' .1 L d'ğ' · yukuı yatta ve 1930 senesi zarfıııda hiç er ı t takımuan dıı hek e ı ımız o. 

koşu azanmanuş haliskan arap u ve kı~- yunu henüz göremedik. 
raklarıı mu.hsusttJr. lkramiycşi 220 lira Hakem: Uşak bölgesinin tanınmış 
meıraresi 2000 metredir. Bu koşuya 5 hay 
van kayıiedıhni tir. idareci ve hakemlerinden Yusuf Ay -

Duman (A. Hayranlı). Güven (G. Yük- sel dünkü bitaraf ve dürüst idaresiyle 
sel), Efe 11. (M. Dinc~l), Yıldız (S. Dy. bb~de nfü:el ve iyi bir intiba bıraktrnc:-
ııan). Sevim (F. Karabey), b • 

Bunlardan Dumıtn acçen ı;cnedenbcri tır. 
hasta idi. Ve diğerlerine nazaran fazla 
ya.'lıdır. Ve şimdiye kadar d azamı k -

Bugünkü maçlar ·• nclığı derece lkinciliktir. Digerleri de 
şimdiye kadar ıniihim bir \'arlık gostere
memiı; hayvanlardır. Bunlar icinde nazarı 
dlklcati celbeden B. Star'ın yıldız ismın. 
deki atıdır. Güven ite iki numaralı Efe 
nin YıWrza rakip ofabilccekJeıini tahmin 
ediyoruz. 
BEŞ1NC1 KOŞU: (Handikap) Dört 

ve daha yukıın yaoŞtaki yerli yanmkan 
lngUiz at ve kısraklara m:ıhsuı;tur. tkra
miye~i 255 Ura. muafcııi 1800 metredir. 
Bu koı;uya yedi yarıınkan kaydedilmistir. 
AJcevhıı (F. Klitükc;üo"lu) 63 kilo 
Friı (S· lih Temel) 62 kilo 
Lü ·ı;har (1-L Atlı) 55 kilo 
Baskın (C. Apaydın 53 kilo 
G. Derbcı:n (S. Eroglu) 47 kilo 
.fönlnz (A. Canip) 44 kilo 
Maksut (M. Pars) ~ kilo. 
Bu kOGUda diierlcrine naıaran 55 kilo 

BugUn gene Muhafızgücü sahasın· 
da lik maçlarına devam edilecektir. 
Bölge futbol ajanlığının bu müsaba -
kalara ait tebliği şudur : 

Bölge Iubol ajanlığından : 
Bugün (1. 10. 1939 pazar) yapıla -

taııryan ve iyi va.ıiyeıtı: oldui(u söyleni. 
len Lüksbar'ı favori aduetmek lbımi11r, 
Alceylan ile uki i mi Bintepe olan Bal· 
kın Liik5bar'ı c;ok ii1~ce-kler ..:annmda· 
yı7. Bu koo.uda çifte bahis bir tanedir ve 
dörduncü ile besinci koşular araıundadır. 
lldli bahis 1se ikinci ko'5udn\lır. 

a - Selahaddin Pını&r=- kt _ (5ö:r 
yaslarını:ı: 

b-1 h~k Varan : E§ı Soıı 1y • 
rıh •ın mntemı 

c - Nikogoı; - Ferah,_ Bir uf· 
lı rosma eda ~ 

d - llalk lÜrküsü - 1\-ıın ağla -
ınıs . 

3 - MuuHcr 1LKA1 
a -Rııluni bı:y - Hüı ı _ 1ocep 

naıenllc utıun 
b-Bımen Şen - Hü~ • B h -

cemue Jile var. 
c-Rdik Ferııan - Hl il. Sir

k. ~ı birlc·erCk 
d- F'tıiıe K pancı • 

Amıın <laftl r cant. 
21.30 Mi.ızık (Cnzbııco -
22.00 Memleket saat ayaı 
22 25 Aj;ıns spor servisi 
22.25 Milzik - (CııLband 
2J.2S.23,SO Yarmkl prog\ Flıanıı 

cak maçlara ait prograg ~ır ı 
l - Harp okulu ida,d . G • 

latasaray ~aat: 11,30. 

Hakem: N~o et :Özg .ft;:e~ 
2 - Muhafızgücü - r a 

at: 13.10. 

Hakem : Ziya Ozan. tt 

Ömer Örel, Şuayp Kıra 
3 - Gençlerbirliği - t 

at: ıs. 
Hakem: Bedri Erdene 

teri: Ziya Ozan, Nccd~t 
!Jan edilen aatler to 

len maça ba tama saan~r 

akip maçlara göre heaap 12 t tı 

dilen bu saatlerde mutJ:ı _. ı,aı· 

lıyabilmek için takımları ~ 

yan hakemlerinin maç }l o1 
~, dakika önce oyunmıı , • 

hanın istirahat odaslnda rf a 
ve lisans yoklamalarını, d11 ı ik• 

Jcri ikmal ettirmeleri zar ~ 

Atakadarlarca bilinmeJc t ve 

lik heyetinin mukarreratıtı• tan 
ilan ve tebliğ olumır. 

- Ben nnin bilmediklerini biliyor#1"bi. 
liyorum, ben biliyorum! der gibi bir §t1' lıJ. 
dadığını hisseder gibi oluyordu. ~ 

K R o M A N 1 

( BUyuk harpıerı sonra ilk paııkalye a:eeesi,. bı:ış ~m5, 
.Antuvan. ltarıleııi filbcr. ark. daııı Domınık Hı:rıyo. 
.Manyıın \'c Solan) Scnkler ı mlndc: iki gene kn~la be· 
raber srkınhb bir ıu reden ka(1yorlar ve ~eceyi kırlar 
i inde kaybolmııt bir otelde gı:çlriyorlıır. Antu-:an. 
Mıriyan'la, Dominlk de Solnnj1a beraber eğleniyorlar. 
Nihıyet Solanj, Dominlk'le değil lllber'le, Antuvan ~a 
Mariy:an1a evleniyor. Fabt Antuvan'la Marlynn cvlı · 
)11< hayatınd n memnun deiildlrler. Ancuvnn karısının 
kız kard"i Evlin'lc ae•hıiyor ve Evlin bıı aıJk yUr.ün -
den intihar eıliyor. Mariyan'lıı da Domlnik arasında 
ufalt bir a le başlamı!$, faka' onra biribirlerint kay. 
betmiııler. neden •onra bulu&muşJardlr. Dominik bir 
baıkuiyle evlenmiş ve bir çoeu u bile olmustur. Sim
di Anttı ·ın'rn çocukları ı-·r nsuva ve Ji:cl arkada fa. 
mu kendi evlerine ı;auırmıı;lardtr.) Yazan: I rene N emirovıki -79- Çe"iren: Mümtaz Faik FENiK 

Ayak aesleri i itti. Kendisini arıyot\,.,,_ 
len Fransuva idi. Vah i bir seale b ğırdı- (fllti. 
bi yerinden ftt<ladı. fakat o ko rken IJl'IP-. 
eteğinin ucund n y kalamak fıraatmı _.ıjs~ 
Y aka.laımır~h. Şimdi C?be olmak sıraaı k1P'•ıı.(l. 
Ko,tuğun.dan dolayı hain kalbi çarp ~~ .. 
nakları a.l al olmuştu. Fümuarda bir 11./' .,,a_ 
nünde diz çöktü. Cö:ı:lerini koluyla kap it. 
sek ııet.le •ayını a ha 1 dı. 

PerJemba günü aı•kada~lan kahvnltıya gele• 
..- ?derdi. Arkada~ları da yeğenleri idi. Pa&kal 
"armonte1'in en küçük oğlu, Dominik'in kızı Ro· 

:r.et .. Dipteki oda ile, geni§ koridor oyunları için kiı· 
fı idi. F kat hepsi Antuvan'la Mariyan'ın evde bu
lunm malarından iatif11de edel"ek ıırnda sırada 

büyük aalon11 kaçıyorlar, tıpkı ürk~k bir ku§ ibi 
or dan ora.ya. 5ekerek etrafa meralde\ bakıyorlar

dı. 

Sonbahardı. Nerede i:ıe hizmetçiler gelip pan
cu 1 r:ı k11pı:racaklal'dı. Hizmet~iler, çocuklardan 
u ılm&z)ardı ki. Kahvaltı sofrasını hazırlıyorlar
dı. Çocuklara bakmıy.,rl r, çocuklar da onln.rln 
r.ıcşgul olınuyorlardr. nneleri babaları olsa, hiz

rr-:tçil~r böyle elrl\fı nlt üs.t edcmc:ılerdi. Marten, 
lida, dadı, her y ri düzcllm •e b şl ·nıışlardı. 

Çoculcl rdan hiç çekinmiyorl rdı. Çiinlrü onların 
i~ine b kac k, müd hale edecek, muh keme cde
c:ek, kim~e yoktu. SoDJ"a ne yapsanız bnkalım ha -
nımla beye beğendirebilecek miydiniz, onların 
l<e fine göre it görrcek miydiniz? Çrn:uklnr ken
di.erini bagı bo§, yalnız e son derece z:ıyıf hisse-

diyorlardı. Ellerine ne geçerse, hep~İyle oynamak, 
hep.sini. bozmak kırmak iatiyorla.rdı; ha.yat fazla· 
lığı, hazan onlan boğar gibi oluyor ve bundan 
v hJİ seslerle, biribirleri.ni döğmekten duydukları 
zevkle, yerde yuvarlanmaklıı., ya~trklan yere atıp 
çiğ-nemckle kurtulmRğa çalışıyorlardı. 

Sonra tam biribirlerinin üzerine atılıp boğuf· 

tukl rı sırada biribirlerinden •Yttlıyorlar, kaçryor· 
lar, ve yahut el ele tutuşup halk!\ yaparak dans 
ediyorlardı. Derk n biri i bağmyordu: 

- Hadi saklambaç oynayalım! Hadi sak.lam· 
bııç oynıyalım ! 

Sonra aevinerck haylurıyorlllr, tekrar dağıh
veriyorlar<lı. 

S k1ambaç en evdikleri oyundu. En evela Jj 

zel salona girdi; ayaklnrmın ucuna basa basa iler 
ledi, aonra kanapenin arkasına aklandı. 

Çok s vdiği yeğeni Bruno'yu dü~ünüyordu 

Hülyları henüz ma!tumdu. Bu hülyaların onda U· 

yandırdtğı heyecan ve ıstırap bfr alev kadar yakı
cı, tiddetli fakat çok bıuitti. Bunu Üzerinden at
mak için, kanapenin arkalığma elleriyle asıldı. 

Ayaklarını yerden kesti ve gülmeğe baıladı. An. 
nesi onu görse ne derdi? 

- Bırak ıunu Jizel 1 ..• 
Annesiyle bab aınm aanki başka kelime bil

dikleri yoktu : 
- Bırak JUnu JizelJ ... Dokunma tun Jiıell ... 
Bu eski kanapeyi de hala buradan çtlcanp ata

madılar. Yerini de değiştinnediler. Halbuki kqm 
buraya oturmak imkan11zd1. Pencerenin ara.ltkla
rmdan boyuna rüzga,. üflüyordu. Fakat anneai de 
boyuna : 

- Ne yapahm1 derdi. Onun yeri orası ! 
J izel kanapenin arkalığın oturmuıtu. AYak· 

lariyle kadife yastıkları e;ı:İyordu, Zaten bu salon
la hiç bir alakası yokta. Hiç bir efya kendisine ait 
değildi. Bütün bu eıyanın her biri, eaki zamanlar. 
dan, bilinmiyen zamanlardan kalma idi. Burada 
hiç. bir yerde, kendiııinden, ağla.malarından, oyun· 
!arından, rüyalarından bir tek iıt bulamıyordu. 
Fa.kat elbett~ heT ıeyde, kendisinin biln:ediği, bi
lemiyeceği biT mani\ vardı. Bazan bu gölıe 

içinde her §eyin ııanki kendiıioe: 

B. 'k' " d" • - ır, ı ı, uç, ort......... yl!?: r ... •pıtı 

Şimdi Fransuva demincek kn: kard ~1pj • 
land1ğı kanapeniıı arkfttlın'l gizi nmişti. h i 
aakla.nacak yetler değil de bi.r sürü :öl • 1 rlı. 
seuizl ik, eti" ar •rfYorlardr. Ve bu nrııJ it 
rada değil, burada bulu)orfa.rdı. Niç.in ! 
nin arkası değil de bu kanapenin ark til il 
bilmiyorlardı. f ranııuva duvara 
Halıdan yükseletı toz kokuaunu 
nefesini bile tutmağa uğraşıyor ve ç· fı D 
Görüş, iıitiş, velh ıd bütün hisleri geri ııın 
mi§ti; lamamiyle dikk t kesilmişti. Dü iolı&ı 
ranltkta nefe3 alı ıı><l, titreyi~ine, knpı iie ~ 
man parkeler üzerinde n cıl.ız bir r,.1 ~ pıyr.• 
kat ediyordu. Kalbi ô knctn:ı.- şiddetli ııİ k~ 

ki, hazan eliyl~ gÖgaünii tutuy r, gö%.l "' g • 
yor ve onun atı rnı diPliyordu. Yant, F 
bet dediniz mi biterdi; onları çok sev , Z l 
bunlardan dola.ya da knliyen mesut değ pnc 
şimdiye kadar hiç hir zaman tı adet hİ ı ihi 
ti: arz\llan çoktu, ıitldetli idi 'VC b~~ tıı.flr) 

(So:ı 

e çaguy11u ı.ıı .ıı )""'- v•••-··- ~ ... 
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Birgi n hiyesin 
sellerin lahrib lı 

--
Zarar 200 bin lira 
tahınin edilmektedir -

ak'ta da 
eylAp ldu 

hr.nir 30 (Husu i muhabirimizden) -
Dun. ;B~zdağ'dan inen şiddetli ıeller~e~ 
ödem~irı Birgi nahiyesıni su bastıgın 
bildirmi&tim. ti 

Selin yaptığı zarar ve ziya!' 20~ b~n 
3

: 
ra olar tahmin edilmekte<lır. Bırgı \_ 
hiye mc keziı ~e 4 kahve, 3 fırın, 3 degı 
ınen. ~ dükkan, 1 han, Se~_ı;u,klular de"; 
rinden. hlrna bir taş .köpru 1~ .:Va~_ıfl~
idaresının yaptırdığı hır bct0~. kopru t _ 
ınamen )'ıkılmıştır. Hükümet ıI'ası, f!!et 
baha, liatkcvi Arı iııtasyonu. camı v 
~ ev de kısm;n harap olmuştur. 

Gene Ödemiş'in Beyda· .. nahiyesin.~e 
K uçükmtndres üzerindeki koPkıii çöJ..-ıııllr· 
bir met e kadar şarka yatara harap o • 
mu tur. 1 • 

Adagidc nahiyesinde bahÇ~ ~~deki ,/n~ 
cirler Yll.ıJe 20 zarar görn.111J Ur. ır 
kazasınd da namuklarda yııı e 5 nispe· 
tınde zartr vardır. • . ._ ki 

Birgi ayı mecrasının ık1 .... rafında 
3,S kilonıetre geni liğindeki ~~Yva!ık ve 
fidanlık tamamen mahvolnıU h •. . 

Çayın şimdiki vaziyeti tel lıkesiıdır. 
Bir fen heyeti köprü menfez erini tıka
yan ağaç arla kaya parçalarının temizlen· 
mesi içi tetkikat yapmakta~ 1 :· .~çıkta ~a 
}anlar vcut evlere yerle~tır.ı lllekted1r: 

Seyla11tan boğularak ölen\er~ isimJerı 
eunlardıı: Fırıncı 60 yaşırıdadct~it J(~f~ 
may, klliıveci 57 yaşında . ~:ı H ~n og ı· 
Mehmet Uçardelik, Salihtılıibliflım kıırfa 
sı Fatmt Bundan ba ka Sal ıını' Musta 
cavuşun ~ğlu 14 ya!lında ~H tt de ya· 
raJıdır. ınc 2 

Sellerden; 2 katır, 1 at, 2 k rkep ve k 
• K .. rıı ı. lutU 

buzagı telef olmuştur. "' dillt~av ı 
köyünden 12 ev, 10 dam, 2 ş lı:an ve la 
k hve tamamen harap otııııı • l fırırı 
koyiin camii de kısmen ha':[ 0!muştur. 

Uşak'ta sel fehv~etı 
U alı, 30 a.a. - Bu gece ~~t .zı ~~ 

hiç görülmedik bir fırtınayı flltatta~ıp i?. 
gürlCllie]eri ve ııim ek çakın• tı ıle bır 
}ikte lağnak halinde yağını:: .ba~lıYtI'-
yagmı.ır abaha kadar devaı:ıı ıştır. 
şak'ın ortasından geçen ca_Y taşmıştır· 
SeJ!er civar köylerden 11 lc~aç hayvan 
ve bir sığır götürmüştür. '1Ç 1 Y 't mens~~ 
cat flbrikası alay bahcesı,ik depO 
ile İlıbisarlar' depo u, elekt~ i fabrika~ı, 
ııı htııkat deposu, ve bahçesıııe 1 ba ırı i 
çaY boyunca ~ bahçenin d ltıahsuııer 
selin getirdiği mil,ler altında kalmış!ır. 
Bazı köprüler de harap 01:11 tur. saga
nağııı devamı müddetince cı\'~ yıldırım 
lar iaa.bet etmistir. Nüfusça ayiat yok
tur. 

17.11lir eksore i J(e<kti 
Ay.dın'dan Izmir'e gelmesı nutat o! ·n 
ekspres Nazilti ile Akça islyonu ara
sındaki yolun ıeylap yüzünde bozulması 
üzerine ancak dün gece ıehnize g_ele
bilmiflir, 

Zelzele hii 
devam edi r 

tzınir, 30 (Hu usi muhabir izden) -
Diın akeam Dikili kaza nıeezinde Uç 
zelzele olmuştur. Hasar yoıct. Kızılay 
tarafından Dikiliye gön<leriletı;oo çadır
dan başka Soma istasyonu vıı~siyle da· 
ha 550 çadır gönderildiği. b~irilmiştir. 
Bunun 200 tane i Balık~S!~ i?nova na
hiye ine, 200 tanesi Dıkılın Çandarh 
nahiye ine, ıso tanesi de ser~aya ve
rilecektir. 
Şehrimize gelen son Jll'Umat 
Şehrimize gelen mah'.lnıatıı lre yeni

den bazı binalan11 duvarla~ı >;ılmı ur •. 
tzrnir vilayeti halkın evJerı~~jrmenıe~ı 
dolayısiyle sıhatlerinin rnu r ~ası içm 
600 ve dairelerdeki memurl~l<lı n de ~5 
çadıra lüzum olduğunu bl ti nektedı~. 
Bergama belediyesi fen heY~aıt..ıailiinhı
danı binaları muayeneye baS irptır. Fen 
heyeti, Gazi okulunun içine ı ıe?iyecek 
vaziyete geldiğini, Kadri ve e ,t;ylül o
kullarının tehlikeli vaziyett iylduğunu 
ve Zübeyde Hanım okulunutl lct vaziyet· 
te olmasına rağmen toplu .ta 1 bulu?
durulmasının dogru olmadıgJll ildirını:i-

tir. h . k G" .... e' h' ·ıy Bur anıye azasının O• .. si ıyes : 
te Ayvalıgın Altınova nahi1e le evle~ı 
hasara uğrıyanlara iki yüzerıkiıahk t;> 1 ~ 
yardım yapılmıştır. Soma tar r:rıc'e bu ıkı 
ııahiyemize Kızılay genel lı'şltezinden 
ıelea yüz çadırın sevkine ımııur. 

Antep'teki elektrik "'1\.alı 
genişletildi .. , 

Antep, 30 a.a. - Bugil~ kili• te 
belediyeye ait elektrik f• 1tasında 
mevcut 75 beygirlik motore laveten 
mübayaa ve montajı ikmal 0•

11an 125 
beygirlik yeni motörle ta1'1ı} edilen 
santrlaın ve gene belediye ta,ıfından 
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SEYREK ÇiZGiLi SAHA, ALMAN MÜSTAHKEM MÜDAFAASININ BULUNDUCU YERLERDiR. 

Karilerimiz garp cephesi harekôtını bu harta üzerinde tôkip edebilirler 

Fransa' da komünistlik 

mücadelesi 
Paris, 30 a.a. - Paris, Marsilya. 

Toulon, Dunkerque ve Lillede poliı 
komünistlere karşı takibata devam et
mektedir. 

Pariste Humanite gazetesi idareha· 
nesinde ve Rusyaya iltica eden ko -
münist mebuslardan Marty'nin evin • 
de araştırmalar yapılmıştır. 

F ran aa' da komünist grupu 
ilga olundu 

Atlas Okyanusunda bir 
Alman denizaltısı batırıldı 

15 Dakikalık tarassuttan sonra bombalar 

atıldı ve birdenbire bir yağ sütunu yükseldi 
Londra, 30 a.a. - istihbarat nezareti, İngiliz hava kuvetlerine men

sup olan ve Atlas okyanosu üzerinde karakol gezen bir pilotun bir yağ 
izini nasıl bombard 

Manisa'da üzüm 
mübayaası başladı 

Manisa, 30 a.a. - Kooperatifler 
birliği Ticaret Vekaletinin üzüm mü
bayeası için tahsis ettiği para ile Ma
nisa borsasında müstahsilden üzüm 
almıya başlamıştır. 

Bir talim gemisinde yangm 

Londra, 30 a.a. - " Cal 

-t-

Fi 
Silivri'ye it • 

Tekirdağ, 30 a.a. - Üç gündenberl 
Tekirdağında bulunan filomuz halla 
tarafından her gün ziyaret edilmekt 
ve filomuz zabitan ve efradı da şehri 
gezmektedir. Dün da sahil kı lasın
daki sahada donanma takımıile Tekır· 
dağ muhteliti arasında bahriyelileri
mızın galibiyetiyle neticelenen bir 
maç yapılmıştır. 

Filomuz bugün Silivri'ye hareket 
edecektir. 

Am -
ek gö ü m 1 1 

mı 

Yugoslav Ticaret 

Nazırının beyanatı 

• n 

Eelgrad, 30 a.a. - Alman ve yu • 
goslav heyet eri arasında per embe 
günü Belgradda ba lıyan iktisadi mü• 
zakereler hakkında gazetelere beya -
natta bulunan ticaret ve endüstri na· 
zırı halihazırdaki ahval dolayısiyle 
bu müzakerelerin hu usi bir ebemi • 
yet aldığını söyliyerek demiştir ki : 
"- Bu müzakereler bizim için bü -

yük bir piyasa te .. kil eden bir mem -
lekette ticaretimizin hayati menfaat· 
lerini temin edecek ir. Diğer cihet -
ten bu menfaatlerin bitaraf olan mem 
lcketimizin vaziyeti ile hcmahenk ol· 
ması lazımdır. Yunanistan, İtalya, Ma 
caristan ve daha başka memleketlerle 
de iktisadi müzakerelere girişece • 
ğiz . ., 

Vreme'nin bir makalesi 

Belgrad, 30 a.a. - "Vreme" gaze -
tesi, alman - yugoslav ticaret müna -
sebetleri hakkında yazdığı bir maka -
lede diyor ki : 

"Almanya, Yugoslavyanın ticare • 
tinde son zamanlarda ehemiyeti ar • 
tan fevkalade bir rol oynamıştır. Yu· 
goslav ihracatının yarısı Almanyaya 
gittiği gibi Yugoslavya da ithalatının 
yarısını Almanyadan yapmaktadır. 

Alman • Macar ekonomik 
temasları 

Budape te, 3El a.a. - Alman iktisat 
heyeti, .acaristan ile Almanya ara -
sındaki ticari mübadeleler meseleler 
hakkında macar mümessilleri ile mü· 
zakerelerde bulunmak üzere dün Bu· 
dapeşteye dönmüştür. 

Muğla oteli 
Muğla 30 a.a. - Burada hususi mu

hasebe tarafından yaptırılmakta olan 
otelin ikmaline çalışılmaktadır. İn
şaatın on bin liralık son kısmı iha e 
edilmiştir. Otelin açılma merasımı 
cümhuriyet bayramında yapılacaktır. 

Teşekkür 
Kızımız Türkan Gencosman'ın pek 

genç yaşında ölümü münasebetiyle 
derin acılarımıza ortak olan, mektup· 
la, telgrafla ve bizzat taziyette bulun
mak nezaketini gösteren dostlarımıza 
ayrı ayrı te kküre teessürümüz ma • 
nidir. Ulus'un vasıta olmasını dileriz. 

Amcaları Babası 
M. N. Gencosman A. Reınzi Gencoamaıı 
O. Z. Gencosman 
M. Nedim Gencosman 

Bugün 

ULUS Sinemosında 
Yaz programının sonu 

3 film birden 
1 - Sözde kızlar 
2 - Biz de insanız 
3 - Miki Mavs 

Seans saatleri 
10 - 11,30 - 13 - 14,30 - 15,45 • 

17,15 - 18,30 

Gece 9 da 
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Hitler kendisinin bir politi kacı 

degif sanatk.ôr olduğunu söylemiş 
ALMANYA'DA 

\ 

Hitler'in aleyhinde 
beyannameler 

ye~diği ka.lori ve seve 
Hitler hayatının sonunu güze) 
sanatla a vereceğini bildirmiş Amesterdam, 30 a.a. - Kolonya'dan 

bildirildiğine göre batı Almanyasın -
da. umumi harpte aziz vücutlar kay
beden k dırılar namına beyannameler 
dağıtılmıştır. Hitleri bi lerek harp çı
karmakla ittiham eden bu beyanname
ler milyonlarca kiışinin ölümünden 
yalnız kendisinin mesul olduğunu bil

fındığın ı 
seve 
dolu Türk 

~'in 

FI NDI K TARIMA 
Mavi it ın akikatleri KOOPERA TiFLE İ tRJ~-· 

Noyc Zürher Saytung gazc e ine ederek, ilcisi arasında bir görü~me ya· 
Londradan yazılıyo : pılmasmı teklif ettim. Hiller bana ce- dirmektedir. 

Türk vatanında her köşesine yayacak, herbrz etektir. 
Birlik, kuru yemi ş i.erin her bakımdan en mrne/ ~rk fın · Britanya hükümeti. harb tekad- \•ap olarak, b ıyük elçi Lip ki'nin Ma

d üm eden günlerin hlidiıoelcrini bUti.ın re al Göring'i J:iyaret ettiğini , ancak 
tafsllatiyle gste:-en vesi ala ı "Mavi yeni bir teklifte bulunulmadığını öy 
kitap., namı altında neşretmiştir. Bu ledi. Bunun üzerine, lngiltercnin Po
vesikalarm en entere an olanlarından lonyayı kendi mukadderatına terk c
biri de, 1ngilterenin son tava ut telt- demiyeceğini \'e sırf hsi bir teklif 
lifini teşkil eden, 25 a.ğus os tarihin- olarak da, Avrupayı yeni bir bnrptan 
de Büyük Biritan)r.lnın Bedin elçisi korumak imkanlarını münakaşa etmek 
Henderson'un Hitler ve :Ribhentrop maksadiyle Ribb ntrop ile Bek'in her 
ile yaptığı gril meye dair verdiği ra- hangi bir yerde buluşmalarını ileri 
pordur. sürdüm. Bun 'kar .ılık olarak da, Hit-

Bu görlişmcden sonra, Hcndcrson lcı- geçen m rtta Beki çağırmış oldu-
25 ağustos tarihinde Londra'ya şu gunu, fakat onun bu daveti reddetmiş 
tc:grafı göndermi tir. b ıluııduğunu söyledi. Bu hu usu Rib 

Nazi liderlerinin ecnebi 
memleketlere yatmlılilan 

paralar 

Amsterdaın, 30 a.a. - Berlinden bil 
diriliyor: "Deutscher Dicust'' gaze
tesinin bildirdi yine göre ingiliz tay
yareleri, AJmnııya'nın şimali garbi
sine nazi liderlerinin ccnebı memle
ketlerine yatırdıkları paralara dair 
Amerika gazetecilerinden 1{nichr
bocker'in ifşaatını muhtevi risaleler 
atmışlarciır. 

•• 

dığını herkesin alabileceği tarzda votaıro moğa 

hoz1rlanıyor 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ttııusi rt.name. 
!iplerin en az 40000 liralık bir Lıit;nf şartname 

" -Hitl r tamamiyle akin ve nor- bentrop da ta6dik ederek, Lipski -
maldi; benimle ırok bUyük bir c· ddi- nin Polon yanın \'ermiş olduğu cevabı 
yet içinde ve amimi görü ti.i. Gorüş- ha tii hafifletmiş olrluğunu, yoksa 
mede dı bakanı da hazLrdı + fakat he- çok sert bir cevap verildiğini ilave et
men hemen lafa hiır karışmadı. Hitler, ti. Bunun üzerine hen, Polonya ile 
c\ ela bana İngiltere ile daima iy i mil- miislihane lıir hal tarzmı ihtiva etme· 
na cb ttc olmaya en büyUk chcmiyeti dikçe, '.Britanya hilkümetinin, Hitlc
vermi' ve haUi da vermekte oldu •unu rin t klifini kabul edcmiyeceğini söy 
söyledi. Bu itibarla, bu iyi münasebet lcdim. Hitler de: " - Maksa sız oldu
lcri teminat al na nlmnyı ona vicdanı ğunıı sanı ·orsanız, benim teklifimi 
emir ettifini ilave et i. Bunun üzeri- hi~ bildirmcyinfa: l., diye haykırarak 
ne. alman hli dlmetinin tavır ve hare- cevap .. ·erdi. 
ketini Britanya hükümctine a rih t- Hitler. Bek ile Lipski'nin 1Hlrf ct
mekliğim için tayyare ile İngiltercye ti ·leri gayr!?ti takdir etti; ancak, on
gitmemi ileri :>ilrdü. Görüşme, bir • lann Polonya& ·i htitli eler iu:crinde 
at ürdu. nü füz ve tesirleri olmadığını söyledi. 

Bu görüşmede, ben, rus paktının I itler, polonyalılann işledikleri faci
Britany noktai nazarında biç bir ue- atardım bahsederken son derece asabi 
ği iklik yaı mıyacağını, İngiltercnin idi. MoskO\'l!da avdetinde, polonya
Polonyaya vermiş olduğu &ÖZÜ tutma- lıl r mutat :ictikamette seyrisefer e· 
mazlık etmeyeceğini açıkça bildirm k den her alınan t yyaresinc ate§ ettik
mecburiyetinde olduğumu kcndlııine leri için Rlub nlrop'un, Könisberg 
söyledim. Benim bildi~ime gore. Po- üzerinden ve deniz a~ırı uçmak zaru
lonya meı;clesi , ancak mUzak re yolu retinde kaldığım söyletli. Ondan son
ile halJedilebilecektir. Bunun dışında, rn. polorıyalıJarın işledikleri d ha bir 
kcndisimn teklifi nazarı itibare alın- sürü cinayetlerden bahsetti. Ondan 
mıyacaktır dedim. sonra, bir Avrupa harhtnda yekane ga 
Almanları korumak için her n Al- Jilıin, Japonya olacağını ilave etti. 

mmya'nın müdahalesini zarri kılabi- Bitler, Kendisinin tabiatcn bir sa • 
lece - olan polon yalıların tahriklerine natkar olduğunu, poli ikacı olmadığ1-
i ıttet ederek. bunu r cld t;' -· ·-J)...ı- _.._1--1 t.~ıı...ıa:., ~:1 

Ben mUtemarHyen müzakere yolu mez ömrünü bir sanatkar olarak so
ile hat tarıını ileri sürdüm. Fa ·at da- na -erdireceğini ilave etti. Bitler, ga
ima aynı cevabı a1dım. Bu meyanda, i- ye inin. Almanyay1 bir kı§la ·a çevir-

i tarafın tahriklerinin haklı veya ınek olmadığını , bugi.ın böyle hareket 
ha ·sız olduğunu mllnaka a ed cek ctm k mecburiyetinde bırakıldığını 
mevkide olmadığımı, bu mcs lenin Po anl ttlktan sonra, İngiltercnin de sö· 
l o::ıya büyük elçisi ile Almanya dış La :ı:ünden nilkiil etmiş olmasını isteme
kanma tealluku bulunduğunu tasrih diğinc i~aret etti. 

S ~n sulh la rruzu h kkında hemen bütün 
Fransız gazelel r yni lisanı kullanıyor 

PÖTİ JURNAL GAZETESİ DİYOR Ki: 

Ilugün, hür milletlerin hayat ve memat 

medeniyet ve meselesi 

barbarlık 

mevzu bahistir, 

l.A ... , ......... da son mücadele yapılıyor 

Par.is. 30 a.a. - Havas: Alman - kuUandığındanberi tarihi bir kelime 
So ryet " ulh" taarruzu, §imdiye ka • olmu§tur ... 

dar hariciye nezaret eri yolu ile hiç Flgaro gazetesinde, D'Ormenon 
bir resmi tcşebbilsil inta~ etmemi i· diyor ki ; 
ıe de, fransız efkarı bu taarruzun ma· 
h iJ•ctine it ila keslıeyleıniştir. 

Bütün gazeteler. bu •• ulh" ttıarru -
zu hakkında aynı katt lisanı kullan

aktadı r. 
Pöti Parizycn 

l3oris diyor ki : 
gazetesinde, Elie 

"Moskova görüşmelerinden çıkaca
ğı çoktanberi beklenen sulh taarru -
zu, diln, Alman}•a ve Sovyetler Birli -
ğin\n müşterek beyannamesi ile b ş -
lamı ur. Stalin, Molotof, ve ibben • 

op, cidden t brike. şayandır. Çünkil, 
bu taarrur. ve bu müşterek beyanna -
rııe cidden bir al eserdir. 1ngilizle -
rin ve rr. nsızlann ve bitaraflann bu 
,·e:.ikanın mBnasım anlamaları ·c hak· 
kmda bir karar vermeleri için, bir ka~ 
a1 r içinde laztm gelen her şey mev
cut bulunmaktadır.,, 

Pöti Jurnal gazetesinde, Pierrat 
f ldetli bir lisanla diyor ki : 

"Çok sarih surette bahis mevzuu o
lan §Cy, bugUn, bUtün hilr milletlerin 
hayat veya mematı me.selesidir. Me -
da:ıivet ve barbarlık arasında on 
mıl~dele yapılıyor. Berlin ve Mo -
k ovamn oynadı klan kerih komedya
ya verilecek cevap da bir tek kelime· 
dir ve bu kelime, Wat erloo muhare -
beıi tonunda General C mb one'nun 

"Bugtinkü §eraittc sulhtan bahset -
rnek. 11Cynismc" in hudutlarını aJ -
maktadır. Almanya, iJlcdiği harp fi· 
linin doğuracağı netayi~ten resmen 
müteaddit defa haberdar edilmi§tir. 
Almanya, bunları dinlememiş. bu fm 
işlemiş. bu harbi istemi§tir. Şimdi ce
za ını çekecektir. Gerek diplomatik 
sahada gerc.'k ideoloji sahasında her 
şeye hiyanet eden ve bütün sözlerini 
nakzeden adamlarla herhangi bir sulh 
imwsımn ihtimali yoktur. Bu ad~ 
larm imzalannın her hangi bir sah te
karın imzasından fazla bir kıymeti 
yoktur.,, 

Gene Figaroda, Paul Claudel diyor 
ki : 

''Bugünkü medeniyet mücadelesin· 
de, bütün medeni milletler, İngilte -
re, Polonya, Amerika BirJegik Dev • 
letleri ve bitaraf memleketler de ve 
hatta muhasımlanmuda ne kadar na
muslu kimse varsa hepsi Franaanın 
yanı başındadır.,, 

Fransa'da tevkif edilen a lmanlar 
Marsilya, 30 a.a. - Kendilerine 

gös erilen temerküz kamplarına git -
ıniycrek Marsilya'da aaklanmıı olan 
askerlik çağında 250 alınan bu sabah 
tevkif cdilmİ.§tir. 

Uc o e 
Almon radyo1 rı Kniclrcrbocker'in 

iddialarını ccrhetmeğe uğra makta
dır. Alm:ın propaganda teskilatının 
bu hu u ta narfettiği g yretlere bakı
Jacak olursa ingilizler tarafından alı· 
lan risalelerin alman ef.kan umumi e
si üze inde kuvetli bir tesir husule 
g~tirdiğine ı ü nne+ınek lazımdır . ., 

.,;) 

puru 
batı rıldı 

.J 

Oslo, 30 a.a. - Ü; Norveç \·apuru 
daha Almanyanın bitarafların ticare

tine karıı açtığı harbe kurban olmu§
tur. 

yaptığrna dair vesika ile (4896) lir:kliler bu i e alt cnakı sı4 
95 kuru luk muvakkat teminat ve ih<üel mukabilinde uğla ns ~ 
le güniinden 8 gün evel Çanakkale vİrlüğünden alabillrler. 
Jayet makamına müracaathı alacaklar:siltme 13 • T rinicvel • 930 
ehliyet vesikalarını ve ticaret odaSıü saat 15 de Mufla rıaI18 
vesikası komisyona verilmesi ıazım ,i.ınde müteşekkil konıilfon 
<lır. a yapılacaktır. 

5 - İn§aat milddeti işe başlama ta .ıvakkat teminat 44g3 Jira 63 
rihinden itibaren 270 i~ günüdür. 

6 - Teklif mektupları yukarıd;ı Y~klilerin eksiltmeye girebil • 
zıh gün ve saatten bir saat cveline kan bu seneye ait ticaret odası 
dar makbuz mukabilinde komisyon e eksiltme gününden en az 
vermeleri Ulzımdır. evel resmen Muğla ..,il yc-Slovence gazefeı'ne göre 

Af manya Sovyetlerle 

beraber lngiltereye 

Kıla ablu Si 

f albik ede ekmiı 
Liubliana. 30 a.a. - Havas; SJo • 

vence gezete inin yazdı ... ına göre, Al
manya, Sovyetler Birliğinin ve bita • 
raf Tuna ve balkan devletlerinin i§ -
tirakiyle, İngiltereye karşı, vaktiyle 
Napoleon'un yaptığı gibi, bir nevi 
"lcıJ:ı a.h1nı...,,,,.. ıt'\--.. -•-· -·~ .. : , 
rar ajtırruaktadır. 

Gazete, bu haberi verdikten onra, 
bir nevi komanter kıymetini haiz o • 
lan apğıdaki tarihi tafsilltı vermek
tedir : 

"Napoleon, kıta ablokasıru ilin et
tikten onra. orduları ile biltün Avru

pada bir taraftan öbUr tarafa d'olaı -
mış ve İngiltere ile ticaret yapmakta 

devam eyliyenlerc kartı ceza seferle
ri tertip eylemi§tir.,. 

arşova 

t·eslim oldu 
Var§ova, 30 aa. - Var ova müda -

faa kumandanlı ğı , Vartovanın t esti -
mi anla§masırun şartlarını bildirmek
tedir. 

Bu anlatmaya göre, şehir 29 eylül 
1939 öğle üzeri teslim olmugtur. 

Varşova müdafaasına i tir4k eden 
subaylar, sefa: üzerine esir muamelesi 
görecekler ve kılıçları nı muhafaza ey 
liyeceklcrdir. Alınan makamlan, kü • 
çük subayların ve erlerin silahtan 
tecridini ve aile yuvalarına gönderil· 
meaini taahhüt etmi§tir. 

Alman • Sovyet paktına 
dair vesikalar 

Paris. 30 a.a. - Ayan Hariciye en· 
cümeni reisi BerangeT, sovyet - alman 
paktına müteallik fevkalade ehemmi
yetli vesikaları ayan meclisine tevdi 
etmi tir. Bu vesikaların muhteviyatı 
hakkında ketum davranılmaktadır. 

. Dr. SITKI FIRAT 
birinci GÖZ H~atalıkları 
sınıf mut eh anısı 

Bunlardan birincisi Arendel limanı
na merbut Takstas kargo:.udurki Ber-
gen açıklarında torpillenmişti.-. Tor

pillenen ikincj vapur kereste yüklü 
olaral: inglltcreye gitmekte olan Jern 
vapurudur. 

7 - Po ta ile gönderilecek mektuPcaatla alacakları ehliyet ve • 
Jann ihale günU saat 14 de kadar kO,raz etmeleri Jlb:ımdır. Ak .i 
misyona gelmiş olması arttır. Post<ıekailtmeye i tirak edeıııeı -
daki gecikmeler kabul edilmez. 

(7225/47~3) 1~663 

Yol inşaatı 
elif meictupları yı;karıd Ya· 
ıı bir aat evelinc kadar Muğ 
nafıa müdürlüğü odAStnda 

D. bak N f M"d H 1 .. v •• l komisyon reisliğirıı:ı nıaJc • Milr~ttcbatı bir norvcs; torpido u d ayar ır ıa u ur ugun· bilinde verllecektir. Poıta 
tarafından kurtarılarak Charistiamıa en : , ·itecek mektuplar ~inci 
götilrülmiiştür. Nihayet yine Arendel 1 - Kapah zarf usullyle cksıltmeyc,azılı saate kadar lıtıi§ ol-
Jimanınn men up Solaas vapuru ua An konulan iş: 17882,78 lira ke_şif bedel'ııt a i miih" g~u il,.. 

B u ~ I · l' . k . :r z r ın ur mu... _ l• 
vcrsden kereste yükü ile İ&veçe gider- · · mu cttı!} ık yolları 1 malı inşa 1lmı11 olınnsı lhımdtf· l>os· 
ken bir torpile çarparak batmıstır. MU atı, , . i gecikmeler kabul eailıncz. 
rettcbatı bir İngiliz vapuru tarafından 2 - Bu ışc aıt evrak ıınJardır : 697-4892) ııısso 
kurtarılmıştır. A - Eksiltme ıartnamesi. 

l•ve.ç •el iri geminin batrrdmtUını 
protesto etti 

er~tıL~1NJ::raawismfode'ı J~eç ,....vapu· 
Norvcçin garp sahili açıklarında tor
pil1enme3inde dola ·ı Alman hükumeti 
nezdinde protestoda bulunmu§tur. İs· 
veç elçisi bu vapurdaki hamulenin ta
mamen bitaraf bir memleket olan Del
çikaya ait olduğunu ve bu sebepten 
harp kaçağı adtlcdilmiyeceğini teba
rilz ettirmiıtir. 

ltalya' da iki yeni vergi 

B - Mukavele projesi ve resimlet OŞÇI afınaca k 
~f ·~ 

C - Ek hususi ve fenni ve ıoseler memleket ha& ı 
t f ' l ' den: Ui umum ennı şartname erı · · :Hl.llı: aaı le. 

' -. d ·· ··1 b"l' • ~ a.. 1 ·•ıfıat ıresm e goru c ı ır. · olanların Yoıgat r 

3 - Bu işin ihalesi 13. 10. 939 • cu -;ı . f da ile mürac&'tları 
.. ü d "· d . . d ne uı ı .nı2 ına gun saat on a naua aı.restn er. ( 7824) ; 4971/ J"" 

vapılacaktır. 

· 4 _ Ek iıtmeye girebilmek içi~vor incaatı 
1341,21 liralık muvakkat teminat ver- '!l 
mck, a ağıdaki vesikaları ibraz etmekt belcdiyea.inden: ~Çt'· 
lazımdır. tta Abbaaağa çocuk ·ıtı. 

A - Bu İ§İn eksiltmesine ginbil - ı dıvan inşaatı ile te1S~ıtt 
mek için ehliyet vesikası . !r kapalı zarf c iltıı1e ıı.t 

B - 939 mali yılına ait t icaret odasıhır. İhale 15: I? - 9~~ ~de 
vesikası. saat 15 de daımı ern::uf11 d~li 

5 - Taliplerin 13. 10. 939 cuma gil- ır. Mubammen be ,.u 
Roma, 30 a.a. - Nazırlar meclisi nü ihale saatinden bir saat önce komis 37 kuru ve ilk tenıi" 3 

ta~fından bir~ cmll~ ~iğer~ kaza~ç.ii- yon reisliğine teklif mektuplarını 43. ~ru§tur •. Şar~an;ed ıt· 
zenne olmak uzere ıkı yenı vergı ıh· makbu& mukabilinde vermeleri. poa·A"abılınde fen ışlerı ırıil f1tı 
das edilmiştir. Bu vergiler bir taraf • ta gecikmeleri kabul edilmez. ııi.nden alınabilir. Tali~1~.lt" 
tan adi bütçe açığını kapatmak ve di- 6 _ 4 üncü maddenin (A) fıkrasm- gün evcl fen İ§leri ı:ııil l ııi 
ğcr taraftan da beynelmilel vaziyetin daki ehliyet vesikası eksiltmeye çıka-üraçaatla alacakları f:.sı 
istilzam ettği askeri rnasraflan karşı· nlmııı olan hangi İ!ı için istenildiği a· 939 yılına ait ticaret 0 • > 
lamak içindir. çıkça yazılmak suretiyle eksiltmenin ~ ilk teminat mal: "" ~ıııı 

yapılacağı günden en az sekiz gün e· ~ıyle 2490 numaralı )~arı
vel bir istida ile vilayet ten istenilecek·lıyacakları kapalı ~ 

30
.., 

ve bu zaman zarfında vesika talebinde nü saat 14 de kadar ıt ver 
bu1unmıyanların eksiltmeye giremiye- !Ytsi daimi cucUmenio• 

'.A.ğahan'ın bir mesajı 

Londra, 30 a.a. - Ağahan, Hindis -
tan ve diğer dominyonları müslilman
Iarına hitaben neşrettiği bir mesajda 
müslüman menfaatlerine en iyi ekil· 
de hizmetin, İngiltere htikümeti ile 
teşriki mesai etmek olduğunu yaz -
makta ve kendi i ile oğlunun İngilte
re lıükilmet ine hizmete amade bulun· 
duklarını kaydeylemektedir. 

VİLAYETLER 

Hastane binası yapt1rdacak 
Ç&oa.kkale Nafıa Müdürlüğün

den 
ı- Kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 

konulan iş Çanakkale vilayeti Ezine 
kaıas! dahilinde yeniden yapılacak 
hastane binası inşatı olup bedeli keş
fi 72823 lira 2 kuru tur. 

2 - Bu işe ait evrak ıunlardır: 
A - Plan 
B - Ekailtme şartnamesi 
C - Husuıi ve fenni şartname 
D - Fiyat bordrosu mesaha cetve • 

li, keşif hüliısaaı 
E - Mukavele projesi 
F - Bayındırlık i~lcri genel prt -

namesi 
L - Tesviyei türabiye ve kirgir in 

şaa a ait fenni prtname 
1 - Dahili elektrik tesisatı ile sıhı 

cekleri. il ,.915 
( 7651 - 4837) 14815 .) ı,,_ 

Kaplanı ı suyu sallı hakkı 
Eskitebir Belediyesind en : 

Kaplanlı suyunun Ankara'da satlŞI · 

nın bir bayie verilmesi hakkındaki ar

KAZALAR 

k rot yaptırı lac0 

tmna artnamesinin iki maddesi tadil Kaynınkamlığmdaıı sıt 
edilmiş ve bu sebeple ihalesi 13. ıo. Merkez İlkokulunun tıll 1 • 

939 cuma gUnüne talik oluıım~ı:ur. lişüklerinin yapılması 'fC /u 
Tadil edi!e~ maddelerden .~mai ba· amiri işi 636 lira 86 )il ı.ış 

yitik mildetlnın b~§ seneden uç sen~ye ,1• U inden müna"ııs }'a 
. .k. . . 'bti • . l zer rar 

indirilmes1 ve ı l ıenesının ı yarı • !balesi 11 ıo . 939 r • 
bırakılması ikincisi de teminat akçesi- .uilr. t do.:rttc kıJfıı1a. .. 

. • U . ı saa on ısı °" ııin üç senelik taahbilt mıktan zerın- 1 kt lsteklilel' i'u 

den verilmesidir. Keyfiyet tekrar nan yaiı aca ı:~ırdık an ,oııta 
olunur. 14831 to a:.ındı Y kama gclı11cleti, 

en gun e ma ııb<ı.t 

Kapah zarf usulile eksiltme ilaDI i görmek daha fazla 
11

tf1e • 

Muğla Viliyetinden : 
1 - Eksiltmeye konulan i~: Muğla 

vilayet merkezinde Muğla hükümet 

:yenlerin kaza maarif 911 
il ba9 vurmaları. 14 

ıat münakasası 
konağı inşaatı. 

2 - Bu inşaatın ke§İf b 
lira 49 kuru tur. 

tl'tı· 
. li 64872 ana Jandarma Konı" 

3 - Bu inşaatın 14872 lira 49 kuru· 
~u 939 senesinde 50000 lirası da 940 
senesinde tesviye edilecekt ir. 

4 - Bu inşaata ait evrak şunlar • 
dır. 

A) Proje 
B) Keşif cetveli 

: . ,rkt. · 
\a'nm Yenice nabıyc r11 d r 
iden inşa ettiril cek j ~~ıf r~ 
nin mevcut plan ve ke" lt 
u-tnamesi mucibince t~~n : 
'de talibi zuhur etmd\1 ~ " . len 4. 1 O. 939 tarihine lt , 

fıta.nbul Hsydarpap. hastanesi ubık 
göı milteha&1m ve Glilhane haıtanesi te isata ait umumi şartname 
sabık göz baı muavini. Muayene: ıaa- 3 - İhale 9. 10, 939 tarihine rasth -

C) Kapalı zarf usuliylc eksiltme 
şartnamesi 

D) Bayındırlık işleri genel prt • 
namC9i. 

lrıdi t edilmiştir. Yapıl~clj 
ına göre muhammen joa 

1 
'- olup muvakkat tcf11 anq 
\dır. Tnliplerin Ha '111ko 

bah: 9 dan 19 a kadar. Belediye 11ra11 yan pazartesi gilnü saat 15 de nafıa 
Talas Ap. kat: l 2832 bi --1~ Ti: 3592 I mUdürlUğU nası içinde toplana~ 
~--•• komi?yon bıuurul)da yao1lacaktır.' 

I 
' 

E) YaP.\ ifl!t>Ai umumi ve fennr şart-
1.ljmcsi. 

.İdairesinde müte ckki1 .. 
•ıA- ] t1f• 'nüracaatları ı "" o 111 

6 1491' 



UtU ~ \ - 7.:.... ___________ -:-----.-.t. 

MİLLi Mr-AA_ 2 - Şartnamesi İspartada tümen Sa. Al. 
~ A Ko.da ve İstanbul, Ankara levazım amir- Un alınacak GOMROK VE İNHİSARLAR V. 

-------- ~ likleri satın alma komisyonundadır istek-
liler şartnameyi komisyonlarda okuyabi - Ankara Levazım Amirliği aatın 

f upİ makinEhnOCCl lir~e.::_ tşbu <270.ooo) kilo unun muhammen alma komiıyonundan: Bir memur alınacak 
Gümrük ve lnlrisarlar V eki.letin

deıı: 

Hatay Gümrük muhafaza taburun 
senelik erzak ihtiyaç listesi 

n 
M. M. Vekaleti A\rna ~ tutarı (31050) lirı.dır. 1 - Denizlideki kıtaatın senelik ihtiya. 

. nd j 4 - Şartnamedeki yüzde yirmi beıı mik • cı olan 368500 kilo unu 23-9-939 ıPinü ya. 
m•!lyonu. an : tar fazlası da dahil olduğu halde ilk temi- pilan kapah zarfla eksiltmesinde talibi 

1 - H.ı •det Kupi ıısi pazarl natı (2328) lira 75 kuruıtur. çıkmadığından 23.9.939 cumartesi güniin-
c"s ıtmcYe. kcnulrnuştuııammen .b• 5 - Eksiltme 2 - 10 . 939 tarihine te - den itibaren bir ay içinde pa:ı:arlıia brra -
l: (3300) lırı olup ilk t u 247 brt sadüf eden pazartesi günü saat 16 da İs- kılmıştır. 
1. ıruştur. partada tümeu satın alma komi&yonunda 2 - İlk pa:ı:arlığı 3·10-939 sah günll ııa-

2 - Pazırlrk 9-10·9)zartesi . yapılacaktır. at 11.30 da ikinci pazarlığı 13-10-939 cuma 
r t (11) de vekalet satına komıs 6 - İsteklileC" 2-10-939 pazartesi günü günü saat 11.30 da ve son pazarlığı 23-10-
n • Ja yııpılıcal:tıC". . saat 15 e kadar teklif mektuplarını İspar- 039 pazartesi günü saat 11.30 da yapıla • 

3 - J'.e ' ve idnri ramclerı ta tümen satm alma komisyonu başkanlı- caktır. 
&Ün ko1ınıs{,~da. görıilebi . ılına v~rccek ve yahut. göndereceklerdir. 3 - Unun $artnamesi İspartada tümen 

4- stc"<llerın kanun11ve 3. cU Du tarıhten sonra vcrılen ve yahut gen- komutanlığı binasındaki satın alma komis
drJerinde :~ıh 'l.esaikle \ikte ilk derilen mektuplar ahnmıyacaktır. yonun.dadır. İstekliler şartnameyi İspar • 
I!ll'lat ıne - ı>ları ile mu~n u:ıtU Saat ayarı tümen daire saatiyle yapıla- ta tüm satın alma komisyonunda görcbi -
mıı;yona m acaatlan. (4~ caktır. lirler. 

B. ı· .1. • 7 - 2490 sayılı kanunun hükümlerine 4 - Muhammen tutarı (39'.29) lira 50 
ır n ı ızce mterClve bilhassa 32 maddesine uyııun olmıyan kuruştur. 

· mel:tuplarııı sahipleri eksiltmeye iştirak 1 5 - tık teminatı (2957) lira 23 kurUJ -

alı naca 
etirilmiyecektir. (4653) 14596 tur. 

Y 1 f 1 k 6 - İsteklilerin 23.10.939 (pazartesi) 

Milli ı .. dafaa Vektetinde U O a .naca ~nü saat (15.30) da kor satın alma ko -
mısyonunda bulunmaları . 

Vek~le~ ~cürne subesine bir iı~ Ankara Levazım Amirliği Satın 
mutcrcırnı nacaktır. Aynı ıaman Al K · d 
fransı:ı:ca b n tercih ol ııı. Yaı ma omısyonun an : 
imt!hıında .. liYcti ıı:ılıit 1clıır.ta bil 1 - Muğl:ı, Marmaris, Milas, Küllük, 
verilecek U°t;t 160 liradır Bu ücreBodrum garni:ı:onları ihtiyacı olan 350 bın 
terilecck mtıi ile 2 o J :•lla kadllkilo yulafa talip çıkmadığından tekrar ka
hilir. TalıP )l~ların hal tercwn•palı zarfla ksiltmeye konulmuştur, 
birlikte . ':'.Ciltte birer istida ile 2. - İha !Si 2 • teşrinievel - 93!> pazar -
caatıan ılan lıınur. ( 4914) tesı uat 16 da yapılacaktır. . 

• • • 3 - Muhammen tutarı 21 bin lira olup 
Kıremı· aktarnıa ı~muvakkat teminatı 157~ liradır. 

4 - Şartnameler ko:nısyondadır. 
M. M. 'ekaleti Satın Alır 5 - Kanuni vesaiki haiz olan i!teklile· 

• yonunda. :-in komutanlık satın alma komisyonuna 
mıs . "' : ,milracaatları illin olunur. 
1- Keşı.i laeli 780 yedi yüzse. (4655) 

ra 72 yetmış ,d kuruş olan Cebe~ı 
zak ımbarı .. ~imevi ve saraç evı 150 fon un ahnacak 

14598 

rının kıremıtıktarması pazarlıkla : 
lacaktır. Ankara Levazım Amirliği Satın 

2 - Pa:ı:a~ğı 2\10-1939 pazartc . 
11 dedir. Alma Komısyonundan : 

3 - Kati tminatı 117 lira 11 kut Sarıkamıs garnizonunun bir aylık ihti
sartnamesi kıı\isyonda gôrü!Ur. yacı için 150 ton un alınacaktır. Tahmin 

4 - Pn:ı:arı::a &"ireceklerin kanutfiyatı 19500 liradır. İlk teminatı 1463 li
nat ve 24-90 lyıh kanunun 2, 3. rn•radır. ihalesi 9·10-939 pazartesi günü sa -
r nde yazılı elgeler ve bu gibi ielat 10 da Sarıkamış mıntaka sa~ın alma ko· 
tiı:al cttikler,e dair ticaret odasınıınisyonunda yapılacaktır. Teklıf mektupla· 
cakları vesi~Jarla birlikte muanrı muayyen saattan bir saat evel vcrilmis 
ve saatte :r.\w.v. Sa. Al. Ko. da olac~ktır. Şartname ve evsaflar tel:~il 
tT':ıl:ırı (496\ garnızonlarda mevcut ve aynıdır. Her gun 

· her yerde gôrülebilir. (•755) H726 
DlN1Z LEY AZIM Tahmil ve tahliye işi 

150.001 ·ıo nohUf aJln Ank:ıra .Levazım Amirliği Satın 
1 Alma Komısyonundan : 

7 - Saat ayarı tümen daire uatından 
yapılacaktır. 

(4933) 14918 

MAARİF VEKALETİ 

Adile Melek hakkında 
Maarif Vel{aletinden: 
Ankara kız lisesi almanca öğretme

ni Adile Melek tayin edildiği vazi
feye ba~lamadığından hakkında bir 
karar ittihazı için ilan tar:hinden iti
baren üç gün zarfında müdafaasını 
göndermesi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (4981) 14913 

ZİRAAT VEKALETi 

Saman alınacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müessesesi Direktörlü
ğünden : 

l - Müessesede mevcut serom hay
vanatı için asgari 40,000 azami 50,000 
kilo Silman açık eksiltmeye konul-

M M. V Deniz levazım a 1 - Ankara yollama memurluğu ve di· muştur. 
ta tın• a1I11t komisyonundan: ğer birlik ve mli~sseseler nn_nıına istasyona 2 - Tahmin edilen bedeli 1500 li-

Ta . d'I b d r (l62gelecek 6000 ·ton malzemenın vagonlardan 
l (ıso~ı)nk~l 1 cnh : ~71 1 iıindirme bindirme hamaliye işinin açık ek· 

olan , 9 · 
1 0 no u • • • USiltmesi 9-10-939 saat 15 de Ankara leva

r.n - 9., \rihine rastlıyan salı g :um imirliii satın alma komisyonunda ya-
1 J de kjPlı z~rfla alınacak~ır. pılacaktır. 

2 - lktemınatı (1~20) lır~ <153 ı - Muhammen bedeli 2400 lira ilk te
o!up şartQı.mesi h~r gun komıı;yo~minatı 180 liradır. Şartnamesi her gün ko
rası:ı: 01irlk ahn~bılir · misyonda görülür. İıteklilerin kanunt ve-

3 - ste~merın 24?0 &ayılt kan-'ııika ve teminatlariyle belli vakitte komis-
rifa~ı daltlınde tanzım edece~ıc:ıy0nda bulunmaları. (476!1) 14i34 
teklıf ~ehuplarmı en geç beli~ gu . 
atten hır saat cveline kadar Kası\) em lh h kk "'da 
bulunan ~omisyon başkanlığına vq']esap m uru san a in 

(7719-4925) " A , 0 

Z . ~ I Konya Twnen Sorgu H&kimlı-
eytı n yagı a ınaığinden : 

ı;non n.1a· Gmlı:.)vlnnn.TtnT· ~ 934 yılında Kar!iman piyade alayında 
. . . , ucrctıe ıstıhdm edılen hesap memuru lh-

1 - Tahmın. edılen ~ede)~ (37.·ıanın ikametgahı ve halen nerede bulun
o~an (75.000). ~ılo zeytın yagı 17 "duğu meçhul bulunduğundan derhal Kon
rın - 939 tarıhıne rasthyan aalı .. ıryadaki tümen ııorgu hikimliğine müracaat 
1~.30 dıı kaı>alr .zarfla alınmak uz etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak-
şıltmcye konulmuştur. · t kd' d h kk d k • 2 İlk t · (2818) 1. (l sı a ır e a ın a as erı muhakeme u-

-. cmı~atı .. ı~a ·sulü kanununun 216 cı maddesinin tatbik 
<ılUP ı•rtnanıes ıhcr. ~n komııy'?~ edileceği lüzumu ilan olunur. (4847) 14804 
kuru3 bedel mukabılınde alınabılı 

3 ._ lste lilerin 2490 sayılı S d ..., 1 k 

radır. 

3 - İlk teminatı 112 lira 50 kuruş 
olup Banka mektubu veya vezne mak
buzu ve hazine tahvili teminat olarak 
kabul edilir. Yalnız tahviller de mak-
buz mukabili hazineye teslim edile
cektir. 

4 - İhalesi 4-10-939 çarşamba günü 
saat 15 tedir. Buna ait şartname mü. 
enese Direktörlüğünden bedelsiz o-
larak verilir. ' 

5 ...! 2490 sayılı kanunda yazılı şart-

İan gün ve .saa~te zir~at Vekaleti Mu
hasebe Müdürlüğünde toplanacak o
lan aatınalma komisyonuna müracaat 
etmeleri. (4693) " 14565 

ASKERi FABRİKALAR 
tarifltr dahilinde tanzim edecek!• a e ya g 1 a 1 naca 
palı teklif ıncktuplarını en gec b A k Le . . ~. S 
ve saatten bir saat eveline kadar n ara vazım Amırlıgı Satın 0 ton yonga Satılacak 
pa$ada bulunan komisyon baııkAlma Komisyonundan : 
vermeleri. 1 - Islahiye ve Maraş carnizonlarr ih- A k 

(7720·4927) _tiyacı ic;in 30740 kilo sad_vağı kapalı .zarf- s eri Fabrikalar Umum Müdiır· 
___...._....... la eksiltmeye konulmuştur. lüğü Merkez satm alma komisyo-

HARİT UMU M · Muhammen bedeli 31354 lira 80 kuruş. nundan: 
A M '-tur. Eksiltmesi 13-10-939 cuma günü saat !3eher kilosuna 75 santim fiyat tahmin e-

1 - Seferberlik şubesi müdürlü -
ğünde 75 lira ücretli bir yer için mü
sabaka ile memur alınacaktır. Müsa -
baka 10-10-1939 günü saat 14 de veka
let binasında yapılacaktır . 

2 - Müsabakaya girebilmek için en 
a~ağı orta mektep mezunu olmak, ya
zı makinesiyle iyi derecede yazabil
mek ve memurin kanununun dördün
cü maddesinde yazılı şartları haiz 
bulunmak lazımdır. 

3 - İsteklilerin 9-10-939 gününe 
kadar belgeleriyle birlikte vekalet zat 
işleri müdürlüğüne miiracaatları. 
(4971) 14925 

JANDARMA 

Satılık eşya 
Jandarma genel komutanlığı An· 

kara satın alma komisyonundan: 
Aşağıda miktarı yazılı üç kalem 

eşya 9-10-939 pazartesi giinü saat 14 
de komisyonda satılacaktır. 

Kunduralar jımdarma subay okulu
na ve tenekeler de komisyona müra -
caatla görülebilir. Arttırmasına gir -
mek istiyenlerin tam vaktinde ko -
misyona başvurmaları. 
210 Tane Boş benzin tenekesi 
27 Tane Boş cila kutusu. 

125 Çift Eski erat kundurası . 
(4955) 14924 

Hatay Gü.mrü.k Muhafa:::a Taburu Satın Alma Komiı;yor.undnn 

Cinsi 

Şeker 

Bulgur 
Kuru fasulya 
l\'iercimek 
Zeytinyağ 

Patates 
Pirinç. 
Kuru soğan 
Nohut 
Sadeyağ 

Sabun 
Saman 
Kuru ot 
Odun 
Arpa 
Sığır eti 
Un 

.Muham!llen Muakkat 
Miktarı Bedeli teminat İhalenin gün İhalenin ne 

Kilo Lira Kş. Lira Kş. ve saati suretle yapılacağı 

3150 
15350 
14475 

4975 
2125 

11900 
8775 
4125 
8850 
3800 
4125 

135500 
201800 
925500 
2i0000 
55000 

150000 

945 
1228 
1737 

348 25 
850 
952 

2544 
165 

75 

531 
3534 
1237 50 
2032 50 
8072 
9255 
8505 
90~5 

12225 

70 83 16.10.939 Sa: 10 da Açık eksilt. 
92 10 .. .. ı l de " n 

130 28 " 
26 12 .. 
63 75 17.10.939 
il 40 

190 86 
12 38 

.. .. 
,. 

39 83 18.10.939 
265 05 
92 81 

152 44 

.. .. 
605 40 19.10.939 
694 
637 
680 
915 

13 
88 

.. 
63 20.10.939 
88 .. 

,. 14 de 
.. 15 de 
.. 10 da 

.. 11 de 
,, 14 de 
,, 15 de 
,, 10 da 
.. 11 de 
,. 14 de 

.. 

•• .. 
.. 

•• .. .. .. .. .. 
" .. .. 

.. 15 de ., .. 
,. 11 de Kapalı z. 

.. 15 de .. " 
.. 16 da ,. .. 
•• 1 ı de .. ,. 
,. ı 5 de ,, ,, 

1 -H tav EYiimrük muhafaza ta urunun seneJ'k erzak (un mayıs 940 niha 
V" ı,,c ka' rclır) ihtiyacı yuhırıya çıl.:arılmıs olup yazılı ~iinlerde Antakya 
ela Gö'm"ük mu!rfaza taburu satın alma omisyonunca ihaleleri •apılacak 
tır Bu r 11 c:11st=!ki Mrt am•ll'r mMı:rır'wM;syonda her zaman görülebilir . 

2 - Talip han~i ervıtc1 e.rın ih leı;;ne p,irece tse o erzaklar için gerekli 
teminatı m11vakkatavı fs enderun giimrük1eri başmüdürlüğü veznesine 
yatır;ac;ı . ve 1'arıgi ir leve ait oldıı~unu tı-minat makbuzunda tasrih etti· 

recck ve il:ıale aııtinrlen öne~ komisyona müracaat edecektir. 14926 

kası. ve bu i~c ait olmak Ü1t"rc afıa ı 3 - Muvakkat teminat 
Miidiirlüğünden alacakları fenni e.h . liradır. 

( 302 ) 

liyet vesika!ariyle birlikte her pazar
tesi ve perşembe günleri saat on beş· 

P. T. VE T. MÜDÜRLÜGÜ ı te daimi encümenine gelmeleri buneı 
---------·------- mahsus ke.,lf ve şartnameyi her gün 

4 - Şartnamesini görmek isteyen
lerin her gün Encümen kalemine 'Ye 

isteklilerinde 20 / 10 / 939 cuma 
günü saat on buçukta Bele<liye En
cümenine müracaatları. 

10 Adet bisikfef almacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 

1) İdare ihtiyacı için (70) adet bi
siklte açık eksiltmeye çıkarılmıştır. 

2) Muhammen bedeli (4620), mu
vakkat teminat (346,5) lira olup ek • 
siltmesi, 16 teşrini evel 939 pazartesi 
günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler, muvakkat teminat 
makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanu.ni vesikalarının hamilen 
mezkur gün ve saatte o komisyona 
müracaat edeceklerdir. 
'4) Şartnameler, Ankarada P. T. T. 
levazım, İstanbul'da P. T. T. levazım 
avnivat 1sub~si müdürlüklerinden be
cıeJsız o arak verilecektir. (410Y) 

14111 

Hük bandı alınacak 
P. T. T. Umum Müdürlüğünden: 
l) İdare ihtiyacı için 100.000 adet 

bük bandı kapalı zarfla eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

Nafıa Müuürlüfründe görebilecekleri. 
(4572) 14512 

Şoşe ve menfez inşası 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara • Gerede yolunun 103 + 800 
126+800 ikinci kilometreleri arasın
da yapılacak şose ve menfez inşaatı 
kapalı zarf usulile eksiltmeğe konul
muş isede vakti muayyeninde talip 
çıkmadığından 2490 sayılı kanunun 
40 ıı;ıcı maddesine tevfikan 8/9/939 
tarihinden itibaren bir ay müddetle 
pazarlığa konmuştur. 

Keşif bedeli (161940) lira (44) ku
ruştur. 

Muvakkat teminatı (9347) lira (03) 
kuruştur. 

İsteklilerin teminat mektup veya 
"."'"7'ı..1o~ ••. \i~aa\ odtı.31 vc&\ka&ilc bu il} 
ıçın Nafıa Müdürlüğünden alacakları 
fenni ehJiyet vesikasile birlikte her 
pazartesi ve perşembe günleri saat on 
beşde Vilayet daimi Encümenine gel
meleri. 

(4941) 1491g J 

Mecra inşaatı 
Ankara belediyesindon :,. 
1 - Cebecide askeri hastanesinden 

mülkiye mektebi önündeki mecra ile 
Harbiye mektebi civarında inşa edil
mekte olan kışla' sularının ana mec • 
raya bağlanması işi on beş glin müd
detle açık eksiltmeye konulmuştur. 

2 - Muhanunen bedeli (6356,05) Ji. 
radır. 

3 - Muvakkat teminat (476,93) li
radır. 

4 - Şartname ve keşif defterini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve istekliJerin de 20-10-939 
cuma günü saat 10.30 da belediye en• 
cümenine müracaatlar 
(4942) 

Satılık otobüs lôstikleri 
Buna ait ke if ve şartnameyi her- A k '-~ 
· N n ara _,lediyesinden:' giın afia Müdürlüğünde görebile-

cekleri. 14513 Adet 

Köprü ve menfez inşası 3ıo 
210 

Ankara Valiliğinden : 108 
150 

Bezi çıkmamış diş lAstik 
Bezi çıkmı§ dış lastik 
Tamam iç lastik 
Kilo parça iç lastik 

10 da yapılacaktır. dılen 50 ton yonga askeri fabrikalar umum 

f B k 
' 

k 1 2 - Bu sadeyağına ait şartname Anka- müdürlüğü merkez 1atrn alına komisyo • a em erza i 101ta. İstanbul ve Diyarbakır Lv. amirlikleri nunca 16-10-1939 pazartesi günü saat H de 
Ye Adana askeri satınalma komisyonların- açık arttırma suretiyle satılacaktır. Şart-

liıarta Genel Direktörlüğüıa her gün. görebilirler. na~e pa.rasız olarak komisyondan verilir. 
1 -- Iiarta Gn. Drk. lilk kıtası • 3 - T_alıpl~r 249~ .•ayılı kanunun 2, 3. Talıplerın muvakkat teminat olan 28 li

tiyacı için 18 kalem erzak açık ek~~ddelerı.ndek.ı ~eraıt_ı haiz oldukların1 ra (13) kuru~ ve 24'90 uyrlı kanunun 2 ve 
konuınuatur. daır vesaıkle ılk .temınatlarmı havi teklif 

1
3. maddelerindeki vesaikle mezkür gün ve 

2) Muhammen bedel (7500), muvak
kat teminat (562,5) lira olup eksilt
mesi, 26 birinciteşrin 939 perşembe 
günü saat (16) da Ankarada P. T. T. 
umum miidürlük binasındaki aatınal
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3) İstekliler muvakkat teminat mak 
buz veya banka teminat mektubiyle 
kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi ka
palı zarflarını o gün saat (15) e kadar 
mezkur komisyona vereceklerdir. 

Keşif bedeli (49059) lira (93) ku
ruştan ibaret bulunan Ankara - İstan
bul yolunun 150+000-152+696 ıncı ki
lometreleri arasındaki köprü ve men
fez inşaatı kapalı zarf usulile cksilt
meğe konulmuş isede talip çıkmadı
ğından 2490 sayılı kanunun 40 ·inci 
madesine tevfikan 8/9/939 tarihinden 
itibaren bir ay müddetle pazarlığa 
konulmuştur. 

1 - Yukarıda yazılı dört kalem is
timale gayri salih otobüs lbtiğine ta
lip çıkmamasına binaen pazarlıkla sa
tılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (4465) lira
dır. 2 ..- '.E:ksiltme 4 • ilktesrln • 9mektı;plarını bellı ııaatten en az bir saat saatte komisyona müracaatları. 

sa11tbs tünü saat 10.30 da Cebecevvelıne lradar vermiş bulunacaklardır. (4998) 14911 
Gn. JJrlt.. lük binasında Sa. Al. K (4845) 14-818 - ----------
pılacaktır. 

3 ..- lriuhammen bedeli tutarı 2 
62 k1lruş, muvakkat teminatı 197 Sığır eti ve odun ah nacak 

4) Şartnameler. Ankarada P. T. T . 
levazım, lstanbulda P. T. T. levazım 
ayniyat şubesi müdürlüklerinden be
delsiz olarak verilecektir. Muvakkat teminatı (3679) lira 50 

kuruştur. 

3 - Teminat (669,75) lir.!Klır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyen. 

!erin her gün encümen kalemine ve 
lastikleri görmek için de otobüs işleri 
müdürlüğüne ve isteklilerin de 6·10· 
939 cuma güni! saat 10.30 da bele<liye 
encümenine müracaatları. 

kuru' Olup banka mektubu veya A k L A • ı· -· 5 
(4374) 14370 

makbuzu kabul olunur. n ara e~azmı mır ıgı atm Alma Komisyonundan : 
't - 'l'aliplerin yazılı gün ve sa 1 - Aşağıda cıns v:e miktarları yazılı ve ihale günleri muvakkat teminat miktar • 

minatlarıyle beraber konıiıyona ıı ları ~az~lık erz~k ve saıre kapalı ve açık olarak eksiltmeye konulmu5tur İstekliler oart-
(•511) nfbe e~. komısyon~an bed~lsi~ alabilirler. İstekliler belli gün ve saatt~n bir saat evel 

ANKARA V ALİLİCI 
---- fc apta 1 anun tarıfatı daır_esınde teminat mektuplariyle teminau muvakkatalarını 
__ astamonu satın alma komısyonuna müra caatlan iliin olunur, 

BÜYOK MİLLET MECI Cinsi miktarı lhale günleri ~~aTe~~~at 
Sığır eti 

Kok kömürü a.ınaı oaun 

104-000 

137000 

-·------···· 
4 • 1. Ci te$. 
Saat 8.30 da 

4 - 1. ci teş. 
Saat 8.30 da 

2038 00 

1798 13 

Tah. edi. be. 
Lira Kr. 

27040 

23975 

Okul binaSI yaptmlacak 
Ankara Valiliğinden : 

Tii"kiye Büyük Millet Mc 
dare lieyetinden: 

ı - Kapalı zarf usulü ile 
\>e 111iiştemilatı kaloriferleri iç 
}rüz) ton kok kömfr;ü satın ahı 

(4656) 

Un alınacak· 
Anliara Leva:um Amirliği Satan Alma Komisyonundan 

Mamakta yapılacak üç sınıflı ilk 
okul inşaatı kapalı zarfla eksiltmeye 
konulmuş ise de talip çıkmamasın-

145gg dan dolayı 2490 sayılı kanunun 40 ın
cı maddesine tevfikan 5-9-939 tarihin
den itibaren bir ay müddetle pazarlı· 
ğa konulmuştur. 

tır. l T"' • Ad 
2 Ş t . M ı· d . - umenın apazarı, Tuzla, Gebze garni:ı:onl:trının bir senelik ihtiyacı oları 

.. ::: .. ar namesı . ec ıs ~ı: aşafıda miktarı, Iiatı, tutan ve ilk inancası yazılı un kapalı .zarfla a 1 "' 
durlugunden hedelsız alınabılı caktır. yrı ayrı a ın.-

3 - Muvakkat teminat ı .. 2 - Kapalı zarfla. eksiltmesi 17 Birinci teşrin 939 salı günü saat 15 de tzmit'te 
(390 ·· .. ) . ( tumen satınalma komısyonunda yapılacaktır. 

. uç yuz doksan lıradır. 3. - Şartnamesi he.r gü~. Ankara, İstanbul, Eskişehir Lv. amirlikleri satın alma 
nııt banka mektubu) olacaktır. komısyonunda. ve .1zmıt~e ~~men satıı: alma komisyonunda görülebilir. 

4 - Eksiltme 16 - Birincit k 4
1- ls;eklıler!" b;llı ~n ve saatınden bir saat evvel ilk inanealarını ihtiva eder 

1939 pazartesi günü saat 15 d apa ı zar.larını zmıtte tumen satın alma komiliyonıına vermeleri. 

yük Millet Meclisi İdare Amir 5 - M cvkii Kilo Kr. St. iir~n L" İnaKncası 
. ıa ~~ 

yetı odasında icra kılınacaktır Ad ---·- - --
apazarı 390000 12 50 4g750 

S - Kapalı zarfların ihale g Tuzla 132000 12 50 16500 3656 25 
:ıt (14) de kadar makbuz mukı Gebze 168000 12 50 21ooo ~~~~ ~~ 
1e tevdi edilmesi Hizımdır. 690000 ---

6 - Taliplerin 2490 sayılı k< 8~~!~20 (4857) '1468 75 
2 ve 3 üncü maddelerinde yazı 3 • h. • 1 k 
katarı birlikte getireceklerdir. nevı ayvan yem 1 a ınaca 
(4921) 

Ankara Levazım Amirliği satına1ma komisyonundan: 

1 - Talipler her ıün §artnameyi Nigde de tüme nsatın alma komisyonunda g 
LEVAZIM AMiRLİ( ve param alır. . . oıu 

2 - Kapalı zarf ıle. yapılıın ıhale ~uay yen saattan bir Hat evetine ve teklif ,., 
tuplarını mezkur komısyona vermelerı ilan olunur, m · 

Un ahnacaı ihalenin sekli (4991) a910 
İhale yeri 

Keşif bedeli (14454) lira (87) ku . 
nıştur. 

Muvakkat teminatı (1084) lira (12) 
kuruştur. İsteklilerin teminat mek -
tup veya tnakbuzu, ticaret odası vesi
kası bu iş için Nafıa Müdürlilğünden 
a1ac.ak1arı fenni ehliyet vesikalariyle 
birlıkte her pazartesi ve per~embe 
günleri daimi encümenine geln:ıeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her 
gün Nafıa Müdürlüğünde görebile . 
cekleri. (4571) 14511 

Şose ve sınai imalôt 
Ankara Vali!iğinden : 

Ankara - Çerikli Sungurlu yolunun 
8 f- 500 • 13 + 000 inci kilometreleri a· 
rasındaki (24170) lira (58) kuruş ke· 
şif bedelli şose ve sınai imalat inşaatı 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeğe konul 
muş ise de; talip çıkmadığından 2490 
sayılı kanunun 40 ıncı maddesine tev· 

Ankara Levazım Amirliği C' · 
Alma Komisyonundan : ~ 

it ıarf usulü 
Kilosu 

Nifde As. Sa. Al. Xoaıiıyonu fikan 8-9-939 tarihinden itibaren bir 
Muhammen bedel İlk temi. İhale giin saa~ ay mUddet e pazarlığa konulmuştur. 

l - Elmalıdaki kıtaatın senelik Yulaf 
olan 270.000 kilo un kapalı zarf Kuru ot 
le eksiltmeye konulmu&tur, Saman 

720000 
442000 
300000 

36000 2700 -- ·-- Muvakkat teminatı (1812) lira (80) 
19890 1491 18-10·939 16 da kuruc:tur. İsteklilerin teminat mak. Çarşamba ı 
6000 450 18-10-939 16 da b~ veya mektubu, ticaret odası vesi· 

İsteklilerin teminat mektup veya 
~~kbuz, ticaret odası vasikasile bu iş 
ıçın Nafıa Müdürlüğünden alacakla
rı fenni ehliyet vesikasile birlikte her 
Pazartesi ve perşembe saat 15 de 
daimi Encümenine gelmeleri. 

Buna ait keşif ve şartnameyi her
gün Nafia Müdürlüğünde görebile-
cekleri. (4574 14514 

ANKARA BELEDiYESi 

Yulaf ve kuru ot alınacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Temizlik ve sıhhat işleri hay
vanatının bir senelik yem ihtiyacı için 
alınacak olan (67525) kilo yulaf ile 
54.020 kilo kuru yemlik ot on beş gün 
müddetle ayrı ayrı açık eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Yulafın muhammen bedeli 
4389,12 lira ve teminatı 329,18 liradır. 

3 - Otun muhammen bedeli 2701 
lira ve teminatı 202,58 liradır. 

4 - Şartnamesini görmek iatiyen -
!erin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 10-10-939 salt günü sa
at on buçukta Belediye enclimenine 
müracaatları. ( 4702) 14699 

Akümülatör ve saire ahnacak 
Ankara belediyesinden:. 

(4943) 14921 

Bir kamyonet alınacak 
Ankara belediyesinden: ıı 

l - Belediye hizmetinde kullanıl -
mak üzere alınacak o]an bir adet kam 
yonete talip çıkmamasına binaen ek • 
siltme on gün uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (206,25) li
radır. 

4 - Şartnamesini görmek istiyenle 
rin her gün encümen kalemine ve is • 
teklilerin de 6.10.939 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine müra • 
caatları. 

(4946) 14922 

89 kalem müteferrik malzeme 
ah nacak 

Ankara belediyesinden:• 
l - Su işler iiçin alınacak olan 89 

kalem müteferrik malzemeye talip 
çıkmamasına binaen eksiltme on gün 
uzatılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (2928) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (219.60) lira 
dır. 

1 - Otobüs idaresi için alınacak 
olan 100 adet akimülatör ile 30 adet 
göz kutusu ve 2000 adet menfi ve 
müsbet plaka ve 2000 adet separatör 
on beş gün müddetle açık eksiltme
ye konu !muştur. 

2 - Muhammen bedeli ( 4020 ) 
liradır. 

4 - Şartname ve malzeme listesini 
görmek istiyenlerin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 6-10-1939 
cu~ gü~ü sa~~ (10.30) da belediye 
encumenıne muracaatiarı. 

(4947) 
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T. C. ZİRAAT BA KASI 
Kuruluı tarihi : 1888 

Sermayesi ; 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

Para b'r•ktirenJere 28.800 Jira 
ikramiye verecek 

Ziraat Bankasında Kumbaralı ve il '•arsız Tasarruf hesanlarmda 
en a.z 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kuı .ı ıle aşağı· 
daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır : 

4 Adet l.000 Liralık 4.000 Lira 
4 • 500 • 2.000 .. 
4 .. 250 • 1.000 .. 

40 .. 100 .. 4.000 .. 
100 fi 50 • 5.000 
120 • 40 .. 4.800 • 
160 • 20 .. 3.200 .. 

DİKKAT: Hesaplarındal{i paralar bir sene kinde 50 Ji. 
radan &§ağı düşmiyenlere ikramiye çıldrğı takdirde % 20 
fazla iyle verilecektir. 

Kur'alar senede 4 defa, l Eylül. 1 Birincik5.nun, ı Mart ve 
I Haziran tarihlerinde çekilecektir. 

HAVA SEFERLERİ 
Devlet Hava Yollan Umum Müdürlüğünden : 

1. tc rinievel 1939 tarihinden itibaren işarıahire kadar tayyarelerimiz 
11.§?ğıda yazılı saatlerde hareket edecektir. 

(Pazardan maada her gün) 

Ankaradan hareket 
Saat Dakik&----~ 

14 00 
İstanbuldan hare ket 

Saat Dakika 
9 30 

Ankaradan hareket 
Saat Dakika 

14 10 
Adaoadan hareket 

Saat Dakika 
g 00 

latanbuldan hareket 
Saat Dakika 

9 20 
lznıirden hareket 

Saat Dakika 
14 05 

lstanbula muvac;alat 
a. _... ... - .. 

16 00 
Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika 
11 30 

Adanaya muvasalAt 
Saat Dakika 

15 20 
Ankaraya muvasalat 

Saat Dakika 
11 10 

İzmire muvasalat 
Saat Dakika 
11 10 

tstanbula muvasalat 
Saat ~ Dakika 

15 55 

İzahat almak için acentalara ve meydan müdürlüklerine müracaat edil-
mesi. (4900) 14849 

..1ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı1L. - -- ------• ----------------------------------------

JÜRK HAVA KURUMU 

Büyük Piyangosu 

Büyük ikramiye 200.000 lira 
Alhncı keşide 1 f İlkfeşrin 939 dadtr 

Bundan baıka: 40.000, 25.000, 20.000 liralık ikramiye· 

lerle 200.000 ve 50.000 liralık iki adet mükafat vardır ••• 

-----------------------------------
'=i111111111111111111111111111111111111111111111111i1111111111111111111111111111111~ 

f"' ............. ,.......................................................................... .. ..... ı · 
Bir tabelaci aranıyor 

ı 

1 

Türkiye Demir ve Çelik Fabrikaları Müessesei Müdür- } 
lüğünden : 

J lirnya kadar yevmiye ile bir tabelacı alınacaktır. 
Karabük'te müessesemize müracaat olunması ilan olunur. 3562 

.. :. ..................... .._ ................. _,, ..... " ........................... '"''' '"'' "'"' '' '"''''"''''""""''' "' 

..11111111111'' 3 inci keıidenin büyük ikramiyesini 111111111111 ıa. --------------
ULUS PİYANGO Gİ}ESİ KAZANDIRDI 

50000 L İ R A L 1 K 

---------- -: Büyük ikramiyeyi 20431 No.lu biletle Çankırı Cad. Ni de Bak - _ 
: kaliyesi yanında ayakkbı boyacısı 'Mevlüt oğlu Mustafaya kazan· : 
E dı m":tır. 3000 liralık ikramiyeyi de Bakkal Mehmet kazandı. Ad· : 

~1111111 res; Yeni sinema y_amnda "ULUS P .YONO_Q Gi~esi,, u1111ır 

Sahlık : 
Satılık - !çcebecide, mülkiyenin üs 

tünde köylüler sokağında 3 katlı, 100 
lira iratlı Ra idin kargır apartmanı 
içindeki sahibine müracaat 3311 

Satılık apartman - Yenişehir bul
van üzerinde yedi daireli konforlu 
480 lira iradlı okaziyon tel 2406 bay-
ram c;addesi No. ı. 3531 

Satılık arsa - İstasyon arkasında 
istimllik haricinde imarca parsellen
miş 'İn aata hazır metresi iki liradır 
Tel 2406 bayram caddesi No. ı. 3532 

Satılık apartman - Cebecide yedi 
daire iki diikkanlı 350 lira icarlı be
delinin % kırkı borç tel 2406 bayram 
caddesi No. 1 3533 

Satılık apartman - Şehrin merke
zinde en işlek yerde beş kat dört dai
reli bedelinin % kırkı borç 220 lira 
irath tel 2405 bayram cadde.si No. ı 

3531 
Satılık - Ehven fiatla sntılık ştk 

bir çocuk arabası telefon "3411" de 
Hüsnü İnal'a müracaat edilmesi. 

3536 
Satılık iratlı apartman - Atatürk 

bulvarında ayda ( 1200) lira icar geti
rir bir apartman satılıktır. 

Sanayi cad. No. 82 Tc;l: 1953 355~ 

Satılık bina - Havuzbaşında Mali· 
ye şubesi binası (800) metre arsasiy
le satılık ır. Yiizde kırkı pe in üst ta
rafı taksitle ödenecektir. Sanayi cad. 
No. 82 Tl. 1953 3555 

Satılık apartman - Maltepecle as • 
falt yol üzerinde gayet havadar bir a· 
partman satılıktır. Sanayi Cad. No. 
82 Tel: 1953 3613 

Kiralık. - İsmet İnönü caddesi 37 
mü talcil villa - muntaram ağaçlı bah
çe içinde iki büyük salon bir büro üç 
yatak odası iki hizmetçi odası sandık 
odası çamaşırlık kömürlük - garaj • 
lüks tarzı inşa - kalorifer, §Ömine -
parke • büyük çift pencere]er • zil -
Telefon • anten bilcümle sair konfor 
Tl: 1900 3519 

Kiralık - Yenişehir, Mimar Kemal 
Mektebi civarında, Okula sokağı No. 
18 de konforlu (5) oda bir hol. Tel; 
5721 3528 

Kiralık daire - Yenişehir Bakan. 
Jıklar kar~ısı Konur sokak No. 9 orta 
kat mi.istakil 5 oda l salon konforlu 65 
lira. Telefon 1265 3529 

Kiralık - Kazım Özalp Cad. de 
bahçe i~inde kalorifer ve mobilyalı 
sabık ispanya sefaret binası kiralık. 
tır. İzmir Cı.l. si 2412 ye müracaat. 

3530 

J(ir.?./ık. - 2 daire ehven fiat, Yeni
şehir M.imar Kemal mektclıi üstünde 
1'iire S. 5 No. apartmanda 3 er oda ve 
saire . 3538 

Kiralık - Fiat mü~ait yer merkez 
ç.1rşı içi daire teşkilatı fevkalade • 
Kızıla}" kar«ısında ernciler caddesinde 
PAŞAKAY apartmanına müracaat. 

3541 

Kiralık - Ankaranın en güzel ye
rinde Kızılay karşısında ernciler cad
clc:sinde PAŞAKA Y apartmanın a ki-
ralık daireler. 3542 

Kiralık odalar - Aile yanında yal
nız Bayan için Bakanlıklara yakın 
yerde - Kızılay karşısında emciler cad 
desinde: 8 Telefon: 3997. 3543 

Kiralık oda - Aile nezdinde tıı Ata~ Birinci Sulh P.uk~ ıilklo:ııi. 
bayan için konforlu 1 oda 25 liray-..lfntle~:. ,. . . . ~ h 
Yeniıııehir K<lıım Özalp Cad. K --'•"" K.~ ·ın uı nehce nahıy~sı bğf-1 Aı. t • 

.,. · e~ koyunden ~ :ıurnarada Mchrıı'1 • • 
Ap. Kapıcıya müracaat. 3600 ılağa; t 1' 

Aııkısn deCter rlığı vekili a~ 1 ~· 
K.irsl11c er - Yenişehirde Karanfi::Ut Genye tara:fmdıın aleyhinlıe ~'·•ıı 

sokağında 33 nuınerah 7 odalı ~e kato:!._.!. ra 60
1 kunıdş ıılacak diva~!:i~~

1· 
. • . • ....... ,a o an uru~ında pw _ 1_ :ıı 

rıferlı bahçe ıçınde konforlu bir ebeçh11~'Y_:tine binaen tobligauıı rlP~. 
kiralıktır. Evdeki bekçiye ınüracaaf.ığı ~orulerek ll5ullln 141 inci ;fv,1,tıı 3601 nudbınce ve 20 gün mtıddetle ~ 

önderilmesine mahkea?ece karJf •tr ' 
Kiralık - Demirtepe Fevzi Çak ~Le ve ı.lııruşnada "ıs:rn-93'1 ~~~e 

mak sokak: No. 5 de 4 oda ı hol taı:'ilnii aat. 10 nıı talik edilnıi ·11~1 •. 
• . rı.n yevmı m~xl·ürda rnahke~t. ~aı 

konfor. Bahçe ve saıre aynı eve milazır bulunmadııhnız veya p· \ff~ıı to~. 
racaat. 3612 ermediğinlz takdirde nııı.hk~tıııı k c:. 

ben bakılacatı tebliğ makaııııtl~ 365lıııı 
Kiralık daire - Nafıa Bakanlığlmıık üzere ilin olunur. ~ 

karşısında otobüs durağında Özge T b 1 ı 
Ap. kalorifer ve parkeli garajlı, ga Q C e Q f nQC0 ( 
rajsız dört oda ve müştemilatı. Kap Tek ·ı Ok 1 M"'d" -·~d.,. .. nı r ı.ı u u uı-ltıS -oı: 
cıva muracaat. 3617 Mu"'hend' k k' in - ıs ·ısını ma ıne ve ~ 

JO liraya kiralık müstakil kat - KJbeJerine alınacak talehenin du ill 
vaklıdere Fransız sefareti karşı ın~tihanları te rinievvelin ikinci ~t 
dört oda. su, elektrik, havagazı. Teı~si günü saat dokuzda Yıldıtdaki t.. 
fon: 5843 3518 ul binasında yapılacaktır. (7549-4815) 

14753 
Acele satılık - İki ev bir ana k 

sap ve bakkaliye dıikkanı. Müracaa _.......--. 
Demirli Bahçede bakkal Adil Pe ·i~llllllllllllllllfllllllllllllflll1111 1~ 

3619 Daktilo ursu i 
Kiralık - Bahçeli evlerde l>üyt :: 

tip kaloriferli 92 No.lu ev kiralıktı 63 iincü devre•ine ilk ıeş ·~ 
rinin ilk haita!lıııdöl :: 

Bir haya na kiralık oda - Aile ya ba~lı.yacaktır. Tahsil aranflllll - ~ 
nında, B.!ıkanhklar karş1sında büyt sızın herkes alınır. ffilR) J'! ·~ 
lıir o<la (2 inci kat) 18 liraya Tel da diploma verilir. J3eJedi)'t '1· ~ 
1440 Fevzi. 3522 rasında Hanef apartınanı No. a 

K- T d h k f' 4 Tel; 3714 ~ ıra ık - 4 .0 a 1 0 ~ tam on ~hlllllllllllfllllfllllllll11J1ffllllfl" 
Havuzbaşı İzmır caddcsı No. 21 36-------------~ 

Kiralık - Kavaklıdere Güven ev··--••m:•••••-•••111\ 
ri No. 31 de 6 oda 2 hol müstakil ko 
forlu Ev. Tel: 5031 - 204 362 

Kiıa/ık mü.~tııkil ev - Bahçeli evler 
peınlıe tiplerden 86 No. altı oJa gcı 
bahçe Telefon :HSS den altı numara 
tenccck . 3631 

Kirahlc - Dikmende fevkalade manr 
ralı 6 orl:ılı baelı iyi su çe1meli SZ No. 
e~· 30 lira. 

Müracaat: Dikmen kahvesi, Bekçi \ 
ya içinılekiler. 3635 

En nefis bisküvi, çiko .. 
lata ve şekerletııelet' 

BESLER 
Fabrikasının Ankara'

1

da yeııl a.. 
çılan satış şu besinde buJıırıur. 
Adres: Ankara Anafart~Jar cad • 
desi Orman Çifliği satıt mal- -

zası karşısında No. 
Satılık - Ucuz arsalar istasyon ar- Kiralık - 3 oda suyu dahil 43 lira Kir/ık Ap. - 4 oda, hol, konforlu d 

k re. Maltepe asfaltı, köprübaşı No. 37 g( 
RekHim fiyatlarından iatlfade 

asında asfalt üzerinde Sanayi c:ıdde· tuna cad. Yiğit Koşun sok. No. 15 i mck icin ir;indekilere, görüşmek için T 

si No. 82 Tel: 1953 3614 kinci kat. 3549 1616 • 3637 ••••••••ı••lllll~~~ 
ediniz. 3661 

Satılık apartmanfar - Atatürk bulva 
n üzerinde irat getirir muhtelif apart
manlar satılıktır. Sanayi Cad. No. 82 
Tel; 1953 3G15 

Satılık - 38 model 13.5 beygir ku
vetinde sepetli Harley Davitson mar
kalı motosiklet acele satılıktır. Müra-
caat 3480 den 25 Tank 3625 

AC'tl~ satrlık v~ kiralık - Bahçeliev. 
!er: B. 4 yemek, yatak, misafir odaları 
eşyasiyle tam döşeli acele kiralık ve ııatı· 
l·I.••• T .. l•ln" · ?~ili 21;.•n 

Kiralık : 

Kiralık Daireler - Ersoy apart· 
manlarında Yenişehir otobüs garajı 

kar§ısı Bankalar caddesi No. 25 Nu
rettin Baki Ersoy müracaat Telefon: 
3654, 3710 3405 

Kiralık kahve ocağı - Ulus mey· 
danında Koçak hanının kahve ocağı 
kiralıktır. isteklilerin kapıcıya müra-
caatları. 3435 

Kiralık - Konforlu 4 geni oda hol 
ofis banyo su elektrik havagazı Mal
tepe Uludağ sokak sayı 7 1 ci kat Mal· 
tepe bakkalı Abdullaha müracaat. 

3437 
Kiralık - Bahçe içinde müstakil 

ev. lki oda bir bol, su dahil 37 Lira. 
Yenişehir son durak Aclakale cadde-
si 18/l Telefon 3i53 3138 

Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar 
şısında Karanfil ve Bilge sokağı kö
şesindeki apartmanda her türlü kon· 
foru havi daireler. Kapıcıya miiraca-
at. 3440 

Kiralık dafre - Yenişehir lsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sııne] Apartmanında beş 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kış daimi sıcak su her tarafı par
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiralıktır. Kapıcıya mü-
racaat. 3469 

Kiralık kaloriferli daire - Yenişe· 
bir, İzmir caddesi No. 10; 5 oda. ay· 

rıca büyük hol, hizmetçi ve sandık 
odaları ve ofis; kapıcıya mür. 3481 

Kiralık daireler - Yenişehir De
mirtepe Urunç sokak No. Z/1 apart· 
manda 4 er oda altlı üstlü büro olarak 
da kullanılabilir. Her zaman görülür. 
Tel: 1348 3518 

U L t1 S - 20. inci yıl. - Ne: 6525 

İmtiyaz Sahibi 

lakender Artun 
Umumi Neşriyatı İdare Eden 

Yazı tşleri Müdiirü 
Mümtu Faik FENİK 

Milcssese Müdilrilı Naşit tJLUÔ 

ULUS Baırmevi ANKARA 

) 

Kiralık d.-ıire - Halkevi karşısın -
daki apartmanda beş odalı bir daire 
kirahktLr. Kalorifer ve sıcak suyu 
vardır. Yerler Linoleum döşelidir. 
Telefon: 1915. 3551 

Kiralık - Güven evleri civarında 
asfalta yakın elektrik ve suyu olan 
yağlı boyalı evin birinci katı. Dahili
ye Vekaleti mutemedi Ahmet Yağcı
ya veya Güven bakkaliyesine müraca-
at. ~!:!:? 

Kiralık - Belediye civarında kon
forlu bir apartmanın bir odası bir Ba
yana ucuz fiyatla kiralıktır. Atatürk 
İlkokulunda Bn. Nimete müracaat. 

3556 

Kiralık apartman - Yenişehirde 
Atatürk bulvarında Tuna apartmanın
da be;ıer oda birer holü muhtevi iki 
daire_ Kaloriferli ve vebolitten geç
miş sıcak sulu. Dairelere, şirektlere 
büro için de verilebilir. 3557 

Kiralık - 37 lira Öncebccide o: ~ 
mekteple mülkiye arası arkaı;ında Baı J arı or Fi l rıçı 1n. 
turlar sokagında kasap ve bakkal kar . • ş Y. - ransızca, A ınA ktil 
ııında 32 N. 4 oda su dahil. 3639 tlı.ıce lısan Almanca Steno .c:ııı .. 0 

e biraz T .. l b"l b' ba aıı gun. 
A 1 k . · ı1ı y · _ ..... D'k urtçe ı en ır ~ rJI ce e ıra ı - cnışcnır ı men c b' k · t.ıs 

izer sokak. No. 3.A d:ı 3 oda ı hol ha.e ır aç saat çalışmak istiyor· . • 
gazr, elektrik, su dahil içindekilere müt F. F. rumuzuna mektupla mora~aat. 
caat. 3640 • 6Z4 
. Kiralılı - Büyük möbilycli oda ka Mütercim - Türkçe ve fran.s11C::~bi.. 

rıfer, telefon, sıcak su • Havu.r.baı;r, Sıi.lı:kın •akıf ve ınemlekctimi:ıin e<:rlib c. 
sal Ap. Kapı ı. daire 4, telefon 2315. iyetli miıesse elerinde çalışını'~ ifi '· 

364-4 genç bir mütercim bütün iÜ!1 .~tjra ~· 
: birkaç aaa: için iı anYQr· f\Y • 

Devren Kiralılctır - Etlik bair cıt 69 '36-ql 
ati.dl -ıııazuUl '"llU "-'"' »J uıl(~.uat' ._..ı.... 

Nevzat Anbarcıya müracaat. 3 fQ n IYOf : 
Kiralık - Postane cad. S4 Esen A.p..... b 

• _... .• 2 4 oc esa1.-
m~ tıcaret uuasr yanın ... a. ve Aranıyor _ Yazısı güzel· "' 
daıreler. 3646 • • .. ı~ca..t 

.llvetlı hır bayan aranıyor. 1"' b 
Kiralık b.~ - Geni~ 4. oda v ..... sabı•nafartalar caddesinde Kaaıbİf. or. 

prdrop ı bufe. her turlu konfor cıhıu fe>efon 1 tesisatı. ievkal&de nezaret. İç bak:al1sında Borsa acentası Paat 
kars111 K mlırmak sok. 4 Tel. 6046 3~4 7 3527 

Kiralık oda - Bayan için aile ııezd Bir Bayan te7,g§htar aratıl~ -.... 
<le banyolu ıüzel havadar Jşıklllr c • J{ııt'siy9 
Necati okulu yanında No. 23 Uğur •itnkalar caddesı Yıldız 353 
daire 2 içindekilere müracaat. 3650 .ağazasına miiracaat. Tl: 224Z 1 

Kiralık - Samanpazan Muııabe1 r A U d" dal .-ellobil. 
Kiralık oda - Bayan için aile ya· hall~i ok sokak No: 2. 4 büvük. oda i_. r~~yor :-- . ç o~t 0 1 • s, 

nında esyalı eşyasız banyolu Taşhan lon, 2 hela, . n:ıutba~. su, elektnk. ,'h mııstakıl bır daıre. Tel. ~ .. 
• ~ .. ' Tel: 1037. ıcındekılere muracaat.. ., r• 

cıvarı apda. mnracaat Tel: 1064 llüs- ucuzdur. 365L • 1~ bir 
·· 35~4 Aranıyor - Temız ku1Janı 

nu. / A ce/e Kirallk - Demirtepe Ernekk 'buz dolabı ve bir de Radyo ,,r.tl: 
K . l k y · h' S l~ 'k d da büyiik S oda l salorı 2 hol aıca r.. r92 

ıra ı ev - enışe ır e anı ca ı:uk . ulu, kaloriferli konforlu daire. ,ııo5. 
de i N o. 35 müstakil bahçe içinde. Gör 1•1: 3295 3652 ıf.t 

k · · ı ·· 5 t Bay ve bayan tezg~htsr sratJ V-.. 
rnc ~-çı·~ ıer ~U_? en sonra a~~ e Kiralık - Mobilyam ıı\itel bir oda jüracaat Yeni ehir Gari bulval1 ilt. 
ve, goruşmek ıçın Tel: 2350 ye mura- bay için kiralıktır. Y. şehir t met ln Nş 

3 
35~ 

caat. 3581 Cad Lozan alanı Emciler ı;okak No. lr apartman o. 31 - 3 . 

Kiralık konforlu odalar - İnhisar 
miidürlüği.i arkasındaki köşede yapı • 
lan Pansiyon Palas'ta kalorifer, sıcak 
soğuk su. Radyo ve Telefonu her fi -
yatta kiralıkodalar. 3585 

Kiralık A p. - Yenişehir, Yüksel 
Cad: Mimar Kemal mektebi kar ısı, 

bahçe içinde büyük salon. 4 büyük l 
kiiçük oda. Parke, konfor, 2 ci kata mü 
racaat. Tel: 3362 3594 

Kiralık oda - Aile yanında bayana 
tercih edilir. Mobilyalı, mobilyasız 

bir oda Ycnişehirde Orduevi arkası 
Dikmen caddesi. Telefon: 3655 3596 

Kiralık - 4 oda. Hol. Karaoğlan 

Cad. merkez Ap. 2 ci kat. Muayene, 
yazıhaneye elverişli. Kapısındaki ga-
zeteciden sorulması. 3597 

Kiralık daire - Kavaklıdere Tunali 
Hilmi asfaltında 83 No.lu apartmanda 
3 odalı her konforu olan bir daire u • 
cuz kiralıktır. 3598 

' M8 J 
Arıınıyor - Belvii Palu oteli t 0ıa 

Kiralık - Ehven. Bol gÜnC1li sıhhntımlında calışmak üıere fra11,ı:.ı'~ 1),, 

Jaire dörder oda. Maltepe ilk .durağı. ı' ur Türk vatandaşı bir Bayan a~ ı:. 
tün sokak nihayetinde yeni binalar li~dır • 
sı. Ouray Ap. içindekilere müracaat. • ~ ~ 
re ve bakanlıklara yakınlık. Ti: 16S.Anını!or - Co~u~ bakrmmdaıt r 

3657 tan bır dadıya ıhtiyaç vardır. Ht1i)h ıı 
mişehir Adakale caddesi No. ıs 1ı '6 • 

Acele Kiralık - fki veya bir oda Qı Asım Ailesine müracaat. 
yo ve mutfak. Işıklar caddesi Ilgar ap ~ 
manı kat ı. 3658 ....,,,,,,..... 

l(italık - Aile yanında B•yan ZA YİLER 
manzaralı ve ıı:eııiş balkonlu l oda. T ~ 
su, banyo dahil (10) Li. Yenişehir Z . 1 . T' . . orta k 
So: No: 19. Son kat. Tel: 3437 den : ayı - zmır ıcıırct_ lıı;esı . ıııı:ıc>i 

3659 ından 939 yılında aldı ım ta<ıdıkn ;lti~ı 
lybcttim. Yenisini alııcağmıdı.uı e '"" 

Kinı/rk - Bakanlıklar civarında K~n hükmı.i yoktur, 
36

S6 
fil sokak No. 37 4 geniş odalı daire u Rıı.ştü Sakızcıoğlu 
kiralıkur. Tl: 2274 3663 z . h d t 1 .. 8 324 tarib 'ı 

ayı şe a e name - ... • •ld 
--------------ı 13 numaralı Eczacı Fakültesinden rihi 1 

l ş arayanlar: 
ım şclıadetnamem1 l 7 mart 939 ti1 i 0rı. 
: maga.:amın yangın eıınasın.da sa!kis!• 
uştur. Yeni ini cıkaracağımdatı Salı:· 
n hııkmii yoktur. Hasan DepoS11 " 

• Hasan Ahmet. 5094 
TECRÜBELİ yüksek Mühendı . t ~ Entti 

(Su. Yol. Demiryolu. Köpru) i~ \:uYA ltu:ı!~!~a 9358m_et9p3a9şad ~ıı ~ılınd~ · · ı · e.~ i.Jll ıra·· yor. Her nevı hesapları, prOJe erı drğım mezuniyet ıtehadetnameS k·si rı 
par. İstanbul Bc.yoğlu, Alp Oteliıtim._. Yenisini alacağımdan e' 1 111

1'1 

Mühendis WOLF. 508~kmu yoktnr. Semiha Unct 36Gı 

~~~~--~-~-----~~~-------~-~-----~--~-~-~---_..---.... 
~===========================================================~ 

SİNEMALA 
. 

YENi sus 
BU GECE 

LOREL - HARD1 AVCILAR 
Türkçe sözlü 

HALK 
BU GÜN BU GECE 

İki film birden 
Gündü:ı: iki film 1 - Batakhane Çocugu 

BV GÜN BU GECE 

~evsimin en güzel Fransızca ,ı;slü 
komediJednclım 

PRENS BUBUL 
Baş rolde Jorj Milton ı - Ne Şeker Şey Z - Çöl Karakolu 

2 - Lorel · Hardi Avcr Sean,lnr: Seanslar: 
14.30 • 16.30 • 18.30 gece 21 de 10 ve 12 de ucuz matineler 

Seanslar: 10 ve 12 de ucuz matinelerde öf.leden tonra 
10 ve 12 de ucuz matine öğleden ~onnı ı - Taban« Kanunu 14 • 16. 18 • Gece 20.30 da 
___ ı_4._4s ........ _ı_6_.~_s_._ı_s_.4_s __ ._o_c_ce __ 2_ı_d_e __ ~ ......... ..._.:::2~-~~ö~·ı~ü~m~M~a~r~ka~ı~ı.:...---...-. ....... -...•, _,...,..,..-. 

BUGECE CEBECİ Açık Hava Sinemasmdı Hint Mezarı 
Türkçe sözlü 


