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~ıvas c~r atelyesi dün tören e açıl 
1 ATELYEDE 

C
.. h • • • M'llA ş I / met /nönü dün <:ehir ipodromunu şereflendirerek sonbahar at yarııla-
um ıırreısımıı; ı ı e s '1: • • • • el d [d k l b l 

k
• b l d Milli Şef gelişlerinde ve gıdışlerınde ıpo romu o uran a a a ık 

rını ta ıp uyurmuş ar ır. l l d y k d k' · I .... , " 
bir halk kütlesi tarafından coşkun tezahürlerle selam anmış ar ır. u ar a ı resım, nonu yu 

ıerel tribününde yarışları takip ederken gösteriyor. 

Biz büyük 
bir vazife 
yaptık 

İngi.liz ve Fransız şark 
orduları kumandanları 

Dün hareket ettiler 
Falih Rılkı :ATAY 

Malum.dur ki Osmanlı imparator· 
Juğu, aınrlarca büyük Avrupa harp• 
lerinden çoğunun ya sebebi, yahut 
m vz olmuıtur. On yedinci aarm 
aonlarmaanberl devam eden :a:afı, 
üç kıta milletlerine belki de onun 
fetih ve kuvet devrinden daha pa • 
halıya oturdu. Biz Anadolu'da mil· 
li ve mütecanis garp Türkiyesini 
kurmakla,Osmanlı saltanatının, yal· 
ruz, harbe ve anarıiye hizmet eden 
zafmı tasfiye etmekle kalmadık: Ak 
deniz, Yakmıark ve Balkanlar için 
bir ıulh ve nizam unsuru vücuda 
getirdik. Bu müessese henüz genç • 
tir: fakat yeniçağ Avrupa tarihinin 
en nazik ve buhranlı senelerinde 
olgunluk imtihanını venniıtir. Ne 
büyük ne küçük, ne müstakil, ne ta· 
bi ve ne yan • tabi, ne eski dost ne 
eıki düfltUlll, hiç bir komıumuz, 
davaları arasında, herhangi bir 
türk endiıeııinden ıi'Kayet edemez. 
Hudutlarımız, huzur ve tesanüt te
minatıdrrlar. lmzanu;ı:a ancak sulh 
'\l'esikalan altında tesadüf olunabi • 

lir. 
Diğer taraftan bu hali hiç ~~s~ 

harp korkusuna . atfedemez: çunku 
Osmanlı imparatorlufunun son de· 
virlerinde asla görülmediği kadar 
kuvetliyiz. Maddeten manen kuv~t
liyiz. Ancak bize on altı senel~~ 
ıulh saltanatın zaferlerde tahayyul 

' b" "k d&· etmit olduğundan daha uyu • . 
ha emin ve sağlam nimetler ge.tır· 
ınittir. Onun içindir ki sulhun sade 
faydalarını takdir etmekle ~alını_ • 
Yoruz: onu herkese tercih ettırmeg~ 
de çahıryoruz. Şunu da biliyoruz ~ı 
refah veren sulh, bir hiiriyet ve. ıı:u· 
o.vat ıulhuduT. Bizim nesiJlerımız, 
kısa veya uzun, ancak ıefalet v~
l"tın, yarı-tabi, kayıtlı ve ~artlı b.ır 
devlet sulhunun da ne olduğunu bıl· 
ll'lez değillerdir. Sulh ~e~gim'.~ ka • 
daı-, onun tam hüriyetının mudafa-

. · d · de bun • l!!ı husuııundakı ıra emız 

dan geliyor. • . 
Earııt ve emniyet ıneselelerını 

tnünaka~a eden konfer~ns~ar.d~n 
her:.angi birine hangi ruh ıle ı~tıra.k 

ttikse son muahedemizi de aynı 
ruh ·ı • · tt.k. yani münhasıran 

ı e ımza e ı · 1 lıendi emniyetimizle ınÜ§terek 0 an 
eırıniyetlerin masunluğunu ve bu 
' - ti ka ha· "•l"şılıklı masunlugun mu ~ .. 
Yırlı olacağı umunÔ sulh lı~z~.etı~ı 
dü~ündük. Bir tecaviiz em._.1•1 ~utmı
" l . k' hedemızın bu ., en uç ımse, mua 
1 •ı · ·· h edemez ve ıa:.c;ım vasfından ~up e • 
1· d' · · · uhafazasmı ıs· en ı emnıyetının m .. .. 
t
• • sı yuzun-
1Yen hiç kimse onun unza 

d 
' . d Muahe· 

en rahatsızlık hısse emez. .k. 
deyi bizimle beraber imza eden 

1 1 

(Sonu 5 inci sayfada) 

General 'vVeygand diyor ki : 

T .. r nu e e \e ·~e 
yaptığım temaslardan çok bahtiyarım,, 

Memleketimizi ziyaret etmiş olan İngiliz şark ordusu ko
mutanı Orgeneral Vavel ve maiyeti ile franstz şark ordusu ko· 
mutanı Veygand ve maiyeti, dün sabah saat 8 ve 8.10 da tayya-

relerle Ankara'dan ayrılmışlardır. -=)] Heyetler türk, ingiliz, fransız bay-

rı meydanında genel kurmay ikinci 
. ·~ raklariyle donatılmış olan hava yolla-

A k 1 başkanı Orgeneral Asım Gündüz, An
,<:) o an kara garnizon komutanı tümgeneral 
.co Kemal Gökçe, Ankara merkez komu-

b ı ki 
j tanı albay Ali Demir. genel kurmay· m e us U ar dan bi.nbaşı. Az.i~ Ulusan ve mih~~~

darlarıyle ıngılız ve fransız buyuk 
elçileri erkanı ve ata~emiliterleri ta· 
rafından uğurlanmış, mızıka ingiliz, 

C. H. P. Namzetleri 
ittifakla seçildi 
Boş olan Urfa ve Kasta

monu mebusluklarına 22. 10. 
939 pazar günü yapılan. inti
hapta Parti namzetlen Na
fıa Vekaleti demiryol inşaat 
dairesi reisi mühendis Razi 1 

i Soyer, eski İstanbul mebusu 
! ve eski başvekil Rauf Orbay 
! ittifakla secilmişlerdir. • ~ J 
\... .................................................... ..,, 

türk ve fransız milli marşlarını çal· 
mış ve bir bölük asker ihtiram resmi
ni ifa eylemiştir. 

General Weygand'ın beyanatı 

Fransız generali Veygand Ankara
dan ayrılırken Havas ajansı muhabi -
ririne aşağıdaki beyanatta bulunmuş
tur : 
"- Benim ve general Vavel'in fev

kalade bir muhabbete mazhar olduğu
muz Ankaradan ayrılırken, tarihte 
mühim bir hadise teşkil edecek olan 

(Sonıı 4 üncü sayfada) 

Dün sonbahar at yarışlarının üçüncüsü büyük bir seyirci kütlesi 
tarafından heyecan ve alaka ile takip olunmuştur. At yarıtlan
na dair olan yazımız 2 inci aayf amızdadır. 

• 

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllttll 
•• 

U( _günde 1 lokomolil tamir, 
1 günde 2 vagon insa edilece 

Yeni devirlerin kalesi olan 

fabrika, Sivas kalesini bir 

kulübe haline sok 
!:._çrş resminde gazetemizi temsil eden Yazı lşlf"rİ 

Müdürümüz Mümtaz Faik Fenik bildiriyoT 

Sıvas, 22 (Telefonla) - Geçen yıl Sıvas vagon ve lokomitif 
tamir atölyesine Ankara'dan gelmiştik, bu sene Erzurum'dan 
ulaşıyoruz. Sivas demiryoll~rm bir mihveri oldu. Bir yıl içinde 
atölyenin inşası tamamiyle bitirilmiş ve demiryollarımızı bes
liyen kaynak tam randımanını vermeğe başlamıştır . 

111111111111111 

Münakale Vekilimiz 8 . .Ali 
Çetinkaya 

Geçen sene bu atölyeye dair yazı-! 
lan bir yazıya eski bir sözü, "görün
dü Sivas'ın bağları,, sözünü "artık 
göründü Si vas'ın fabrikaları., şeklin
de söyliyerek başlamıştım. Saltanatın 
bize bıraktığı şalgam tarlalarının di
kenli ve ha in manzarası üzerinde 
şimdi beton bacaların dumanları bu
lutlanmakta, fabrika düdükleri inle· 
mektedir, yeni devrin kalesi olan 
fabrika, eski çağlardan kalma Sivas 
kalesini köhne ve aciz bir kulübe ha
line sokmuştur. Sivas bir taraftan 
kahraman tarihi, bir taraftan bu fab
rikalariyle kendisini, halkını ve refa-

Atelyenin açı 1 ış töreninde 

Münakale Vekilimiz 
üzel bir nutuk söy 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Sıvas, 22 a.a. - Erzurum hattmm açılışından dönmekte olan 
vekillerimizi ve heyetleri getirmekte olan hususi trenler bu sabah 
biribirini takiben buraya gelmişler, vali ile sivil ve askeri eTkan 
ba~ta muzika olmak üzere bir kıta askerle mektepliler tarafından 
selamlanmı~lardır . 

-- Vekillerimiz istasyonda vagonla• 
1 rında bir müddet istirahatten sonra 

.· l saat 9 da açılış resmi yapılaca'~ olan 
lokomotif ve vagon atelyelerioin bu 
lunduğu yere gitmisler ve burada da 
askeri merasimle kar~ılanr.ıııı1ardır. 
Demiryollarımı~ın lokomo if ve va· 
gon gibi müteharrik vasıt siyle diğer 
ihtiyailannı geniş bi.r mik asta karşı
lıyan bu atelyelP.rin kuruJ.,1,ış olduğu 
saha taklarla, hayra darla ve defne 
dallariyle baştan ba a süslenmiş bu
lunuyordu. Yer yer gcrilmi olan dö
vizler demiryolu siyasetinin gaye vo 
hedeflerini ifade ediyordu. Atelye
lcrle direkc:iyon bir.ası arasır.d~ d sa• 
hanın ortasına konmuş olan kürsünün 
önü:-ıde ş:mcndifer m l:tcbı t 1 b leri 
yer almış bulunuyordu. 

Atlas denizinde devriye gezen İngiliz harp gemileri 

Deniz harpleri 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Bir denizaltıya bir tek topla 

karşı koyan vapurun macerası 
d Nevy~r~'. 22 a.a. - Dün Herenspol gemisinin mürettebatm-

an 39 kışı ıle beraber buraya gelmiş olan mezkur · · ı 
sizcisi G H . gemının te -
t 

1 
.. eorg~es aresnape, bır alman tahtelbahiri ile tek bir 

op a musellah olan kendi gemileri arasında vuku 1 . 1 
muharebeyi hikaye etmiştir. a ge mış o an 

(Sonu J üncü :.ay.fada) 

Tören ba.~lı31or 

On binlerce halk civarı ve a eıye• 
!er ı;ahasını doldurmuştu. Bandonun 
çaldığı istiklal marşı ile merasim a
çılmış ve kürsüye gelen devlet demir· 
yolları cer dairesi reisi Esc:t söylediği 
bir nutukla Sivas lokomot;f ve vagon 
:ıtelye 1 erinin teknik kudret ıe kabili
yeti ile bu a• iyelerin ckmiryo!ları

( Sonıı 4 üncu s•n·tada' 

Türk - :-' Jr.ı~n ticarc"' 

görüşmeleri sl~vor 
' 

İstanbul, 22 (Telefonla) - Dün 
Ankaradan gelen türk ti~aret hevt'ti 
ile romen ticaret heyeti aras•n ki 
mUzakerelere yarın ş;;ıbah Top lane 
lcöşkünde bn;ilanacaktır. 

Sovyet harp gem:le ri 

İstanbul'dan oyrıldıkır 
İstanbul, 22 (Telefon 1a) - lfar:ci • 

ye Ve.kilimizı İstanlı:ıla g•tiren s:>v
yetlerın Moskova kruvazörü ile ona 
refakat eden h rp gemisi bu gece saat 
22 de Odesaya müteveccihen İstan
buldan ayrılmı tardır. Misafir deni7. 
~um~ndanları şerefine bugün deniz 
lısesınde bir çay ziyafeti rilıni§tir • 
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av t arruzlarının . . . . . . . . 

ULUS 
•• 1 .......... . 

Vilôy t izcileri 
b ün geliy r 

· mhurıyet 
ayra ın 

kürsüleri hal 

. . . . . 

a ' a ya cağı tesirler ~ Her SÖZ sö m . . . 

CUmhuriy tin on altıncı yıldönümü 
tBrenine iıtlirAk etmek lizere yurdun 
dört bir tarafından şehrimize gelecek 
izciler bugün hu usi treni rl An a· 
ramıza ınuvasalal edeceklerdir. İ:ı:ci
lcr Ankara garında hrimiz izcileri 
tarafıııd n karşılanac klar v lı tdi
lerine hsiıı edilen mek eplerc ötii
rülcc klerciir. Mek eplerin açılmasın
danbcri bütün mekteplerde devam et· 
mekte olan törene ha:nrlık hareketle· 
rine aal1 gunUnden itibaren Ankara 
stadyomunda umumi prova şeklinde 
devam olunacaktır. 

1 rp bş,tıa.madıın on g eveı 
g e leyin ve bir o omobil içinde Ko
lonya'd n ( ıınora;,•a iderken :eih· 
n ıı bep buralara ya d c bir ha
' hücu unun yap c:.aiı te:;iri dü • 
fili "yordum: , 

Ort lık hafif mli idi. Bi geniş 
otosr t üzeri. de ve Ror'un muaz
ıt m ğrr aanııyii ara mdıın geçiyo· 
ruı:. Oto obil ·olun Üzerini ıörm k 
icin f nerlerini y mıya lüzum gor-

& nelerd 
kok fırınlan 

fran z 
l rine 

d 

ınalan mukadderdir. 
Bundan ba,ka İngiliz tayyarele

ri Rul"un ancak yÜz kilometre öte· 
ainden havalan.ahilecekleri halde, 

1. vki Y Z 1AN 

sanayii. in büyük 
kısmının muhnn'ik kuveti ol. n ıu 
be tlcri e bu~ 1 rd n gelen ıu ile 
' iy _ ı ş ntr. llar t hrip edileceı;i i
çin bir kı n yi de bu cihetten 
zorluk ez k ektir. 

HLiJa&<ı n} i memleketi o· 
lan A imar: a faik hav taarruzları 
ile hem bizzat b ıı n yi e hem d• 
1 unun iJct esini temin eden van • 
t, 1 r an m; hiı mil:yast m hrum 
bır kıl bilir ve bu; her i lbarla Al· 
manya :çin f l~h t olur. 

Niha •et tekmil san i mmt ka· 
1 rmd kilom lr murabbaı b •ma 
üç yii:a İnsandan aşa ı dütmiyec k 
de;-ecede bir nüfuı ke feli bulun• 
du·unu do. unutmrya ırn. Combıılar 
en medeni insani ır tar fınd da 

önderils dü tüii.ı yerde mııkine 
·e in anı yırt etme?:. Ve bu zayiat 

hal üzerinde çok f ci bir tesir ya· 
par, 

Alın nlann buna karıı cesurane 
hareketlerde bulunııcllğı kabul edi. 
1 bilir. Oıtün d" ıın filolarına o 
m nılek ti riııe bıı.vadan da taıu
ruzlar yapın isliyece derdir. a• 
kat unutmcy lım ki al an b hriye· 
ıincleki 1918 isya.nı e.lman filoları· 
nın iıstü.n diı m n deniz filoların 
k rtı nevmidane bir hareket sevk 
edilm iıt~nildiii günün rlf ıin • 
de vukua gelmitlir. Ve bu bakımdan 
çok manidardJt". 

Trakya'da fenn" h yeti lirme 
lıleri progra h ıe il e ilerliyor 

ln1.nlt 11ygır deposu ve ıı ·cular 

'Edim , (Hllsu i) - Dör beş encd nberi Trakyada hayvancılık sahuıı:ıda alın • 
m.a ta olan e1aslı tedbirler lıer yıl artan b r aemere vcrmclctedlr. I>cvletin ıı it öl • 

de yardrmmı goren bil b reke lr, H 11 e .• n bof b y tmc çlhllkl rl. inı1ıha11tlcr, 
a rm durakları, ayğır depolan ve koy bo alı' luı ı:bl ınod rn m!.laJ tel erden hız a -
larıılc Trilleyıınm her tarafını ıınnııuı. 

1 Devleı bo b!iy(Jtmc çiftll"i ile inanlı 
deı>o uncl n 100 t ne dsmu:lık boğ nın bu 

'"zm'ıre gelen go"cmen er sene de köylere tcvzJ .ed!lmek emri alika· 
.. d.ır malt. mlara vcrılmı tır. Bu uretle bil· 

tün ör k köylerin dımıılık kadrolım ta· 
tzmir 22 a.a. - Bu sene lzmir vi- rn mi nnıış. '?ı caktır. Gclccci>: ~enen ıı da-

• • .' mı lı !arı ıçın de Janalat ıılmdıdcıı "ete -
layetı ıle kazalarında .Romanya ve rinerlC? tarafından h v n ye t ricl köY· 
Bulgaristan'dan gelme beş bin kadıır le~le ıoeçiliJ! ılamplaııa~ il; v~ bunlar Ul.aş 

.. • • • U • · b y ime ç-ıftlı.ııınc ıctırtllec ktlr. Bu ı · ~menın ı ·anı takarr r ctmıştır. lerc şimdiye ka ı.1r olduf,u ~ibi bundan son 
Bu göçmenlerin çift hayvan ve alet· r da ZirMt Vekaletinin dirckt.ifltri dahi· 
terini bı:raberleıinde getirdikleri ha- hn c dev m olunac:il.k1ır. 

ber ahrurıı tır, Gnziantep'te bir yol seferberliği 

İzmir tramyay inileri 
rı kkmd ki karar 

1zmlr, 22 a.a. - Tramvay şirketi 
ile işçileri arasında tahaddli eden 
ihtil f hakkında İzmir hak~m kuru
munca verilen kan.nn Ankara.'daki 
viltt.elı: hakem JrnrurnundA mü kere 
~ urii1en tudik edildiği öğrenil • 
mi ir, 

yapdıyor 
Gaııı ntep (Hususi) - Vallnln rnUte· 

madi tefti len netic indıı blitliıı le.an ·n 
nahıyıılerde bir yol cferberliği yapılmt6· 
trr. Bütul\ kıza ve nahiyelcrdeki koyler
clött ekcrlckli arabanın ıeçebılece 1 ıe· 
kilde yollıırmı yapac:aldardır. 

Çağrı 
Arzuhal Encilmeni buııün umumt he -

yet fc;timaından ııorıra toplJnacılıtır. 
Diuııı Muhaııcmat Em:ilmeni buaüıı 

aaat 10 da toplanacaktır, 

. . . . . . . . . . . . 
: . . . . . 

üzere a ' 1 lır 'hr 

Ci.imhuTiyet Hal PaTtisi n· 
kara Vilayet /daı·e /leyeti 
Rei llği den: 

: En büyük bayram günümüzün 
! bütün yurddaşlan verdi-i yiik· 
: sek heyecanın güniln mana ve 
E kud i •cti.rıe yara ır bir tezahür 
• göstermesini sağlamak ve bu il-

• . . . . . . . . . . . . . . . . 

: .ıc:I vesile ile uynnık ve aydın • 
: yurd şl rın elkin ve ir ad va-

zifelerini ynpm ar na önayak ol
mak içiıı geçen yra lar a ol
du u gllH b11 l1 t d Ulu m y
tlanı a ülr halk Ur Usll ııçıla· 
caktır. 

Bi"i en kara günlerden en ay
dınlık günlere ıkaran ve en gü
;ı:eJ geleceklere hazırJ<tya c.üm· 
huriyet rejimine candan bağlılı· 
-ımı ı b lirtm nin böyle ü.zel 

• blr fır at vıırken bc:r duygulu •e _ 
: bil •ili tlirke vazife olduğunu dü- : 
: ünerek kiirııüyü inkılabımıza iç- : 
~ ten bağlı biltUn furdda tara açık : 
: bulunduruyoruz. : 
: Kilrsil. bayramın ba langıcı o- : 
.. lan 28-10-9J9 günU aaat 13 te a· : 

c;ıliıcak \'e Atatürk heykeline çe· : 
lcnk koyma merasimi için veri- : 
lec k ası la an sonra sa 17 ye E 
kadar devam edecektir. : . 

30- 0-!13!) ı azartesı günü kür ·ü : 
aat g dan 12 j'e ve ıs den 17 re : 

kad;-r a ·ık bulunacaktır. : 
: K dın \•e er ek 20 yaşından •ıı- -
• karı her yurdcl kürsüde öı : .. 

s · li: b·li:-. Kiırsü e ör: süylc- : 
m '< için ha · rıımd n önce Y ni- : 
şehir ı~ Emni)-·et anıdı } nıntlı S 
C. H. P. vil ·et idnre eycti re- : 

~ 

İ• iğine (Telefon l 8 ) b yr m : . günlerinde, kür il başın aı>i o- : 
mi c e mür caa edfJecektir~ : . 

•• ••••••••••• ••t•ır1ıııııtııııt••••rr 

~ . 
ı 1 

top 

·ı·'ı ı ı e· 
y tta 

• 
nanıa e 

Denizli, 22 ı.a. - Dikili felaketze
delerine yardım için vil yet parti ve 
kızılay erkıinı faali ete ba lamıştır. 

ek epli g~nçlcrimix de bu ·ardıma 
i tekle katılmaktadırlar. 

"" Buna, 22 a.a.. - Diklli'de yer ıar-
ııntı ından ötürü yurtsuz kalan va
tandaglara yardım için C. H. Parti
ince bir yardım organiz yonu ya
pılmı ve faaliyete esiJ ... tı; bulun
maktadır. .. 

f ıparta, 2Z a.a. - Dikili fel ketr:e
delerine yardım mn ··adiyle valinin 
rel il 1 altınd toplanan heyet, bı.ı • 
gUııden itib ren faali>• te geçmlttir. 
Kızılay bparta merkeıi, halkcvlnin 
verici radyo te•i atı va ıtaaiyle halk;ı 
bir beyanname ne rf:tmi tir, Yardı
mın eni! ölçüde temini için ayrılan 
komiteler hızla 5 lı makta ve halk da 
derin bir §eflcat ve hlıniyet duygusu 
içinde tı:barril tta bulunmaktadır. 

>it 
' 

Boyabat: 22 11 a. - Diki i fcı: t
zedelerlnc y rdım 'sin Partid e ek
kül eden komitenin ç h ması ile bu· 
güne kad r 205 lira temin edilerek kı· 
zılay merkezine önderilmittlr. Ko· 
mite, yardımın çoğalttlmaaı için ça
lıımaktadır. 

Gümrük memurları 
olacakların imtihanı 
İatanbul, 22 (Telefonla) - Memur 

olmak üzere gümrükler idaresine mü· 
racaat eden 70 kişinin imtihanına ya. 
rm ba rnüdiitlüktc ba !anacaktır. 
Gümrilk komisyoncusu imtihanlarına 
da çar~amba günü ba !anaca tır. 

İstanbul' da yeni 
tip ekmekler 

İstanbul, 22 ('l'elefonla) - Beledi· 
yenin tesbit ettiği yeni çe it unla ilk 
nümunelik ekmekler yarın sabahtan 
itibaren eatııa çıkarılacaktır. 

lzmİT lzcil ri hareket ettiler 
hrnir, 22 a.a. - Ankara'da yapıla· 

c<sk Climhuriyct bayramı şenliklerine 
istir k edecek olan 144 izci, bu sa
b.ıhıd trenle Ankara'ya hareket e -
mi ·tir. İzciler, Cilmhuriyet bl ·ramı 
sı.-nlilclel"inden Bon.ra, Hatay' da tct• 
kik seyahatina c;ıkacaklardır. 

C. H. P. Yeni do on 

Ocağı kongresi 
C. I . P. Sakary Nahiyesine bağlı 

Yenidoğ ıı Ocağının Kongre. i üıtun 
idare heyetinden •elen müg bitler hu
zuri ·le yapıldı. 

Ocak :ı kayıtlı azaların noksan ız 
hepsi gelm" bulunuyordu. 

Çok am'mı bir hava içinde yapılan 
bu kongre c lyi ve e atlı kararlar a· 
hnmı ve birçok dileklerde bulunul
mu ur. 

Oc.ak İdare Heyetine.~ Kemal Kuc:
su. Akif, 1:zz~t Sekmen, Hasan Solr-1. 

i Çct.n. Hüseyin Şakir Demiralp. 
Ri.ıa Ulu, Haydar hpir, Faik Baysal, 
O ~n Dinçkol seçilerek çalı.,malara 
nihayet veı ilmi tir. 

T r kyad · i 1 ikarla miicad .. Je 
Edime Cl uıusi) - Tr ky mıntJk;ı. tJ. 

ı: ret nı d:.ı lu iın e lbt.kirl nı cade e 
lçlrı bit' koml~Yon t ekkul tm!~ ve ~·
lı:iınııl rın.ı ba~lamı •ır. 

T akyad Rrle i en 
ime (l us d - Trakyayı bo "" l i 

suya k Ytı turına yoll ndJ !l!tulan 11r czi
ycn a n rı lı raı~etı den gtira gc iıJı. 
me te•llr. Sım ü ı' rtlc Dıbaı:ılıl, Lule· 
bur z ~·• IWY Clkr tm n nı t binin dfı
!i· ın e oo mctrtdeıı a'Z&ı iı;eıı J ar e
ıiyetı dah fı5l;ırmak üıered!r. Bugunlcr
de büyük son<hJ makinı:lerıııln gelmesi 
de beklcnmı:lıte lir. 

İngili ler İzmirden üzüm alacak 
İzmir, 22 a.a. - ngl iz firma t• 

nın p k yakında piyasımuzdan külli
yetli miktarda ç!!kirdeY.aiz kuru Ü· 
zilin alacakları haber alınm1ş ır. Bu 
rnübayaalarda, ihracat birliği tarafm
dan tcııbit edilen fiyatların e as ola· 
cağı anlaşılmaktadır. 

Küllük iskele inden 

yapılan ihraç 
Muğla, 22 a.a. - Sene başlangıcın· 

danberi Kü11Uk iskeleı;inden muhte • 
lif iskelelere ve ccnebt memleketlere 
31.157 ton muhtelif e~ya, 2.l 99 kilo 
balık. 3.988 ba~ sığır, 5.500 ton zım
para madeni ihraç edilmiş ir. 

An!< ra a ri mezarhğı 
Şehrimizde in§ ına başlanmı olan 

a ri mezarlık için hlikümet 200.000 ll· 
r !ık bir yardım yapacaktı. Ankara 
beledi}"esi Dahiliye Vekfiletinc müra· 
caat ederek bu tahıisahn bir an evci 
verilmesini ve bu suretle inşaatın bir 
an ev~ı ikmal edilebilmesinin temini
ni ia emiştir. 

Yurdun b ZI yerlerinde yer 

y r yağıılar oldu 
DUn ehrimlzde hava bulutlu geç· 

ınig, rUzglr garpten 1aniyede 4 met· 
re k dar hııla umittir, En yUkıck 11· 

caklık 23 dtırece olarak kaydedilmi§· 
ir. Yurddıı. h va, Trıtkya, Kocaeli, Or 

ta Anadolu ve cenu doğuau böl elerin 
de kapalı ve mevzii ya ışlı. d'ler böl
gelerde ı;ok bulutlu geçml§tlr. 24 · 
atllk yı ııl rın metremurabbama bı· 

ktı !arı •u miktarları Lüleburır-:r: 
ve Pınar i rd 3, Kırklareli Hayra
bolu, Çorlu, Yeıilköy Uludağ ve Bur· 
durda 1 kllogr mdır. Rilxg4r1ar, Ak· 
deniz lcıyıları, dotu An dolu böl ele· 
riyle orta Anadolunun çcnup lc111mla· 

Çıldır hükümet kon ğı rında cenuptan di er bölgelerde umıı· 
ehrimiıe gelen rnalOmata göre miyetlc şimal istikametinden saniye· 

Karı vilayetinin Çıldır kazasında ya- de en çok 7 metre kad.ar hızle eamit
pılacak hilkümet konağının temeli ıtır. En yüksek aıcaklıld.ar İskenderun 
Kars valisi B. Akif'in de huzuriyle da 30, Dörtyolda 31, Adanada 34 dere· 
cvelki ün atılmı tır. cedir, 

23 . 10 - 19"!t 

Dünkü at koşularında 

Büyük handi 
''Al y[an ._ 

, -. 

Dünkü at koıularrm takip edenler 

Dün son har at yl\l'J larının dördüncüsü p k büyük bır kal -
b hk önfrnde y pıl ıthr. Milli Ş fimiz İnönü Cle her zam. ·ki gİ· 
bi J t~f n yarı§ yerini t reflendirmiıler ve ko ulan alak ıle Y· 
re 1' lerdir. Dünkü yarıtl r aıa ıda tafııil" trm vereceğimiz bazı 
h dieeler dolayıı' y e dünkü f vori atların ko ulara i ti!a~. etme
m lerine wmen çok zevkli ve eyecanh olmuı ve b h ımu ter k 
d iyi p ral r ver işf r. 

İJ'İn i /; OfP: 

Birinci l<;;şu 1i3 ış .-o usu idi. İki 
yaşı11Cla ve hiç ko~u kazanmamış ha
li kan ingiliz erkek ve di) taylara 
mahsustu. İkramiy si 400 1 ra mesafe
si 1000 metre idi. Du oşuya iki t Y 
ıştirak etti. Koşu me .. fenin kl a ol
masına ra ·men yarış çok heyecanlı ol
du. 'e kendisind n ümit edilmiycn 
Gürayak rakibi Sigı:t~n bir boy ara 
ile ma löp etmeğe muvaffak oldu. 
Zaman 1.04 dakikadır. M ·· ıte:rek bahis 
ganyan 230 kuru~ vc:rdi. 

1 kinci ko u: Dördüncü. yarıJtn birinciai Ômek 
Dört ve daha yukarı yaşta ve hiç Pcıdok'ta ger.dirilirken 

o u kM~anmamı hali• kan a:ap ~t ve 1 dolayısiylc: binici bulunamama ından 
ısraklara mah ustu. İkr~~ıycsı 19o giremcmi~I rdir. Bercestenin yalnız: 

lira mesafesi 2200 metre ııl~. Bu ko- ko masından bir fayda hasıl olamıya
şuya ılöl t hayvan i~tiralc ~t~ı. Ko ·uyu cağı için o da yarı· ir me iştir .. Bu 
ba tan ı;ona kad r onde göture~ Kek: yarı tınün e heyecanlı ko usu ıdf. 
lik crı sonda yarışı Lakfp etme ıne ra Çlinkü uç y §lı tayların büyüklerin 
rnı:11 son n r hUcum ellen Me · nınd al c:a ı d rec ler nı rakla bek 
zuk'a koşuyu yarım boy ~ra 1 • )eniyor ve ç' ı ya ın 
tır ı. Ceylan üçüncü oldu. Zaman 2·45 ve ikili bah !n bu ko uda olm ı her
dakikadır. MUıterek bahia ganyan 23? ke i heyecana sevk diyordu. Koıu baş 
plase ırasiyle 145 ve 190 kuruş verdı, lar ba lamaz Baskın ta1ıdı ı 63 kilo-

O ~üncü haıu; 
Çubuk koıusu, dört ve da.ha yuıcarı 

ya t;ıki hallı; kan arıp at ve ıarakla
ra m luıu .. tu. lkr miycsi 510 lira mc

feai 3500 metre itli, Bu koşuya yedi 
hayvan iştirak etti. 

Startla beraber öne düşen Me ut 
ile bir boy rkaaında giden Ceyla ı di
ğerl rini epeyi açtılar. Çelenk koşu
yu en geriden takip ediyordu. Bu hal 
on viraja kad r böyle devam etti. 

Fakat t m bu esna la keııdlsin en bıı 
kadar kuvct ümit edilmiyen clcnk 
çok u;ıetli hUcum ederek n arkadan 
en 6ne okuldu. Ve Mesuda bir boy 
yaklaıtı. Bir miiddet böyle ittikten 
sonra yuva, yavaş lıilcumlarını sıktaı· 
tırdı ve M sudu santim santim geç • 
rck yarım boy ara ile çok gih:el bir bi· 
riııcilik ku;andı. Çelenk"in cokeyi 
Filips çok iyi idi. Mcıut ikinci geçen 
haftanın kııhramanı Ceylan üçüncü ol 
dular. Zaman alınamamııtır. Mü,tc· 
r bahi& ganyan 650 pi !e ıııraıiyle 
190, 135 ve 170 kuruş verdi. 

Dördüncü ho§ıt: 

Uç yaşında ve kazanç rı yekunu 
500 lirayı gcljmiyen halis kan arap er· 
kek ve di i taylara mahs ı"tu. İkrami· 
)' si 255 lira ml!!lafe i 1600 metre idi. 

Bu koguya Ilı tay i tirSk etti. S ar 
in beraber Tomurçuk öne el ·~tU, A • 
kın il Kılıç bunu t kip ediyorlardı. 
Dl werlcri Uç dört boy eride idiler. 
Virajı dönünceye kadar bu va .lret 
değlımedi. Fakat bu e1nada Örnek ve 
Meriç i ·mindcki tayı rın kolaylıkla 
hUcuın cd rek ba geçtik1 ri görül· 
d!i. Sıkı bir mücadeleden eçcn h fta 
m lflp ohm Örnek g lip çıktı ve i d 
boy ar ile birinci geldi. Meriç ikincı 
A kın UçüncU old\;lar. Zaman alına· 
mamı tır. Müıterr-k bahis g nyana 
1065 pli c sıra iyle '4-95 ve 275 kuruı 
verdi. 

ya ra men iıC i, Yılmaı hem'n 
arkasından alr:ip ediyordu. A ağı vi
r ja k dar Ba kın1n yanın kimse }•ak 
la§al11adı. Fakat bu da Yllma..zuı ku
vetle hücum ederek Baskına yakl ıtı

ı v bir milddet beraber gittikten 
onra geçtiği görlildü. Bu vaziyette 
diğer tlar da bilha s Alc ylan, Tut
sa v Nirv n d hilcümn geçtiler. Bun 
!ar aruınd Alc ylan r iplerine ga
lebe çaldı jokeyi Davudun ok gü::el 
iaUresi sayesinde Yılmaz: gibi çok teh• 
ilk il bir rakll>in elind n yanm bıly a

•arı ı alm • m ıvaffalc oldu. 
yıl ıe lktnc , Nirvana üçı.incü oldu. 
Zaman 2,14 ılald adır, U terek 
hiı ganyan 470 pli e aır ıiyle 190, 305, 
ve 26.5 kuru!J verdi. 

Altıncı lw 

Ça ı koşusu. Beş ve daha yul<an 
ya taki halis kan İngiliz at, k.Jıtra.k ve 
ldiçlerc mahsu m nialı koiu idi. İk· 
ramiyesi 285 lira mcııafe i 2800 me re 
ı.li. l3u '·o uy d'"r h yvan i tir~k et· 

ti. H yımmsıı fak, t meraklı olan bu 
koşuyu rakiplerin en yUksek km a 
olan Tomru gayet kolaylıkla Meta 
yanm kuvetle .o arak kazandı. 

M ·~terek bahi ganyan 170 plase sı· 
rasiyl 120 ve 165 kuru verdi. 
· ÜçUncü ve b şinci ko ular ara ın-
alci çifte bahist clenk - Alceyl:ın 

çif ini bulanlar bir Jıralarına mukabil 
47,25 lira be inci koşuda ol n ikili 
bahi · de Alcc:ylan - Yılmaz k mbi ıe· 
zonunu bulahilenlcr lıir liralarına mu· 
kabil 52 lira kaundılar. 

.1ıııııııııııııt•ıtııııııııııııııtıııııı&.. - : - -: Y rdım s ven eri dA 1 ; - -- -- -emi;y tin· ::: -:: : Yardını Sevt!nler 
~ dıtn: ... ... 
• Dikili fclaketxcrlelerine •ar- :::: - ... - dun olma üzere cvlerılen v tüc·::: 

Beıinci ko u: : cardan yeni, e ki dikilmi , dikil· ~ 
Oç ve d ha y\Jkarı yaıtaki yerli ya· ; meıni her türlü giyim cş;•a ının: := 

rımkan inglliz t ve kl•rakl3ra mah· : ::::: 
ıua handikaptı. İkramiyesi 655 lira - l - Cemiyetirnizin Cc cci B • ~ 
mesafcıi 3000 metre idi. : yındırhk cadde i 25 No. da ;ı S 

Bu koşuya maalesef B. Sait Halim· E merkez.ine gönderilmrsi. S 
in atları i tirfik edemediler. Poyraz : 2 _ Aldırılmak üze c 6513, :: 
bu ko uya. 63 kilo t~§ıyacağı içi~, bil: E 2580, 1995 numnr la telefon e • g 
yuk favorı olan İbnı Radyo da Jokeyı : dilmesi rica olunur. ... 
Horvatın bir meseleden dolayı cünniı .: 11;:' 
meşhut mahkemesince tevkif edilmesi .,ı1111111111ırımı111111111111111111 
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23 - 10 - 1939 

Bir Alman gazetesi Hiller'in 

harp bedellerini anlatıyor 

"İ ng iltere'yi 
ıüzayedeye 
koyuyoruz,, 

Lüksemburg, 22 a.a. - Almanyada 
çı an Koblentz National Blatt gaze· 
tesi yazdığı bir başmakalede Alman
:Yanın harp hedeflerinden birinin Bü
yük Britanya imparatorluğunun tak
simi olduğunu kaydediyor ve diyor 
ki : 

"Büyük Britanya imparatorluğunu 
müzayedeye koyuyoruz. İyi vaziyet
te bir müstemleke imparatorluğunu 
istiyen var mı? Bunu satışa çıkarıyo• 
ruz. Bunu bizden satın alan iyi bir iı 
yaptığına emin olabilir. Bugün bu 
teklifi piyasa rayici ilzerinden yapı
yoruz. Bu, belki de rrrtık bir daha ele 
geçmez mükemmel bir fırsattır. Satı~ 
40 milyon k ilometre murabbaı ingi • 
liz dominyon ve müstemlekeleridir. 
'Yani kürreiarzın yüzde 27 si. Tediye 
hususunda Almanya müşterilerine 
nıünait şartlar temin eyliyeccktir . ., 

Makale sahibi Gustavc Stacbe, nazi 
erkanındandır ve dünyanın taksimi 
:Yolunda Göbbelsin dava.sına taraftar

dır. 
Aynı makalede franınz müstemleke 

imparatorluğuna da telmih cdilmek
b ve ingiliz stokları tükendikten son 
ta fransız mallarının da kelepir fiya
tına satılacağı ilan olunmaktadır. 

Berlin'de mühim 
bir toplantı 

1. msterdam, 22 a.a. - Telegraf ga· 
zetesinin Berlin muhabiri yazıyor: 

"Hitler, Almanyanın bütiln valile
rini Berlinde içtimaa davet etmiştir. 
Bu fevkalade mUhim bir hadisedir. 
Bu davetin sebepleri hakkında henüz 
ınalfımat almak mümkün olamamışsa 
<ia çok mühim meseleler mevzuubahis 
<>lmamı;j olsaydı Hitlerin böyle bir 
§eye teşebbüs etmiycceği ihsas olun-

tnaktadır. 
Hitlerin cumartesi günli sabahtan 

akşama kadar umumt erkanıharbiyc, 
amirallık dairesi, Ankara, Moskova ve 
İ<oma sefirleri ile görüşmüş olduğu 
aöylenınektedir. Hatırlardadır ki, al
tnan kıtaatının Polonyaya girmesine 
tekaddüm eden gün de böyle bir içti· 
ına aırteCllmt!'lti . ., 

Hitler, Berlindeki Slovakya elçi· 
sini kabul ederek Polonya toprakla
rından vaktiyle Slovakyaya ait olan 
kısımların tekrar Slovakyaya iade o -
lunacağını bildirmiştir. 

Berlin'de vaziyet değİ§fİ 
Paris, 22 a.a. - Berlin'den Stok

holm'e gelen haberlere nuaran, İngil
tere'nin muhaıwnatı tatil eöebilcceği 
hakkında Almanyada mevcut zehap 
Ankara muahedesinin imzası üzerine 
Suya düşmüştür. Türkiye ile yapılan 
nıuahede bu zihabı ortadan kaldırmış
tır. 48 saattcnberi BerHnde vaziyet 
fevltallde değlomiştir. 

Alm n matbuatı İngiltere aleyhin
deki giddetli neşriyatını tekrar ele al

rrıııtır. 

B. Şuşnig'i sokakta 

gezerken görmüşler 
Londra, 22 a.a. - Viyana'dan Ce

~evrc'ye gelen ve sözüne itimat edi
lı.r bir kimse, Şu§nig'i, Viyana cad-
0clcrinden birinde, iki ba•tona daya
lıa dayana, ilk karısının mezarını zi
Yarcte giderken gördüğünü, Sunday 
~:x~ress gazetesinin Cenevre ~uha· 
bırıne söylemi§tir. Yanında, hucum 
taburları milisi efradı bulunuyormuş 
Ve, Şu9nig yoldan geçerken, halk, y~· 
§asın Şuşnig, yaşaı;ın Avusturya, dı · 
Ye bağırıyormuş. . 
Diğer taraftan, bazı şayialara gar'. 

" ki h!-r.vekılin ikinci karısı ab1 1 

kontes V era Fugger devlete karş 
h~srnane hareket suçundan tevkif ı:
dılrni§t' ır. 

ULUS 

SON HAFTANIN HER TARAFTA DERiN 

AKiSLER BIRAKAN İKİ HADiSESi 

o taraflı Ankara pak ı 
ve şimal devlet er· kon ransı 

Avrupa gazetelerin·n bu mevzu 
üzerindeki tefsirleri devam e iyor 

"Büyük bir 
d"plomasi 
zaferi ... ,, 

Loyd Corc Ankara 

paktı için bu· sö Jeri 

kullanıyor Faris, 22 a.a. - Havas ajansı bildiriyor: Bu sabahki Faris gazetelerinin 

tefsirleri: 
Le J our gazetesinde, Fernand Laurent, diyor ki: 
Hitler, şimalde ve şarkta, akisler ynpıın iki mağlubiyrtc ıı~rnmıştır. 

F ıJandiya ve Türkiye, milli prestijierini ve lstikUl.llerini müdataa etmek 

i~in ayni derecede cesaret ~östermi~ bulunuyorlar. 

Bu iki cümle, geçen hafta zarfın· ı daki tezahürler ve miitalealar, bu mu
daki diplomasi faaliyetinin mahiyeti· ahedenin baı ışçı valifını sarahaten is· 
ni milı.emmel surette n•.ııas .. etm~k· bat etmektedir. 

Londra, 22 a.a. - B. Lloyd George, 
dun a ·şanı bir nutuk ira ederek a· 
varn kam.ı asında teslimiyet gosteril
mt.: .. i teklifinde bulunmuş olduğu itti 
namına yol a~mış olan beyanatını i

zah etmiştir. 

t::dir. I!itlcr'in, Anka~cl anla~:.nasın· Estia gazetesi Ulus, İkdam, Times, 
dan sonra derin bir iı1k'.sara uğradı· J ournal de Lausannc gazetelerinin 
ğı ınıılıakkaktır. yunan mat~ua:ında esasen münteşir 

Alman Hariciye Nazırının fıkralarını ıktıbas ederek bu gaze~e-
l A [arı lerle tamamen mutnbık olduğunu 

L 
. B P ans .,: ..:le yazıyor: söylemekte ve şunları ilfıve etmektc-

.ıcıen ourgue , '$u,, 
Führer, garpte miıhim bir askeri di::. 

harekete atılmadan evel, diplomasi Sulh ve bütün memleketlerle dos-
meydanının bazı vaziyetlerini kati • tane elbirliği fikrine samimiyetle 
yetle bilmek arzusunda bulun~yor: bağlı olan ve ayni zamanda, sarsıl
A kdtniz'dc ve Balkanlarda vazıyeu maz surette samimi ve en ufak bir 
Türk • ln~iliz - fransız muahedesı gölge izinden salim Türk • Yunan 
deği~tirdi. Alman diplomasisi, ~os- mtinasebatına büyük bir ehemiyet ve-

1 
- ren elen milleti, memleketinin hemen 

kova'da yaptığı entrika ara raime~ 
öyle bir mağlubiyete uğramı§tır kı, etrafını kuşatan sahada sulhu tarsin 
Ribbentrop tarafından hazırlanan ~n- eeen bu mühim doplimatik vesikanın 

· · imı:alanmasını samimi bir memnuni-
rip planların değiştidlmeıı ~aruretı 
kendini göstermi!}tir. Diğer taraftan, yetle karşılamaktadır. 
Sovyetler, Almaoya'y~ karşı bir mü· Vradini, Etnos, Athimıika gazete
zaharet ıiyas::ti takibi hususunda lcri ve diğer gazeteler, ayni mealde 
müfrit bir gayrd ~östermeğe müte· mütalealar neırederek bir taraftan 
mayil görünmüyorlar. 1zvestia gaze- Ankara '<la imzalanan anlaşmanın e
tesinin makalesi, Rusya'nın, Alman • hcmiyetini, diğer taraftan, Türk -
ya i:e dünya ve ahiret birleşmediğini Yunan ittifakının saraılmaı mahiye-

tini tebarüz ettirdikten sonra, üç ta-
ispat etmektedir. raflı muahedenin Balkanlarda ve 
Fon Papen, Bitler görür-ımeleri Akdcniz'dc bir sulh unsuru olacağı-
Genevieve l'alıouis, ueuvre ga.:ete-

f 
r: : kaydetmektedirler. 

sinde, Yon Papen'in Hitler tara ın-
dan kabulünü mevzuubahis ederek Sulh arzusunun bir ifadesi 
diyor ki; Katimerini d•yor ki : 

Von Papen'le Hitler arasındaki "Yunan efkarı umumiyesi pekala 
mülakatın nasıl cereyan ettiği bitta- bilir ki Avrupanın şarkında ve yakın 
bi malUm değildir. Fakat bit araf mem şarkta sulhun muhatazası mühim mil
leketlerde u intiba m vcuttur ki, ıi m nfaatlere hızmct ed cek ir. {e· 
Türk - ingiliz - fransız anlaşması, bu za, şarki Akdcnizde sağlam ve de • 
muahedcnin demokrasilere bahşettiği vamlı bir' sulh duygusunu kuvetlen
h.ydalar kariıaında şaşıran Berlin ü dirm k yolunda 'ı uı .. iye ile Yuna • 
zerinde pek kuvetli bir teı;ir ya.pm•ş- nistanın sadedegeldikleri gayretler 
tır. :Fazla olarak, Ankara ile Mosko- de yunan efkarı umuroiyesınce ma
va arasındaki iyi münasebetlerin de- lümdur. Binaenaleyh Ankara muahe
vam ettiğini Sovyet Rusya resmi su- desini n1eınnunlyetle karşılar. Husu· 
rette beyan etmiş bulı.ınuyor. Ber _ siyle ki bu nıuahedede bütün büyük 
lın'<le çok büyük tesir yapan diğer devletlerin şimdiye kadar tasvi1ı et· 
bir nokta, üç taraflı paktın, islim a- tikleri sulh .. rz;usunun bir ifadesini 

lemi tarafından büyük bir ıı nıpati ile görmektedir. karşılam ıası ve Almanya'nın sarf et- :Meı;sagc:r d'Athenes, Eleftron Vi-
tij;:i gizli faaliyeti tamamen alt üst e- ına, proia ve diğer gazeteler de aynı 
den bir hfidise teşkil eylemesidir. ls- m<J.alde ııeşriyatta bulunmakta ve bal
l!m alemi, Alınanya'ya karşı kapan- kan devletlerinin hedefi sulhun mu -
maktadır. Fazla olarak, Stalin'in hafazası oiliuğundan bu devletler An· 
Hitler'e verdiği cevabın haylı kaça- kara muahedesini ancak memnuniyet-
makiı olduğu iöylenmektedir. le karşılıya:billrler. Çilnkil büyük Av 

Bir haftanın biltinçoıu runa devletleri lıarbınde, sulhun ve 
ba . ke~di bitaraflıklarının müessir bl:;: 

Geçen bir haftanın bilançosu 
sittir. Stokholm ve Ank•na. Alman . tarzda mulıafnzasına hizmet edecek -

ya'nm vaziyetini pek zayıflatmı§lar- tir. dır. Bu konferans ve bu ını;ahede Av- İ~te yunan efknrı umumiyeııi bu 
rupa'daki umumi vaziyet üzerinde bakımd<mdır ki ıiçler muahedesini 
mül!sdr olmaktan hali kalmıyacaktır. derpiş eylemektedir. 
Matbuatın neşriyatından çıkarılahi- Ramanya'nın resmi göri.i§İi 
len netice budur. Bükreş, :ı!2 a.a. - r ar .... ye n.ı.orı· 

Victoire gilzetesinde, Guıtave Her- tıın gazete i olan Timpul, türk - fran· 
ve bombardıınan filoları. zırhlı fır· sız - ingiliz muahede,,ı hakkında ne~
kaİar veıaire ile birlikte bir demir ve rcttiği ba~makalesinde P.omanyanın 
ateş saanağı şc:klinde, yakında yeni resmı noktai nazarını aks~ttirnıekte
bir sulh taarruzu yapılacağını söylü- dir. Makalede deniliyor ki : 
yor. "Bu muahedenin Rusyaya ait olan 

Popıılaire gazetesinde, Leon Blum kısmı ~arkta sulhu tarsin edebilecek 
ayni fikri ileri silrUyor ve şu cevabı mahiyettedir. Türk - rus ınüzakerele
veriyor: fransız milletinin buna in ti- rinin inkıtaından sonra bile iki mem
zar etmesi lazımdır. Ve buna hazır - !cket arasındaki dostluğun bozulma· 
ıanrnış buluıımnktadır. Ve mücadele- dığını teyit eylemektedir. Bu cihet 
;le kuvetli olmak için fransızlar daha ise Rusyanın ve Türkiyenin biıtün 
derin iurette kani olmalıdırlar ki, komşularını tatmin edebilir. 
lıarbın sulhten, sağlam, devamlı ve a- Muahe<lenin imzası Türkiyeyi ce
dil bir sulhten başka hiç bir hedefi nubu şar i Avnıpasının sulhunde faal 
.,.,~vcut olmamıştır. bir rol oynamaktan menedemez. Bila· 

Elen gazetelerinin tefsirleri kis, bir sulh ve bitaıaflık siyaseti ta-

Hatip sözlerine şıı suretle devam et 

mi§tir: 
"Son nutkum, fena tefsir edilmiş-

tir. lngilterenin, davası haklı bir da
vadır ve İngiltere şerefsizliğe ve bü
tün diinyanın muahezclerine uğrama · 
dan bu davayı bırakamaz. Türkiye ile 
akd dilmi:? olan muahede, fevkalade 
miihim bir diplomasi mııvaffakiyeti
dir. Rusya ile daha iyi anlaşmak sure
tiyle bu muvaffakiyeti daha ziyade 
semereli kılm::ıya çalışacağım. 

fö•syayı fili bir dü"manlıf.a srvk 
etmemek esastır. Harici si raset saha· 
sında daima diktatörlere karşı a zim 
kar bulunmayı avııiye et im. Harp 
meydanında olduğu kadar bir konfe
rans ma a ı etrafında da aıimkar ola· 
bilirsiniz. Bugi.in akdedilecek olitn bu 
sulh konferansı, bir M "inih konferan
sı olamaz. Ilitler fütüha :na güvc:'le• 
cck bunlara bel bağJıyacak ol rsa 
konferans derhal terk etmemiz kin 
hic bir mani yoktur. Bu suretle, bi.i
tün dünya. insaniyeti h rp f e aket ine 
sürüklemekten miitevellit mesuliye
tin tamıı.miyle Hitlere raci olduğunu 
tlğrenmiş olacaktır. 

goslav gazetesi Politika, d iyor ki : 
"Balkanlarda ve Akdenizde bugün 

mevcut vaziyete nazaran Ankara mu
ahedesinin hükümlerinden hiç biri 
tatbik mahalli bularnıyacaktır. Çün 
Jıü ltc.Jya:uro ve balkan .n~ın!!'ketle
rinin muslihane hattı hareketi saye
sinde Avrupanın bu kısmında tam bir 
sUkC'ınet hUkilm sürmektedir . ., 

ltalyan gazetelerine göre 
Roma, 22 a.a. - Havas : Ankara 

muahedesi it.n,\yan matbuatının bü -
tün dikkatini celbetmekte devam e
diyor. Gazeteler, bilhassa bu mühim 
veııikanın imzasının Mo kova ve Ber
linde yaptığı akisler ara ında bu iki 
memleketin hattı hareketini kestir
meğe çalışmaktadır. Roınada Ruıya 
ve Almenyanın bu hadiseyi teliıkki 
hususunda beraber yürümedikleri tc
barüı: ettiriliyor. 'fürkiyeye kar~ı 
fevkalade kızgın olan Almanya Rus
yanın Türkiye aleyhinde son vasıta
lara müracaata hazır olduğunu inan· 
dırmak istiyor. Halbuki Rusyaclaki 
akisler italyan milşahit1erine göre 
bu kadar ~iddetli değildir. İtalyan 
mahafili Mos.kova ile Ankara arasın

da bir ihtilaf çıkmasını muhtemel 
g-örmenıe ktedir. 

Bir lapanyol gazetesinin Fikri 

Madrid, 22 a.a. - Arriba gazetesi 
enternasronal vaziyete tahsis ettiği 
makalesinde, turk - fransız - ingiliz 
muahedesi hakkında diyor ki : 

"Fransa ve lngiltere Akdcnizdeki 
vaziyetlerini emniyet altına almakla 
meşgul bulunuyorlar. Alman - ru 
anlaşmaııının bir mukabcle&i olan bu 
muahede dünya siyaset borsa ında 
oynanan ikinci büyük oyun olmuş -
tur ... 

Almanya'nm Pofonya,,daki 

mayi mahruk sarf iyah 
Türkiye' deki Sovy~t :i~.aret 

müme• il m\lavınlıgı 
'Moskova : : z a.:ı . - Tass :ıjanııı bil 

diriyor . 
. Halk komserlerİ konseyi, AJ,~aeef' 
1 Sovyctler ittihadı Türkiye ~ıcaret 
llı~rnessilliği ;muavinliğine tayın et· 
llıı§tir, 

ALina, 22 a.a. - Gazeteler, Ankara· kibeden bütün balkan ve Tuna mem· 
la imzalanan muahede hakkındaki leketleıinin tesanüdü ve dostluk mii· 
mütaleala ı havi olarak Anadolu a- nasebetlcri husuııunda Türkiyeni 1 

jansı ile diler ajanslar tarafından iştirakini pek tabii kılmaktadır.,. 
gönderilen telgrafları neşretmekte Rum ni gazetesi, bu muahedeni 
ve Tilrkiye'nln taahhiitlerine karşı o- Akdeni:ı:dc emniyeti ve sulhu muha 
lan sadakatini ve ilç taraflı muahede- faza için lıir tedafüi yakt olduğu mü· 
nin ehemiyetini tebarüz ettirmekte· talea. ındadır. Bu ı;ueteye göre, mez
dirlcr. kur muahede, ötedenberi sulh ve ha-

Amsterdam. 22 a.a. - Selahiyettar 
1.ıır alman şahsiyetinin ifadesine gö
re dört hafta süren Polonya hareka -
tında alman ordusu evelce tahmin e
dilen miktarın on misli mayi mahruk 
· 1rfetmiştir. 

--danô tölebe yurdu 
A Türk maarif 

Estia gazetesi, "Sulhun organı" liı;;ane bir bitaraflık siyaseti takip e
başlığı altındaki makalede ezcümle den Romanyanın, harici siyaseti üze-

Fon R;bbentrop yann 

bir nutuk verecek 

-.i-

İngiltere harbiye nazırı B. Hor 

Belişa radyoda bir nutuk söyledi · 

efikler • 
mevs SIZ 

• 

a rruz ya mı aca ar 

Çüu tü münasip an ge meden önce askeriıı 

hayatını te11li eye koyn1ak istemiyor ar 
. Londrn, 22 a.a. - Bu nkşam radyoda verdiği nutukta, lngiliz Har

~ıye nn.zı~ı B. Hore BPlisha, Ei.iyük Britanya ile Fransnnın askeri faa
lıy~tlerını tebariiz ettirdikten '' ~ harbin neticesine olan itimadını ifade 
ettıktcn sonra ezcümle demiştir ki : 

-- "- Günler geçtikçe nazi Almanya-

/ 
sının, kuvetlerini mütemadi surette 
toplamıya devam etmesi, ve zamanın 

1 Fransa ~ile lngiiltere ve onun impa -

1 

en 
1 

~ar ı 
(Başı 1 inci sayfada) 1 rat~rlugu lehıne çalıştığını anlama-

Herenıpol gemisi, tcşrinieve\in 13 sı lazımdır . ., 
ünde batmıştır. B•1 feliket~en hayat_ Nazır bundan sonra, Almanyanın 
larmı kurtaranlar, Prenııident Har· kullanabileceği üç türlü metodu izah 
ding translatlantiği tarafından tahlis ederek şöyle devam etmiştir : 
edilmiştir. Telsiz memuru vakayı şu "- Bu metodiardan biri mlittefik-
iuretle hikaye etmektedir : terin mevsimsiz bir taarruza geçmcle-

"Kafileyi terkettikten biraz sonra ri ümidi olup boş bir ümittir, .zira 
bir alman tahdelbahirinin Emile Mu- kumanda heyetlerimiz, münasip gö -
get atlındaki fransız vapuruna hücum rec;;:kleri zaman gelmeden evci aaker
etmekte olduğunu gördük. Biraz eon- !erimizin hayatını beyhude yere h
ra tahtelbahir, hücumlarını bize tev- tikeye koymıyacaklardır. 
cih etti. Tek bir topla dört saat muha
rebe etmek mecburiyetinde kaldık. 
Tahdelbahir, bizi bombardıman etmek 
için mütemadiyen denize dalıyor ve 
u yüzüne çıkıyordu. Biz, Okyanusta 

mütemadiyen zikzak ve karşılıklı bom 
bardıman yaptık. Tahtelbahir, bi:ı:e 
fazla yaklaşmaya cesaret edemiyor
du. Nihayet bizi torpillemeye muvaf· 
fak oldu. Tahlisiye ııandallarına bin
miş olan mürettebat President Har
ding transatlantiği t rafından alınıp 

kurtarıldı. 

Bir Noroeç gemi.i batırıldı 

Stokholm, 22 a.a. - 1.500 ton hac
mindeki Gustav Adolf adındaki Nor
veç gemi!ii, bir çok eşyayı hamil ol
duğu halde yola çıkmıı iken Shet
land açıklarında bir alman tahtelba
hiri tarafından batırılmıştır. ı 9 kişi
den ibaret olan mürettebatı, Riscayc 
adındaki Norveç gemisi tarafından 

kurtarılmıştır. 

Bir alman sahil muhafaza 
gemisi battı 

Kopenhag, 22 a.a. - Bir alman a· 
hil muhafaza gemisi dün öğleyin Fal
stena ile Mocn arasında bir mayna 
çarpmıştır. 69 kişilik mürettebatın
dan beşi bir iala sığınmışlar ve öğle
den sonra bir Danimarka tayyaresi 
tarafından görülerek Moen adasına 
nakledilmi~lerdir. Beş ki§iden biri 
shi üstünde ölmüş, di~er dördü has
tahaneye yatırılmıştır. 

Dost oe kahraman T iirld7e 

Karada, denizlerde ve havalarda 
kati bir darbe indirmek olan cliğer 
metod baht işidir. Çünkü garp cep -
hesinde, polonyalılarda mevcut bu -
lunmıyan Maginot hattı vardır ve 
düşmanın bu müdafaa hatlarına karşı 
külliyetli kuvetlerle yapacağı her tür 
lü hücüm kendisine pahalıya mal o -
lacaktır. 

Şarktaki fütuhat emelleri Ru ya ta
rafından boşa çıkarılmış olan Alman
ya, Berlin - tağdat planından vaz -
geçmek mecburiyetindedir. Yalnız 
Türkiye, böyle bir emele yol açabi -
lirdi. Dost ve kahraman Türkiye, bu 
yolu enerji ile kapatmıştır. !rak, her 
türlü ahvalde halis mlittefükimiz ol • 
makta devam ediyor., 

B. Hore Bclisha, bunu milteakip 
denizde ve havadaki vaziyeti, alman 
hücumlarının, 1ngilterenin kapıla -
rından çok daJıa mühim zararlarla 
püskürtüldüğünü söyledikten ve do
minyonların gayretini ve tesanüdünü 
belirttikten sonra devam etmiştir : 
O çüncü metod oe mlh teklifleri .• 

"- Hitlcrirt üçüncü metodu sulh 
teklifleri yaparak, dü~ın ıçıınc 
daldığı maceradan bu sayede kurtul
masını temin etmektir. Verilen aöz • 
de durmamak esasına dayandıkça, hiç 
bir sulh teklifi nazarı itibare alına
maz. Muhasematın bizim tarafımız; • 
dan durdurulmama ı için nazi tazyiki 
tehdidinden kurtulmut bir yeni ni -
zamın tecasüsü teminatına lüzum 
vardır.,, 
Nazır, Hitlerden kalacaık yeg!ne 

Santiago • de - Chili, 22 a.a. - hatıranın "l kenceler, temerküz 

Bir vapu1·dcm gelen telıiz haberi 

Dancaz:zo Sessa vapuru, bu sabah saat . .. kampları, gizli zabıta, Avrupa üze -
4 te açık denızde b!ltun ışıklarını sön- . . . 
d

.. ·· ld - h ld rınde ırklar arası kını uyandırmak 
urmuı o ııgu a c seyretmekte o - · . . · lan D e -d d d k" 

1 
. . ıçın sarfedılen menfur faaliyet ve dı-

• r en a m o ı a man gemısı- • · · f ... ·· 1 
nin kendi.,ine yana"m " ld • 1 ı nı ıtısa tan ıbaret olacağını soy e -

.. :ı ı:ı o ugunu te - · ·· · ·· · 
sizle bildirmiştir. Burada Dresden'in m~ş ~e sozlerıne şoyle nıhayet ver -
a·· v 1 . 'd mıştır : un a paraıso a Magellan tarikiyle .. .. . . . . Avruı)aya döncceg· ·n· h b . 1 Bugun şchırlerımızı kaplıyan zul-

ı ı a er vermı o - tl . b ' .. b.. .. d .. 
du C'u halde ·ı·m 1 d • . k 1 me en, ve utun Avrupa, utun un-

., a e ogru gıtme t~ o • fk . 
dug- u söylen 1.

1 
d. ya u ·ı.mu ancak nazı Alınanyasının me,., e ır. 1 . • ıezımetı aydınlatabilir.,. 

Bir a!man gemisi batırıldı 

Paris, 22 a.a. - Matin gazetesinin 
B.ue?o'. : Aires'ten öğrendiğine göre 
bır ıngıhz kruvazörü, geçenlerde At
i as Okyanusunun cenı unda Clement 
ismindeki gemiyi batırmış olan 
S~hvabenland adındaki alman gemisi
nı batırmıştır. İngiliz harp gemisi, 
Schvabenland•ın mürettebatını, süva
risini ve alman gemisi tarafından mü
sa~erc edilmi olan Clement gemisi 
murettelıatını da kurtarmıştır. 

Bir deniz mulıarebesi 

Londra, 22 a.a. - Royter ajansının 
Stokholm'den öğrendiğine göre, şimal 
Jutland'da kain Hirtshals'deki balık
çılar Danimarka açıklarında bir takım 
harp gemileri arasınad bir deniz mu
harebesi olduğunu bildirmişlerdir. Bu 
harp gemilerinin hüviyeti tesbit edile
memiştir. 

Athenia vapurunda cephane mı 
varmı1? 

Macdonald, faciadan iki giin sonra 
yaptığı beyanatta kendisini kurtaran 
ingiliz torpidosunun seyrisefain için 
tehlike teşkil eden ve başı boş kalan 
mezkür vapura birkaç defa topla ateş 
ettiğini söylemiştir. Matbuat Ander
son'un beyanatını büyük harflerle 
ne~retmektedir. 

Arc Royal hadiıe inin içyüzii 
Londra, 22 a.a. - İngiliz amirallı

ğının mükerrer ve kati tekziplerine 
ra~men Alman radyosu ıngiliz ta.na
re gemisi "Ark Roral'' in batırılmış 
olduğunu ısrarla iHin etmiştir. Haki
kat nedir? Bunu Lord Donegal bui!.Ün 

söylemiştir: 

-.dana (Hususi) - . 
<:tnıiyeti • Adana şubesinin ıdare ct-
l'tıtkte olduğu talebe yurdu bu yıl da 
f;ıaliycte geçmiş bulunuyor. . 

'Yurdun bu yıllci kadrosu 70 ı bu~; 
:ıı:ıtur. Bundan ba~ka. "Türk ınaarı 
trniycti 30 çocı.ıfa da yalnız yeıncl< 

Vernıel.tedir. 

d 'yor ki: rinde müessir olmıyacaktır. 
Evelki gün Ankara'da Türkiye, Üniverı;ul ve Urentul gazeteleri de 

Fran a ve Biiyilk ritanya arasında keza Romanyanın şaımaz bitaraflı · 
imzalanan muahedenin, yunan efk1rı tıiyasetini tebarüz ettiriyor! r. 
umumiye1ini ,ıddetle a11kadar ettiği Yarı reımi Yugoılao 
tabiidir. Anla!manın gerek mahiyeti gc:zcteıine göre 

Berne, 22 a.a. - Alman hariciye 
l~rı Fon Ribbentrop, nazi partiııi 

eakı mu~ariplerinin salı günü yapa -
cakları tezahür münasebetiyle, rad -
yoda akşam üzeri bir nutuk söyliyc-
cektir. · 

Nevyork, 22 a.a. - Amerikan va
tandaşlarından Anderson'un Athenia 
vapuru faciası hakkında bu vapurun 
mühimmat yüklü olduuğna ve infila· 
kı müteakip yolcuların vapurdan ay· 
rılması üzerine geminin İngiliz des
troyerleri tarafından ateş edilerek 
batırılmış olduğuna dair yemin altın
da verdiği ifadeyi diğer bir şahadet 
daha teyit cylemigtir. 

.. Vorld Telegrammm'm yazdığına 
gore, gene amerikalı kadın Helen 

"- Geçenlerde alman tayyareleri 
tarafından hasara uğratılan bir ingi
liz denizaltısının imdadına koşan 
harp gemileri arasında Ark Royal de 
bulunuyordu. Bu gemideki avcı tay· 
yarcleri alman tayyarelerinin tardına 
yardım etmiştir. Alman pilotları u
zaklaşırken son bir defa geriye bak
mışlar ve Ark Royal'i yana yatıyor 
zannetmişlerdir. Halbuki mezkur ge
mi bu esnada bütün süratiyle dümen 
kırıyo.~du .. Alman pilotları bu müşa
hede u.zerıne Ark Royal'in battığını 
veya agır hasara uğradığını alman ka
rargahına haber vermişlerdir. Bir müu 
det sonra yanlı şlığı anlıyan alman 
tayyar~cileri keyfiyeti alman propa • 
~anda ıdaresinc bildirınişler-se de bı1 
ıd~r: alan haberi iş de devam cyle
mı tır.,J ye metni gerek bu anlaşma etrafın- Belgıad1 22 a.a. - Yan r smi Yu· 

' . 
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~~4~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~U_L~U_S~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~--=23.10.1939 

Atelyenin açılış töreninde 
1 

lngiliz ve Fransız 1 KAHIRDAN GELEN LUTUF 1 
•• u 

güze 
(Başı I inci ayfada) 

mırın umumt çalışmasında uhdesine 
dü,en vazifeleri izah eylemiştir. 

B. Çetinkaya'mn nutku 
Cer dairesi reisini takiben alkııılar 

arasında kür üye gelen Munakalat 
Vekili Ali Çetinkaya aşağıdaki nutku 
irat etmi tir : 
"- Biiyü'< Millet Meciisinin muh

terem mebusları, sayın Vekrner. Er
zurum is ağyonunun açılma~;ından 
bili ·ti ade Sivas atclycsini de açabil
mek fırsatını ele geçirdiğimir.den do
layı bahtiyarız. Davetimizi kabul e
derek geldiğinizden dolayı hepinizi 
hürmetle selamlarım. 

Büyük demiryolu in a siyasetini 
~üphe iz olarak baş a Ebedi Şef Ata· 
türk olduğu halde Millt Şd ve Ciım
hurreisi İsmet tnönü'nün ar ılmaz 
karar ve iradesine bor!(luyuz. 

Demiryollarının bünyeı;i 
Demiryolu siya etimiz her sene 

muntazam bir program dahilinde v~ 
esaslı bir surette inki af etmi~ ve en 
büyük merhalesini elde etmi tir. Ec
nehi şirketlerden aatın almak sure
tiyle millile tirdiğimiz hatlarla bera
ber bugün demiryollanmızın uzunlu
ğu yedi bin küsur kilometreye var· 
tlllStır, 

Demiryolları, malfunumızdur ki. 
yere ve toprağa te bit edilen ray ve 
saire ile bir takım sabit binalar depo· 
larla köprülerden ibaret değildir. Bu 
sabit es!satla beraber ayrıca müte
harrik vasıtalar vard1r ki, bunlardan 
biri diğerini tamamlar. Biribirinln ek 
sik iği diğerinin faaliyetine halel ve· 
rir. Demiryollan onları tamaınlıyacak 
olan fabrikalar, atölyeler, lokomotif, 
vagon vesaire ile tam ve kamil şeklini 
alır.,. 

Nafıa Vekili bugiln de milnakalat 
vekili olarak bu işlerin üzerindeki 
mesaisinden bahse<len Ali Çetinkaya. 
bugüne kadar şirketlerden alınan ve 
İzmir mıntakasmda bulunan iki, Es
ki hirde bulunan bir atölye ile demir 
yolları idare .. inde üç atölye lm1undu
ğunu işaret etmiş ve demiştir ki: 

Dört •ene evel. •• 

"- Mevcut atölyelerin ihtiyaçları· 
mızı karşılıyacak bir vaziyette bulun
madıklarını nazarı dikkate alarak şef
lerimizin müsaade iyle bundan dört 
sene evel bu atölyelerin inşasına ba2-
ladık. 

Bu atölyelerde yük ve yolcu vagon
ları tamir ve yeniden inşa olunacağı 
gibi lokomoti!lerlmiz de esaslı bir ııu
rette tamir edilebileceklerdir. Demir· 
yollarımızın mükemmel bir surette i~
liycbilmesi için de yalnız bu tesisatın 
vücuCla getirilmesi kafi değildir. Bun
ları işletebilmek için sanatkarlara Ji. 
ya.katli memur ve müstahdemlere ih
tiyacı vardı. Bu teknik elemanları ye
ti tirmek maksacliyle Eski~ehirde te
sis etmis olduğumuz mektepten isli· 
fadc ettik. Bu elemanlarla şimdi açıl
ma ınt yapacağımız atölyeler işleme· 
ğe başl ıyacak11r. Memur ve miistah
demlerin fenni kabiliyet ve kudretle
rini bir taraftan böylece arttırırken 

onların mai et ve i ikballerini teka 
iıtlüklerini de tahtı emniyete alan ka· 
nunlar Ullet Meclisinin tasvibinden 
eçmiş ve tatbik sahasına konulmuş· 

tur. 
Şimendifer manzumesini 

tamamlıyan bir eser 

Şimdi göreceğiniz müessese mille
tin takdir ve muhabbetine arza değer 
bir eserdir. Şimendifer manzumesini 
tamamhyan bir tes:sıir. 

Bunu uzerlerimi?.e · iişcn vazifele 
ri yapmı oiınaktan duyduğumuz bir 
::miy tle huzunınuzda ve millete 

ta ı iftiharla ifad.: ederim. 

Benimle beraber çalış n ...rkad la 
rım bu hu .ts a g · crcHl.1 ·ri bu · "k 
gayret •e fedakar lığı da tc~e ·kürle 
y'dcderim. 

Her ı e daima b!zi ça ısrr.ıya sevk 
e en hüyi.lklerimize, 1illı Şef İnönü· 
) c huzurunuzda eğ;lerek t.7.İm ve ~
d '·atlerimizi arz" erim. A tel yenin 
bi1rada t sis e !ilmi~ olmasının muh • 
t lif sebepleri v~rdlr. Bunlar an bi 
rincisi m · arekeden sonra mi11i hak 
\C İ5 iki" ı davamı7.ı buradan ilan et · 
m'"k fırsa ına nail olu umu.ı:dur, ikin 
c'si S' •as "llr~tn kapıs tlır, \'C miı İın 
b:r kısı.n hat!arırnızın telilkı no:· a ı 

ı ., si• 11h 
·x·n rı:f;ılı \·c saade ine vas ·a olma 

s·rıı ve Ut ln yurtta kutlu o!ma&ır. 
dilerim ... 

Kurd ela ke,iliyor 

ilimiz 
öyledi 

nın riccr.,ı W!erine Adliye Vekili Fet
hi Okyar tarafından kesilmiş ve bu 
anda atelye ile istasyonda bulunmak
ta olan lokomobiflcr düdüklerini çal
mak uretiyle bu güzel hadiseyi se
Jamlamışlardır. 

ıark orduları 

kumandanları 

dün hareket elliler 

Harp dolayisiyle 
FRA S 'DA 

(Başı 1 inci sayfada) 
muahedenin imzasını yaşıyabilmiş ol
duğ11md;ın dolayı sonsuz sevincimi 
bildirmek i teritn. 

evlen mele arttı 
Vekillerimiz ve davetliler bu açı· 

1ış ile iaaliyete geçen a.ölyeyi gez
mi. ler cer dairesi reisi tarafından ve
riien izahatı büyük bir alaka ile din· 
!emişi rdir. Bugün bıı kadar giizel 
bir kutlama töreni ile çalı§maya açıl
mış lan atölyeler elektrik santralı 

vagon atölye i ve lokomotif a ölyesi 
olmak üzere üç kısımdan ibaret bu
lunmaktadır. 

Yeni tdcsatrn evsafı 

Giinde 1200 ile 1500 arasında ame
le çahştırılae<ık olan bu a ölyelerin 
ku rvei muhan:ikesini temin edecek 
olan elektrik santralının kuvveimu
harrikesi 1500 kil vat takatinde iki 
türbin vasıtasi ·le elde edilmektedir. 
Tiirl>inleri tahrik edecek olan buhar 
beheri saatte bir buçuk ile on iki bu
çuk ton buhar veriminde ü adet yük
sek tazyik kazanı tarafından temin o
lunmaktadır. Var.on atölyesinde sene
de 200 yolcu 800 yük vagonu tamir 
olunacak 700 yilk va~onu da yeniden 
yapılabilecektir. Lokomotif aıölyesin 
de senede yfrı i1a yüz yirnıi ara~nda 
lokomotif tamir olunacaktır. Atölyl'
lerde çahsacak usta ve amelelerle me
murların ikameti için beş yfö: ka ar 
lojman, mektep, hastane, amele sara
yı ve otel bütün bu tesisatları tamam
lıyacaktır. 

L · v ny Vilno' yu 

i~gal edebilecek 
Kaunas, Z2 a.a. - Letonya Kızılhaç 

teskilah, halihazırda Vilno'da on bin
lerce yahudi mültecisinin bulunmak
ta olduitunu haber vermektedir. 

Polonya yahudilerine müzaharet i
çin tcşekkiıl etmiş olan Amerikan fe· 
dera yonu. mfiltccilerin gerek muha
cereti ve gerek ia esl için yardLmda 
bulunmağı vadetmi 'tir. Bu maksatla 
burada be yahudi ve beoş Litvanyalı 
lizadan mürekkep muhtelit bir komite 
te kil edilmiştir. 

Litvanya maha[ili, Amerikan fede
rasyonunun Litvanya bütçesini ağır 
bir yijk en kurtarmış olmasından do
layı memnuniyet izhar etmektedirler. 

Silah altına çağrılan ihtiyatlar 
Kaunas, 22 a.a. - Subaylar ve mii

tehaıısıslar dahil olmak üzere 1911 sı· 
nıfı teşrinisaniden itibaren altı aylık 
bir talim devresi için silah altına çağ· 
rılm1!}tır. 

Şehrin i galine engel kalmadt 

Kaunas, 22 a.a. - Havas: Son res
mi tebliğ, Vilno'nun Litvanya tara
fından işgali i in Mosko"'acla yapıl
makta olan müzakerelerin neticelen· 
mesine artık engel kalmadığı ümidi 
izhar olunmaktadır. 

Salahiyettar mahafil hudutların 

teferrÜaliyle tcsbit ediJdigini tleri 
sürerek vaki teahhuru izah ediyorlar. 

Litvanya kıtaatı Vilno'yu işgalde 
~abusızhk göstermektedir. Kaıınaıı'ta 

da bazı asabiyet müşahede ediliyor. 

Rus heyeti Kaunas'ta 

Fransız büyük elçisi Massigli'nin 
de açıkca ifade etmiş olduğu üzere 
Türk - Fran ız • İngiliz muahede i 
bir iyi niye(, akıl ve rlürüsti eseridir 
ve iiç memleketin samimi iş birliğin· 
de ycı i bir devre açacaktır. 

Keı:a şanlı tiirk ordu unun yük ek 
efi Maresal F'evzi Çakmak ·e diğer 

miinC'vver türk general ve subarları 
ile yapabildiğim fevkalade samimi ve 
itimatlı temaslardan dolayı da bil
ba~sa bahti arım ... 

General W eygand Beyrut'ta 
Beyru 22 a.a. - General W eygand 

bu ak am tayyare ile Ankara'dan bu
raya dönmüştür. 

Sovyet filoiu 

Estonyo'dan hareket etti 
T:ıllin, 22 a.a. - 15 ilk eşrinden 

!.eri Estonyanın hükümet merkezin
d bulunan sovye filosu bu sabah ay
rılmıştır. Bu haber Finlandiyada de
rin bir memnuniye le kar ılanmıştır. 

Alman - Sovye 
onomik e 

örüşmeleri 
Moskova, 22 a.a. - Rus - Alman e

konomi müzakereleri müsbet bir tarz
da devam e mektedir. 

Büyük elçi Ritter, esa }arı hanrla
dıktan onra Berlin'e dönmüştür. Al
man hc}•eti sovret hükümctİ)•le mesa
isine devam etmektedir. 

Birka!i güne kadar halk koıuiseri 
Tenosyan'ın nyaseti altında bir sov
ret heyeti Almanyaya giderek ovyet
l~rin Almanya ·a yaı acakları sipariş
ler ve Almımyanın Rusyaya ihracatı 
meselesini tetkik eyliyccektir. 

Sovyetlerin To~ yo büyü 

Elçisi yola çıktı 
Macarİsl n'da hava müdafaa Moskova, 22 a.a Sovyetlerin 

talimleri yapılscak Tokyoda maslahatgUzarhğını yapmış 
Buclapeşle, 22 a.a. - Öniimüzdekı olan ve bu kere büyük elçiliğe tayin 

baha içinde bil ün Macaristan şehir-j edilen Smetanin vazifesine başlamak 
terinde hava müdafaa talimleri yapt-ı i.ızere Moskovadan Tokyoya hareket 
lacaktır. c-tmi,. ir. 

Fransız yüksek kumandanlıgının 

yaptığı hareketlerden sonra 

ALMAN TAARRUZ 
PLA 1 AKİM KALD 

Alman kıtaları feyezan bölgesinde 
harekatta bulunmak mecburiyetinde 

Paris. 22 a.a. - Fransız yüksek kumandanlığının emriyle ya
pılmış olan fevkalade mahirane hareketler. alman umumi karar· 
_gahmm planlarım bozmuştur. 

Buraya gelen bir habere nazaran al
manlar, alman topraklannı işgal eden 
fransız kıtaatına kar ı büyük bir ta
arnız icra etmek tasavvurunda idiler. 
.Fakat fransız Ba kumandanı general 
Gamclin piştar mevzilerde bulunan 
kıtaat müsteı>na olmak üzere bütün 
kıtaatı gizli olarak geri almıştır. Al
manlar, bu işin iki gün sonra farkına 
varmı§lardır. 

Şimdi, bir iki tarassut noktası müs
teana olmak üzere fransız hattı, al
man hududunu takip etmekte ve al
manları Rhin, Moselle, Sarre nehir
leri arasında bulunan tuğyana uğra· 
mış mıntakalarla uğra mak mecburi· 
yetinde bırakmaktadır. AlmanJar, ha
zan 6 mil genişliğinde harap olmuş 

bir mıntakada bombalar ve toplar nak
letmek mecburiyetinde kalmaktadır· 

lar. 
F ranstz. sabah tebliği 

Fransız ordusunun 
miıkemrr.cli.y li 

Londra, 22 a a. - Lord Rothermere 
bugün beyanat a bulunarak fransı?: 

ordu unu methüsena eylemiş ve 
"Fransız ordusu karşısmda ingiliz 
erkanı harbiyesinin ve ingiliz askeri 
mütehassıslarının müttehit sözü şu -
dur: Bugünkii fransız ordusu dün • 
yanın en mükemmel ordusudur., de • 
miştir.,, 

A heri vaziyet 
Paris. 22 a.a. - Havas ajansı aske

ri vaziyet hakkında şu ta [ ilatı ver
mek ec.lir: 

Kaunas, 22 a.a. - Sovyet başvekili . . . . 
M 1 t f M k da Notk · · • Parıs, 22 a.a. - 22 teşrınıevel tarıh· 

Eğer fransız ileri postaları bun
dan altı gün evel geri alutınamış ol
saydı şimdi Sar ırmağının birdenbire 
taşması üzerine çok müşkül bir \•azi
yete dü. müş olacaklardı. Bilhassa La
Blies çok fazla taşmıştır. İlk Iransız 
unsurlan eylül bidayetindenberi ileri 
hareketleri csnao;tnda bu nehri geç
mişlerdi. Ve 16 ilkteşrin alman taar
ruzu ba~larken de geri alınmışlardı. 
Bugün mezkiır nehrin ili tarafındaki 
saha ve bütün köprüler su altındadır. 

O O O OS ova evtcıu U 1 J" f .. d .. t br _. 
kab ıl ederek sovyet kıtaatı tarafın- 1 ransıt. .. g~ uz e ıgı: .. 
d t hl • d'l · olan Vilno to _ Gece butun cephede, oldukça su-an a ıye e ı mış P , • . . d · · 
ı aklarını Litvanya ordu unun tedri • ı<.unet ıçın e geçmış Lr, 

cen işgale b:?şh}abileceğini söylemi · Akıam tebliği 
ir. 

Nihai anla~malar rus aakeri heye
ti arafınd:ın imzalanacaktır. 

Ru askeri heyeti bu al..-şam buraya 
aelm!ştir. 

inlandiya - Sovyet 
gör .. şme(,eri başlarken 

Paris, 22 a.a. - 2Z ilkteşrin akaşm 
.bliği : 

Gün ıoükfınetle geçmi tir. Cephe • 
nin muhtelif noktalarında keşif kol
ları ve pusu faaliyetleri olmuştur. 

Keşif foaliyeli 

Paris, 22 a.a. - A" ker1 vaziyet 
hakkında Havas Ajansı şunu tebli~ 
etmektedir : 

Alman taarruzu feyezan 
mıntakasrna çarpctcak 

Eğer ilk hat nehrin ötesinde bıra
kılmış olsaydı bunların beslenmesi 
fevkalade müşkül olacak ve alman ta
arruzu bir hafta sonra yapılsaydı 
fransız unsurlan ümitsiz bir vaziyete 
dil eceklerdi. 

Şimdi fransız miidıtfaa ha 11 nehrin 
berisine nakledilmiş bulunuyor ve 
herhangi bir alman taarruzu tabii fc. 
yeı:an mıntak;ısına çarpacaktır. 

Am.s•erdam. Z2 a a. - Telegraf ga "AIManlar yenime •ı.ilerine yerle5- Maaınafib dün lı3va bira?.: iyileş-
zetesinin llel inki muhabiri, Rus · me safhasından onra fransız kıtaları· miş ve havalar yüzünd n mecburi <>la· 
Finlandiya müzakereleri hakkında nın hakiki vcuiyeti ve kuveti hak • rak birkaç gün atıl kalan Fransız· 
·c tliği bir haberde, Finlandiya mu - kında geniş malümat elde etmiy.: !ngiliz hava kuvetlc:ri dün te~rar lıa
ah ·1 rından sosyali t lideri maliyl' çalışıyorlar. Almanlar bu hatların ·alanmı~lardır. 

ııazırı Tnnn rin Stnlini çox yalun - şimdi ·e kadar ancak ~eHcı;ini anlıya Aln anya ve alı ı ho 
•1 n ta ı 1 1 ını yanyor v. di)'Or ki : lıilmişlerdir. Lonrl ra, 22 , .a. - Sunday Express 

.. 1917 e S lin Finlandiyaya iltica Fransızlar tarafın lan da aynı mal· ,. ~c tesi. Almanyanın ablukasına dair 
t i ,i .,akit, So •yetleı Birliğinin Fin atlaıl kiiçük keşif kollan ve pl!S' ı:eşre tiği yazıda, Rıısya'nın, Alman

landi a istiklaline riayet edeceğini hareketlerine teve ül olunmaktadıı }"aya, fazla mal ullerin i ihraç ettiği 
vad ·y1cmişti. Tanner. tahriri olarak Hu usiyle ki bu haftanın muhtelif si · farzolunsa bile, zahire, maden ve kim
vapılımş olan bu vadi itina ile muha- yasi. hadiselerinden sonra alınan rli· yevt gübre bakımından yapacağı yar
'-1a ediyordu ve ~imdi beraberinde esası askeri sahada mühim kararlaı , -tımm tesirsiz kalacağım söylemekte-

H arp zamanında erkekler cep· 
heye gider, şehirler boşa

lır, bunun ilk ve en tabii neticesi 
derhal evlenmelerin azalmaı;ı ol -
mak icap eder, degil mi? Halbuki, 
hadiseler, Fransa'da bunun aksi va
rit olduğunu ispat etmiştir. 

Mesela Paris'te harbın başlangı
cındanberi akdedilen nikahlar şim
dıye kadar hiç gôrülmemİ§ bir nis
pete yiik ·elmiştir. 

Acaba harbın aşk üzerinde tah
rik edici bir te. iri mi var? Haki
kat daha uaşka tilrliidiır. Daha doğ
rusu, evlenmek tasavvurunda olan
lar, za.nanın istikrarsızhğı yi.izün
den. ka}rbcdilecek bir dakika ol
ma(llğını düşi.inmiislcrdir. Diğer 

taraftan belediye daireı.ine uera
madan bir aile yuvası kurmuş olan
lar şimdi bu rabıtalarını rcsmileş
ti rmenin ba21 pratik ve faydalı ta
rafları olacağını düşünmüşlerdir. 

P aris'in ikinci kaza belediye 
dairesinde 1938 eylillünde 

32 nikah kıyılmıştı. Halbuki bu ey
lfil içinde kıyılan nikahların mik· 
tarı 97 olmuştur. Diğer belediye
lerde yükseliş ayni nispetlerde ol· 
mu tıır. Bu aylarda Iransızlar es
ki inı.len üç mi:;ll fazla evlenmekte· 
dirler. Hem evlenme muameleleri de 
kısaltılm1ştır. 

lı.lari bakımdan bir nikah mua
melesi iı;in gerekli vesikaları bir a • 
raya getirmek için asgari on beş 
günlük bir müddete ihtiyaç var
dır. 

Halbuki bugün, bilhassa dama
dın alelacele cepheye hareket et
mek gibi bir ma.zereti olduğu tak
dirde, bazı formalitelerin kısaltıl

masına göz yumulmaktadır. Henüz 
AmC'rika ve İngiltere'de tatbik e
dildi~i ekilde yıldırım nikah usu
lUni.in tatbikine lıaşlanmamıştır. Fa
kat ~ene de icap eden ınuaınclc:ler 
çok sürat1e intac edilmektedir. 

8 al ayı seyahatleri de ayni ~e
kilde kısalmıştır. Mesela bu 

harta meşhur muganniye Lüsyen 
Buaye ile evlenen muganni jak 
Pils'e askeri makamlar izdivacı do
layısiyle yirmi dört saatlik bir me· 
zuniyet ve iştir. Bu müddet zar· 
fında yapılabilecek bal ayı seyaha
tinin Paris'ten pek uzaklaşmaya 
imkan vermemiş olduğu tasavvur 
lunabilir. 

Vekaletle evlenme usulü de ih
da& edilmiştir. Bu nevi çvlenme 

mera imleri hazin olmaktadır. Çün
kü kanunen icap eden "evet"i te
laffuz eden damat değildir, onun 
tevkil ettiği akraba veya dostların
dan biTidir. 

Bu usul evlenmeler geçen harp 
esna ında da çok revaç görmüştür. 
Bu arada şöyle bir hadise cereyan 
etmi tir: 

Seferber edilip cepheye gönderi

len genç bir bahç1van giderken 
kendisini sevimli bir çamaşırcı kı

za bağlıyan rabıtalan resmileştir

meyi unutmuştur. Ciddi düşünce

lere pek müsait olan nöbet saatle

rinde bu vaziretin devam edemiye
ceğini düşünmÜ§. Vekaletle evlen
me talebinde bulunmuş ve bu iş i
ı;in patronunu tevkil etmiş. Bu na
zik ve yetmişlik bir ihtiyarını~. 

öylece belediye reisinin önü-
ne güzel bir kumral yetmiş· 

.ık ihtiyarın kolunda gelmiş. Tam 
.nerasimc başlanacağı sırada, amir· 
lerinden bir izin koparmaya mu· 
vaffak olan damat çıkagel.mi§: 

- Aman bay memur, deDliş, ev· 
lenen benim, bayın reyini alabilir 
miyim? 

Kendisine: 

- Hayır, cevabı verllmi§, kanun 
kanundur. Evrak vekaletle nikah 
muamelesi için yapılmıştır. Başka 
türlü hareket edemem. 

Ve genç asker, böylece, kendi ni
nil ahına seyirciler safında şahit 

olmu. 
Merasim nihayet bulunca ihtiyar 
askere yakla mış: 

- Size karımı emanet ediyorum. 
demiş, onu mesut etmeye çahşın. 

'9•ın ..,n sonra a ı:':/e erin önÜ!Vı" 
Li ta ın korde csı Alı Is tinka).t • -·· sl c·.a a gotürmektedir.,. ı ittihaz edebilirler. 'dir. 

Korkunç bir hadise olan harbın 
hazı böyle ho~ ve komik cilveleri 
de var. 

( __ R_A_o_v_o _J 
TÜRKİYE 

Radvo Dıfwyon Posra.l•rr 
TÜ~KlYE Radyosu -ANKARA RadyostJ 

-Dalga uzunluğu-
11>48 m. 182 Kc •. /120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

A N K A R A 

PAZARTESİ: 23.10.939 
12.30 Program, ve memleket saat aya~ 
12.35 Aians. ve meteoroloji bııberlorl 
12.SO Turk müziği Pi.). 
13.30. 14.00 Müzik (karışık program· Pl.) 
19.00 Program. 
18.05 M emle kel saat ayan, ajana ve ae-

tcoroloji h:ıberll'ri. 
18.25 Müzik (radyo caz orkutruı). 
19.00 Konuşma. 
19.15 Türk müziı:i (fasıl heyeti). 
20.15 Konuşına. 
20.30 Türk müziği Ç !anlar; Vecihe, Ru-

en Kam. Cevdet Kozan.. 
1 - Okuyan Müzl'yyen Scnar. 
1 • lsfııfıan pe~revi. 
2 • Arif bey • Isfahan şarkı: (Canda ha· 
siyct mi var). 
3 - R. hmi bey • işfahaıı tıırkı: (~tmeı 
beyhude figıın). 
3 • Kanun taksimi. 
S - Faize • uş~alc şarkı: (Ni.ç:~ nala:ı· 
desin). 
6 - ükril . uşşak t1rkı: (Geçti mııbab
bct dc:ni). 
7 • Dede • gülinr "'1'kı: (Blvera "bir 
resmi bid t). 
2 - Okuyan: Mustafa Ça~lar. 
1 • Nuri bey • hicazkar a ır semah ~ 
nim servi hırmanım). 
2 - Udi Cemil - hicn..ıkir yijriilr J 
(Bull.ıül gibi pür ol-Ou). 
4 - Hicazkar saz ,;ema.isi. 

21.15 Müzik (kiicuk orkestra • şef: Necip 
Aşkın} 
l • H:ınns Sehmidt: inciler (vals). 
2 - SceJe: Sevgilim (intermezzo). 
3 - Btethoven; Qp. 27, No. 2 mehtap to
naıının Adacio sostenuto'su. 
4 - Fucik: Hulya (vals). . 
5 • Tıchailco ·y: Melodi (Op. 4'2, NG. 
3.) 
6 - Yoqhitomo: JApon suHi. 
7 - Straus. : Sen Viy;ma (vals). 

22.00 Memleket saat ayan, ajans haber• 
Jed, ı:iraat. esham · tahvilat, kambiyo -
nuku bors sı (fiyat), 

22.20 Müzik (küçük orkeı>tra • yulcarda
ki programın. devamı). 

22.35 M lirik C cazbıınt • Pi.). 
23.:ZS • 23.30 Y;ırınki program ve kapanı-. 

Tarsus Halkevinde 
bir çay %İyofeti verilcij 
Tarsus, 22 a.a. - Tarsus Halkevin· 

de bu gece öğretmenler şerefine ça;;h 
bir toplantı tertip edilmiştir. 

Vali, belediye reisi ve biiti.ln vil"· 
yet ileri eglenlerinin l~tirak ettiği bu 
toplantı öğretmenlerin söylediği is
tiklal marşiylc başlamış ve çok sar. i· 
mi olmuştur. 

Garbi Ukranya ve b< yaz 

Rusy,a'da milfj mec:Hs 

seçimi başladı 
Moskova, 22 a.a. - Polonyaya ait 

garbi Ukranya ve garbi Beyaz Rus
ya kısımlarında bugün milli meclis 
için intihabat yapılmıştır. B~ bin 
müntehip için bir mebus se i1ecek • 
tir. On sekiz ya ından sönra herkes 
intihaba iştirak edebilecektir. Gar
bi Ukranya meclisi Lvo'lda ve gar- i 
beyaz rus ·a meclisi de Bialistollda. 
toplanacaktır • 

Polo tfa'mn proleslosa 

Paris, 22 aa.a. - Polonya hil~ümeti 
ecnebi memleketlerdeki münıessille4 

rine verdiği talimatta neztlerinde bu· 
lundulı:ları hükümete birer nota vere4 

rek sovyet makamatı tarafından Po
lonyada işgal etmiş oldukları yerler• 
de yapılan plebisiti protesto etmeleri· 
ni bildirmiştir. · 

Lukasieviez, Daladiye'ye tevdi et• 
tiği notada diyor ki : 

"Askeri isgal altında •apılan ple· 
bisitin beynelmilel hukuka mugayir 
olduuğn:.ı müşahede ve binaenaleyh 
mezkür plebisiti hükiimsiiz addeyler• 
Polonya hükümeti pl::bisit netice ini 
katiyen meşru ve kanuni olarak tanı• 
yamaz.,, 

1 
.. ... .. . . . ..... -ı 

KÜÇÜK Dl~ HA E LER 
• • •••• • • J 

Roma - B . C:anomın kız lca.rd~ · K '" 
tu Maı:i tratı Ciano vcf t ctm.iGtir. 

Tokyo, - Domei Ajansının ö~rcndı • 
tine göre, lngiltere hariciye n;ızın Le 
Halifoks. nıuha!'ematııı Lıday tın.de L • 
dradaki Çin clçısine yaptı ı tc:l>lı ·atta ııı: 
a-iltcrcnin lllare al Çan -Ka:;~Sck'c ne dô 1 rudan do,ruya ne de bilvaıı. •a yardıııı 
bulwıamıyaı:aı:ını haber vermiştir. P 

X Vaııington, - Buraya g imiş 011111 : 
Vaı1 Zeeland. Amerika:; beynelmilel tP;ı~ 
ıeciler komite inın mü1.akereleriııe i1tirB·' 
için gelrnış olıJu " unu bey n ctmi tir. , ı 

:- Ba;';:dat. - lral 1.ı Birle ik Aıncrı 11 arasıııtla 19J!I k!nu ucvelintle imzala~ 1 
tıcaret ve eyni cfoın mu:ıhedesı, mcC' 
taral ın :lan tasdik ctlilmiştir. , 

X Cenevre. - Suriyenın tile cümhu~ •• 
isI Mehmet Ali Bey abid, bir kalp 6 • 
sintlen vefat etmi tir. • 

..._ BelgraJ, - Yu o~lavya kızılh ç ıe~ 
kilatt reisi Pren "s Olca. ulilı al·ı;am 1';1 • 

gradm bir ldiniıiinde onüllü h.a ta b 
cıliırm kur"unda hıı.2ır lıtılunmu$tur. ıc'~ 

X Va ·in.g ıon - Eski l cl~lk:t b:ı~~ .,.ı 
B. Theunis Avrupad:ın bıır ;,o gc 0 11 ti 
gazetccilecı: beyanatta buluııar k vıttıil 
sinın Amcrik ile Bel ika ua ıw~ ·~ı 

1 
ı 

ti~adi \"e ı ıcari sıy<1setı isı·ıı imka.ı:1 
ara tırm:ak olduı1,wıu sciylemi tir. ol'~ 

X Roma, - Burada bulunmakts r 
yuıoslav ticaret heyetinin halya i~·r 
itilaf akdetmtş oldueu bildırilme~t n: 

'X Belgrad, - Maribor ~chrinde ye 1 6J 
radyo mürsilc ı~ asyonu ıhdas c.JilnıeS 
pi edilmekte r. 
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Dün Ankara' da yapı lan maçlôrrn neticeleri 

Birlikspor • 1-Mas espor: o 
• 

Gençlerbi rl İği • 4- arbiye • o • • 

Demirspor -As. Fa. gücü 1-1 berabere kaldılar 
Dün Ankarada lik maçlarının dördüncü 

hafta müsabakaları yapıldı. Öiiledcn evcl 
başlıyan ve saat 17 ye kadar devam eden 
maçlar Muhafızgücü sahasına binlerce 
aeyirci toplamıştı. Havanın güzelliği ve 
maçların ehemiycti hasebiyle gelen seyir
ci sayısı, hiç şüphe yok ki 19 Mayıs stad
yomunda daha fazla olacaktı. Haber aldı· 
'ımıza göre, cvelki giin akşama doğru ya
pılan teşebbüslerle Askeri Fabrikalar • 
Dcmirspor, Gençlerbirliı.:i - Harbiye mac;
larının stadyomda oynanmasına muvafa • 
kat hasıl olmuşsa da. futbol ajanlığı. teb· 
!iğ rüçlüklcri dolayısiylc. buna rııa ı;ıös • 

te. memiştir. . 
Dün müsabakalardan evcl ve sı:ınra ı • 

kincı bır sıkmtı da otobüs dereli idi. M er
kezi yerlere oldukça sapa bulunan fl:uha
fızg icü tadında en aşabı bir tahminle 7-8 
b'n kişi vardı. Fakat nedense otobiıs i• e
t ln:emişti. Bu noksanın. alakalıların bıı· 
rac!a mac; olduğunu veya olacağını otob:is 
i !etmesine haber vermediklerinden dot:· 
CUE;Unu sanıyoruz. 

B. takımları arasında 
Günün ilk müsabakasını Demirspor ve 

Harbiye B takımları yaptılar. 1dcrınde A 
takımlarında bile gorınecliğimiz iyi o -
yuncular bulunan iki takım mahdut seyir
cilerine giızcl bir oyun seyrettirdiler. Ne
t:cede Demirspor B takımı mac;ı 2-l ka· 
zandı. 

M aıkesporlular yenil eliler 
Üc; haftaclanberi yapılan müı=abaka)arda 

:ıirınci ıınıf takımlara karşı bcraberlık ve 
o.attl galibiyet temin eden Maskesporlu • 
luın kendileriyle beraber Jike bu sene 
dahiİ olıın Birliksporu da yeneceğini u -
manlar pek çoktu. Fakat, her halde geçen 
haftaki galibiyetin verdiği gururla ola • 
cak, dün hiç oynıyamıyan Maskcspor ta 
krmı, ı-alibiyet b:r !arafa •. az daha daha 
çok gol farkiylc yenılecektı. 

Mamafih, Birlikspor takımı da haftalar 
ilerledikçe diızclmektedir. Bu çalışma de
vam ederse, önümüzdeki maçlarında daha 
iyi neticeler alacağı şüphesizdir. 

Dünlcil müsabaka iyi futbol oyunu bakı
mından zevksiz ve heyecansız geçti ve o
yunu 1-0 Birlikspor kazandı. 

Demirsporlu Arif 

,,_.. &ııhl'a? vav &;{7# •e a a 

Kulüplerin 
puvan vaziyetleri 

Maç Ga. Be. Ma. At. Ye. Pu. 
As. Fa. Güciı 4 2 l 1 12 10 9 
Gcnçlerbirliği 3 2 1 O 8 1 8 
Muhahzg-iicü 3 2 1 O 14 6 8 
Deminıpor 4 1 2 1 10 10 8 
Galatasara7 4 2 O 2 12 14 8 
Harbiye 4 2 O 2 12 9 8 
Maskcspor 4 1 1 2 8 9 7 
Birlikspor 3 1 O 2 3 8 S 
Güneş 3 O O 3 S 17 3 

Gençlerbirliği haptanı 
1l asan Pulat 

Harbiyeliler diin biraz da şanı:sız ol -
makla beraber, kuvetli rakıplerınc kar ı 
hafif idiler. 

Atıcılık teşvik 

müsabakaları 

dün başladı 
Beden Terbiyesi Ankara Bölgesi Atı -

cılık Ajanlığı tarafından tertip edilen teŞ· 
vik müsabakalarından birincisi dün Muha· 
fu alayı atış poliionunda yapılmıştır. Bu 
atışta geçen seferki atışlara nazaran atıcı 

O O .,...... aRS #aJlil d O O U ........ ade<linin çokluğu bariz bir surette ırözc 
Saat U.30 da hakem İhsan Türemenin çarpmakta idi. Atışa iştirak için gelen ku-

• ahaya 
ı-ık.ması"yle kalabalık arasında bir k 

1 
k 1 . ld H b' 1.1 lüplcrle, amatörlerden ve halktan müte -" neşe ar§ı o an a cyı a ı. ar ıye ı er f d ı· t · 

buekct başladı. Çünkü cvclkilerine naza· şekkil ıruplar tara ın !ln _eve a atış _csı~-
dah• heyecanlı bir mac; seyretmek N .

1 
)eriyle dekonkları gezılmıt ve kcndılcrı-

As. Fa. gücü • Demir•por 

ran --'- d' d A F G" 1- 1 aı ne tesislerle malzeme hakkında Muhafız fırsaU z.uuur e ıyor u. s. a. uc; u er Selim Münir Gücü atış kaptanı tarafından &ayanı isti -
ve. ~emırıporlu!.ar alkışla~. ar.asında yer • . Zeki . M_ub_terem ,Orhan radc izahat verilmiştir. Müsabakalar Flo-
lerını ıldıl~r. Guneşe ve ruzgar~ kar~ı .o~- Fetbı Bedrı Kımırın Hıbıp Muzaffer ber ve ordu tüfekleriyle yapı~m.ıt v~ uanıyuı Demırspor takımı şu ~ekılde ıdı . \ ı - ıda ıösterildiği vcçhile çok ıyı nctıceler 

. . . ş~klinde bir takımla mukabil tarafa g-eç - !1ınmışur. Bayanlar a_rasında Nezihe. lm-
Hılmı . tıler. re Saime Conklu, Nımet Selen, Selçuk, 

.~evlcet . Gazı • . Oyun çok seri başladı. To~ ycrdc_n ve N~riman dii;er bayanlara nazaran yiıksek 
lbrahım lbrabım Kamı! kısa paslarla oynıyan ıcnçlcrın ayagında puvan almışlardır. Diğer atıcılar arasında 

Must..afı Arif Hakkı Salıb Orhan daha çok dolaşıyor. GcnÇ ı:re . atılııan har- Muhafızgüciindcn Rıza Uysal birinciliği, 
biyclilcr, vücut kabiliyctlerının fevkalade· atıcılık kulübünden Mehmet Ali 1mrc de 
liğı ile her yerde ha~ımlarının karsısına ikinciliği almışlardır. Ali Kılıç, Dr. Sela
çıkarak hücu.ml~rı kc~ıro~lar~.ı. Bu_ saha- hattin Ögelman, Necip Tulunay, Hasan 
da çoktanllerı gormedııı;ımız guzcl bır mac; Sargın., SeHi.hattin Tulgar, Mahmut De -
seyrediyorduk: . ·-· . . mir. Nuri Vural, Zeki Kuter, Fahri Ugu· 

h Fa. Gücü de geçen seneki takımla • 
nndan hayli farklı olarak a§aiıdaki kad-
ro ile oynuyordu : 

Keler 
Kimi! Salih 

!smail Abdül Orhan 
Hamdi Zeki Fikret Jrlan 

İlk tchlikeyı Gençlerbırlıgı kalcsı gc_cı.r- rel Dr. lmre ile kücük amatörlerden İl · 
di. Rahim dördüncü dakikada Habıbın ha~ Conklu, Orhan Conklu, diğer aucıla
bir şütünü güçlükle ve yere yatarak ya • ra nazaran iyi neticeler almışlar.dır. 

BilB.J kalıyabildi. Bir dı\kika sonra geneler a - Bölge ajanlığının prog-ramlı ve sistem&· 
lcyhine bir korner oldu. Nuri havadan ge· tik me aisiyle her hafta yeni bir inkişaf 
len topu bası ile uzaklaştırdı., • . gösteren atıı; faaliyeti böyle devam ettiği 

Maç rüzrarın yardımı ile Ankaragücü .
nün baskısı altında başladı ve top 45 dakı
kalık zamanın ekserisinde Demı;spor ka
lesi önıinde dolaııtı. Fakat. belkı ~e ~a~
ıtzhk olacak, çekilen :iÜtlcr. y~ Hılmının 
elinde kalıyor yahut avuta gıdıyordu. De· 
mirsporlular, :nuhakkak bir kac; golden de 
neticesi.z kalan kornerlerle kurtuldular. 

Gür; müdafaası c;ok rahat ve serbest oy
nuyordu Lakin 36 ıncı dakikada bu ~çık 
ovunun .eczasını çektiler. Soldan ll~rlı_yen 
Orhan ve Salih tDPU Hakkıra ~ec;ırdıl~r. 
O da Arife pas verdi. Sıkı bır şut Demır· 
spora bir gol kazandırdı. . . 

Bu rol Ankaragıiçlülere y_en~ bır hı.z 
verdi Fakat bütiin akınlar kcsıldı ve dev
re 1-0 Demirsporun galibiyetiyle ı;on bul-

du. 1 kinci devre 
İkinci devrede rüzgarı arkasına alanklde-
. ha~kim olaca arı 

:nırsporluların oyuna Gli 
tanncdiliyordu. Fakat böyl~ olmadı. c:: 

Harbiye müdafaası o~ta çızgıyc kadar takdirde yakın bir zaman<la bu en mühim 
gelmişti. Maçın ilk dakıkalarında top ha· .. porumuz bütün halkımız arasında da 
kimiyetini iyi kullanan gençler sıkııııkb".a- yayılacak ve bu suretle gayeye ulaşılacak
ziyetc düşmiişlerdi. Bu esna<lıı; Geneler ır: tır. Bu maksatla her hafta cumartesi gün
liği sağ açığı Selim aldığı bır ~asla scrı lcri öğleden sonra ile pazar günleri öğ -
bir iniş yaptı .. Karşısına be~ gclınce topu leden cvclki zamanlarda halktan arzu eden 
Aliye geçirtti. Saı:ıtr~for ~lı sık:1kve yc[-7 Jerin hiç bir külfete lüzum kalmadan atı • 
den bir şütle yedıncı dakıkada 1 go u cılık kulübüne serbestçe kayıtları yapıl-
Harbiye ağlarına taktı. . . maktadır. Seyircisiz ve takdirsiz kendi 

Bu golden sonra, Gcnc!er vazıyctı gen~ kendine çalışan mütevazi atıcıları tebrik 
lehlerine çevirdiler. Ayagı burk~~k o- ederken bu çalışmalar uğrunda her türlü 
yunu t.erketmiye mecbur kalan . te~c- teslihat ve yardımı yapmayı esirgemiyen 
min yeri de doldurulamamı~tı. Jlar~ıye .. a- Muhafız gücü başkanı Alb. Tekçenin ve 
kımı artık aksıyordu. Llkın k ene; er, ts- bölge beden terbiyesi direktörlüğünün 
tün oynadıkları halde ~0! çı aramıyor ar- göcterdikleri alaka ve himayelerini bu -
dı. Birinci devre ı.o bıttı. rada saygı ile anmayı borç biliriz. 

ikinci devre 

Adana fabrikalarında 

spor faaliyeti 

B·z b .. ü 
bir vazife 
yaptık 

Geçen halta lstanbul'da yapıla_n Galatasaray - lstanbulspor 
maçından bır görünü~ 

(Başı 1 inci savfada) 
büyük demokrasinin, taahhütleri
m~~ sahası içinde sulh ve niznmın 
mudafaaıına bizim kad r ııamin i
yetle bağlı olduklanndan eminiz 
Menetmek elinde olmıya.n bir faci • 
barı~~ı bir milleti, men veya tahdi; 
el~ege muvaffak olacağı ba~ka bir 
facı aya kar~ı tedbir almak cesare
t~nden mahrum etmeml'k lazımgc • 
lır. 

İstanbul'dal<.i nıac!ar .::. 

Bugriin bu eseri takdir etme.:te 
olanlar, 1939 buhranını yazacak 0 • 

lan müverrihlerin hükmü ile şimdi
den birle:mcktedirler . 

Falih Rıfkı AT AY. 

Süleymani e er Sivas cer afelyesi 

dü törenle ~lldı a ye5 O 
(Ba<:ı 1 inci sayfad:ı) 

Galatasaray Beykoz'u 4 - 1 ye di 
hını medeniyet dünyası içincle Ueı ... 
bet koruy acak, Sivas kong rc:;i gibi 
daima ileri bir hız kayna ı olacaktır. 

lstanbul, 22 a.a. - Mıntaka futbol şampi!·onasma bugün bulu.t
lu, fakat müsa;t bir havada devam edildi. Tak im ııtadycmunda 
bini pek az geçen bir kalabalık önünde ilk maçı T opkapı - lstan· 
bulspor takımları yaptılar. İstanbulspor her ele\ rede iki gol yapa· 
rak maçı 4 - O kazandı. 

Mill imiicadelcnin m ihra - noktala
rından biri olan Sivas, bu manevi kıy
metini şimdi artık demir b ir kuvetlc 
memleketin her tarafına yayını bulu· 
nuyor. Çünkü Sivas b ugün A n kara. 
Sivas, Sivas - Erzurum, S ivas - D iyar
b;:k;r bölgelerinin de mihrak noktası 
olmuş:u~. Kahraman maz isine en ya -
kı an abıdelerden biri de §Uphesiz bu 
gün büyük törenle açı lan vagon ve 
lokomotif atölyesidir. Bir zamanlar 
v~tanı Ebedi Şefin fikriyle be 'iyen 
Sıvo.s, simdi onu demiryollarıylc ve 
bu yollar üzerindeki cer vası tal riyle 
beslemektedir. 

Fenerbahçe - Süleymaniye maçına, 
Fenerbahçeliler şu kadro ile çıl~tılar. 

ı fostafa, Kemal, Kamıran - Turhan, 
Şahap, Mehmet, Kazım, Ali . 

Oyun mütekabil akınlarla başladı. 
Cihat - Faruk - Lebip, Ali Riza -

Ayten - Hayati, Fikret - Esat - Yaşar 
Rebii - Basri. 

Galatasaraylılar sekizinci dakikada 
Cemilin ayağı ile ilk gollerini çıkar-

dılar. Süleymaniye şu takımla oynuyor -

du: 
Hadi, Burhan • Ruhi, İbrahim - Or· 

han • Mehmet, Rauf - Hikmet, Mu
zaffer - Daniş - Süreyya. Hakem İz
zıo\.tin Muhittin Apak. 

Fener hakim oynuyor 

Fakat sıkı bir oyun oynıyan bey
kozlular r,alatasarayhlara fazla fm;at 
vermiyerek oyunu mütevazin bir ce -
reyana sürüklediler. Maamafih sarı • 
kırmızılılar da ellerine geçen bazı fır 
satlardan istifade edemediler v~ dev
re 1 - O bitti. 

Oyun başlangıcından itibaren Fe
nerlilerin hakimiyeti altında başladı. 
Süleymaniyelileri tamamen kendi ya· 
rı sahalarına hapseden sarı - lacivert

liler derhal rakip kaley i zorlamağa 
başladılar. Golle neticelenmesi mel· 
huz bazı vaziyetler, Esatla Yaşarın 
icabeden gayreti göstermemeleri yü
zünden bir neticeye bağlanmadı. Bu 
meyanda sağ açık Fikretin çok açık
tan geçen birkaç şütü görüldü. 

13 üncü dakikada Süleymaniyeli bir 
muavin topu ceza sahası dahilinde e· 
liyle tuttu. Hakem penaltı verdi. Fa
kat Basri bozuk bir vuruşla topu ka
lenin üç metre açığından avuta attı. 

Fenerin golleri 

17 inci dakikada Rebii 30 metreden 
attığı sert bir şütle Fenerin ilk golü
nü çıkardı. Bu golden sonra Suley
maniyeliler muvakkat bir faaliyet gös 
terdiler. Cihat muhakkak golle neti
celenebilecek bir hücumu fedakar bir 
plojunla kurtardı. 

Sarı - tacivertliler 29 uncu dakika
da Esadın şütü ile kazandıkları ikin
ci golden sonra hakimiyeti yeniden 
kurdular. Nitekim Basri, 36 ıncı da
kikada cidden nefis bir şiltle üçüncü 
golü de attı ve birinci devrede bu neti 
ce değişmeden bitti. 

Fenerliler ikinci devrede kati ha -
kimiyetlerini kurdular. Onuncu da -
kikada Basrinin attığı golü 19 uncu 
dakikada Ya arın golü takip etti. Bun 
dan sonra adeta tek kale oynamakta 
devam eden sarı - lacivertliler bir çok 
gol fırsatları elde ettikleri halde is -
tifade edemediler ve maç 5-0 Fene -
rin galibiyetiyle bitti. 

Şeref •tadında: 

ikinci devre 
İkinci devrede galatasaraylılar 

süratli ve müsbet bir oyun çıkarmıya 
başladılar ve bunun semeresini 6 ıncı 
dakikada Salahattinin yaptığı bir gol 
ile aldılar . 

18 inci dakikada gene Salahattin 
Galatasarayın üçüncü golünü çıkardı . 
Beygozlular 22 inci dakikada sağ a
çıkları vasıtasiyle yegane gollerini 
yaptılar. 

Devam eden Galatasarayın üstün
lüğü son dakikada 4 üncü bir gol çık
masını temin etti. Sarafimin yaptığı 
bu golle Galatasaray sahadan 4 - ı ga· 
tip çıktı. 

Fener stadında: 
İlk maç ikinci küme takımları ara

sında idi. Bu maçta Karagümrük Fe
neryılmazı 1 - O yendi. 

İkinci oyun Vefa • Hilal arasında 
yapıldı. Vefalılar üstün bir oyundan 
sonra maçı 4 - 1 kazandılar. 

Şo rki İngiltere' de 

alôrm işo re ti 
I:<>ndra, 22 a.a. - Bu sabah lngilte

renın şark sahilleri üzerinde şimale 

d_~ğr~ giden meçhul bir tayyare gö -
rulr_nu~t~r. Tehlike işareti verilmiş 
ve ıngılız avcı tayyareleri hemen ta
kibe çıkmışlardır. 

Kiliselerde yapılmakta olan ruhani 
ayinler yanda bırakılmış ise de hali< 
kiliselerde kalmıştır. 

Tehlikenin sonu yarım Si\at sonra 
ilan edilmiştir. 

Londra ! 22 a.a. - İstihbarat nezare· 
ti bildiriyor: 

Vatanın şahdamarlarındaki kana 
hareket ve hayat vermclr uğrunda ha
yatını tüketen Ebedi Şef'in hazi~ ha· 
~:rası önünde bir daha taz imle eğıle-
.,m. 
Vatanın insicamsız ve biribiriyle a

lakasız kalan hücrelerini yekdiğerinc 
bağlamağı gaye edinen ve demiryol· 
ları siyasetine daima en büyük ehe· 

miyeti verip kararlarım büyük bir i· 
sabetle tatbik eden Milli Şefimiz'e 
sonsuz tazim hislerimizi bu mesut 
gün vesilesiyle de bir daha tekrarlı
yalım. Bu siyasetin elle tutulur, göz
le görülür meyvalarını Erzurum yolu· 
nu açarken, bugün Sıvas atölyesini 
gezerken, on binlerce kişinin alkışla
rı aarsında kalplerden topladık. 

Sıvas, şimdi milli bayramlarından 
birini kutlamakla bahtiyardır. Bütlin 
şehir ayakta bütün şehir donanmış bıı 
bayramı selamlıyor. 
.Ç~nkü herkes biliyor ki, demiryolu 

mıllı iktısadımızın ana kaynakların
dan biridir. Ve milli iktısatta her za
fer milli bir sevinçtir. Onun için Sı
vas'ın bu iki bayramına bütün memle
ket iştirak ediyor. 

Atölye ile şimdi Sıvasta yeni bir 
hayat başlamıştır. Muhteşem lokomo
tifleri kaldıran vinçler, Sıvas•ı da kal
kındırmaktadır. Atölyede senede 200 
yolcu, 1800 yük vagonu, 120 lokomtif 
tamir edilecektir. Ayrıca 700 yük va
gonu yeniden yapılacaktır. Bu hesa
ba göre herhangi hasta bir lokomoti
fin 3 günde tedavi ve nekahet devir
lerini geçirip canlı ve sıhatli olarak 
tekrar ııhatine kavuşması mümkün
dür. Bir günde iki vagon birden dün· 
ya yüzüne gelecektir. 

liller birbirini kovalıyan hücumlarla1 Ddc 
rn rspor kalesi önünden ayrılm_ıyor ar ı; 
12 inci dnkikadıı ka7andıkları bır kornc 
atı~ı esnasında Fikret bms kaleye topu ~<?
k'?.~ı:ıdı C ;,ıc;hiler bcraberlık sayıları:ıı . ır 
firlkiktcn scnrıı yaptı~~r. Top . Hı~ı~~ 
carpıp geri geinıiş tı. F ıkret yetışerc su 
çc 't ti ~·e ı:;ol oldu. b 

B b Va
ziyete gelen t:ıkımların un· 

eııı er d 'kl · h bı -dl!. n sonra oyunl ver ı erı ız, maçı . . 
ru zevkli hale getirmi ti. Fakat Gazıııı.n 
hu .em ta r fından oyunda~ c;ıkanlm~sı U· 

2 
• _ , t r~ ha fa ı;cçtı ve Demın;por 

ı.o cok iarantisiz bir galibiyetti. ~u 
sebeple haftaymd~!': ~~~a Muhteremın 
tekrar oyuna girdıgını gorcnlcr mac;m ne
ticesi hakkında hüküm veremiyorlardı. 
Lakin oyun başlar ba&lamaz soldan c;~)t 
seri bir akına gec;.CI! g~nc;ler s~l. ac;ık Hu-
cyinin ayağiyle ıkıncı gollerını de ka -
~anınca Gcnçlcrbid~ğ~;ıin ~alibiyet il",lİ~. -
Jcri .ziyadeleşti. Trıbunlerın bu kulub~.n 
tarafdarlariyle dolu kısmında çehreler gu-
Jjvordu. . • j.·akat, 12 inci dakıkadan s~?ra, Harbıye 
takıını. ancak gene; ve enenık takımlara 
mahsus bir gayretle oynamıya, Geneler .
birliği akınlarını bozduktan başka, tchlı
k li hücunılııra başladılar. N cticesindc gol 
o~mıyan bu çalışma 1? ~a.kika .~adar dc
vaın etti ve Gcnçlerbırlıgı mudafaasına 
b' r da ika nef s; aldırmadı. 

Adana, (Hususi) - Şehrimiz milli 
mensucat fabrikasında vilayet beden 
terbiyesi müdürlüğünün teşebbüsü 
ile bir jimnastik salonu açılmıştır. 
Milli mensucat fabrikası spor kulü
bü, beden terbiye i kanunu hükümle
rini tatbik eden ilk fabrika spor ku 
lülıüdür. 

İlk maç ikinci kümeden Davutpaşa 
ile Galatagençler arasında yapıldı. 
Davutpaşa üstün bir oyunla rakibini 
4-0 mağlup etti. 

İkinci maç Beşiktaş - Kasımpaşa 
~akımlarını karşılaştırdı. Kasımpaşa-
1.lar çok enerjik bir oyunla ilk dev -
reyi kuvetli rakibi karşısında bera • 
berlikle bitirdiler. 

Bugün öğleye doğru cenubu garbi 
s~il~~rinde iki düşman tayyaresi gö
rulmuş ve bunlar avcı tayyarelerimiz 
tarafından durdurulmuştur. Tayyare
lerden biri düşürülmüştür. 

Gülmek iıtiyenlere müjde 

U L U S Sinemasında 

Fabrika işlemeğe başladıktan son
ra günde 1200-1500 amele çalıştıra
caktır. Her işçinin kaç kişilik bir ai
leye baktığını hesap edersek, her gün 
4500 - 5000 vatandaşın hayatlarının 
temin edildiğini görürüz. Bütün mü
hendisleriyle, şefleriyle, velhasıl ça
lışan dimağ ve kollariyle fabrikanın 

Sıvas'a bahşedeceği hayat üstünlüğü· 

nü siz hesap edin. 

Cümhuriyet hükümeti milli refahı 

yalnız bir noktadan değil, lıir biıtun 

halince ele almış bult!nuyor. 

Sayın Münakale Vekilimiz Ali Çe

tinkaya'nın bugün fabrikanın onun

de söylediği nutukta çok güzel ifade 

ettiği gibi: "Demiryolu toprağa tes

bit edilen ray, bina ve köprülerden i

baret değildir, bir takım sabit tesisat

la birlikte aynı zamanda muharrik ve 

müteharrik vasıtalar vardır ki bunla

rın biri diğerini tamamlar. Ve bunla

erınc ,,,us a B m n iki 
fo· verd h:ıttı bozuldıı. una raıt e 

t 
• f .. .

1 
kuvet arze• lıyorlardı. Maç 

a- mu"'av ! · ı· ·z 
h 

• "k' takııııııı ar cttıgı ne ıccsı 
• :ı-. cce ı·ı · ı b'tt" , ,.· .

1 
devanı ct!ı ve 1- ı ı . .. . . 

JI 1 e J'k .. ampiyonluk umıdler 
'u ber ber 1 • " b k t o' d" tal·ımları memnun ıra mı ı. 

B ., ., ı(;er ' ncular sahadan çıkarlar • 
u sebep' oyu d lar 

ke.1 epeyce a 1kışlan 1 
• 

G 
'erb;rJiği • Harbiye 

ent;. • 
.. .. •. mi him knr~ılaşmasına 

ı Nihayet 26 ıncı dakikaya gelmiştik. 
Harbiye kalcsı önünde s".ntrfor Ali mü -
te~aciıyen diribling yapıyordu ve ortada 
hiç bir gol tehlikesi görünmliyordu. Der. 
ken Ali birderıbire beklerden styrı dı ve 
hafif bir dokunuşla takımına üçüncü golli 
kazandırdı. 

Son gol 
, · a r.ıınun en . r ·· ve Harbiye takım· 

rr .ı . ~ti. Gençl erbır ıg ~enı Zıya Ozan dülr ı karc:tJrracak ı . _Ba ·r eki de öttürerek Üçüncü go~ o.yunun neticesini tamamiy-
<I •,u ke «in ve t•Z hı n! takip etti. For· le tayin etmı:ıtı . Çe~c;le_rbirliğinin bera -
o ya cıktı. 1', ıumlar o !erin renk rar- I bcrfü:ı veya nıağlub.ıyctı bir fevkaladelik 
ı:- • , :ıntalı:>n ve gumle~ oyuncular olurdu. Fakat Harbıye takımının da bu 

e b' rb " rıne çok benz•Y~~ !'ı:ı . 1 \btiin gayreti ı:o terecek takati kalmamış-
}. , . ı &cHıml:ıdılar Gençler ır 1 ' tı. Mac;a Genclcrbirliği hakim olmuştu. 

Bu vaziyet sona kadar devam etti ve •41 

Rahim 
Nıırı Alım et J ·a 

" • Ha!<ô11n Ha ı .. . 
• Jı, u.!ır Al' M ustalı f[useyın 

Selım Alı 1 

U kk
·1 takımiyle rüzgara vt ıtü • 

ccn m teşc 1 

inci dakikada Mustalanın attığı golle o -
vun 4.0 soııa erdi. 

Genc;lerbirliği dün mükemmel bir oyun 
çıkardı ve Arı' • •~ ıın teknik bir takımı ol
duğunu is!..at ettı, 

Saat 5.30 da fabrikanın memur ve 
işçileri yeni salonda beden hareketle
ri yapacaklardır. Beden hareketlerini 
lise beden terbiyesi öğretmeni idare e 
decektir. 

.Jfttıııııııııııııııııııııııııııııııııııt.. 

~ Büyük Türkiye ~ 
_ Yazan: ORHAN CONKER -
: Türkiye'nin mesut ve kuvetli : 
: bir büyük Devlet olması için ge- : 
: reken şartları tetkik eden bu ki- ;: 
: tabı vatan sever her türk genci :; 
: okumalıdır. Satış yeri: Akba -
- Kitabevi. E 
"1llllllllllllllllllllllllllllllllllllll.-

İkinci devre de çok sıkı bir şekilde 
devam etti. Bu sene çok muvaffaki -
yetli oyunlar çıkarmıya başlıyan ka • 
sımpaşalılar bu devrede çok güzel 
oynadılar. Neticede oyun 3-1 Beşik
taşın ;alibiyetiyle bitti, 

Oyun ba§lıyor 

Son maç Galatasay - Beykoz takım 
ları arasında yapıldı. Maçı Adnan A
kın idare ediyordu .. Takımlar şu kad
rolarla oynuyorlardı : 

Galatasay: Osman - Faruk, Adnan 
. Celal, Enver, Salim - Sarafim, Bas

Arzuyu umumi üzerine 

FERNANDEL'i·n 

5 KURUŞLA 
DEVRİ ALEM 

seyahati iki gün daha devam 
ediyor 

Bu filmi görenler bir kerede da
ha geliyor ve saatlerce gülmeden 

kendilerini ayıramıyorlar. 

Seanslar: 12,15 - 14,15. 16130 
18,30 ve 21 de 

n, Cemil, Esfak, Selahaddin. 
Beykoz: Safa - Halit, Bahadır_,,.. _____ _ TL: 2193 

rın biribirini tamamlaması 

fah, milli iktısat arasında 

temin eder. 

milli re

bir ahenk 

İşte bugün Sıvas atö ly es ini açarl:" 1 

sade bir fabrika değil fakat aydı 

türk istikbaline de mııhte :ıı;em bir m : 
1 fez bir yol açıyoruz. 



• n ra a cevı 

köre .. er·nin gezisi 
Ki.iylerde gezi pretgramına devam e· 

d.:n Hal ~evi köycüleri geçen haf. 
Anayurd, Eryaman ve Malı kö ·le· 

rinde ve dün de Ortaköy, K rabürçek 
n Karaağaç köylerinde salı mışlar· 
dsr. Bu köylerde IIalkevi doktoru ta
ufınci n 200 den fazla hastaya bakı· 
ı uk illiçl n verildi ~i gibi, burada te· 
mizlik ve ağlık ö iltlcrinde bulun
mu IRrdır. n ğer me kklere men up 
köycii rk d 1 r, köyli.ilcrim·zı ay
dın tıcı konu malard b 1unarak uğ
radıkları güçlük1er et fında iEııh t 
vcrıniclcr ve hirde mevcut köylü i c 
rini takip etme Uzcre not! r ıılmı · 
larclır. 

Halkevinln kaciın a .. alan köylii ka· 
dınlarla toplu v ayrı a~·n olmak ü~e
re kendileriyle kadınlığı ilgilendiren 
mevzular üzerinde ha bin ller-de bu· 
lunmuşları.lır. 

Saat 8,30 dan 18 e kadar de ıam e· 
den bu geziye Halkevi l:öyclilerincien 
11 kişi istir: k etmiş ve gezi v rimli 
~c faydalı olrnu lıır. Kiiylülerimiı bu 
yakın al kaya çok cvinmlslerdir. 

Bilhassa ~ehrimizin hayır seven 
muhterem kadınlarmın. f-"-ir köylü

lerimizin bayramda sevindirilmc i 
mak adiyle köycUler vasıta iylc gön

derdikleri 140 metre muh elif ccşit 
c'bitclik ve iç çama rlığtna ait ku-

lann, Karapürçek \'C Or a köyün 
:lakir çocuk, k,dın ve er - k olmi!k Ü· 

~:re SS k·'ylü· üne h~diyc dil ~sı 
ae'· bı.ınlan ve gc e · <ll "er köy lüle· 

niri pc'. mü eh sis cım·1. kadir ı 
nas körlüledmiz bu s ym h yır even 
m"hterem ka trniı:ı.n ·~a ve Ha1kcvl 
l "ycUlerine te-ekl.: irlerini bildirmi · 
.J (dir. 

Halke •imiz köycU1crinin ge ecd: 
1 afta. cumhuriyet bayr mı mUnesebc· 
tivle köylerde büyük bayramı kutla-

alıı: içm e ;;ı lı bir progr hnzırladı-

(';ı memnunıyctle öğrenilm:ştir. 

VAKIFLAR U. Md. 

Maı s daire s 'e m ilk 
Vakıflar Umum Müdürliltiiin· 

df"ft ı 

TAPU VE KADASTRO 

Takeom fre ve teferruafl 
almatak 

T pu ve Kadaatro Umum Mü· 
dürlüKünden : 
Açık eksiltme ile; 
ı - Fran ız mamulatından (Veri

tahle tüp) mira ve şem iyesine ve mi
ra destekleriyle beraber 10 adet San
ge takcometrcsi alınacaktır. 

2 - D berinin tef errUatjyle bera
ber muhammen bedeli (.500) liradır. 

3 - Ekı;iltmc 26 te rint evel 1939 
tarihine müaadif perşembe günit saat 
Uçtc yapılacaktır. 

4 - İsteklileri şartnamesini gör-
mek iizere lıer gün ve vermiye talip 
ula ların da tamamının yü?.de i,S nis
petindeki pey akçcaiyle veya bir ban
ka mektuhi\•le birlikte teşrini evelin 
on altıncı glinii ı;aat ikide tapu ve ka
ciastro mum miidürlüşü levazım da
ir inde satın alma komisyonuna mü
racaatları ilan olunur. (5166) 15131 

e i ı ı sım 

1 a esfrosu v~pllı ·or 
T pu ·e Ka.d atro Umum Mü· 

d'.rlü~ündcn : 
Besik ~-ş ka.ıaslnın kad2strosu yapı

lacaktır. 2613 sayılı kadastro ve tapu 
tahrir kannn:.mun (8) inci maddesi 
mucibince 1-cyfiyct gayri menkul, a· 
hiplerincc de mal(ırn olmak ii.ıere ilan 
olur. ır. (5431) 15408 

e u a ı ocak 
'ü ·G k Ziraat Enı.titüeü Rek· 

törl .. f;u;,d en : 
Kurumun.uz kadrosunda münhal 

b llıımı.n 1.>idııı 20 lıra m aşu katlplif:e 
ve w~eri 30 lira maaşlı kalem baş ka· 
t µ!iğim: olmak iuere müsabaka ile 
il:ı memur alınacnktır. 

Mi..alJakn güııi.ı 1.11.1939 ~ar smba 
gilnh aat 15 tedir, 

~ere ·ti ö renmck ietiyenlerin eanti
tü re törlü~üne mUrncaatleri bildiri-
lir. (5 05) 15372 

O. HAVA YOLLARI 

M mur ahnaca 
Vakıflar umum müJiirlUğü aklamı 

i~in yaptınlacuk 1588 lira bedeli ke- O<>vlet H ~• Yolları Unıum Mü-
gHli masa, ı;andalye ve wıirc 16.10.939 

1 
itı·hiğünden : 

tarihinden itibaren yirmi gün müddet ldareıni~ kadroıunda 20,ZS, 30 lira 
le açık eksiltmeye konulmuştur. maa~lı ve O lira üçretli memurluklar-

ı - Ek iltmc 6.11.1939 p ıartcai gU la 200 lira ücretli ingilizce müterçim
nii saat on b~1te ikinci vakıf npar:tma· iiği münh lqir. 
runda Vakıf! r umum mUdürlüğü in- .M:emurin k nununun 4 üncü mad-
pat mUdilrlUgUndc yapılacaktır. d:sind ki va&ıfları hai.ı olan talipler 

2 - E iltme şartname i ve buna ar ında lO.ll.1939 cuma günü aat 14 
mUtcferri diğer evrak Ankarada Va- te mü ::ı.baka imtiham yapılacağından 
kıflar umum mUdUrlüğU in a mü- i11tekli!eriı1 en geç !).11.1939 ak amma 
dlirlüğünde ve Hataycl Hatay Vakıf· klldar is:ida ve vesikalarını umum .mil 
lar müdürlüğünde görülebilir. diirlüğümüzc göndetmcleri ve musa· 

Eksiltmeye girmek iatlyenler temi· baka gi.!nfı le Ankara merke.z posta· 
natlariyle birlikte yukarıda yazılı ne i ö ünncn ınat 13.20 de kalk;ıcak 
gün ve saatte ihale komisyonuna mil- otobüsle dairemize gelmeleri 
r~catları ilan olunur. (5138) 15241 (.Sr150) 15410 

• 

1 
1939 Küçük Cari Hesaplar İkramiye plônı 

32.000 Lira Mukaf at 
Kur' o keşide tarihl2ri : 1 ~ ubat, 1 Mayıs 

26 Ağustos, 1 Eylul,l İkincite rin 

.İKRAMİ ELER 
1 
5 
8 

adet 2000 liralı< 2,000 Lira 

16 

o 
95 

250 

435 
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il 

il 

,, 

,, 

T. iş B 

1000 
500 
25 
100 
50 
25 

ka ın 

para biriktirmiş 

t lihinizi de 

,, 5,000 il 

,, 4,000 il 

, 4,000 fi I 

il 6,000 il 

il 4,750 ,, 
il 6,250 ,, 

" 
32,000 

po a yatırmakla, yalnız 

olmaz, aynı zamanda 

denemiş olursunuz. 

ULUS 

HAVA KURUMU 

Kontrplak ve saire almaca 
Türkkutu Genel Direktörlüğün

den: 
15.11.1939 tarihine raatlıyan çar-

amba günü muhtelif aaatlardc ihale· 
lerinin icra edileceği, ULUS gazete
sinin 28.eyllll 1939 ve 2, 10, 16 ilk te~· 
rin 1P39 tarihlerinde inti1ar eden nü -
halariyle ilan edilen: 

Muhammen bedeli 14450 lira olan 
6900 m' kontrplakın, 

Muhammen bedeli !1000 lira olan 
3000 mı kontrplakm, 

Muhammen bedeli 9500 lira olan 
21 m amerikan ç m kalasın, 

Muhammen bedeli 7000 lira olan 
6000 m~ keten bez ile muhtE-lif geniş
likte 18000 metre eridin, 

Muhammen beıleli 4800 lira olan 
4000 beyaz, 1000 kilo yeşil germe laki 
(Emait)in, 

Muhammen becleli 1800 lira olan 
1500 kjlo asetonun, 

Ankara gümrüğünde teslim artile 
ihaleleri 17.11.1939 cuma günü snat 9, 
10, 11, 14, 15 ve 16 ya tehir edilmiştir. 

1at yenlerin muvakkat teminat ve 
lüzumlu vesikalariyle birlikte muny• 
yen gün ve aatlcrde Türkku u ger.el 
direktörltiğil satın alma komisyonuna 
gelmeleri. 3972 

POLiS 

lbise yapt rı a.ca,.. 
Emniyet Umu:n Müdi:rlüğün

clcn: 
1 - Zabıta memurları için (kuma· 1 

umum ınüdtırlükten verilmek ve diğer 
levaı:ımı müteahhide ait oltncık üzere) 
azı 600 çoğu 800 takım maa kıtsket kt§· 
!ık eluiı;enin dikim ·~i 3-11-93~ .. ri· 
hine tesadüf eden cuma ıri.inii nat 15 
te açık cl·siltme ile münakas~ya kQn
mur.ttır. 

2 - Beher takım elbise için ı m~t
re 70 santim kuma verilecektir. 

3 - Dikim işi ıçin 575 kurul,! füıt 
biçilen ellıiaeiere ait nümuneyi ör
mek ve ~artnameyi almak ist' yen.lerin 
umum mUcJilrlük satın alma komisyo
nuna müracaatları. 

4 - Eksi!Lmcye ireccldcrin 35 li 
ralık rr:ııvakkat teminat m;ıklı:ız v }':i 

banka mektubu ve 2490 sa ıh katııı· 

nun 4 üncü ma desinde y~<>,~h bel e
lcrle birlikte tayin edil n gün ve sa· 
atte komisyona gelmeleri. (5361) 

J.5311 

G 

Tami at yapt 'ılacalt 
Ankara Valiliğinden ~ 

Ankara M~rkez Mimar ı·emal İlk
okulunun tamiri 709 lirıt 20 kuruş ke
şif bedeli üzerinden asık C1 siltmeye 
konulmuştur. 1 teklil rin artname}•'i 
görmek iizere her gliıı KUltiir Dirck
törlügüne ''e ihale gUnü ol~n 4?·11·93!1 
persembc giinü aat 15 te 'fo7.S muvak· 
kat temin t aksc:ı:ıini Hususi Muha ~

be l\'Tüdürlü~ii vezm:sinc yatu·arak Vi
lfıyet Dcı.mi Encümenin· mliracaatli,\n 

(5318) 15295 

ANKARA BELEDiYESi 

Teşcir ve bakı işleri 
Anketrıı Belediyesi imar Direk· 

törlüğünden ~ 
1 - Açık eksiltmeye konıılnn j : Şe 

hir mezarlığı sııha ından bir kısmının 
te§çiri ve kati kabule k dar balmnı o
lup keşif bedeli 4727 dört bin yedi 
yüz yirmj y~di lira elli kuruıtur. 

2 - Bu i§e ait evrak şunlardır: Mu 
'avele aureti, { nni şartnamtı, umum~ 
artname. ekı;iltme artnameai, ke§if 

ccdvcli ve plan. 
3 - Bu evrak direklörlüğümüJ:den 

paraaıı olaıak alınabilir. 

4 - Eksiltme 28.10.1939 curnartc i 
ğünü saat onda tmar di~ektörlU ~il lıi
nasıncla yapılacaktır. 

5 - Eksiltme acık .nüruık11sa aurc
tile yapılacaktır. 

6 - Eksiltmeye girebilmek için 
{355) üı; yü~ elli be· lira muvalck t 

teminat verilecektir. (5217) 15181 

5000 kavak fidanı 

alınacak 
Ankara Belediycainden 
1- Bahçeler idaresi için alınacak 

olan 5000 Met kavak ağac1 fidanı 15 
gün müddetle azlık ek iltmeye konul
mu tur. 

2- Muhammen bed li 3i.50 liradır. 
3- Muvakkat teminat Z81,25 liradır. 
4-- Şartnamesini görmek is'iyenle-

rin her giin encümen kalemine ve is
tck 1 ilerin de 31 - 10 - 939 salı günü sa
at 10,30 da Belediye encUmenine mü
racaatları. (5250) 15261 

Ahşap malzeme ahnaca 
Ankara. Belediyeainden : 
1- Otobüs idart~si için alınacak o -

lan &hji\p malLemc 15 ün m·· ddc le 

aç!k cksiltmeğe konulmuştur. 
2- Muhammen bedeli 1651 liradır. 
3- Muvakkat teminat 123,82,S lira

dır. 

4-- Şartname ve ııaircsini görmek is 
tiyenlerin her glin encümen kalemine 
ve isteklilerin de ~1-10-939 salı günU 
saat 10,30 da Belediye Encümenine 
müracaatları. (5252) 15262 

ornıç inşaatı 
Ankara Delediyesinden : 

1 - OtobUs garajı meydanında ü~ 
adet benzin sarnıçlarının yerleştiril
mesi cm be§ gün miiddetle a~ık eksilt
meye konulmuştur. 

2 - M uhammcn bedeli (9890) lira 
(45) kuru tur, 

3 - Muvilkkat teminat (741) lira 
(79) 1curu tur. 

4 - Şartname ve keşif evrakını gör 
mck istiyenlcrin her g\in encümen 
:alemine ve istı:!kliJerin de 27. 10. 939 

cuma günii saat 10,30 da belediye en
cümenine müracaatları. (5378) 1.5333 

Sa ıhk 2 hayvan 
nk ra B lediy aincleaı : 

Ba ıbo olarak sokakta :ıabıtai hedi
ye mcmurluıı t afından bulum p /.t
pazarında Kıprıs hanında m 1l1afaza 
edilmekte bulunan ltir digi merkep ilt: 
bir d.) sı •anm ııhipleri zuhur etme· 
diğinden 25.10.1959 tarihine müsadi± 
ı>azartesi günil saat 14 de Kıpr's. lı::ı· 
nm< ıı atılacağından ha?.ır bulnnan 
memurumuza milracaatlan( 5380) 

153;15 

amir t yap"ıralocak 
An !. ra Bclc<lly . i ci n : 

1 - Çankaya kaymal~amlığı bina
amda yaptırılacak otan umumi tami
r t on beş glin müddetle açık eksilt
meye konulmuıt\1r. 

2 - Muh mmcn IJecleli (1618,37) li~ 

ra lır. 
3 - Temin t (121,3S) liradır. 
4 - Keşif c1 ·fteri '\'C ~11rtn mesini 

görmek i. tiyenleritı lıcr gün encümen 
kalemine v~ i eldilerln de 3.11.1939 
cuma giinü saat 10,30 da belecliye en-
cümenine mtin•atları (.'i355) 15349 

kar h: iy sinde 
ı - .Bekdfye gı;z ve benzin depola· 

.rında ı•a ıtınl<ıuık olan 5190 90 lira 
kıym~ • i ııı hn ımencli .. ,1 depıJstı vc
sair inıa t ve tamirat i leri 15 gün 
müddetle kapalı zarf usuliyle eksilt
meye konulmuştur. 

2 - İhalesi 7.l 1 1939 &ah gUnU ııa;ı.t 
ı ı d be .. di ·c encümeninde yapıla-

ca' tır. 
3 - Muvakkat teminat 389 lira 32 

kuru tur. 
4 - Kc~if d {teri ve prtnamı:stni 

görmek istiycnler"n her giin c.:ncümen 
kalemine ve iflteklilerin de 7.11.1939 
ah günü a t ona kadar teklif mek

tup! rını encümene vermeleri ilan o-
lunur. (5359) 15350 

Ha ·r·yat y phnlacok 
An ar B"'l diye8ind n : 

ı - İsmet lnön c ddeaiyle su depo 
1iU aril:lımla l..ıulunan 'l'opraklık '/IJ· 
lundn yapı ac r. i. riyat bir hatta 
ınüd etle a~1k eltııillm1:yc konulmuş· 
tur. 

2 - Mulıammen bedeli 972 liradıı-. 
3 - Muva. k.ıt teı ı .1at (1 ... 90) lira

dır. 

4 - Şartn me ve ke~if def erini 
görmek iııtiy ·nl rin h 1 i?,Ün encümen 
\cale ine ve itıteklilerin de 27.10.939 
cuma Unil aat on bııçukta belediye 
encümen ine nıiirac;ıatları. (.5459) 

15Hl 

ViLAYETLER 

i şaat münakasası 
1i).rdin D. Encüm111ninden: 

Eksiltmeye konulan iş: Mardindc 
yaptlrılacak memleket lıastanasinın 
uir knm inşaatı (1999!l) lira 53 kuruş 
kı.:şif bedeli Uzerinden kapalı zarf u
uliylc eksihme:c çıkarılmışttr. 

2 - İbdeııi 31.10.1939 salı glinU saat 
on altıda vilayet daiıni encümenince 
vilayet makamında yapılacaktır. 

3 -Eksiltme ve fenni şartname ile 
buna mütefcrri diğer evrakı h;tiyen
ler vilayet daimi encümeniyle nafıa 
dairesinde görebilirler. 

4 - İsteklilerin eksiltme tarihin· 
den en aı 8 gün tvel bir bticla ile vi
lcıyct makanına nıilrac:ıiltla bu ilıi in· 
şaah yapabileceklerine dair mütcah
lik ve. ikası almaları Iazundır. 
5 - Eksiltmeye girecekl~in dördiln
cU maddede bahgedilen vesika lle 939 
senesine ait ticaret oda&1 vesikasını 
ve 1500 liralık mu\•akkat teminatları
nı havi olarak 2490 sayıll kanunun ta· 
rifatı daire inde lıazırlıyacakları ka· 
pah zarflannı 2 nci maddede ya1.ılt 
vakitten bir aaat cvelinc kadar daimi 
encümen rciıliğine makbu;z; mukabilin 
de vermeleri liı1mdır. Poatacla vaki 
teahhlirler mazeret addedilmez. 

.(5262). • • 15208 

23 - 10 - 1939 

k "I 'I zası hükümet konağı inşaatı olup mu· K p 11 zarf usulHe e Si tme 1 clnl lırunmen kc if beucli (63845 lira ( 7) 

Niğde Vilayeti Nafıa Müdürlü· 
ğünden : 

1 - Ulukışla kasabasına 32 kilo ~ 
metre muafedc olan Çiftehan kaplı
casına ilave edilecek kısma ait 
19337 lira 38 kuruş keşif bedelli inşa
atın ihaleye göre tckarrür edecek fi. 
yatlara nazaran 15000 liraya tekabül 
eden miktar kapalı .zarf usuliyle ek • 
ııiltmeye konmu tur. 

2 - Bu işe ait şartnameler ve ev -
ra.k şunlardır: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B - Mukavele projesi 
C - Bayındırlık işleri gene\ şart

namesi. 
D - f u usi sartname 

· E - 1ül5sai ke lf cetveli tahliıt 
fiyat metraj cetveli fiyat lx>rdrosu 
ve &air evrak. 
İstevcnh:r bu evrakı Ni~de na!1a 

müdü;lüğünden bedel iz cJarak göre
bir rler. 

3 - Eksiltme 1. ıı. 939 tarihinde 
çar amba günü saat 15 de cıa;mi encü
men odasında toplanaçak ek~iltme 
komisyonca yapılacaktır. 

4 - Ek iltme le palı zarf usuliylc 
yapılacaktır. 

5 - Ek,;iltme»e girebilmek için is
teklilerin 1125 1ira muvakkat teminat 
vermesi bundan b ıf<a eksiltme gü -
niinden en az sekiz gUn e,·el vilayete 
nı·ıraca:ıt ederek ibuz edeceği fenni 
ve mali refer ns mukabili ehliyet vesi 
kası kcmlsyonclan alf!cn !arı yesikayı 

ibraı etmeleri arttır. 
6 - Teklif mektupları yukarıda ü

çUncü maddede yazılı a11tten bir a
nt evellne kadar daimi enclimene c
tirilerelc ckısi itme komi yonu rei li -
ğine m cbuz muk 1 iJinde verilecek -
tir. Posta ile gönderilecek mektupla· 
rın nih yet 3 üncii maddedo yazılı sa
ate k dar gclmi olm sı ve dı~ zar
fının mühUr mumu ile iyice kapatıl· 
mı;; olması lazımdır. Pos ada olacak 
gecikmeler kabul edilmez. 

(8'19S • 5341) 15287 

1G5 " et tulu ba ahn c 
lsta lbul Belediy ~inden : 

İtfaiye ekip\ed için alınacak 105 fi. 
det tulumba k palı z:ırf eksiltmesine 
konulmuştur. lirle 2-1 l-1939 perşcnbe 
glinü saat ıs de İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacııktır. Mu
hammen bedeli 30870 lira ve ilk temi
n t Z.3J 5 lirıı 25 kuruştur. 

kuruştur. 

2 - On bin lirası bu sene bütçesin~ 
den verilecek mabadi 940 blitçesinden 
tediye edilecektir. 

3 - Eksiltme 3.11.1939 tarihine rast 
hyan cuma glinü saat on bc§te Nusay· 
bin kazası mal müdürlüğünde yapıla
caktır. 

4 - İsteklilerin bu işe ait evrak ''! 

şartnameyi Nusaybin mal mildürr • 
ğünde ve Mardin nafıa müd\irlüğ"i. • 
de görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek içi 
(4788) lira (29) kuruşluk teminat ver 
me i ve eksiltme yapılacağı günd ıı 
en az 8 gün evel ellerinde bulun.1:1 
ve ikalarla birlikte Mardin vitayct"n 
mür caat e ere~< bu İ§e m sus oırr~ • 
üzere vesika alma an ve bu vcsil-::rı 
ibraz etme! ri şartnr. 

6 - İsteklilerin t klif mektupl. ı
nı 3 üncü maddede ya~ılı saatten !r 
aa:ıt ev<:line kadar ma1 mUdUrlUğlinc 
mııkbw: mukabilinde vermeleri !a
zımdır. Postada olnn g~çi!.ı:melcr ka-
bul edilmez, 1!1331 

O. uf binası yapllrtl c 
Eski ehir Nafıa l\lfüdürlüğün· 

den : 
Sivrihisar kaza merkezinde (2093-t,10) 
lira keşif bedelli ilk okul ın tı 23. 
10.1939 tarihinden 20.11.1939 pazartesi 
günü ı>aat 14,30 a kadar kap::ılı za.rf ll· 
suliylc: eksiltmeye konulmuş.tur. Ek
siltme vilayet daimı encümeninde ya
pı laca;ctı r. 

:M uvakk:-ıt teminat ( ı 510,05) liradır. 
Bu işe ait evrak: Proje, ke if hula-

a,,ı. hıısuu! f ennt şartname, vahidi fi. 
at listesi, bayındırlık i 1eri genel şart 
name ve yapı İ§leri umumı fenni ıart
namcsinden iharet olup her zaman Na 
fıa MüdürlüğtlndeJJ görülehillr. 

lsteklierin ben.teri işleri yaptığına 
dair en az 15000 liralık ve il;aya isti
naden sekiz gün eve! vilayete müra
ca tJa alacakları ehliyetname ile tica
ret odası va ikasını teklif mektupla
rın ekle cleri arttır. 

Mektuplar yukarıda yızıh ihale 83• 

atinden en az bir saa' evelino kadar 
makbuz mukabilinde daimi cncilmen 
riyasetine tevdi edilecektir. Posta ile 
gönderilecek mektuplar muhür mumu 
ile milhiirlU ve iadeli teahbütlll ola. 
caktır. Postada olacak gecikmeler ka· 
bul edllmtı. (5463) 15412 

Şartnaıne zabıt ve m amelftt miidür- --------------
lii&ü kalenıinde görülebilir. Taliplerin 
ilk temin t m kbuz v~ya mektuplan KAZALAR 
ne 2490 numara 1 kanuna göre hazır - ---------------
layacakları .apııh rfljlnna ihale gü· 
nü aat 14 de kadar İstanbul belediyesi 
dC\imi encUıneninc vermeleri. (8465) 

(53 LS) 15294 

ntme ilam 
Muğla Vali iğinden 

ı - Eksiltmeye konulan iş: Muğla 
hükümet kona ı in .satma talip çık
madığından yenl<lcn kapalı zarf uau
liyle k iltmeye çıl :u·ılmıştlr. 

2 - Bu in aatın kctif bedeli 64872 
lira 49 kuru tur. 

3 - l u in~atın 14Si2 lira 49 kuru~ 
939 senesinde ve 50000 lira ı da 940 
scnesiııd tasviye edilecektir. 

4 - Bu inıaeta ait evrnk şunlardır. 
A - Proje 
B - Ye~if cetveli 
C - l,..apalı znrf u::ıuliyle eksiltme 

şartname i 
D - Bayınd rlık işleri genel şart

namesi 
E - Yapı işleri umumt fenni şart-

namesi 
F - Hususi §artonmc 
O - Fenni şart ıaıne 
R - t .. tekliler b l işe a·t evrakı 32~ 

kuruş be lel muhılıilind Muğla Nafıa 
Müıli.ırlüğ'int.lcrı nlabilirler. 

5 - Bksiltrnc 1 Teşrini .:ıni 939 çar· 
"aml.>a günü saat 15 c l\1uğla nafıa 
miidürlüğUnde mUteşekkil komisyon 
huzurunda yapılacaktır. 

6 - M \'ttkkat teminat 4493 lira 63 
kuruştur. 

7 - İsteklileriıı elıziltmcye gircbil· 
mcleri için bu !lcncyc: ait tic ret oda
sı .. , ikasiylc ekııiltme &ününden en 
ıu: sekiz giin evvel resm n Muğla vi· 
layctiııe müracaatla alacakları ehli}•ct 
vctıikasım ibraz etmeleri 1it4ımdır. 
Aksi takılirde eksiltmeye i~tirak ecle
mezl ı-. 

8 - Teklif mek uphırı yukarda ya
?.ılı ~aatten bir saat evveline kanıır 

Muğl;ı vil.yc:ti nafıa miidl.lı lii ii otla· 
sında nı•te~el<ldl komi yon rei ınine 
makbuz mukahilinde verilcc. ·ktir, Pos 
ta il gönderilecek mektuplar beşinci 
maddede yazılı aaatc kadar gelmi ol· 
ması ve dış zarfın mühür mumu ile 
kapatılmıt olmnsı lazımdır. Postarla 
vaki olacak gecikmeler kabul edilmez:. 

. (8499-534 7) 15302 

Hükürnet <o ağı in~aatt 
Mardin Vitlyeli Nuşaybin Kl\• 

~ası Malınüdürlüğünden : 
Eksiltmeye konulan İ!; 
ı - Mardin vilay_eti NusaY.bin ka· 

içme suyu tesisatı 
Oçhi.ar Kazau Belediyesinden: 

ı - (18922) Ura (47) kuruş kcıif
li Nevıchirin Oçhi ar kasabası içme 
!!uyu tesisatı kapnl ızarfla eksiltmeye 
konulmuştur. 

2 - Şartnameler. 
A - Boru ve akı;:ımt hususlyo. 
B - Tulumba evi. 
C - Kaptaz. 
D - Su toplama deposu. 
3 - Ekı.iltme 25·10-93 çarşamba 

günii saat onda Üçhisar belediye. er 
cümcninde yapılacaktır. 

'1 - İstekliler (1422) lira muvak
kat teminat ak~cleriyle birlikte ek. 
siltmedcn bir saat evvel bel tliyemiz 
de hazn bulunacaklardır . 

S - Posta ile gecikmeler kabul c· 
dilemez. 151 n 

Hükumet onağı pfırtl ak 
Eletkirt Malmüdürlüğünden ı 

Ek iltmiyc konulan it : 
1 - Eleşkirt ka.ıastnJa yap1lacalr 

hükUmet binası in,antıdır .. 
2 - Ke~if bedeli 46987 lira 86 ku

ruş ur. 
3 - Elcsi!tmc 6. ı 1. 939 pazarle i 

günü sııt 15 de Ele kitt kazası ek. 
iltme komisyonunda malmüdürlü -
ğü oda mda kapalı zarf uımliyie ya~ 
pı 1 aca ktır. 

4 - Eksil me şartnamesi ve buna 
ıni.iteferri evr· k iiç lira bedeli mukA
bilinde Elc~kirt m lmüdurlüğü ırlcn 
ıılıııahilir ve Ağrı nafıa müdürlü -
günden görlılcbilir. 

5 - TI:ksiltmeye girmek için istek
lilerin 3524 lira dokuz ,kuruş,luk mu
vakkat temiııal vermeleri A ~n vil.ı -
y~timlcn lıu i c girebileceklerine da
ir fılınmı§ vesika ibraz etmeleri mu -
lnzidir. Bu v~0 i'ı:a için eksil m ya • 
pılacağı günden en a"' seldz gün. c • 
v 1 bir i&tida ile isıel-lilenn Ağrı •i
Hiyeti makamına rni.!r.ac a lan -.c ha 
mürac:ıatlıınna §tmdi?e • far •ap • 
tıklan hen eri inşnat i lcri yaptırrn ş 
idarelerden aldıkları vesikahn rap • 
tetmeleri lazımdır. nu mü det ?. r 4 

fında \•eaika alehindc lı.ılunm•yan • 
lar eksiltmeye gireıuiyecekJcrdir. 

6 - 1s e··liler cklif m ı~tu l ilr' ı 
ihale günii olan 6. 11. 939 p za:- ~ ı 

gür.i.i :;acıt ona kadar ek ihme koın · ·
yonu reisliğine makbuz muko.bilir1r , 
teslim edeceklerdir. Postada V\lKubu
lacak gecikmeler kabul ediJ 1cı. 

(8~19) 152, 
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MİLLi MÜDAFAA Kundura ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

nü ııaat on dörde kadar eksiltme ko -
misyonu reisliğine makbuz mukabilin
de teslim edilecektir. 

MALiYE VEKALETi Satıhk lokomobil. mak·nesi 
Elektrik tesisatı A nkara Defterdarlığından : 

Beygir Fabrika 

Toz şeker alınacak Alma Komisyonundan. : . . 
Postada olacak gecikmeler ·kabul e-

Maliye Vekaletinden : 
ı - Yapılacak iş: 

Fabrika ismi Senesi Kuveti Numarası Atmosfer Fabrikanın markası 
1 

_ Kolordumuzun ihtıyacı ıçın ~0.000 dilmez. (5427) 15406 

M . M. V . Deniz Levaznn Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 - Tahmin edilen bedeli (19558) lira 
0.lan (70.000) kilo toz 11eker, 2 • lkinciteıs
r,:ı · 939 tarihine raııtlı}•an perııembe günu 
saat 11 de kapalı ıı:arfla alınacaktır. 

2 - llk teminatı (1466) lira (85) kuru:ı 
<>.ı.p şartnamesı her siin komisyondan pa
rıı~ız olarak alınabilir. 

kundura 2.000 !Sizme ve 2.000 yemenı .2.11. 
939 saat 10.30 da kapalı zarfla komısyo-
numu:ı:da eksiltilecektir. . . 

2 
_ Bedeli 90.000 lira _ve ilk t.emınatı 

5750 lira çizmelerin tahmı? bedelı ~6.0~0 
lira ve ilk teminatı_ 1200 l~lrka tyen_ıen~te;~~ 
tahmin bedeli 3700 lıra ve ı cmına ~ 
ıra 50 kunııtur. . 

S _ Niimuneleri ve şartlan komısyonu-
muıda her zaman görülebilir. . . . 

4 
_ Teminatlarını y~tıran ısteklılerın 

klif mektuplarını eksıltme zamaı;ından 
~lr ıaat önceye kadar Er~urum askerı satın 
alma komisyonuna eletmış olmaları Hl.zım-
dır. (5308) 

15258 

GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

Sömikok sahn ahn a 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
ı - Vekalet kaloriferleri için 200 

ton mikdarında yerli "sömikok,, açık 
eksiltme usuliyle satın alınacaktır. 

Başvekalet ve .Maliye V ekalcti bi
nasının ışıklı sınyal tesisatı. 

2 - Keşif bedeli (1381) lira (50) 

kuruştur. 

3 - % 7,5 muvakkat teminat akçası 
•103 lira 61 kuruştur. 

4 - İş pazarlık uretiyle 8 ikinci
te~rin 1939 tarihinde çarşamba günü 
saat 15 de Maliye Vekaleti Milli Em
lak Müdürlüğünde yapılacaktır. 

Cann ta 1927 80-100 1154 12 Assmann. OSTOGKDLR 
G. M. B. H. STUTGARTT 

Yukarıda evsafı yazılı lokomobil makinesi, sahibinin vergi borcunu 
ödemediğinden dolayı, ista yon civarında cümhuriyet un fabrikasında 
24.10.1939 tarihinde satışa çıkarılacaktır. 

Taliplerin işbu tarihe müaadif pazartesi günü saat (15) te mezkur ma-
halde bulunmaları ilan olunur. (5425) 15380 

O. DEM1RYOLLARI 

3 - İsteklilerin 2490 sayılı kanunun ta
rif tı dahilinde tanzim edecekleri kapalı 
teklif mektuplarını en geç belli gUn ve sa
atten bir ıaat evetine kadar Kuımpaşada 
bulunan komisyon ba~kanlığma makbuz 
tn;:kLbilinde vermeleri. (~249-5232). 15201 Domates sal(ası ahnacak 2 - Kömürün beher tonu için 25 

lira bedel tahmin edilmiştir. Muvak
kat teminatı 375 lir::ıdır. Bu işe ait 
şartnnmeler vekalet levazım müdür
lüğünde her gün görülebilir. 

5 - Fazla izahat almak i!lteyenle -
rin Maliye Vekaleti Milli Emlfik Mü
dürlüğüne müracaatları ilfin olunur. 

--------·--------
ayni gün saat 14,30 a kadar Komi&yon 
Reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler prasız olarak Ankara ~ 

da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa. 
da Tesellüm ve Sevk Şefliğinden da
ğıtılacaktır. (5277) 15292 

At nah a macak 
M. M . Vekaleti Satın Alma Ko

ınisyonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatı yüz ıek

~t? yedi bin beş yü;ı: yetmi~ dört. lira olan 
ılu Yıiz on dört bin geyim at nalı .11~ s~ksen 
•}tl bin geyim katır nalı 27 - Bırıncıteş • 
rın - 939 cuma günü saat 11 de Ankarada 
'M.M.V satm alma Ko. da pa:ı:arlık sure
t iyle ı~tm alınacaktır. Kati teminat yir
ıni bir bin iki yüz elli yedi linı kırk kuruı 
olup şartnamesi dokuz lira kırk kurus kar
&ılığında Ko. dan alınır. İstekliler pazar
lık giln ve saatında kanuni teminat ve bel
geleriyle birlikte Ankara da M.M. V. satın 
alına lco.da hazır bulunmaları. 

(5413) 15375 

Asta rllk bez ohnocak 
M. M. Vekalet i Sa t m Alına Ko

lniayonundan : 
Beher metresine tahmin edilen fiy~tı 

(19,16) on dokuz kuruş on altı santıın 
olan (280.000) metre astarlrk bcı kapalı 
ıarf uaulü ile münakasaya konmuştur. 1-
haleıi 10 2. teı;rln 939 cuma .KÜ!1~ saat on 
birdir. İlk teminatı (3.932) uç bın dokuz 
Yiir otuz iki lira kırk kuruştur. Evsaf ve 
ıartnamcsi (270) iki yüz yetmiş kuruo. mu
kabilinde M. M. V. şatın alma komısyo
rıun.dan alınabilir. İsteklilerin kanunun e
rnir ettiği belgeleri ihale snatından behe
mehal br ııaat eveline kadar M. M. V. sa
tın alma komisyonuna vermeleri. (5392) 

15-403 

HARlT A UMUM MJ. 

Bir sanatkar arınıyor 
H arta G en el Direktörlüğünden: 

Kalorifer ve tamir ve torna işlerinde 
istihdam edilmek üzere ilk veya orta tah
ıilli bir aanatklra ihtiyaç vardır. Taliple
rin diğer ııeraiti anlamak üz~re .. _cumarte
si ve pazardan maada her ~n ogleden e
'Vel saat 10 da Harta daire müdUrlüğüne 
ınüracaatları. (5402) 15371 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

1 
_ 9000 kilo tomates aalc;asının ac;ık 

eksiltmesi 2-11-!>39 sut .ıs te Ankara Lv. 
amirliği atınalma komısyonunda yapıla-
caktır. b d r 2295 lira ilk te-2 _ Muhammen e e 1 

. 172 lira 13 kuru~tur. Sar namesi 
mıııatı rı.d .. Ulu"r Kanuni vesika ve 
komisyo a gor · 1 tla belli vakitte komisyonda bu-
ı:~:a~arı. (5310) 15270 

Et ahnacak 
Ankara Levaz:ım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : . . 
1 - Brliklerin senelik ihtiyacı ~çın. ~:ı: 

. ·ı ı ·ır veya bu miktar kec;ı etı k:ı-
~~ı ~ıa~f Bu~uliyle eksiltmeye konı.:lmu~~~· 

2 - Şartnamui lsta!lbu1, Ankara . 
amirlikleri ve 1slahiye~e tugay satın al-
ma komi yonlarmdadır. k · etinin 

3 - Gerek sığır ve ge~ekse eçı • 
muhammen tutar 21000 lır,a<h;. 

4 _ İlk teminatı 1575 lıra,uı:; . 2 
S Kapalı zarf usuliyle e«sı.tmesı 81 . 

- b gUnü 8 at ıs de s-
ci teş. 939 car am 'h da müte e ;kıl 
J&lıiye'de tuğay kararga ın 

kemir. onunda yapılac2ktır. 
sa~~fs:ekliler {eklif mekt~plarıııı e~4s~~ 
8 Z. ci tCJ· .93? çar~a:ıbaıa~~:~ı::\omls-
kadar 1 lahıye de t t: Yd k veya vere· 
yonu başkanlığına gön erec;e' en mektup-

kı d . Bu rt f'n sonra " • ce er ır. d .. , mele ;-apıi.mıyacaktır. 
tar hakkın a mua 15.(.13 

(5466) 

ihaleden sarfı azar 
A nkara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : . . . 
1 - Adanada yaptırılacak ıkı. eıra~ın 

. r d k' paıarhkla eksıltmesıne 
bır ay ıar ın a 1 'h 1 · den sarfına-
istekli c;ıkmdı ından ı a e(~ı:-67) 1S414 
zar edildiği ilkn olunur. 

Maden kömü rü alınacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : .. . ... 
1 - 1000 ton rekompne maden kom.ur~ 

pazarlıkla 25 1. ci te3. 939 c;ar,amba gunu 
saat 14.30 da ihale5İ yapılacaktı.r. 

Od n ahnacak 

3 - Açık eksiltme 24.10.1939 salı 
günü saat 15 te vekalet binasındaki 
satın alma komisyonunda yapılaca
ğından isteklilerin en çok bu tarihe 
kadar muvakkat teminatlerım vekfı-

(5458) 15395 

ZİRAAT VEKALETi 
D. D. Yollan ikinci ltlctme Art· 

tırma ve Ek i\tme Komisyonundan : 

let veznesine yatırmış 
ve belli giın ve saatte 
belp.e!erle komisyonda 
malan şarttır. ((5103) 

bulunmaları 

tazım gelen 
hazır bulun-

15101 

Muhtelif ecza alınacak 
:t.ıraat Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
(50 ton rsenikiyetii sut, 50 ton §U· 

vayJ fürt yeşıli (LJ'ranya), 20 ton ar
senikiycti rassas, 100 ton karboline
·m ve 750 adet adi ı;ırt plilverizatörıi 
satın alınacaktır.) 

ı -50 ton arsenikiyctii sut, 50 ton 
şuvayn ftlrt yeşili (Uranya), 20 ton 

Gümr'il ve lnhi&arlar Vek~le-
1 
arsenikiyeti rassas, 100 ton karboline-

tinc!en : 1 um ve i50 adet adi sırt pıilveriratorü 

o a CI 

ı - 20 forma tahmin edilen gömrük kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
tarife ren::rtuvarınm vel~.ılctten veri- 2 - Arsenikiyeti sudun beher tonu
lecek nu.muneye ııygıın olmrık ve en nun muhammı:~ bedeli 350 lira, ş~
çok 25-5-940 g;Jnünde tco;;lim edilmek vayn für~ ~eşı~ı (Uranya))nı~ 550 lı
şartiyle Ankarada b:i.ıtırılınası a!tık ra. arsenıkıret~ rassas~~ 35~ lır.~, ka_r
eksiltmeye kor.mu:.:tur. bolineum 200 lıra ve pulverızatorlcrın 

2 _ İzin tahmin eclilen bedeli 1360 Leher adedinin 16 liradır. 
lira olup muvakkat temıratı 102 lira - 3 - Arsenikiyetii sudun .'.11uvak~~t 
dır. Açık eksiltme 8-11-939 gUnunde t~minatı ~1312,5), şu~a~n f.urt yeşılı
saat 14 d~ Ankarada Gümrük v~ İnhi- ııın (2062,5): arsenıbyetı rassa~.ın 
sarlar Vekaleti Alıms atım komisyo- (525), hrbolıncumun ( lSOO) ve pul-

unda yapılacağından isteklilerin te- verizatörl:rin (900) l!_ra ır: 
· t b 1 k'l eznesı'ne 4 - Mi.makasa muddetı 23.10.1939 

mına ma • uz arını ve a et v .. .. . . 
yatırarak alacakları makbuzlarla lıell~ dan .. itibaren (45) .. gundu.r'. Arsenık~-
gün ve aatte komisyona müracaatları y~tıı ~ut, şuvayn f~rt yeşıh ve ar&enı-

3 _Bu işe ait örnek ve şartnameler kıyctı rassasın munakasası 7.12'.~939 
her gün vekalet levazım müdürliiğün- tarihi~e müsadif. perşe~be ~ün~ ve 
de görülebilir. (5435) 15409 l:arbolıneumla adı sırt pul erızat_o~le

rinin münakasası 8.12.1939 tarıhıne 

JANDARMA 

Kok ömürü ahn ca 
Jandarma Genel Komutanlığı 

Ankara Satmalma Komisyonun-

müsadif cuma günü saat 15 te Ziraat 
Vekaleti bina ında satın atma komis-
yonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Vekaleti satın alma komisyonunda İs
tanbul ve lzmirde ziraat müdürlükle
rinde parasız olarak verilir. 

Ankara'daki İkinci işletmenin yakın 
!ık ve fayrablık ihtiyacım temin için 
yarısı me§e ve yarısı gürgen veya gür 
genle l<arı. ık çam olmak üzere 325 ton 
kesilmemiş kuru odun açık eksiltme 
suretiyle satın alınacaktır. 

Odunlar Ankara - İzmit, Ankara -

Gaz borusu ve 
teferrüatı a lınacal{ 
D. O. Yolları Satın Alma Komis~ 

yonundan : 
.Muhammen bedeli 7115.50 lira olan 

Zonguldak arasındaki istasyonlardan 46 kalem 
birinde vagon içinde teslim edilmi o- gaz borusu ve tcferrüatı 
lacaktır. Muhammen bedel 2437,50 li- 6.11.1939 pazartesi günü saat on beşte 

! 
kapalı zarf usuliyle Ankarada idare 

rı:dır. ..teklilerin % 7 ,5 nispetinde 
muvakkat teminatlarını yatırarak ka-

binasında satın alınacaktır. 

Bu içe girmek istiyenlerin 533.66 
n unun tayin ettiği vesikaları ile ihale . . . 

Ü 
.. 1 31 10 939 'h' lıralık muvakkat temınat ıle kanunun 

g nu o an - · tarı ıne rastla- . . ... . . . 
1 

.. .. t 
16 

d A 
1 

. tayın ettıgı ve ıkaları ve tekhflerini 
yan sa ı gunu saa a n <ara ıs- .. .. 

ı · · 1 · 1 aynı gun saat on dordc kadar komia· 
tasyonunda kıncı şletme bınasında · 1. .... 1 · l" . .. yon reuı ıgıne verme erı a.zımdır. 
toplanacak komısyona muracantları lfi ş t 1 1 k A k 

d 
ar name er parasız o ara n ara 

zım ır. d l . 
Ş t 

ı A k d İk' . H a ma zemc daıresinden, Haydarpapa-
ar name.er .n ·ara a .ıncı ay- d 11 .. • ... · 

d" p~ş d ı · · · 
1 

t k 1 1 . 1 a tese um ve sevk şeflıgınden dağı· 
.. r .. a a . ıncı ı e me a em erıy e 1 k 

İzmı't Dog"'an 'l'" d'b' K b"k tı aca tır. (5340) 15346 • çay, n..aya ı ı, ara u , 

Çaycuma, ve Zonguldak istasyonla
rında parasız olarak verilmektedir. 

( 5300) 15236 

·1 zay ak h va tesisata 
ma ıcme i ahn cak 

D. D. Yolları Satın A lma Ko-
mi yomınd n : 
Sivas Atelyesinde yapılacak muzay -
yak hava tesisatına lüzumu olan mal
zemenin teslimi ve bunların mahallin· 
de montajı 27-10-1939 cuma günti saat 
15,30 da Anl:ara'da İdare binasında pa
zarlıkla ihale edilecektir. 

P lzomelre ta.., di e kazam 

ah nacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komla

yonundan : 
Muhammen bedeli 34.000- lira o

lan 20 adet Pulzometre tağdiye kaza· 
nı 7.12.1939 peq~cmbc günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
re bina ında tın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2550) 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesik lan ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri la;zımdır. 

Şartnarr.eler ( 170) kuru a Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadı~ ((5398) 15404 

LEY AZIM AMIRLIGI 
Z - Muhammen tutn 25000. lırdı~. Te

minatı 3750 liradır. Sartnamesı komııyon
da görülebilir. isteklilerin teminat makbuz 
veya mektuplariyle kanunda yazı~ı ve k~
nuni ikametg~ veeikalariyle Edırne. mu
ıiriyet dairesindeki satın alma komısyo-

dan : 
ı - Jandarma subay okulu ihtiyacı 

6 - Bu mevat ve malzeme ayrı ayrı 
veya toptan bir talip uhdesine ihale 

edilebilir. 

Pazarlık mevzuunun mecmu muham 
men bedeli 45.5CO liradır. Bu işe gir -
mc c isteyenlerin kanunun tayin ettiği 
vesikaları hamilen aynı gün saat 15.30 
da Komisyon Reisliği'ne müracaatları 
lazımdır. 

22 em moble ahnacak 

Sığır eti ahnaca k 
nuna gelmeleri. (5469) 15416 

'A nkara Levazım Amirliği Sa t m 
j\lma Komisyonundan : 

1 _ Edremit ve Ayvalık garnizonu bi~
liklerinin senelik ihtiyaçları olan 75000 kı· 
lo sığır etine talip çıkmadığından bir ay 
içinde pazarlığa konulmuıtur. 

2 - Muhammen bedeli 18000 liradır. 
3 - Muvakkat 1~50 liradır. 
4 - Pazarlık 25-10-939 çarşamba gilnü 

saat 16 da Edremit tüm satın alma komis
)ronu binasında yapılacaktır. 

5 - Şartnameyi görmek istiyenler her 
glin iı saatmda komisyona müracaat et -
linler. (5068) 15039 

Toz şeker at.nacak · 
Ankar a Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonund an : . 
ı - 50.000 kilo toz ıelı:erin kapalı zarf

la eksiltmesi 28-10-939 saat 11 de Ankara 
Lv. lmirliği satın alma komi yonunda ya-
pılacaktır. · ·1k t 

2 - Muhammen bedeli 13750 Jır ı e-
nıınatı 1031 lira 25 kuruşt~r· .... Sar1tn~me ve nümuneı;İ komisyon.da gorulur. c;ınde 
kanuni ve ticaret odası vesikaları da bu
lunıı.rı teklif mektupları 1&at 10 a ~;~~~ 

bul olunur. (52150) 

Un alınacak 
A nkara Levazım Amirliği Satın 

Alma K omisyonund a n : 
1 - Kapillı zarfla eksiltmeye k~nul • 

ttıu$ ve ihal• gilnü talip c;ıkma.dıı::ın<lan 
bermucibi k;nun tekrar kapalı zarf11akek • 
· B d a Susur ı ve •ıltmcye konulan an. ır.m • 5 

Kütahya birliklerinin ıhtıyaçluı olan 52 

ton un okıiltmeye l:o~ulmd~1ur. k unların 
2 - Her yere teslım e ı ec~ 1 rı a -

l'tıiktarlariyle ve muvakkat temınat a 
ea~ıda ruılıdır. 16 d Ba-

3 - h 1 30-10-939 günü saat a a e · nundil ya -
lıkcsir kor satın alma komısyo 
Pılacaktır. ı A kara 

4 Evs r ve 1artlilr fııtanbu • n l 
t 17 .,_. ı· ·· ve Balıkesir kolordu salın a · 

• illillr li:I .... 1 b'l' 
nıa komisyonlarında goru e ı ır. 

S . konul n 525 ton unun 
-Eksıltmeye 'b' her garnizona 

torıtan teklif yapılacağı gı 1 kl' r ihale 

50 adet dolap ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonunda n : 
ı - 1 25 genşlik 2,25 yükseklikte ah~ap 

50 adet dolabın pazarlıkla eksilt!11~:i. 25.10. 
939 saat 15 de Ankara L V. Amırlıı::ı satın 
atma komisyonunda yapılacaktır. .. .. 1_ 

2 _ Şartnamesi komisyo~ıla. goru ur. 
isteklilerin pazarlık ~c;in bellı gün dve :~= 
i
tte kati temi .. atlarıyle komisyon a 

- 15417 
lunmaları. (5470) 

NAFIA VEKALETİ 

Satıltk eşya 
Nafıa Vekaletin d en ! 

Vekalette mevcut olup lüzumsuz 
bulunan 172 kalemden ibaret ~e 13~6 
lira 5 kuru§ muhammen bedellı demır 
baş e§ya ve mefrüşat 2.11.1939 perşem· 
be günü saat onda vek!lette pazarlık-
la satılacaktır. . . . 

MezkQr eşyayı görmek ıstı~enlerı_n 
rlığa iştirak edeceklerın veka-

ve paz~ müdürlüğüne müracaat· 
let ına zeme 15319 
ları. (5122) 

Yapı i şleri ilônı 

Nafıa Vek a le tinden : . 
1 - Eksiltmeye konulan ış :. Ankara 

Tohum islah istasyonu selek:or ve an: 
bar binaları inşaatıdır. Keşıf bedelı 
12623 'ira 13 kuruştur. . 

2 
_Eksiltme 9-11-1939 perşembe gü 

.. t 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve 
nu saa . 
. işleri eksiltme komısyonu oda • 
ımadr ,·apalı zarf usuliyle yapılacak
sın a • 
tır. . b 

için bir tonuna yirmi altı lira kıy · 
met biçilen 250 ton karabük koku 25· 
10-939 çar. amba günü saat onda kapa· 
Iı zarf usulü ile satın alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon· 
dan alınabilecek olan bu eksiltmeye 
girmek isteyenlerin (488) liralık ilk 
teminat sandık makbuzu veya banka 
mektubu ile şartnamede yazılı bel· 
geleri muhtevi teklif mektuplarını 
belli gün saat dokuza kadar komisyo
na vermiş olmaları (5120) 15088 

ASKERi F ABRIKALAR 

13 kalem ko5um ma!ıemesi 
~hnacak 

A skeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın A lma Ko
misyonun dan : 

Tahmin edilen bedeli (4500) lira olıın 
13 kalem koium malzemesi a&kcri fabri • 
kalar umum müdUrlüğü merkez satın al -
mil komisyonunca 6-11-1939 pa:ı:arteıi gü
nü saat 15 te pazarlıkla ihale edilecektir. 
Şartname parasız olarak komisyondan 
verilir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(337) lira ( 50) kuru$ ve 2490 numaralı k • 
nunun 2 ve 3. maddelerindeki vesailde ko· 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle aUlka -
dar tüccardan olcluklarına dair ticaret o -
dası vesikasiyle mezkur gün ve saatte ko
misyona müracaatları. (5369) 15330 

7- Bu i e taliplerin muvakkat te
minat mektupları veya makbuzları ve 
24!JO sayılı kanunun 2 ve 3 ilncü mad
delerinde yazılı veı;ikaları ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları mü
nakasası saatinden bir aat önceye ka
dar komisyona vermeleri ve saat on 
beşte komisyonda hazır bulunmaları 

(5388) 15402 

4 {eıit imyevi madde ahn c 
Etlik Veteriner Distofııjin Labo

ratuvarları Müdürlüğünden : 
9. 10. 939 tarihinde kapalı zarf usu

liyle münaka aya konulan a agıda ya
zılı 4 çeşit kimyevi maddeye talibi çık 
mamıştır. 

2 inci defa kapalı zarf usuliyle 
(2000) kilo tetre klörör (2000) kilo 
jelatin (500) kilo gliserin (50) kilo 
badem yağı 25. ıo. 939 çarşamba günü 
saat 15 de müessesede müteşekkil ko
misyon huzurunda eksiltmeye konul
muştur. Eksiltmeye girebilmek için 
2490 numaralı kanun vasıflarına haiz 
olması arttır. Şartnameler müessese-
de parasız verilir. (5218) 15167 

P. T. VE T. MUDÜRLÜGÜ 

Varnon orta ömürü ahn c k 
P .T. T. Levazım Müdürlüğün

den : 60 ton döküm koku hnacak 
1- Talibi çıkmıyan 60,000 adet var~ 

Aıkeri Fabrikala r Uınum Mü· non orta kömürü pazarlıkla alınacak· 
dürlüğü Merkez Sa tm Alma K omis· tır. 
yonundan : 2- Muhammen bedel (7200) mu -

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan vakkat teminat (540) lira olup pazar-
60 ton döküm koku askeri fabrikalar u - l k 1 mum mıidürliığiı merkez satın alma ko _ ı 9 kinci teşrin 1939 perşembe günü 
miı;yonunca 6-11-939 pazartesi giınü saııt saat 16 da Ankarada P. T. T. Umum 
14 te pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna- Mtidürllik binasındaki satın alma ko-
me parasız olarak t•omisyondan verilir. · 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da Malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da Tesellüm ve Sevk Şefliği'nden da
ğıtılmaktadır. (5293) 15267 

Muhtelif öl~ü 
D. D. Yolları Satm A lma K omis· 

yonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan 

muhtelif ölçü aletleri 4-12-1939 Pazar
tesi gilnü saat 15,30 da kapalı zaraf u
sulü ile Ankara'da İdare binasında sa
tın alınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin l 762.50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 

D. D. Yolları Satın Alma Ko· 
mi yonundan : 

Muhammen bedeli 20094 lira olan 
Eskişehir çırak okulu için 22 kalem 
möble 7-11-1939 salı gilnii saat 15 de 
kapalı zarf u uliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 1507,05 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reiıliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinde, Haydarpaşa • 
da te!ellüm ve sevk efliğinden dağı-
tılacaktır. (5429) 15407 

Muhtelif malzeme ahnacak 
D. D. Yolları Satın Alma Komisyonundan 

Muhammen bedeli, muvakkat teminat ve liste numaralariyle miktar ve 
cinsleri a ağıda yazılı malzeme 5-12-1939 salı günü ıaat 15 30 dan itibaren 
liste ı rasiyle ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf u~ulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

. Bu işe girmek istiyenlerin her liste hizasında yazılı muvakkat teminat 
ıle kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 30 a ka-
dar komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. ' 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpaşa-
da tesellüm ve sevk ~efliğinden dağıtılmaktadır. (5292) 15343 

Muhammeı. Muvakkat 
Liste bedel teminat 
No. Malzemenin ismi Lira Kr. Lira Kr. 

1 Kurşun malzeme 16.100 kilo 41-25,00 331,88 
2 Galvanize saç 7.450 adet 24577,50 1850,81 1 

3 Çinko levha 30.000 kilo 5400,00 405,00 
4 Teneke levh;. 4.300 adet 2112,50 158,44 
5 Ahşap travers rapti-

yesi imaline mahsus 
lama demiri 60.000 kilo 7200,00 540,00 

ait miktar için de ayrı ayn te 1 ve 
)' Pılabilir. kkat temin:ı.tlarını 

6 - Taliplerin muvıı · 'hale s atından 
~~vi teklif ~ektupjarı~a;ıkesirde kor U· 
ır saat evelıne ka ili' mal·buz mukabilin -

~ın alm~ komis~~;i1~~ıum~ ilan ol•ınıır. 

3 
_ Eksiltme şartnameııı ve una 

"t ferri evrak 63 kuru bedel muka-
mu e . 1 . . l'ğ' 
bilin<le yapı e imar ış en reıs ı ın-

Taliplerin muvakkat teminat olan (225) mı:oyonunda yapılacaktır. 
lira v_e 249.0 num.aralı kan~nun 2 ve 3. mad 3- Taliplerin şartları öğrenmek ü
delerındekı v~saıkle kornısy'?~eu olmadık· zere her gün ve pazarlığa i 1 tirak et -
!arma ve bu ıfilc al kadar tuccardan ol • ı . . .. :i 

Muhtelif malzeme ahnacak 
den alınabilir. . . . . . 

e teslım et~e Ikmelcr muteber de -
<Postada vııkı gec; · 

4 
_ Ekıiltmeye gırebılmek ıçın ıs-

kl ·ı 'ın 946 lira 73 kuruıluk muvak· te ı er . ,. 
k t ıninat vermelerı lazımdır. "ildir. 

l 1uvakkat teminat 
Lira }(uru• 

Mikt3.rı 
Ton 

250 
150 
126 

at e 'f k 1 
5 

_ t&tekliler ekh me tup arını 

2nıs 62 
1237 50 
1078 13 

1 ihale günü olan 9-11-939 perşembe gü-

15222 --
{5281) 

eti ahnacak Sığ ır 
Satm A lma Komisyonund an 

321rn Amirliği 
Ank rl'l Lev . östcrilen &!in ve natlaroa iha-

'ktarı yazılanların hı zalıırında g · le kanunda yazılı ve kanuni 

1 
t~gıda cin~ı:: İı~ teminat .~~.k~uz1 ve Y\ m~lıtu~ı~r~~at ev eline kadar teklif mek· 

. c trı Y ptlaca. . . 1 ihale gunu ıha e s aa ın en . nuna verme) eri 
ık ınetglh vesıkalaı:ı~ ~ et daıresinde sau n alma komısyo . 15415 
tuplarını Edirne muşırıY ~ S t' Ş ki' 

(S469) T t rı Teminat !hale g!lnu aa ı e ı 
Cinai 

Sığır eti 
Sı •ır eti 

• ?v11~tan Lr u Kr. Lr. Kr. 15.30 K. :zarf 
Kılo 75000 s.ooo 7.11.939 '4.30 K.zarf 

300.000 21'000 2.025 7.11.939 • 
, os.ooo . 

dukla~ına .. dair ticaret oda~ı vesik.~siylc m~k ıçın ınezkfir gun ve saatta o ko • 
mezkur gun ve uatte komıı;yona muraca· mısyona müracaatları. (5288) 15266 
atlan. (5370) 15331 -----------------

8 kalem maka o ve iplik a ınacak 
Askeri Fabrikalar Um um Müdürlüğü Merkez Satın A lma Ko

misyonundan : 
zooo Adet 3 katlı Haki sarac; iplisi 25 No. 

150 Adet 3 katlı Bey:ız saraç ipliği 25 No 
1500 Adet 3 katlı Gri sarac; ipliii 25 No' 
2000 Adet 3 katlı Sarı çirişli sarac; i Pliii 18 °No. 

500 Paket 2 Katlı keten nrac iplig l 
200 Paket 3 Kath Keten suac; ipli" 1 

8000 Adet 40 No. Siyah veya haki mılh ra (914 Metrelik) 
700 Adet ~O No. Beyez zincirli mak ra (914 Metrelik) 

Tahmin ~ili.len bed
1
eli (5000) lira olan ci~. ~~ ı;ıiktarı yukarıda yazı ı sekiz lalem 

makara ve ıplıkler a&;c:ed fabnkalar umum mudurhiğli merkez satın alma komisyonun. 
ca 6·11-1939 pa:Zartesi ıünü .s~at 14.~0 d~ pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname para. 
stı olarak komısyondan verılır. Till.ıplerı!1 mu~akkat teminat olan (375) lira ve 2490 
~umaralı kanu1'!un 2 ve 3. maddelerındekı. vesaıkle komisyoncu olmadrkluına ve bu 
ışle aUkadar tüccardan oldu tanna dair tıçarct oduı v tkaıiyle mezkur ıtün ve sa • 
attc komis:1on.a ınüracaatl n. (5371) 15332 

D .D. Yolları Satm A lma Komisyonun dan : 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda 
yazılı iki liste muhteviyatı malzeme 6.12.1939 çarşamba günü saat 15 ten 
itibaren ve ayrı ayrı ihale edilmek üzere kapalı zarf usuliyle Ankarada ida

re binasında satın alınacaktır. 
Bu işe girmek iıtiyenlerin hizalarında yazılı muvakkat teminat ile ka· 

nunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı gün saat 14 e kadar komis
yon reisliğine vermeleri lbımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankarada malzeme dairesinden, Haydarpa-
şada teseıfüm ve sevk şefliğinden dağıtılacaktır. (5372) 15369 

Liste ?io. Malzemenin ismi 

1 Muhtelif amyant ve klingrit 
malzemesi 

2 Muşamba ve linoleum 

Mikdarı 

7450 kg. 

2700 metre 

~.'luhammen Muvakkat 
b del teminat 
lira lira 

6198 464,85 

9610 720,75 

o 
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Hasta bakıcı 

mi er ezinin yardımcı = 
--. ----------------------------------------------------

Hemşire kurslar1 

KIZILAY CE. JYETl UMUM MERKEZİNDEN : 
C miyetimiz tarafından harh, kltlık, muhaceret ve emaa. 

li ah a)de z huru muhtemel ba talıklarla yapılacak müca· 
delede •e bilha sa seferberlik esna mda hastanelerde Kız1l 
ay e~ s hem irelerine yar rmcı sıfatile çalıştırılmak üzere 
(GÖ OL .. Ü f STABAKICI> y li..,tirmek için 2 lkinci
t şrin 1939 perşem e gününden itibaren Ankara Nümune 
H t n ·n e kurs çılacaktır. Meccani olan bu kursa a~ağı 
da yazılı sart arı lı iz olanlar alınır: 

1 - K dm olm 1
• 

2 - 20 ita 45 yaş arasmda b lunm Y.. 

:'i - En az ilk mekteb tah ilini bitirmit olmak. 
-..aydedilmek ve der fer hakkında mallimat i teyenle

.1n An ıua Nümune Ha tanesi Ba...,hekimliğine 15 birinci 

--------------------------... ---
---
-----t rin 1939 rlan itibınen her gün aat 13 den 15 e kadar, 

tahsil vesikaları ·e nüfus kA ğıtları ve iki det vesil a fotoğ
raflari le müracaat etmeleri rica olunur. Bu in ani v. zife· --

-----
ye efik ve ha.yır ever hemşirelerimizin t hahikle ko~a- : 

: c klanna kaniiz. 3796 E - . 
.,111111 ıı 11111111111111111111111111111 ı 1111111111111111111 1111111 ıııırııııc 

ro 

939- 940 sene i hr 
1 a nu ta bik o und •ğ 

r erin nazarı di a ı 

• 
• 

Heyeti Vekile kararı ile 939 • 940 kı ında mahruka kanununun 
tatbik edildiği (Balıkesir, Bandırma.. İzmir, Bayındır, Buca, Borno
va, Menemen. Ödemi , Tire, Torbalı. Uşak, Manisa, Alaşehir, Salih
li, Turgutlu, Akhi ar, K1rkağaç, Soma. Afyon, Dinar, Sandıklı, Çay. 
Bilecik, İnönü, Osmaneli, Burdur, Eskişehir, Adapazan, Kütahya. 
Tavşanlı, İzmit, Darıca, Gebze. Sapanca, Karaman. J"onya, Argıt· 
han, Cumra, Ereğli, Ilgın, Kayseri, Niğde, Sıvas, Samsun, Çar am· 
ba, Ankara, Diyarbakır, Elazığ, Malatya., Giresun, İnebolu. Sinop, 
Trabzon, Sürmene, Hopa, lsparta, Ordu. Fat a, On •e, Ak_ehir, A· 
ma ya, Edirne, l e anbul. Kırklareli, Çankırı, Rize, Bozö ük) şehir 
v ka abalarında mez.kür kanunun sümulUnc giren dcvai mil ssesat 
ve ı ir binaların o ihtiyaçları için kok, sömikok, briket, linyit ve 

~ kömUrü gibi kurumlu ve dumanlı kömürleri kurumu ve dumanı 
ile birlik e yakacak ve soba borularını tıkamıyacak, sıhhi, fenni, 
metin, zarif ve ucuz muhtelif boylardaki abalarımız yukarda ismi 
geçen yerlerdeki mahrukat ve soba acentalarımız tarafından satıl
maktadır, Al~kadarJann ajanlıklara miiracaa lan ilan olunur. 

(5132) 15366 

T. C. Z i R A A T B A N K A S 1 
Kuruluş tadlii : 1888 

Sermayesi : 100.000.000 Türk lira<sı 

Şube ve ajans ndedi : 262 

Zirai ve ticari her nevi ban a muameleleri 

Zir aı Ban kas nd-a Kum laralı vt ihbars· z Ta arruf hesaplarında 
en ı SO hr .. sı bulunanlara :.cnedc 4 dehı çekilecek kur 'a ılc a_şağı· 

dalu p na orc i! r miye da 1tılacak rr : 

r 

ı; det 1 000 l.ırahk ~ 000 TAra 

4 SOD ,. 2.000 ,. 
il 

(Q 

100 

12 

l60 

.. 
250 

100 

50 
40 
20 

.. 
.. 
.. .. 

1 000 

4 000 

5 000 
'1 .800 
3.200 

.. 

.. 
r•nd ·i par lar bir . ene ıcm ~ '50 fl. 

ikramiye çıktığı takdirde % ZO 

Ku:-' 'ar Sf'ncdt 4 defa, ı EylUI, 1 Birincikanun, 1 fart ve 

ı Ha ir n tarihlcrindt çekilecektir. 

ULUS 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. ---------- • 

----
•• •• 

K ---- ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııııı 

--§Memleketimizin en büyük sanayi müesses~si 
-

---------------------------

Satılık : 
Sııtrfrlr - Etlik. son durakta 6 oda mut· 

bak Ban;oo, saireli ba hane ve bağ ıle h
met Paşa .M. urun yol No. 90 Bakkal 
diıkkinı. TL. 21"7 

38~ 

~olan KARABÜK Demir - ve Çelik Fabrikaları·~ 
Saıllık - Kah\•c: kavurma ve çekme ma· 

kine: ·i Simenc; dınamosiylc beraber. An. 
l<ara Pasta ııalonunı miir caaL Tel. 3612 

3886 --- nın çıkardığı ve Alman koklan kadar kuv----
§ vetli teshin KOK KÖMÜRLERiNİ mü esse-

;§seferimiz tarafından satışa arzediyoruz. 
--

-
----------------

S:ıtılulc - Venili~hir Atatıı k Bul\'an 
civarınd ayda 600 lira irath apartman. 
lstnnbut p sta salonu sok:ık ıı rıayi caıhle
si No. 82, Tel: 1953 3905 

S:ıulık - L metııa a c:\ddeslnde konfor
lu bir hinıı satılıktır. 1 tanbul pa ta salo
nu o :ak S nayi caılJ~i No. 82 M. Tel: 
19'>3. 3005 

---- Bilumum istasyonlarda vagonlarda, ve-:: 

S.1t1lık - Kavaklıdere ;ı (altına on met
re mı:ı>11'cdc konforlu aıı rtııı:.ııı satılıktır. 
lst n.l:ıul p;ı ta salonu Scııayi Clddc i •o. 
82 M. Tel. 1953 3907 - -- -

~yahut depolarımızda sayın 

amadedir. 

müşterilerimi- :: 
Satılık A parcman - K. ojlan cııddtsin· 

de llmıla 4 dukk;ııılı ayıl:ı 520 lira icıırlı. 
S:ıııayi caldc i. No: 82 Ti: 1953 3929 --- emirlerine =zin ---

SEHİ 
.> iCi • 

:ı k b 1 e erz • r 
--------- Memurlar An ara Kooperatifi, ------ ANKARA Telefon : 1428 --- VEHBİ KOÇ TİC. EVİ, A A A. ----------- Telefon : 3450 - l - 2. --

---------------------------

Sat.ılık B:ırryo - ·rt!rmt i fon ve lcüvet 
tc:fı:rru;ı iyle. K rao lı>.n cnıldcsi Merkc: .. 
Apanmım ·ap:~rnda gazeteci B. M eh -
metten sorulması. 3942 

Satı/ıh; Jfi - Yapıtına tA olan bah • 
çdi c:•·lerdcn 8 ve C tirlc:rindcn s:ıtılrlc 
hisseler varılır. 1 el: 2406 Bayram C No l 

3949 
Satılık I! wır; m:ın - Baltkpa:ıarında 4 

kat 4 d ire i bir ar rtmanlılt ırulı 240 
lira ic rlı O borç! ı konforlu Tc:I: 2406 
Bayram C No. l 39SO 

- Sôittlılt Arsalar - Cebeci, Yrnİ$c:hir, = Mnltepe. lst ısyon arkalarında im:ırca par
- se 1i eh\ en beücllc:rle Tc:l: 2406 Ba}'f;\ln 

=ı C No. 1. 39!11 
- ~atılıJc Apıırtm;Jn - Atatürk Bulvann= da 7 Ja!nli 4SS lira icarlı yolculu dola
- yıs·yle 1 el: 2406 Bayrıım C No: 1 39SZ -- Stıtılık Apıtrtm:ınlar - Yeni thirdc:, Ce

becide. Anknraı m her t r fınd:ı i tcnilen = ı bedellerle ev, apartm:ınlar 'rel: Z406 B. Y· =: aın C No: ı 395l 

'=ill11111111llllllllllllll 11111 lllllllllllllllllllllllilllllllll 111 111111 lllfi=' 
S:ıtılık - Azimet dolıı)'lsiyle bir kü • 

türhane blr yanhaue bır çocuk ıırabaııt 

.ılllll11111llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll11111111llllllL. -- -------_ ARAÇÇI KARDEŞLER in~ 
- -: Y ni getirttiği ve en mü külpe cnt mütşerilerini hayrette bıra -
: kacak zengin TÜL SERGISl'ni muhakkak g ziniz.. 3946 : -"1l11111ııtıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 1111111111,. 

acele ııatılıktır, Sel.inik caddesi o. (58) 
Tel: (31 lS.) 3964 

Sarılılr - Her nevi kollek!iiyon pulları 
ı;n!m:ık ve almak istiytnlerin Yeni chir 
Karanfil sokak Ö.uoy Ap. 5 No.lu dairede 
l!:nugnıl Öuoya murauatl:ın. Tel: 2138 

3971 

Kiralık : 
Kir:ılılc - Ucııı, kullanışlı daireler. Mal 

Z3. o - 93~ 

Kiralık - Buka lıltlar ~;ır : r ;ı ~ ' • 
koıılu 3 od:ı b:ınyo, mtıtf;rn, e .:trlk, 
vıı.ıı1zı bir lıö mc. U c:uza. Babı ık1ilf · ~ -
,ı ı Sücıer b:ıkkatiycsine nıurac- :. s~ .. 1 

Kirılılr: Dairr - 2 o ah banvo m •ra•c 
v.a. birinci kat. Y cniı;chi r haf 3 a:r.arı a-
ısı (İ'lt. Kurtuluş S) 10 No. lu Ap., 3 

No.ya mUracaat. S933 

Kiraltlı Daire - Yenişehir D~mirtcpo 
Urun ı;oka!t No. 2 • l apartmnmla 4 o:h· 
lı ve h<>llü bir daire. Her zaman goru Ur. 
Tel: 1348. 3941 

Kirılık Ev - Ön Cebeci Topraklık ev 
ki imle ı o 153 il t l:atta S oda 1 mu• fak, 
banyo he!", hol ell'ktrık tesisatı Ye ku:;u· 
u vardır. Mılracaat Tel: 3313 394l 

Kir11Tılı: l>iJİTl' - Yeni,ehir Havuı:ba 
Jnkilap S. Dr. Abdull h R:ısim ıp r anı 
No. S d iresi. Gc:ni:ı 3 odalı l hol. Görme..: 
cin kapn:ıya müracaat. Tel: 3273 39-48 

Kıra/ık Ap. - Yeni11chirde Yilksel CırL 
Mimar Kemal mektebi kar ı ı halice icin~ 
de buyük salon 4 büyıik J küçük oda par· 
kc:, konfor. 2 ci kııta mUrac:ıat Tel: 3362. 

3955 

Kir11lılc Konforlu Daireler - Yeni e -
h irde Yuksel caddesinde Mimar Kemal 
melnebi karşısmda yeni yapılan apartma• 
nın be: er od:tlı ve her t' rlu modern kon
foru havi kaloriferli daireleri kiralıktır. 
Her g in saat 10 ilB. 18. T lc!on! 2497 

3963 

Klra1rk - M ltepcde asfal a y:ıkrn iıç 
oda bir hol korllorlu ucur. kir irk dııir le:-. 
Maliye Vek lctı bütce müciürlüiunde Ki
ıml Şahine mliracaat. Tel: 3460 dan l2i) 

3!1tıS 

Kiralık - Yeni ehirde Meşrutiyet cat'· 
de-si Konur ,okak No. 18. Geniş 4 o:la 1 
bol c;ok kullanışlı. Üst kata müracaaL 

sg 5 

Kiralık ucuz Dairt'ft!r - Maltepede iki 
oda biT bollü bir oda bir hollil kullanı~h 
iki daire, Görmek için Maltepede ıeb:c~i 
Rüştüye fiyat için Telefon 1440 39 ,7 

1 - 2. Te1. de Kira/ılı: - Demirtcp • 
Ekonomi sokagnı<la 10 No.lu apar manı l 
3 oıJa l holden ibaret konforlu kullanıslı 
ve oe:ı:aretlı ikinci katı. Ayrıca eJiya yer
leri vudır. 3968 

Kiralık ve Satılık Ev - Kavaklıdere 
Güven mahall~indc ··~ 41 lçindeldlere 
~~art m~ 

Aranıyor : 

tepe ilk dur.ık. U tıin sokak o.ıhayeti. Yeni T ·h 
1 Cv l•r sahası. Duray Ap. 1,.ı'ndeldlere mü· ezga tar ar nryor - Terzillr işinden 

.ıllllllllllll 111111111111111111111111111111111111111111111111111 11111 111111111&.. ' ~ anlar tezgahtar ve tezg htar yaın:ığ-ına ih-
- : rııcaat. Tel: 16S•. 384S tiyac vardır. İkinci Anafar-talar cac?, M. = Salim Uludemir Hüseyin Bozkurt = Kıı1Jılı Daıre - Dör odıı. hol, b;ınyo, Galip Cankaya lerzihaneııine milracaat. 
- : elektrik, hııv gazı, su. Öncebeci , Kurtuluıı, 3864 

: I-Ier nevı· yerli ve Avr·~pa Sobaları = Toprnnlık Angın sokak Hakman aparlı • B ~n İ15çi ıır;ınıyor - !!jıklar cad. Trak-= oW : manı. Tel: 2048°2418 3846 ya Ap. Kadın ter%isi .M. Ada miinc: • 

: D : K.ır:ılık Lıi s Vılla - Büyük ve mutena atları. 3 98 
: TOPTAN ve PERAKEN E - ııaloı ı rı havi t:ırzi inşa, semti merkezi 9 Aranıyor - Sa ılık ar a, ev, apartman. 
: Kışlık soba ve soba levazıma tını tedarik etmek i · iyenlerc bir de· _ od h. kaloriier. şömine. garaj, parke, tc • 1 tanbul rıas.1a salonu soki!k S nayi cadde:· 
- fa da mağazamızı teşrif buyurmalarını tavsiye e<lcriı. Mağazamızın : lefon ilih. Miısait şeraill e. Teldon: 1900. si No. 82 murncaat. Tel: 1953 3008 

r . ' l f' t ·ı .. ·ı ' - t kt. -
3862 Aranıyor - Dlyarbakmla bir otelde ta· = eme ı ıyı ma ucuz ıya ı e muşterı enm memnun c me u. - Kiralrlc - Bomonti civarı. Atatürk li· lışac:ak bir kadın ve erkek gansonla bir İ• 

: ADRES Tahtakale Tenekeciler sokak Şark pazarı karşısında : sesi in aııtı kar,mnda Yc:ı;il boyalı apart- d:ırc memuruna htiyac vardır. Diyarbakır 
';1111111111111111111 No. 6 3694 lllllllllllllllllllr ınan '4 oda 1 hol 1 hizmetçi oda•ı, lam da Urıl!i Palasa scraiti bildirir mektupla 

İngilizce müterdm i aranıyor 
Kayseri Tayyare Fabrikası Di

rektörlüğünden : 
Kayserı t yyarc fabrikasına bir İngiliz· 

ce m· tcrcimi alınacaktır. Ba1 ve Bayan 
olabilir, Gösterilecek ehliyete göre 210 
liraya lr:ıdar aylık ücrec verilecektir. Ta· 
lip olanlari' emniyet direktörliıgunden •· 
lac kları n..ı nühal kitrıdı ile istidalarını 
nihayet ıs . rr. nci teşrin - 9l9 ~nli l(ay
sedd bulunma üzere pos ile ıtönıler · 
mclcrlni ve Kayseride fabrikada 20-11.-n· 
el tC1 in - 93g günü yarılı!cak imtih nda 
hazır bulunmalau ilan olunur. 

(5'449) 1538~ 

Elektrik tesisatı için 
Mütaahhit aranıyor 
Bodrum Bel~diyesinden : 

Bodr ım belcdıyesenin (30014) Jira 
10) kuru bedeli ke ifli elektrik tesi· 

satı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye ko 
nulmuş i e de talip zuhur etmediğin· 
<len ayni şerait dahilinde ve pazarlık 
uretiyle bir ay d ha uzatılmı~tır. 1-

hale 3-11·939 cuma günü saat 15 de: 
Bodrum belerliyesinde yapılacaktır. 

İstekliler proje ve şartnameleri 150 
kuru} bedel mukabilinde Bodnım be· 
tediyesinden ve Muğla Naha Miidür ü 

ünden alırlar. (5'120) 15405 

Z.1yi nii/u_ç tf.'zl,;erl' i - Ankara nuru • 
:sundan allı ım nüfus cüzdanımı bybet • 
tim. Yeni ini al ca&ımdıuı eskisinin hık· 
mti yo ur. Ni de Aksar;ıymdıın E kil ko· 
yunden 331 doğumlu Isa oflu Halil Kö-
scer. 

U L US - 20. inci yıl. - No: 6S4-7 

tmtiyaz Sahiilıi 
l kendeT Artun 

Umumi Ne rı\•atı [d:ıre Eden 
Vazı isleri MUrJHrü 

Mümtaz Faik FENlK 
MUe1'e~~ Mudlirü: Nni Ui..UG 

ULUS Baıımevi ANKARA 

DİYAR BAKIR 

URAS PALAS 
Diyarbakır'ın en güzel sıh· 

hi ve konforlu otelidir. Her 
türlü istirahat temin edilmiş-
tir. 3921 

. 
._ ........... _ 1 ô n _ .............. . 
f 'ADR1ATICA" A. VAPUR i 
l SIRKETl: ! 
f 1s anbuİ ile ADR t ATİK li- i 
İ manian arasındaki ekspres Hiks ! 
i postalarına yeniden başlanaca >-ı f 

ve bu postalar her 15 günde bir i 
(_ '"ECİTTO" vapuru ik }'apılaca· ::t· 

• ğım muhterem mü tcrilcrine bil· . 
i dirmekle kesbişeref eyler. 
: Te. rinisani zarf ın<la 2, 16 ve ! 
İ. 30 tarihlerine müsa<liE perşembe i 
ı günleri saat 12 <le Galata nhh· t 
• mından hareketle (İzmir, Pire, i 

1 
Brendiıi, Venedik ve Trie te)· f 

. k ! ye u nyaca tır. 7263 • 
............................................ ,_ ............. ............ 
............................................ ,. ........................... : 
f ÜMID SARKISI ı: 
f (Neşidci Emel) 
• ÜMMÜ GÜLSÜM ! 
i .............................................................. l 

konforlu daire. Os kata mıiracaat. müracaat. 3g27 
3877 

Kınılılc ht - itfaiye meydanı kurtu. Müstakil Ev Arantyoı - Genı; bir dip. 
luş Ap. S oda muıbık binyo konfor. Ka- lomat 6 odalı ve daha ziyade milstakil cv 
pıcıya miıracaat edilmesi. 3878 aramaktadır. Tel: 1937 3950 

1 Kiralık - 3 oda bir hol birinci kat mu
' ~:ıınbalı ve bütün konforlu muntaıam 

b hı;eli 45 lira. Kocatepe ıeçit ıok. 
No. 7. 3888 

cadılesinde Yi$ sokak Eve&"İİ Ap. daire 3 
4 oda 2 No.ya milracut. 3890 

1 

Kır11/11c - Altı oda bir ır.alon kat kalo
rif erı. telefon tam konforlu apartman Ye· 
nişehır Sözenler caddesi Yi, ıokak 10 Te. 
ldon 3026. 3894 

Kiralık Ev - Yeni c:hir c:linik cadde-
si No. 37 4 oda ve teCc:rruatı. 3901 

Kıralık Apartman - Geniıı 4 oda v.!I • 
Sabit iki gardirop 1 büfe her türlü konfor 
cihaz \'e tUİs:ttı, rc:vJ..a1adc nezaret, iç ba• 
kanlık karşısı Kızılırmak sokak 4 Tel : 

6~46 3~09 
Kıra/ık - Yenişehir Karanfil soka\c U -

lu sinema ına bir d:ıkika mesafede 1 No. 
ap. 1 ınd kot mu5takil kapalı iki odıı bir 
büyuk hol. su, banyo. konforlu daire: 3913 

Kır:ılılc od:ı - Ba>·ıın için ııilc ne?din • 
de banyolu güzc:I, giinc:$1i. I rklar cad. N c:
cati okulu y:mınıla nuıchul asker sokıı1Jı 
No. 23 u·:ur Ap. Kat 2. 3916 

I<iralılc Daıre - Yenisehir Ha\•uzb;ıı~ı 
CelH:k:ıle !le.kak 3 numar 1ı apartmanın 
ucı kah üç gcniıt oda Hndık odası her tu r. 
ili konfor, ıörmek icin ort. kattakilere 
g<iruşmek için genel kurmay ıüvari mil • 
fcttişlİ&ı.i emir subayı vür.ba .. ı Yaşar Te -
lef on: 55S2 3923 

Kır11/ril dn'r~ - Maltepe son durak a • 
fııltta 4 numaralr apartmanın u t k~lırıdıı 
3 oda l hol l hızmetci oduı konforlu 2 
dıı.lrc kiraltktır. kindekilere muracaııt. 

3924 
Kiralık dıııır~ - Atatü rk Bulvarı mühen· 

dı ler birlı i karşısında b:ıhceyc naur A -
rim rıartnıanrnın s No.lu dört oualı daire· 
ııl kiralıktır. Kapıcıyı muracaat olunma -
Si. 3925 

Aranıyor - Ulus mcydantna yakın olan 
yc:rtlc 2 • 3 odalı bir daire aranıyor. Gazi 
Terbiye En-:t i tıisıi oğretmenlerindcn Y 11 
vaç'a mektupla müracaaL 3969 

iş arayanlar : 

t ş arı or - 1stanbuldan g-elmiı ma'1it 
bir bayan terzi şimdilik evlerde diki.s dı· 
lcccektir. Arıu edenler telefonla. 2838 ~e 
müracaat edebilırlcr. 3853 

Bır mürııbbıye ış ırryor - Diplomalı 
bir alman mürebbiye yeni doğmu vey:ı 
ufak c;ocuk bakım le'cri anyor. Do{:a.n B. 
mahellc i Haıuniyc camii soka~ No: 5 e 
müracaat. 3928 

DIŞ TABİBi 

Daniyal T na 
Kooperatif arka ı Ali a:ımi 

Ap. Tt: 1239 3973 

Cebeci f lastane!'.i 
Sabık Sari ve lntani hastalıkları 

miıtehassısı 

Acili •e yam Genç Ap. No: 7 
Muayen~ saati 10-19 Ti: 1323 

3726 

«=======================================================================-. 
YENİ SiNEMALAR sus 

BU GECE 21 de: 

AŞKA VEDA 

B:ış Ra1lt:rde 

JOAN CRAWFORD 
Robers Young - Marearet Sulhıvan 

1elV)n Douglas 

GONDÜZ 
14.45 • 16.45 - L8.45 de 

YALANCILAR SAHi 

Fredriı: March - Carole Lomba.rd 

HALK 
•• ,..fl-..ı RU GBCE 

K A R A D E V 
Bıış Rolde 

PAUL ROBESON 
Progr11ma iMı·eıen 

En son dünv11 b:ılJcrlcri ve 
Canlı Rrsimlcr 

Seanslar 
14.30 • 16.30 - 1 .30 • Gece 21 de 

HALK MATİNESİ 12.15 de 
KIRIK ZAMBAK 

DU GUı4 BU Gl!:C!: 

LO'RRL-HARP 
KODF.STE 

Türkçe so'llÜ 
Zt'Vlı., Neş

0

1! 'e Kalı.1t1ha f'. yr..a ı 

Ayrıca 

ESRARENG1Z BJÇAK 

Seansl.ıı-

14 • 16 • ıs . Gece 7.0.50 d 
---- 12 de---
UCUZ HALK MAT! ESt 


