
Pazartesi 
2 

Uluı Buımnl 
Çankm Caddesi, Ankara 

Telgraf: Uluı • Ankara 

1LKTEŞR1N TELEFON 

ı 9 3 9 Müessese Mildiltil 1144 
Başmuharrirlik 1371 

BUGÜN 
Denizlerin hakimiyeti 

Yazan: ABlDlN DA.VER 

--- Yazı lşlerı Müdıiril 1061 2 inci .aylamızda 
5 KU_R_U_:Ş __ .!.._~Ya~z~ı~t~şl~cr_i~~--~ı~o~62~~~--~----~--~------------------~--~--~~------------------------~----------~----------__..:.----------------------------~ t d a r e 1064 

••••••••••••••••••• ••• 
: Cümhuaeisimiz 

~ J:m!:ilJnö~~li:;'~~ 
: başlsyan sonbahar 
: at yarrşlarrnı;ı il· 
: kini hur.urlariylc 
: şcrellendirmişler
: dır. 
: s~at 16 dan son
: ra Çankaya'dın ha
: reket buyuran Cuızı 
: hurreisimiz doğru
: ca hipodroın:ı gel
: mişlerdir. !t!illi Se
: fin teşriflerini öğ
: rencn ankaralıl:ır 
: kendilerine coşkun 
: sevgi ve saygı te .. 
: :zahiırleri göster
: mişlerdir. . . . 
• Cümhurrcısımız 

: orada bulunmakta 
: olan Ad/iye Vckilı 
E B. Fethi Okyar. 
: Dahiliye Vekilı B. 
: Faik öztrak, Sıhat 
: ve Jçtim:ıi Muave
: net Vekili Dr. Hu. 
: Jusi Alataı ve Zi
: ra11.t Vcti[i B. 
: Muhlis Etkmenle 
: birlikte son iki ko
: şuyu takiD ettik
: ten sonra, aynı sa
: mimi ve coşkun 
: tezahürler arasında 
: hipodromdan ay11l
E mışlardır, 
............ , ...•..... 

B. Saraçoğlu Garp cephesinde 

temaslarına Sigfrid hattına Fransız 
t~!~~~ .. -'!!1y~~~- taarruzu devam ediyor 
ciye Vekili Şükrü Saracoğlu ile sov-

yet zimamdarları arasında müzakere-· ı·k·· taraf tayyareleri faaliyette buludular lere tekrar bugün saat 18 de Kremlin-
de başlanınıştır. 

Bir taraflı 
ulh 
Şimdi Almanya'nın tek bir pa

rolası var: sulh! Fakat daha Po· 
lonya iatilası ba§ladığı gün bunun 
böyle olacağını biliyorduk. Führer 
bir taraftan Paris ve Londra'ya dö
nüyor: .,-Polonya'yı mahvetmekle 
hem biz harp gayemize vardık; 
hem de aizi harp vesilesinden kur
tardık. Alsas • Loren'i istiyor mu· 
yuz? Hayır! Ren havzasını istiyor 1 

musunuz? Hayır! O halde dirilmesi lngiliz tayyareleri uçuş halinde 
mümkün olmıyan bir ceset ba§ında 
n.ıçın biribirimizle boğazla§ıyo
ruz ?" Diğer taraftan, alman devlet 
reisi, ?tıoskova ve Roına'yı sulh taz
)'ikinde kendisine yardım etmeğe 
davet ediyor. 

ÖYie tahmin olunuyor ki Alman
ya Yalnız mağ1Up olmaksızın değil, 
fazla yıpranmaksızm işin içinden 
çıkm-.k ihtiyacındadır. Mücadelesi
nin Yeni zeminlerini hazırlamak, ve 
hangi istikamette olacağını henüz 
kirns~in bilmediği, alman ileri ha· 
reketine devam edebilmek için ezil
memi§ ve tükenmemiş olmak lazım· 
dır. Almanya, 1 eylül tecavüzünde 
bulutıduğu zaman lngiltere'nin ken
disİYle harp edeceğine tamamen 
kani değildi. Bugün de, orta Avru
pa'Yt. kadar sokulan Savyet Rusya
ya ltar§ı, ltaJya'nın, hatta lngilte
re'nin kendisini kudretli bir muva· 
~ene unsuru olarak tutmak mecbu
riyetinde olduklarını zannetmekte
dir. 

Sulhun bir tek maliim ve basit 
§artr vardır: sefirleri yerlerine gÖn· 
dennek, askerleri kı~lalara çek
snek 1 Kendi milletleri ile cihan hal
kına karfı mazeret bulmak külfeti 
İngiltere ile Fransa'ya kalıyor. A
dernitecavüz misakının iç yüzünden 
haberimiz mi yoktu, diyecekler; 
Polonya'nın muzaffer olacağına 
İnandıkları için harbe gİrmİ§ olduk
larını mı iddia edecekler; yoksa ye
ni tehlik lerin, ağır bir fedakarlığa 
değeri olduğunu mu ileri sürecek
ler? Bu, Londra ve Paris'in bileceği 
İ§tir. 

Paris, 1 a.a. - 1 T eşrinievel sabahı tarihli fransız tebliği 
Sarrelouis'nin cenubu garbisindeki mrntakada mevzilerimiz İ· 

yi Ieıtirilmiıtir. 

Akşam tebliği ~ 
Paris, 1 a.a. - 1 ilkteşrin ak§am 

te ıgı : ım 1 bı•v• s· d' de lelonya Gün sükunetle geçmiştir. Sarre'in 
şarkında her iki taraf topçu ateıinde 
bulunmuştur. 

Topçu kuvetleri tardeclildi 

Paris, 1 a.a. -- Resmi tebliğ: 
Düşman topçu kuvetinin Mo • 

selle ınıntakasındaki harekatı, 
bataryalarımızm mukabil faali • 
yetleri ile tardedilmiştir. Her iki 
taraf geniş mikyasta tayyare faa
liyeti göstermişlerdir. 

Almanlara göre 
Şark cephesindeki harekSttan bah

(S onu 4 üncü sayfada) 

Hariciye Nazır1 

Moskova'ya gidiyor 
Riga, 1 a.a. - Resmen bildirildi

ğine göre, Letonya kabinesi bugtin 
reist'cümhur Ulmanis'in riyaseti al
tında fevkalade bir toplantı yapmış -
tır. 

Kabine, yeni Rus - Estonya ve Rus 
ya • Almanya anlaşmaları hakkınôa 
hariciye nazırının verdiği izahatı 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

1 ................................................................. , 
jDünkü spor harekelleri1 

Almanya, yalnız zafer imkanla
rını elden kaçırmamasını değil, bu 
İnıkinları en büyük cüretle hazırla· .,.,, .. , .. ,,,,...,..._..,,. 
rnasını da bilir. Öyle görülüyor ki 
Rarp cephesinde böyle bir imkan bu 
senelik )•oktur. Müttefikler hazır
dırlar; siperdedirler. (Bana dört 
tıcne veriniz!) planının bütün ser· 
lnayesi ııarfolunduktan sonra, An
§lusa kadar geriye doğru bir re
"İzyon tehlikesi ile karıılaşmak ih
timali vardrr. 

(Sonu 4 üncü say/ada) 

D~n _Anka:a. ç~k . • ~aı_ılı bir spor g~nü yaşamrGtır. Güreş müsabakaları, ankaralıların 
Turkıye bı~ıncılıgını ~:ı~:ınmalarıyle neticelenmiştir. Harbiyeliler Ga!atasaray'ı 
S • O ycnmış, Muhafızgucu - Maskespor ve Gcnçlerbirliği • Dcmirspor berabeıe 
kalmıslardır. Bu ~~!;lstaki t~_fs}lat S inci sayfamırdadır. İı;tanbul'da da lik maçlan
n:ı baıılan~ış_ ve .gı.ınun ':" mühı!11 _karşılaşması ~lan Galatasaray . Fener maçı Fene
rm 1-0 ırahbıyetı;yle netıcclenmı~tır. Bu mas;a aıt haberlerimiz de 6 aıcı tayfa.dadır. 

İtalya Dış Ba anı Berlin' e 

Fon Ribb-entrop da hazır bulundugu ha'Jde 

Hiller Kont Ciano'y . k ul elli 
görüş e birka( saat sürdü 
Roma gazeteleri 

. '' A d ltalya'nın vrupa' a 
oynayabileceği b ··yük 
rol,, den bahsediyorlar 

Bedin, 1 a.a. - İtalya hariciye nazırı Kont 
Ciano bugün öğleden sonra Berlin'e gelmiş 
ve istasyonda hariciye nazırı Fon Ribbentrop 
ve diğer alman ricali tarafından karşılanmış
tır. İstasyonda Yugoslavya ve Slovakya orta 
elçileri de bulunuyordu. 

Halk Kont Ciano'yu hararetle alkışlamış
tır. 

Hitler saat 18,30 da İtalya hariciye nazın 
Kont Ciano'yu kabul etmişti:.. . 

Kont Ciano daha evel harıcıye nezaretıne 

giderek Fon Ribbentropla görüşmü~tür. . 
Hitlerle Cianonun mülakatında Fon Rıb

bentrop da hazır bulunmuştu:. ~ont Ciano 
milis faşistleri üniformasını g.ı~~ı§ buluyor• 
.1 • • ,..~~~::~..:ıo ı,.;; .. ;;tc ::ılman salıbını taşıyordu. 
!talya hariciy• nazın Kont Cıano-

nun Berlin'i ziyareti hakkında yarı ı 
resmi kaynaklardan bildiriliyor ki 
iki mihver devleti hariciye nazırları
nın enternasyonal vaziyet yeni bir 
hareket münakaşasını lüzumlu kıldık 
ça buluşmaları bir teamüldür. Son 

Kont Ciano ce Fon Ribbentro-_ 
1111111111111111111•1111 

İ ng i ite re' del<i 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Almanlar dört 
Danimarka vapurunu 

müsadere ettiler 
Kopenhag, 1 a.a. - Üçüncü dani

marka vapuru, alman harp gemileri 
tarafından tevkif edilerek bir alman 
limanına sevkedilmiştir. 

Zira1 mahsulat yüklü dördüncü bir 
geminin de tevkif edilmiş olduğu ha
ber veriliyor. 

Danimarka'da, Danimarka gemile
rine karşı alınanların aldığı tedbirler 
büyük bir heyecan uyandırmıştır. 

Casuslar faaliyette 
Kopenhag, 1 a.a. - İsveç armatör

lerinin söylediklerine göre Avrupa • 
nın şimal limanlarında geniş bir al -
man casus şebekesi faaliyette bulun • 
maktadır. Bu limanlardan hareket e -
den bütün İsveç ve Norveç ticaret ge
mileri Berline bildirilmekte ve Ber -
!inden haber alan tahtelbahirler de 
bu suretle bir çok gemileri torpille -
miye muvaffak olmaktadırlar. Arma -
törler, İskandinavya devletlerinin ti -
caret filosu için neticesi vahim ola -
bilecek olan casusların bu faaliyetine 
karşı tedbir alınmasını istemektedir
ler. 

Danimarka elçiainin teşebbüsü 
Kopenhag, 1 a.a. - Danimarka'nın 

Berlin orta elçisi bugün alman hari -
ciye nezaretinde teşebbüsatta buluna
rak kontrol için alman limanlarına 
götürülmüş olan Danimarka vapurla
rının bir an eve! serbest bır8.kılması
nı istemiştir. 

Bir Hollanda vapuru torpile 
çarpıp battı 

Amsterdam, 1 a.a. - Hollanda'nın 
"Jan Van Gelder" mayn gemisi bu
gün öğleden sonra Terschelling civa
rında bir torpile çarparak mühim ha
sara uğramıştır. İnfilak esnasında 
mürettebattan iki kişi ölmüş, üç kişi 
ağır ve üç kişi de hafif surette yara
lanmıştır. Mürettebattan diğer üç ki
şi de aranmaktadır. Mayn gemisi bir 
romorkörle Perchelling'e getirilmiı -
tir. 

umumi fntiba:; 

1 Hitle Avrupa işlerindeki 
yüksek mevkiini kaybetti 

2 - Alman - Rus paktı, Paris ve Londra'nın Hitlerfe 

sulh yapmak yolundaki azimlerini değiştirmedi 

yor: ~!."::'"'.'~ 
Londra, 1 a.a. - Royter tebliğ edi-n 

Büyük Britanya'da umumi intiba . 
şudur ki, bu hafta bir çok cihetlerden : 
kati bir mahiyet arzedecektir. Lon -1 
dra'nın umumi kanaatı, bugünkü vazi
yetin esaslı iki amili tazammün eyle
diği yolundadır: 

1 - Avrupa işlerinin gidişinde Hit
ler yüksek mevkiini kaybetmiştir. 

2 - Fransa ve İngilteren'in Hitler
le sulh yapmamak hususundaki a
zimleri alman - rus paktiyle mütees -
sir olmamıştır. 

Büyük Britanyada Hitler'e hesap -
larında aldanmış olan bir adam naza
riyle bakılmaktadır. Müşavirlerinin 
ve bilhassa Fon Ribbeptrop'un teca -
vüze karşı İngilteren'in harekete geç-

(Sonu 4 üncü sayfada) 
B. Vinston Çörçil (solda) nıdyoda) bir 

nutuk vererek harbin bilançosunu yap • 
mıştır. (Yazısı 3 ıincü 11ayfadadır.) 

Sonbahar at yarışlarının birincisi dün kalabalık bir halk kütlesinin huzu
riyle Ankara ipodromunda yapılmı!J ve büyük bir alaka ile takip olunmuş
tur. Yukardaki resimde. seyircilerin yüzünde memnuniyet, endişe ve h<'ye
can, sarahatle okunuy_or. (Yarı~lar hakkındaki yazımız sinci sayfadadır.) 
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Denizlerin hakimiyeti 

Bu harpte büyük deniz 
muharebeleri olacak mı ? 

i ngifü do:ıamnası harbin ila~ly]~ benıber hemen deniz-
lere h k1.TT1 olmuştur. Harbın sik haftası ıdnde açık 

denizlerde biç bir altnan bıırp ve ticaret ıe.miaı kalmamı$
ur. YalolZ denizaltı gemileri aıilhdut bir faaliyet göıter. 
mekıedirler. Bu eziyette deniz hildmiyeıinf te-!crar ele 
geçirme e &alı17m;ılc Alnıanya'ya tevecc!ih ede.n bir v&zife
dir. Kendinde bu itı bauncak kuvet görilyoraa Alm&n do
nanmıısr mi.ıstnhkem lim:ınlanndan nkar gitllp inglli& ıyı. 
!arına turruz tder. Ve kati neticelı btr nıeydaıı muhare-

l be ine girııir. , · l 
Bu harp e, deniz harbi, u üç şe· 

kilde cereyan edebilir : 
1 - Büyük deniz muharebesi1 

2 - Okyanuslarda ticaret harbi, 
3 - Deniz üıtü ve deniz altı ab

lukası. 

Bu yazımızda büyük deniz mu· 
harebesi olup 0Jmıyacağın1 ve olur
sa hangi tartlar altında olabileceği
ni izaha çalı~cağız. 

Deniz harbi hakkında muhtelif 
fikirler vardır: bazıları zanneder 
ki deniz harbinin gayesi, kendi sa
hillerini müdafaa edip düşman kı· 
yılarına taarruz etmektir. Bazıları 
sanır ki, hedef dil man icaretini 
mahvetmektir. Diğer bazılan ise, 
donanmayı dü§lll<ln memleketine 
yapılacak bir istila hareketi için 
vasıta telakki ederler, Deniz harbi
nin en büyük gayer.i, denize hakim 
olmaktır; çUnkli denize bakim o
hınca, bu hedeflerin hepai elde c
dilmit olur. 

Deniz hıikimiyeti ne va ıta ile 
ve nasıl elde edilir? Vasıta malüın
dur: donanma. D niz hakimiyeti
nin nasıl elde edileceğine gelince, 
bunda da fikirler muhteliftir. Bir· 
çok askeri muharrirler, bu hakimi
yetin dü man donanmasını tahr.ip 
tmekle elde edileceği fikrindedir-

ler. Fransız denU: m t .. t ,.;.,a,.n 
kumandan Rene DaveJuy "Deniz 

harbinin ruhu,. adlı e erinde "dü~
man donanmasını tahrip ediniz, de· 
nizdeki bütün hedefinizi bir ham· 
lede elde etmiş olursunu~ .. der. Bu 
doğru mütaleaya ra-mcn, dü man 
donanmasını tahrip etmeden de de
nize bakim olmak mümkUndur. Bu
nun en kuvetli misali, Büyük Harp
te görülmüştür. İngiliz donanması. 
alman donanmasını tahrip etme
den, batta Skagerrak muharebesinde 
eline gc~en lıu fırsat an bami id· 
det ve katiyctle istifadeye Hlzum 
görmeden, dört sene denizde hakim 
olmuRtur ve a~man donanmaısı an· 
cak lıarp bittikten sonra, te lim o
larak Skapa Flov limanında intihar 
etmek ııuretiyle yok olmu tur. 

YAZAN: 

Abid in Daver 
çok az zayiatla hem deniz hakimi
yetini trmin etmek, hem de impara
torluğunun atisini düşünerek do
nanmaamın kuvet ve satvetini mu
hafaza eylemek imk~nını, bu Fleet 
in Being sevkulceyşindc bulmU§· 
tur. İngilizler. bu harpte de, aym 
sevkulccy j daha kati oJarak tatbik 
edeceklerdir. Çünkü, 1914 - 1918 de 
Japonya ve Rusya müttefik olduk
ları halde, bu defa değildirler. İki
sinin ve bilhaua Japonya'mn İngi
liz imparatorluğunun bazı parçala
rında göıil vardır. Bu itibarla, İn
gilizler, donanmalarını, harp için
de zayıf dUşürmekten tevakki ede
cekler ve hatta daha ziyade kuvet
lendirıncğe çalışacaklardır. Bu da 
Fleet fo Bcing yapmağı mirdir. 

İ ngiliz donanma.&ı, harbin Ha-
niyle beraber, varlığiyle hemen 

denizlere hakim olmuştur. Harbin 
daha ilk haftası içinde, açık deniz
lerde hiç bir alman harp ve ticaret 
gemisi kalmamıştır; yalnı:ı: deniz· 
a1h gemileri, mahdut bir faaliyet 
göstermektedirler, Bu vaziyette, 
deniz h!kimiyctini tekrar ele gc
çirmeğe ~alı§mak Almanya'ya te
veccUh eden bir vazifedir. Kendin
de bu işi b<l§aracak kudreti görü
yorsa, alman donanması, müstah
k .. m 1i '~lırın..t.,. .. ,.,ı,.,.,. aidin ;.,_ 
giliz Jcıyılanna taarruz caer ve in-
giliz donanmasının denize çıkıp 
kendi&iyle çarpışmasını bekler: ka· 
ti neticeH bir meydan muharebesi
ne girişir. Böyle bir meydan oku
mıya ve bıınun mucip olacağı bir 
deniz muharabeıi yapmıya !ngilte
re'nin ihtiyacı olmadLğı halde, Al
manya, böyle bir ey yapmadıkça, 
yani ingiliz don nmnsı ile muhare· 
be ederek onu mağlfıp etmedikçe 
deniz hakimiyetini elde edemez. 

Acaba alman donanması, ingiliz 
donanmasını mağlup edebilecek 
kudrette midir? Buna verilecek ce
vap katiyetle menfidir. Milttefik 
İngiliz • Fransız donanmaları ile 
alman donanması araı; ndaki kuvet 
nisbeti onda birdir. İngiltere ve 
Fransa'nın iki milyon ton1uk 873 
gemisine mukabil alman1arın 200 
bin onluk 139 gemi i vardır. İki 
donanmanın §İmal denizindeki zırh
lı filolannı §Öyle hesaplıyorum : 

82,000 tonluk .S alman zırhlı ına 
kar ı en az 316,500 tonluk 10 ingi~ 
n~ - fransu: zırhlısı, 

36 tane 28 lik alman ağlr topuna 
~r ı en az 79 tane 'iO lık, 38 lik ve 
33 lilk İngiliz • Fran ız topu. 

( İngiltere'nln büyük tamir gö
ren iki diretnotu bu yekuna ithal 
edilmediği gibi, Akdeni]!deki S in
giliz diretnotu da hesaba katılma
mıştu. Fransız donanmasından yal
nız iki yeni muharebe kr-uvazöril 

ULUS 
10 - 1939 

SEYHAN BARAJI 
Temel atma töreni 

bugün yapıldı 

Terfi müddetlerini dolduran 
Adliye mensuplarının listesi 

Adana, 1 a.a. - İhzari inşaatl biten 
Seyhan barajının bugiln mcraaimle 
temeli ablmı§tıt. Bu münasebetle su
lar umum müdürü Nafıa Vcklli namı
na bir nutuk söyliyerek başlanılmış 
olan iıin büyük ebemiyetini tcbarUz 
ettirmiıtir. 

Adliye Vekaleti, terfilerine hilen kazai ve ıinzıbııti bir mani olnu
yan muavin, hakim ve müddciumumiletlo hakim amıfmdan sayıl1tnlar
dan eylül 1939 aonuna kadar terfi müddetlerini bitirenlerin terfi def· 
terlerini ha.zıt'lamııtrr. Kendilerini terfie tayan gördükleri halde ilaa 
edilen bu lilted iai.nılerini bulaımyanlar bir ay içinde adliye ayırma 
meclisine yazı He miiTaca.at edeceklerdir. Listeyi yazıyoruz : 

4 üncü derece hakim 
Adliye Başmiifctti~ Ali Rlza Gilvcn. 

' b!kimi Cemil Yılmaıer, Fatsa cez hllki
mi Hikmet Yonat, Bo«.loian hikirni Ki
zrm Şevki Yılmaz, Unzwı.köpıii ceza hl· 
kimi Şefik Öz, Yozgat hukuk halrimi Ha
lit Kömlireiloğlıı. Merzifon hukuk haki
mi Ethem Köylüoiilu, ~ivas bası Ali No
yan, fst:ınbul ticaret mahkemesi azası A· 
1i Kafndaro~lu, Maııyas sulh hakimi Hü
seyin Hlimü Yar.gucu, AkçakÔca ıulh 
hikimi Abdull Ariğ, 1zmir ticaret b•· 
sı Hikmet Lutfi Tiirel, Temyi'f. mahke
me 1 raportörü Os:oan Orhan Esen, t • 
tanbul sulh hakimi Ekrem Korkutsalma.n 
Adana sulh hllrimi Nuım Kutlar, Maçka 
hakimi Sami Eyüpoglu, İıtanbul a ır ce
.:a mahkem i ~:tn r Süreyya arman, leı
tanbul icra memuru Hilmi Demiralp, An
kara Yeni İnş at cezaevi miidiirU AbdUl
kııdir Uhınoy, Bolu lizaaı Tahsin Onür, 
1:.tanbul sulh bakimi Veli Dogrul, Os
maneli sulh hii.kimi Hakkr Oürkım. 

Dün 9ehrimizde fa bulutlu 
geçti 

Dün şehrimizde ha'1ulutlu geç· 
mi§, rüzgar garp istikı!tinden san.· 
yede en çok S metre lu hızla s· 
miştir. Günün en yiik sıcaklığı 21 
derece olarak kayded istir. Yurtta 
bava, orta Ana<lolunu~rp tarafla • 
riyle, Trakya ve Ege ntakalarında 
kapalı ve yagmurlu, t(p mıntakala
rında ve diğer mıntaktua bulutlu 
geçmiştir. Son 24 saatndek.i zarar· 
sız yagı~lartn kare meye bıraktığı 
su miktarları Dörtyold 17. Kars'ta 
10, Sarıkam1 'ta , Lüle·gaz ve Ar -
dahan'da 2, Eoirne ve "SY 'da bireı
kilogramdır. RüzgSrl~nup istika· 
metinden saniyede en ç 9 m tre ka· 
dar 'ıhızla esmiıtir. Yuıı en yillcBek 
ısı, Balıkesir'de 25. İzttdo 26, An -
talya'da 27, Dörtyolda , Adana'da 
31 derecedir. 

ingil.iz donanmasına ilave edilmiş, 
diğer 5 franaız zırhlı ı Akdenizde 
bırakılmıştır. Hakikatte iae S alman 
zırhlısına karşı 15 İngiliz ve 1 fran
tız zırhlısı vardır.) 

5 inci derecede hakimler 
Am.a•ya reisi İbrahim Özbal. İzmir ce

za hikimi Halil Sidar, Ankara asliye hu
kuk hikimi Celal Ar lanotlu, Denizli re
isi Salih Zeki Çangır, Temyiz mnhkemo
al Raportöril Hn$im '.Babacan. İıtanbııl 
İkinci ticaret reis İıımıı.11 Hakkı Tur. 

Aradaki ağır topçu farkı, sayı
ca yilzde yüzden fazladır. Çapların 
farkı de hesap edilirse, lngiliz -
Fransız :zırhlılann111 almanlara ata· 
cağı borda ate§inin sıkleti, !<Ok bü
yilk bir nlsbette üstündür. Bu iti
barla alınan zırhlı filosunun mütte
filc İngiliz - Fransız donanmasını 
mağlup etmesi imkfın haricindedir. 
Onun için, alınanlar. müttefikin 
donanm 1 ile lıüyiık bir deniz mu
harebesini aslıi göze aldıramazlar. 
Buna rağmen, büyUk deniz ınuha
rebelui vuku bulabilir. Fakat, bun
lar, ancak tesadüfi olabilir. Nite
kim büyük harbin iki deniz nıuha· 
rebesi Do,gerbank ile Skacerrak 
muharebeleri tesadüfi denilecek şe· 
kilde olmuştur. Birincisinde alman 
muharebe knıvazC>rJeri inciliz a
hillcrine akın yapnu~lar, bunı.ı ha· 
her alan İngiliz muharebe kru•;a.zör
leri filosu, Dogerballk'da almanla
rın yolunu kesmek üzere denize 
çıkmıştır. İki taraf biribirlcrine te
&aclüf ettikleri için alman kruvll%Ö
rU Bluher'irı batması, İngiliz muha
~ be kruvazörlerinden Lion'un ha· 
ara u~raması ile ne icelencn bir 

muharebe olmuştur. Skagerrak'ta 
da, bütün alman ı:ıçık deniz donan
manı, şimal denizinin yukarı kısım
larında, ingilix ticaret gemilerine 
bir baskın yapmak için deni.:e ~ık
mıı, İngilizler, almanların sadece 
denize sıktığını haber almışlar, fa
kat bütün alman dorıarunasının tam 
mevcudiyle hareket ettiğini ve ne
reye gittiğini öğrenememişlerdi. 
Onlar da, mümkün ol ur a, alman
tara baskın yapmak Uzere denize 

ditfe~ ... rgcfrer~ft'~ .. m~,;~eiıe:Ye: utuş-
tuıar. 

B u haprte, Almanlar İngiliz sa
hilleri ne akın yaparken ya

kalanırlarsa bir çarpışma vukua ge
lebilir. Aksi takdirde ne Almanlar 
Skap Flav önüne gidip İngilizle -
ri muharebeye tahrik edebilirler, 
ne de İngilizlerin, Helgoland adası 
açıklarına gelip Ahnanlnrı dövüşe 

davete ihtiyaçları vardır. Esasen, 
Alman1arın böyle bir vaziyet kar -
şısıoda, ingiliz donanma ı ile kati 
bir muharebeye tutu,mak Uzerc, 
müstahkem limanlarından çıkacak
ları kabul edilemez. İngilizler, bu
nu bildikleri için, beyhude yere, al
man mayn tarlaları arasına girmek 
ve alman denizaltı gemileriyle ku~ 
vetlcrin1n hücumuna uğramak iste
mezler. 

HüHi a, bu haprte, büyük deniz 
muharebesi, ancak alman filosunun 
İngiliz kt}·ılarına akın yapmalan ü~ 
zerine İngilizler bunlan yakalamak 
istedikleri ve yıı.kalıyabildiklcri tak
dirde vukubulabilir. 

Deniz harbinin kara harbinden 
farkı buradadır: Karada, düşmanı 

bilfiil bir imha meydan muharebe -
sinde mağlup etmeden muzaffer ol 
mak mümkün olmadığı halde deniz
de hiç bir harp etmeden galip gel -
mck mümkündür. 

6 ıncı derecede hiikimler 
İkinci ıunrf adliye nıı.ifettişı Şevki Ya

lım, Malatya huktik h kimi Mehmet Ali 
Aktan, Mu&la hli.kimi Kadri Turan, Gire
sun ce:a hikimi Kazım Ünııl, İttanbul 
icra bikimi Hamdi Töre, Kırklarelı ceza 
hakimi Ali Riza Balab n, Bıırb:ıniye ha
.kimi Ragıp Tenlik, NiğıJe reisi Nesip Ak
ahn, ikinci snuf adliye milfetti i Muhtıı.r 
Uturlu. 

10 uncu derecede hakimler 

1 inci derecede hakimler 
Kayseri ceza hlkimi Srrn Özuysal, 

Gcl11.c hukuk Mkiml İsmet Bclür. Çanak
kale hukuk hilldmi Sııdu!Jah Fatin Ertan, 
Fethiye hukuk h kimi Mehmet ÖzyoJ, 
Muııtdakcmulpıı a ceza hlikimi Burbnnel· 
tlıı Özger, uçüncü sınıf Adliye müfettişi 
K zµn Tura, ltıtanbul aıılh hikimi Osman 
Nuri Bilgin. İstanbul ı;ullı hakimi H.,.lit 
Kor ut. Hendek hukuk hikimi Faik Öz
timur, Elbistan hakimi Ahmet Necııti 
Akyokus, Vezirkopni huku bakimi Ali 
Kıı.vadar. ı.içtim:U sınıf adliye müfettişi 
Rahmi Esen, Erdek h!kimi Ahmet Şevket 
Tuna, İı>!anbul sulh h~kimi Halil ıatmil 
Güııas, Maras hukuk hakimi Osınan Nu
ri Akpınar, Kırklareli sulh hakimi Ömer 
Hılml }Cuman. 

8 inci derecede hakimler 
Develi hukuk hil.:imi Ömer Lutfi Per

ker, Çar§anba hukuk lı5kiıııi Y. Bahri Uz
bay, Koyuluhi :ır bfikiını Abdiilbamit Vdı 
bi Alptekin, Bünyan hukuk hUdml Mus
tafa Akay. Fatsıı hukuk hakimi Mustafa 
Çalıiiknn. Bayındır cczn hllkımi Vasfi 1-
nagiray, Adana iııı.sı KcnJn Kalpsüz, 
Koçhisar cez.a haldmi Ömer Mı.tcit Erten 
A ·n a:ı:ası lb•ahim Altınlulıı;, Bolu ıiıa
sı lsuıaıl Hakkı tJstebaş in Cebelibere
ket azası Sel&Jıattin Alpsu Jstanbul icra 
muavin bilkimi Refik Özögcl, Gemlik ce
z 11likimi Abdülvahit Şener, İzmir sor
gu hiklnıi Basri Gilnal, Hıı sa ceza ha
kimi Ragıp inanç, Ereğli hukuk hikimi 
Hüseyin Muammer Levent (Karndeniz). 
Gört'le hlkimi Zihni Çelikoğlu, Ankara 
sulh hikiml Nazif Ccbecioglu. Burdur ee· 
:a hikfmi H !il A:ıbaşoğlu, Ödemi$ hu
kuk blklmi E::nin Türktn noğlu, l tanbul 
ticaret mahkemesi zı!.11 Tau· l tanbul-

e'll Zit't ırte!O u.m.''tı<ll}TUUfi\."U r-au 
ri Akgöl, Gaziantep sulh hikimi Ahı:ıct 
Cevdet Ballar, Araç hul-:uk hakimi Fah
rcttin Yüce. Adana icra h!~imi H. Tahsin 
Dağa, 1ıtanbul Sorgu bil.kimi Kaşif Kum
ral, Bolu Cca hakimi Avni İnce, Demir
köy sulh bikimi İbrahim K4.rnll Tepeci, 
Demirci h: imi Abdü ıük'Ur 1ştin. Anka· 
ra hukuk hikinıf Tahir Sebük. Sıun&un 
sulh h5l:imi 1. Hakkı Tekt , lzmfr icra 
muavin hikimi Mehmet Ka akçıoğlu, An
kara ağır ceza aıa.&ı Lebip Altrok. 

9 uncu derecede ha.kimler 
Tirebolu ce.u hakimi Şevket Akın, 

Kayıeri ıulh bakimi Hilmi Tlirkotlu. 
Guiııntep sorgu h!lrimi Ahmet Hamdi 
Eraktn, Bıılrlteair i· ı Rlıa Peköz. Of 
hikinıi İı;met Turun, Sinap ;i;ı;ısı Asım 
Ayııtıt, K"aı-apmar hiiklmi Hü&eym Hüımii 
Tükel, Eınirda~ hukuk ha'·iıni Abdurrah
man Niyazi Akl:uş, Kargı • ıılh hakimi 
Remzi Ar , Van hukuk hakimi Kemıılet· 
tin .Erhıı.n, İnel olu ceı:a lıftkimi Osman 
Vehbi Kayral, Akdağmideni hikimi Ab
dullah Dirican. Dikili sulh lıAkimi Celi· 
lettin Baydar, Tavas ceza hikimi Fazıl 
Ya1trncr, Merzifon ecza hE.kimi l. Hak· 
kı Soylu, Polatlı h4kiml Hultlsi En ·ir. 
Sıvııll orgu hakimi Melımet Kadri Bilgin, 
Ululnıı1a hiıkiml Nuri Silmen. Kırklareli 
iızaı;ı Ha';m Talısin Köpdılü, Bor ceza 
hliklmi Bcdrettin Ednuın, Mur<lin fızası 
Hüsrev Elden, Kozan fu:ası Mehmet Şu
uri Erdem, Bol adin lıukuk hakimi lsma· 
il HaWn Alpsoy, Boyabat e<'.za bakimi 
Yusu.i Bilen. Urfa aıa111 Saim Göksoy, 
Kem:tlpa a hlkimi Cemil Refet Korur, 
İstanbul &ulh hlikimi Nnll Abi, Dı:ni:r.li 
h sı Riza Tekin Özkcr, K yseri iıası 
Fuat Sanar, Darende h&.klmi allh Supbl 
Tan, Haran sulh hlikimi Tahir Bayav, 
Artvin hukuk hikımi İbrahim YilccerJ 
H \Zil Mldmi Edip Öztürk, To ya ha.ki· 
mi Ragrp Kut, Ödemiş izası Hakkı Ya· 
şar, Foç:ı b4kimi Hilmi Güenr. Diu:ce 
sulh hfıkiml Mehmet Araı. Menemen ce
za hfilcimi Kcmnl Tiırkoğlu, Adana sulh 

Bolvadin ceza hıikimi Ali Galip Tolun
ay, Varto aıılh h:ıkimi Yusuf Zlyıı Kııra
dcnl.1:li, Iğdır hakimi Zt-ynelfıbidin, Siirt 
Sor-en h kımı H. Şükni Ulucan, Torul 
sulh hakimi Ali Riı:a Gurel, Eski§ch(r 
ıoq;u haklnıi Hikmet N.uratoğlu, Ankara 
sulh hllktmi Ce aı Öztürk, Hukuk lalen 
U. M .• di AbdüiıtZİT., Sor~ka sulh tı.ııkl· 
mi Tahir Kırmacı, Ankara sor u hliki
mı Lutfi Erendor, Yenice sulh bikimi İs
mail Hakkı Uınrıı. Andidn bakimi Azmi 
Yurdnkul, İstanbul sulh hakimi Fevzi Da
nif Kutman, Jsıauuul icra memuru Rasim 
Adal, S lilıli ceza hakimi Onıer 'l'alit 
Ar.ırnıan. Ankara Sulh hlikimi A, Rasim 
Muıcı, Ankara icra memuru Abidin Se. 
riıııer, Bursa icra memuru Fahruııni :ı 
Ergiıııı.slan. Re~adiye ha.kimi Sı.ilcymlUl 
Se .. ai Arıkal, Datca ıulh bakimi lluan 
Elgin, Tekirdaıt sulh Mltimi Hacer 'e· 
hibe Saysan, İstanbul Sulh hakimi Ar.;c 
Lutıiyc 'fanberk, Ankara sulh hikimi 
Vahap Riz Hazar, Antalya sulh hakimi 
Sait Alpınar. Ankara :;ulh hüiwi Hay
runnisa Fer, U§:ık sıılh h.ikimi H. Milni
re Dayvıç, Sivaı sulh hikimi Mukadder 
Soysal. 

Birgi'de sellerin y.tıklerı 
zararlar 

İzmir, ı a.a. - Son ~ maıomıa
ta göre, Ödemi~'in Birııahiyeehı • 
deki seyJ~p neticesi 44 • yıkıhnı§. 
'bir han ve iki büyük bi tamamtn. 
4 ev ve bir cami kısmen ap o1muŞ· 
tur. Üç buçuk kilometr~ bir saba -
daki sebze ve meyve halleri böyilk 
zarar görmüşlerdir. Zaraekiinu 200 
bin lira tahmin ediliyor. ;ıkta kalan· 
lar başka evlere nakltlmişlerdir. 
KUçük Avlucuk köyilndı2 ev, 10 
dam, 2 dükkan, ı kahve ~men Y1kıl 
mı11, 1 fırınla köy cami~ısrnen ha
rap olmı.ı tur. Beydağ vedagide na· 
hiyelerinde de maddi zarvardır. O
vayı istila eden aclicrin ıı.diki yazi
yeti tehlikeli olmaktan Çl.U§hr• 

Hakimlerin muavinlik 1ınılından 
ola.n!ar 

Dandrmıa 6-0rgu hakimi Babaettin öz. 
duran, Van hildmi muavini Hüseyin Öz
aoy, Bünyan sorgu h!i.kimi Kamil Oy.ınan, 
Tirebolu Sorgu hfilıimi Se ihllttin Boz. 
acıo"lu, AkJchir sorgu hakimi Kemal 
Öz ün, Merzifon S<Jrgu hikimi lhsa.n Or
hon, Etme sorgu hfilı:inıi Snmi Can, Gil· 
rün sorgu hfilcimi Hüseyin Avni Glira!, 
Çumra ıorgu hfilcimi Nazif Kııla, Bilecik 
sorgu hikimi İ&mail hal:kı Bilen, Hekim
han sorgu hakimi .A bdumıhmaıı Özkan 
Lapseki ıorgu hlkimi Feyzullah Dündar' 
Ordu sorgu hal.imi Memdilh rdal. Ara; 

- ........... ... ıı.-. ... • .. • 

Mecit8zü sorgu hllcimi Ali Doğan Dun. 
dar, Tire sorgu hikimi A. Ziya Hanhan. 
oglu, Çatak:ı orıu hftkimi Bahacttin 
Yüce, Kayseri 10riu hakimi A. Hikmet 
Pak, Trabzon hlikiıni muavini Emine Yü
rük, latanbul hakim muavini Saad~ A
kın, Ordu azn muavini Enver Özlü, Kay· 
ııerı iıa muavini Seyide Umran Erinçer, 
Bitlis ha muavini Mehmet Yaycı, 1etan
bul hlkim muavini Arif Derviş Kuntman. 
Zonguldak M.kim muavini Metndaha A
rın, huınbul hikim muavini Nedim Er
gÜ\•en, Kırşehir iza muavini Scrafettin 
Bilgiç, Rize ba muavini Sclfthattin Er
-kan, Bilecik h!kim muavini Atır Seyhun. 

5 inci derece mücldeiumwniler 

Teklrdat C. müddeiumumisi Salih Muş
hııra. Bursa müddeiumumisi Tahsin Tü· 
zer. 

6 ıncı derece müddeiumumiler 
Başmüddciumumi muavin] 

Evren;. 
M. Halit 

? inci derece müddeiumumiler 
Siirt müddeiumumi&i Fnhrettin Sabri 

Baran, Denizli miiddeiumumiti Şerafet· 
· ln Eroğ1u, Ni&"de müddeıumum1si Tevfik 
Önen, M~la mııddeiumumisı Saffet Te
!:inalp, Bilecik müddeiumumisi Fahret· 
tin O uı, Kutahya Müddeiumumisi Tc\'· 
fik Artuk. 

8 inci derece müddeiumumiler 
Airr lllildtlciumumi i İh an Akalın, 

Cankrrı miiddefomumlıi Gültekin Onay, 
Artviu ın!iddc.iumumiıı;i İsmail Halrkı Su· 
nata, Mu müddeiumumisi İhsan Xcceci
o "lu, llaşnıüddeiumumi muavini Suphi 
Öz, Silifke müddeiumumisi İsmail Hak· 
kı Ketenoğlu. Başmllddeiumomi muavini 
Hamdi Sdı;u.,, Kızılcahamam muddciu· 
mum isi Ahmet Cevdet K ıııloglu, İs tan-

Muğla'da C. H. P. l«greleri 
Muğla, ı aa - Vilayet~ dahilin 

de C. H. Partisi köy ve ·ye na.. 
gre]eri dUn başlamıştır. 

Çağrı 
.... X MiIB i.İ~da-ı-u-Eııcilme1U.nr- .-at 

10 da toplanacaktır. -• ~ 
X Arzuhal encilineni bu,ııiııı ın~ 

yel içtlmamdan 90nra t.>p.lana~fl. 

~~~~~~~~----------
. umJ ' • ... .aet go,.. bul Müddeıum ımıavrıu """"' ııt-

dan, Malatya mliddefumum.iGi ~ 
Kutlar. 

9 lll1CU derece müdJeiuuP'ıiJer 
dd • • • •-t ~al, 

Erıi.ncan m cıumumı ı .uc . En-
lzml: mütldeiu:numi .~uav\ni. ıı~, ls
er, Sıle muddeıumumısı Tevfık~ J.(.etnll• 
tan bul ıniltideluınumi mııaviııi 41 1 i No
lettin Kama!, Eregli müddeiunı~ıtcfeiıı
cati Deael (Karaman), Ank ra rG 5llnn 
mum1 munini Hıu;an Ha.Hı Ak~~· tnUd 
milddeiumumlıU Tabir Aksoy, N 1I1Ud 
deiumuıuisi H. Avn Apak iın, 1' ~ ,W.ir 
deiumumuıi Ömer Fu3t Kıpçak, /.., tal. 
müddeiumumisi Ali Haydar Er • o. 
re müddeiumumi i Necmettin MJ-~cık 
demı~ miıddeiumumi5i Altıı..ıı, . -Af', ık, 
müddeiumumisı Şaban Ha}'I"ct.tı~\. P At. 
Karamür el müddeiumumisi 'l'~~~~ ?ıh· 
sal, Üsküdar müddeiumumi .muıt .. w :ııııi i 
hir Ülküsat. Kcma~p muddcİ-tıl ~isi 
Seyfullah Ökmen, \.01-:e muddei'!ı'll Ccih 
M. Ali Ald.-ayn, Zara mUdıdeiumu~W~ct. 
dl Kireıl, Kıısab:ı milddeiu.mu.mfıı "- lb· 
tin Güzclo&lu, Banın müdıJeiuınUllli;it 111u. 
rahim Görece. Ankara müddciuaıu~~ei
avini Kemalettin ora. A llTll ~ ~ir 
umumı muavini Zeki Kumnılıı.. c;ö
müddeiumumi muavini Hasan F~I ~gaf 
züg~el, Antalya müddeinmuın!ıı .~et 
Arııak. Gebıe mUddelumumiıi P.. flı~n. 
U 1, Seydişehir müddeiumumisi ' cıtı· 
Gükmenoflu, t tanbul mü iwnU~l" 
nvinl Ahmet Ferıdun, Ba ana, .\ ıa-IA 
mUddeiumumiıi Zeki Şah twilu. l 
müddeiumumisi Cevdet Bi tay. 

10 uncu derece müclcleiunıumOIW 
Ç "'dd • • u ·nı· 5ıdb oram mu c:umumı m avı ~a-

Bu. neden böyle olmuıtur? Çün
kü, dllşman donanmasını imha 

etmeden de denize hlikim olnıak 

mümkUndür. Bu çe it hakimiyet, 
sulh zamanında, kuvetll ve ı.lü man· 
dan ü tUn bir donanma yapmakla 
elde edilir. lngilizler, buna Flect in 
Being sevkulce~i derler ki donan· 
manın varlıgı ile denize hlll!im ol
·• k demektir. Donanmanın il tUn
liığilnU temin eden zırhlı filo, gi· 
der: milstahkem bir limanda, her 
tUrlU taarruzdan ma un bir vazi
~ .'!ttc oturur ve bekler. Bıı be lcyi
şi öyle bir te bih ile Had edebili· 
riz: komşu iyk kavga ı:tmi ol n 
yumruğu kuvetli bir adam, evinin 
penceresinde oturuyor. Koın usuna 
' - Cesaretin varsa çık dışarıya I" 
d yor. Kom u, çıkarsa dayağı yiye· 
ceğini muhakkak bildtği için evin
de oturuyor: tabii her tilrlü sıkın· 
tıJara m&ruz kalıyor. Bazan, ku· 
vetJi kom usuna görünmeden dı
şarı çıkm ğa teşcbbü& ediyor; fakat 
onun geldiğini gö!'ünce hemen dö
nüp evine kaçıyor. Bir gün, nasılsa 
görünmeden dı~an çıkıp, bakkala 
kadar gidiyor, fakat dönüııte yaka
lanıp dayağı yiyor ve evine kapağı 
atarak canını kurtarıyor. Kı.ıvetli 
'tomıu, ene ı cncer ":ndedir vo 
0 ceaaretin varsa çık dışan !" deyip 
oturuyor. Zayıf kom uda cesaret 
büsbütün kmlmıttır. Kuvetli adam, 
kartıdaki eve taarruz edip kpm uyu 
bil bUtiln haklamak için, kapı kır· 
m:ık gibi tehlikeli işlere lilzum gör
müyor: çUnkil onun maksadı, öte
kini eve hapsetmekle hasıl olmuş
tur. Kendi rahattır, kar ıdaki sıkın· 
tldadır ve nihayet. as kalıp yola 
gelecc , te linı olacaktır. İşte, in
giliı:leri BilyUlc Harpte muzaffer e
den Fleet in 'Being budur. 
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Kuraltan, Karaman mü dciumuınl ~u 
vini Osman Knplnn r, Marııt müddel.~ur 
mi muavini Zeki Behçet İsUiln, ~ Buı-,._ 
müddchımumt muavmi Remzi QOllcr, tak 
cır yam müdrlelunıumlıl Ahı.net Mll~lJli 
Gö K\ın, İstanbul nıUddelumumi d~uıı1U• 
lh an Yıırsu-vat, Nar.ımlye mUd cı iid· 
misi Ali Süreyya Petelkııya, l.ic;C ıııJlaı 
dciumum!si Atınıct I;Utfi Taptca_ç,. ıs. 
müddeiumumi muavini Mebrure ~&~·;rn 
tnnbul wi.id·le!umumi muavini N ecJ!tıMus: 
tükcüoğlu, Bebisnl müddeıumuıntı;ı nıua
tnfa Raınm, İstanbul müddeiu.muıııl ıı:ılid 
vini Osman Orhan Köni, Ceyhan ıiddet 
deiwnumisi Kerim Güleç, Mardin tf\ talYl 
umuıni muavini Derv § Kaçar, "'/.tıay 
miltldefumumi muavini Ha. rrcttln fbr;ı. 
dm, Ssrkik~r:ıa •aç müddeiumumi'-1 a"·inl 
him Şahin, hınir ınilddeiumurni rn~umu 
Eteın Tilfekc;ioğlu, Ak rııy mUdM1 uml • 
misl Suffet Tiizün. Erddt miı1dciUP1 i : 
si Zeki Sert, Mccitö%ıı mUddeiu~'$e1~ Nadir Ö:ı::er, Nizip ın!lddelumumisı_ N a. 
hattin Ermen, Urla müd-dcinrnumtsı ec • 
det Özer, İ&t.ıınbul mlidileiumumi _ınun;.."J· 
ıü Fethi Sez i T~rkmen; Tekırd t! PlU • 
dclumumi muavini F. H1dnyct Tantı1· 

İngiltere, geçen harpte, binniı;bc 

e UC D 

Kullanılmış kôğıtları 

atmıyalım ! 
Bir ingiliz gazetesinde okurlar

dan birisinin gönderdiği bir mektu
bu okudum. Bu mektupta kullanrl
mıt1 üğıtlann şuraya buraya atıl
msy ıp toplamlması tavsiye olunu
yor. çünkü bunların, kağıt endüstri
sinde çok kiynıctli hsm maddeler 
gibi i~e yarayaCBğı hıwrlatıllyordu. 

Teklifi beğendim ve mütaleayı 
beğendim. Bütün gazetelerin sayla 
sayı ıaı indirmesinden de anla~ıldı
ğı Uzere biz de kağıt buhranına kar
tı tedblr almak mecburiyetindeyiz. 

lzmitteld kağıt fabrikamır, gaze
te kciğJdı ilıtiyacını kar.şılamak için 
raJışıyor. Bir kaç gilndür gazetemiz 
orada yapı/mı~ kağıtlara basılmak
uıdır. 

O halde bu utırlsrı okuyanlar ve 
hepimiz, ı·agi1i% okurunun, teklifi
ni kendilerine de hitap ediyor 
saymalıyız. 

KuJJanılmıı klğıtları bir aray_a 

toplamak, yok etmemek kültüril
müzü. irfanımızı ilgilendiren mü
him bir endüstrimiz için ihmal edi
lemiyacek bir vazifedir. 

Bunun irin teşkilat vlicuda getir
mek, eski ve yeni kullamlmış ka
ğıtları toplamak ve ondan faydalan
mak zorundayız. 

Siper kazacak yahuJiler ! 

Almanya, yeni 
rarla yahudilere 
nuş. 

çıkardığı bir ka
siper kazdıurak· 

Mademki günüa birinde böyle 
bir hizmetleri dokunacakmış, ke~ki 
vaktiyle bir çoklarını mcmleluutcn 
tedfrgiu. etmeseler, gemiler i~inde 

/ 

o memleket senin, bu memlt!lret b~ 
nim, dola[jtırmasalardı. 

Acaba, bu yahudiler o siperleri 
kazarken içlninden İbranice olarak 
ae türlU. dualar ediyorlar? 

••• 
Rejimtlen Tejime I 

Nasyonal sosyalist Almanya. altı 
sene müddetle, hatta "Mein kampf 
= mücadelem .. kiıabmın yazılı§ın
danberi ismindeki iki kelimeden i
Jr.lncisi olan sosyalistliği unutup 
yalnız nasyonalce davranıyordu. 

Bir müddet sonra Naziler, kendi
lerinde Rusya gibi sosyalist olduh 
/arından bahse lüzum gördüler. 

Evelki gün bitaraf bir memleket-

ten gelen bir telgrafta alma11 şehir
lerinde ticaretin JcoJ!ektivize edadi
ğini bildiriyordu. 

Ac:ıba bir .. nasyonal komünizim" 
rejimi arifeslnde miyiz~ 

• • 
Pasif horu~ada gazete t 

Harp dolsyısiyle geceleri hemen 
bütün lngiliz şehfrleri zindan gibi 
karanlıktır. Sondürnıe ~aatinin ne 
zaman olduğu lıer gün gazetelerde 
iri puntularls ilan ediyor. 

GeçeIJlerde bir gazete, bu karan
lıkta birbirlerini fark edebilme
leri ifin kadınlara beyaz çorap giy~ 
melerini tavsiye ediyordu. 

Bir başka gazetede §U tavsiyeye 
rastladık: "Karanlıkta elinize be
y.n birer gazete alınız: bu suretle 
birbirinizi fark etmeğe imk~n bu -
Jursunuz." 

Pasif korunmada gazet_.. • 
böyle bir vazife görmesi, bı'r ,_.,.. 
ci sıf atiyle bizi de memnlUI .... 
değil. 

T.t 

Müddeiumumilerin muavinlik 
tnnılından olanlar 

Çorlu müddeiumumi muaviru ı-ta~, 
Hakcr, S lihli müddelumurnt ınuav!ni 
Muh in Sünnetçioğlu, Ankara mtlddeıu
mwnl muavini Rnbfa Serer, Ulııkı,,la 
nıiidde!umurnl muavi-..ıl Abdi B şarıı, Ter
can mllddeiuırıumi muavini Mutıarre.n:ı 
Kem&! Akaooel. Su chri milddeiumumı 
nmamt Mt~ıan Göidiirır olJu, Van 
müddeiumumi mu ini Sinan Gfinık, Göy. 
nük mWldciumumiai Fehmi Artun. 
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Alman " 51 taarruzu 
11 

İnfirat polilikas1nın en hararetli taraftan olan 

pa.~~'!:ç.::.;1;·::n~:~.~·:t:~ Bir Alman ekonomik 8· çöRçiL oivoRKI: Bridges bile Ruzvelt'ın 
~t:5§j!§]~~:.:~~· heyeti Moskova'ya gidiyor Artık başladık politikasıiıa yaklaştı 
tarını temin ıeğe çalıştı. Buna devam ediyoruz Ve 
muvaffak olftnu, olmadı mı 1 ., • ı · z t 1 er ·ı ne ğ o·. re 
Moskova anlBtıının tümulü he- ng f 1 QOZe e k d d 
nüz iyice m~ değildir. Anla§· sonuna a Or a 

,,Biz nazizmin ve komünizmin 

yayılmasını görmek istemeyiz" manm metnİbakılacak olursa, 
Almanya ve ,7et Ruıya sulhun 
iadesi için M'l:rek te~bbüste bu
lunacaklar. Vru te§ebbüı iyi kar
ıdanınadığı lcıirde İngiltere ve 
Fransa harbiıevamından dolayı 
''mesul,, vaziıne düşcı:eklerdir. 

Yeni pökt Almanyanm 
yarasını tedavi etmiyecek 

Bu ifadedı çıkan mana §udur 
ki henüz bu 'ikaya kadar harp -
ten dolayı kiı mesul olduğu ta
ayyüa etmetl\r. Fakat sulh tek
lifi yapılıp dıreddedilir edilmez, 
derhal mual~a duran mesuliyet 
lngiltere'nin 'Fransa'nın omuzla• 
n üzerine .YC\mit olacaktır. Fa
k at herkesın ırak ve alaka ile öğ
renmek İste<\ şey, bu mesuliyet 
taayyün ettilcı sonra da İngiltere 
ve Fransa ~yapmakta devam 
ettikleri tak<;e sovyetlerin vazi -
yeti ne o1acıırr? Moskova anlat -
masmm mettcıe bu nokta üzerin
de bir saralı yoktur. Yalnız de
nilmektedir : "iki devlet ne 
yapmak lazdeldiğini tayin etmek 
için iıtiıared)ulunacaklardll'.,, 

Moskova, 1 a.a. - Sanıldığına göre,\ tur. Sovyet Rusyanın istihsalatını 
Dr. Schnurre, kalabalık bir alman eko- arttırmış olduğu muhakkaktır. Fakat 
not""ik heyetinin başında olarak pek istihsatatının fazlası süratle inkişaf 
yalında buraya gelecektir. etmekte olan sanayii tarafından bel 

edilmektedir. Bu meyanda demir, ba -
kır ve petrol istihsalatı milli fabrika
lar tarafından kullanılmaktadır. 

lngiliz gazetelerine göre 

Mesela: 1922 senesinde 21.400.000 
Londra, 1 a.a. - Matbuat alınanla • 

rın sovyetler hakkındaki işbirliğini 
bahis mevzuu etmiye devam etmekte ton olan petrol istihsalatı, 1938 sene -
fakat bu işbirliğinin uzak yakın si _ sinde 30.100.000 tona çıkmıştır. Fakat 
yasi neticeleri hakkında hükümler is- bu devre esnasında petrol ihracatı 
dar etmek hususunda ihtiyatlı dav • 6.000.000 tondan 1.000.000 tona düş -
ranmaktadır. Bu neticelerin pratik müştür. Çünkü umumiyetle ziraat ve 
değerleri üzerindeki mütalealar muh- sovyetlerin kollektif çiftlikleri ına -
teliftir. kinel~ştirilı;ıiştir. Ve .. b~nları~ maki-

Deyli Herald, gazetesi ıovyetlerin nelen v~ :ıha~l~rı .muhım mıktar~a 
nazilere yapacağı yardımın kıymetini petro.ı ıstımahnı ıcap etmekte~ır. 
·zam etmemeleri için okuyucularının I N aklı yat vasıtalarının ve ordunun ıh-
~ikkatini ı:elbetmektedir. tiyaçları bu meyana dahil değildir. 

Sovyetler fimdilik daha sarih 
bir taahhüt tına girmekten çe- SorJyet müdahalesinin ehemiyeti 
kindikleri a~dmaktadrr. Hem Al
lllanya katfodaki vaziyetlerini, 
hem de detnrat devletlere karşı 
takip edeceeri politikayı böyle 
blÜphem bırlınayı, menfaatlerine 
daha uygun ulmaktadırlar. 

Deyli Telegraf gazetesi sovyet mü· 
dahalesinin ekonomi bakımından ehe
miyetini tanımakta fakat nazi şefle -
rinin alman milletine inandırmak is
tediği gibi bu yardımın kad bir ma -
hiyeti haiz olmıyacağı mütaleasını i

Diğer tattan ltalya'nın da sulh leri sürmektedir. Gazete aynı zaman-
taarruzuna §raki temin edilmek da komünist partisinin geçen martta 
için Kont Ciı0 Berlin'e çağnlmıı- akdettiği senelik kongresinde sovyet
tır. Ita.Jya'ııuAlmanya kal"§ısındaki ler ticaret komiseri "Mikoyan" ın a • 
vaziyeti, .a'etlerin vaziyetlerine şağıdaki beyanatının nasıl memnu -
benzemez. İiya daha birkaç ay e- niyetle karşılandığını hatırlatmakta -
vel, AlmanYUe sarih askeri ittifak dır. M!koyan şunları söylemiştir : 
muahedesi nzalamııtır. Polonya "Sovyetler ne yumurta ne tereyağı 
istiluı aıraslJa Almanya, ltalya'• ne de jambon ihracı niyetinde değil • 
nın yardnnqan müatağni olduiu terdir.,, 
için bu devlı bitaraf kalabilmiıti. Almanya maden ve petrol 
1'"..lcat Rrtrk arbin birinci safhaaı , • 1 ,, , _!., 
devam ettinek karan~" · _ ler - Gazete ilaveten diyor ki : 
ki .. öyle .• göinüyorlar - Almanya, "Sovyetlerin petrol ve yiyecek mad
muttefıkın.cn evelce imzalanan delerinde göz kamaştıracak kadar 
muahede ubı, yardım İstiyebilir. zengin olduğunu tahayyül edenler ti
Bu ?artlar ıtmda .~talya ~n derece 

1 

caret komiserinin madenlerle petro -
n~zık vaz;ete duıecektır. İtalya 1ü dahi dahili istihlake tahsis etmek 
b~!.le. ~ir ,;zi~ete ~üşmek iste~e- niyetinde olduğunu öğrenmek sure -
dıgı. ı~ın hrbm ruhayetlenmesıne' tiyle ~ıracaklardır." 
•aınımı surıte taraftardır. Şu hal- Matbuat sovyetler tarafından eko -
de bir mÜ§trek Alman ~ İtalyan ve nomisi bitgin bir halde bulunan Al -
Sovyet sulheşebbüsü yapılmasına manyaya yapılacak yardımın pek 
muhakka~. nazariyle bakılabilir. mahdut olduğunu hesap etmekte hak
Maatteeasu~bugünkü tartlar altın- Iıdır. Çünkü "Molotof" un kiğıt ü -
da böyle .bı teıebbüsün muvaffak zerinde \'!dettiği şeyler umumiyetle 
olmasına ıhmal yoktur. lnııiltere Londrada sovyetlerin ve prkt AVTu
ve Fra?s~, hlonya'nın hayati men- pa hakkında mevcut maIQmata teta -
faatl.e~ını. ı;'dafaa etmek için har- buk etmektedir. Bu resmt malfunatı 
be gırışmı~ ~dir. Harp ba~lamadan hissolunur derecede değiştirmtyi mu
Po:~nya'nın hayati menfaatlerini cip olabilecek hiç bir sebep görül -
de~ıl, hayat:ıı feda ederek Alman- memektedir. Şimdi hülasatan denile -
?'a ~·~ anlat~'llları beklenemez. Hem bilir ki, yeni pakt Almanyanın yara -
ıngılızler ~~ransızlar yapılacak o- sını tedavi edemiyecektir. Bu pakt 
lan te~bbute, devamlı bir sulh alınanlara bir müddet daha mukave -
kurmaktan yadc Almanya'yı ken- met imkanını verebilecek fakat Al • 
di hesapsız areketi neticesinde içi- manyanın bu mukavemetini hiçe in -
ne düttüğü ıkmazdan kurtarmak dirmek hususunda kuvetle tesirini 
gibi bir he~ .ezmektedirler. 

A. Ş .ESMER 

MUtJLiNi BİR 

NUi~K SÖYLEDİ 

Nutulta tamamile 

iç mese~lerden bahsetti 
Roma, 1 at - B. Musolini, Vene -

dik aarayıncı., faşist şefleri önünde 
tamamiyle c\hili meseleleri bahis -
ınevzu eden bir nutuk söylemiştir. 
B. Musolini bu nutkunda ezcümle 
bundan böylt faşist milisi~in İtalya~ 
ordusunun qr cüzü olacağını bilrHr -
miştir. 

lrland, tethişçileri gc:ue 

f a~iyete geçtiler 

Amsterdarıı, ı a.a. - Daily Herald 
gazetesinin ~azdığına göre, İrlanda 
cüınhuriyetÇtleri İngiltereye karşı o
lan miicadeltıerine yeni bir şekilde 
tekrar başlatnışlardır. 

Bunlar pagif hava korunma tcşki . 
lattarının ilanlarını yırtmakta ve mah 
zenlerin ve sığınakların tenvir ıçııı 
mevcut elektrik tellerini keserek Bil· 
Yük Britan}'ada pasif müdafaa terti 
batını işkal tylemektedir, 

gösteren ekonomi tazyikinin aman -
sız neticesinin tahakkukuna katiyen 
mani olmıyaı:aktır. 

Fon Ribbentrop'un gayen 

Umumiyetle Londrada hükmolun -
duğuna göre "Fon Ribbentrop" Mos • 
kovaya yaptığı ikinci ıeyahati ile al -
man efkarı umumiyesini teskine yarı
yacak surette "Stalin" den bazı mü • 
saadeler istihsal gayesiyle yapmıştır. 
Esasen alman efkirı umumiyesi in -
giliz deniz hakimiyetinin tazyikini 
süratle hissettirmit olmasından dola
yı şaşırmııtır. 

B. Fon Ribbentropun gayesi, Al -
manya ile Sovyet Rusya arasında ak
tedilmiş olan diğer itilllflara inzimam 
eden iktisadi itilaf etrafında yapı -
lan nümayişleri izah eder. Naziler, 
alman milletinin ve ecnebi milletle · 
rin denizler kendisine kapalı oldu -
ğundan do ayı Almanyanın artık id -
hal edemiyeceği iptidai maddeler ye
rine Rusyanın ananevi iptidai madde
ler menabiinin kaim olacağı ümidini 
uyandırrnaya gayret etmektedirler. 

Fakat manganez müstesna olma& 
üzere Rusyanın iptidai maddeler is -
tihsalatı Almanyanın ihtiyacını tat -
mine kafi gelmiyecektir. 

Sovyet istihsalatı hakltınJa 
rakamlar 

Umumiyetle Sovyet Rusya, kendi 
.dutları dahilinde iktisadiyatını 

tehlikeye maruz bırakmaksızın Al -
manyanın iptidai maddelere olan ih · 
tiyacını tatmin etmesine imk:in yok -

Diğer güçlükler 
Almanya Sovyet Rusyadan senede 

ancak 5.000.000 ton alabilir ki bu mik
tar Almanyanın ithal etmekte olduğu 
ve bugün ingiliz harp gemilerinin 
mahrum bırakmakta olduğu miktarı 
telafi edemez. 

Bu müşkülat diğer hususta da gö • 
rülmektedir. Mesela : 

Demir, bakır ve saire gibi. Bizzat 
Sovyet Rusya bakır ithali mecburi • 
yetind~dir. 

Esas itibariyle Sovyet Rusya, bir 
ihracat memleketi değildir. İhracat 
ticaretine ait olan rakamları, Dani -
markanınkinden sonra gelmekte ol • 
duğu gibi ingiliz dominyonlarına ait 
rakamın pek dunundadır. Mamafih Al 
manyanın Rusyada dilediği kadar o
dun bulabileceğini itiraf etmek icap 

· azanç hangi tarafta 
Londra, 1 a.a. - Kopenhag'da çıkan 

National Tidende gazetesi, Alman • 
Sovyet paktı ile Hitler'in Sovyetler 
Birliğine büyük menfaatler temin et
tiğini yazmakta ve Stalin'in bu pakt
tan Hitler'den ziyade müstefit oldu • 
ğunu ve Hitler'in böyle bir fedakar -
lıkta bulunmak mecburiyetinde kaldı
ğını itıive eylemektedir. 

Bir italyan ga.zeteıinin 
mütaleaları 

Roma, 1 a.a - Messagera gazetesi 
Alman - Sovyet dostluk anlaşmasın -
dan bahsederek diyor ki: 

"Bugünkü vaziyette bu anlaıma 
fevkalade mühim bir amil olmaktadır. 
Almanyanın ve rusyanın düşmanları 
nezdinde daha şimdiden ha§ gösteren 
endişe ve korku bunu isbat eder. Bu 
anlaşma almanyanın ihata ve ablokası 
planını akim bıraktırmaktadır. Alman 
- sovyet paktı gerek kıtaatın gerek is
tihsal kudreti ve tabii zenginlikler 
bakımından muharibler arasındaki ku
vetler nisbetini mühim surette değiş
tirmektedir. Bu cihet yeni vaziyetin e 
saslı noktasını teşkil etmektedir ki 
bunu hesaba katmak icabeder. İtalya -
nın vaziyeti katiyen açıktır. Ve hiç 
bir tereddüde imkan bırakmaz. Roma 
ile Moskova arasındaki miinasehat ka
tiyen normal, müessir ve faaldir ve 
öyle kalacaktır." 

Alman - Romen 
ekonomik anlaıması 

Bertin, 1 a.a. - 1935 Alman - Ro -
men ekonomik anlaşması hükmlerine 
göre, Bükreş'te yapılmakta olan sene
lik görüşmeler nihayete ermiştir. Mu
allakta bulunan bütün meseleler dos
tane bir surette halledilmiş ve 1 Teş· 
rinievel 1939 dan 30 eylfıl 1940 a kadar 
olan milddet zarfındaki ticaret müba
deleleri tesbit olunmuştur. 

General Veygand 
Halebe, Sama ve 

Trablusa gitti 
Beyrut, 1 a.a. - Fransanın şark or

duları başkumandanı general Vey · 
gand son hafta zarfında bir tetkik se
yahati yapmış ve Halebe, Şama ve 
Trablusa gitmiştir. ' 

devam 

edeceğiz Başka bir i~firatçı da ambargonun lağvını istiyor 
Londra, 1 a.a. - Bahriye nazırı Va~ington, 1 a.a - Cümhuriyetçi 

Çörçil, br akşam radyo ile yaptığı be- partiden reisicümhur namzedi ayan a
yanatta harbin ilk ayını gözden geçir~ zasından Bridges, radyoda bir nutuk 
miştir. sciylemi§tir. 
"Artık başladık, artık devam ediyo- İnfiratcılığın en hararetli tarafdar-

larıncan biri olarak tanınan B. Brid
ruz ve artık sonuna kadar da devam 

l · .. ges. bu mıt kunda reisicümhtt!' Ruz • 
edeceğiz., diyen Çürçil söz erıne şoy- 1 •. b' fl k h kk d k" d" .. 
1 d 

· t" ve t ın ıtara ı a ın a ı uşun -
e evam etmış ır: . . . 

cesıne çok yaklaşmış bır vazıyette ol-
"- Varşova müdafaası Polonya'nın 1 duğunu göstermiş ve ezcümle demiş -

ruhunun tahrip edilmez olduğunu · tir ki: 
göstermiştir. İki büyük devlet Polon- .. _ Hıt'er hakkında, Stalin hakın
ya'nın bu ruhunu zaptedemcmiştir. da ve bu~.ların tcmı;il ettikleri fikir
Rusya kendi şahsi menfaati uğrunda ler hakkında nefret duyuyoruz. Biz, 
çok sert kalbli bir siyaset takip ede- demokrat bir rejimde yaşıyan hür bir 
rek kuvetini göstermiştir. Sovyet or- milletiz. Biz, komünizmin yayılması
duları bugün Almanya ile Rusya ara- nı görmek istemeyiz. Bizler, bu sistem 
sında tahdit edilen . ıhudutta duruyor- terin memleketimizde yayılmasına 
tarsa bu her halde Rusya'nın nazi teh- mani olmağa azmetmiş bulunuyoruz." 
likesine karşı emniyeti için lüzumlu 

Bir inliratçı daha ambargonun 
kalkmasını İ•tiyor 

Nevyork, 1 a.a. - 1936 Amerika 
Cümhurreisi seçiminde Ruzvelt'e kar~ 
şı şiddetli mücadelede bulunmuş olan 
Alfred Smith bütün Amerika radyo-

Alman 

!arınca neşredilen bir nutkunda Ru3-
velt'i bitaraflık ve silah ambargoau· 
nun kaldırılması hususunda hararetı. 
tutmuştur. 

Smith, enternasyonal kanuna avdet
ten bahsetmenin mümkün olmadığını. 
çünkü buna almanların riayet etmedi
ğini söylemiş ve ambargonun kaldı
rılması aleyhinde vaziyet alan ve b.a 
suretle amerikan vapurlarının batırıl· 
masına göz yuman infiratçıları tenkit 
etmittir. 

Amerikan .iyaaeti 

Roma. 1 a.a. - Relazioni lnteriııaz
inoli mecmuası Amerika siyeaetinin 
istihalesi hakkında ne§rettiği mühim 
bir makalede diyor ki: 

Bitaraflık kanunu Ruzvelt tarafın
dan arzu edilen şekilde t!dili hemen 
mene muhakkak görünüyor. Ruzvelt'
in mevkii hiç şüphesiz bugün bir kaç 
ay evelkinden çok iyidir. Reisicüm • 
bur bilhassa sanayi mahfilleriyle bir 
çok sendikaların müzaharetine güvo
nebilir. 

kıta la rı 

olduğundandır. Ve keza nazi Alman -
yanın hücuma cesaret edemiyeceği bir 
şark cephesinin teşkil edilmiş olduğu 
içindir. Rusların milli menfaatleri fi
len fransız ve ingiliz menfaatlerine 
uygundur. Nazi Almanya'nın balkan 
devletlerini istila etmesi veya cenubu 
şarki Avrupasında bir slav milletini 
boyunduruk altına alması Rusya'nın 
emniyetine tevafuk edemez. Ne Rus
ya, ne İngiltere ve ne de Fransa Ro
manya'nın, Yugoslavya'nın, Bulgaris
tamn ve bunların hepsinin üstünde 
gelen Türkiye'nin nazi ökçeleri altı
na düştüğünü istemezler. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Alman denizaltı harbi 
muvalfak olamadı 

Karı9ıkhk ve kararsızlık sisi araaın
-1" hüvük Britanya, Fransa ve Rus
ya ar<ssın-da harp att_şını o ıı::anıar ve 
Türkiye'ye kadar götürmekten nazile
ri menetmekte menfaat birliği açıkça 
gözüküyor. 

Çürçil, harbin ilk ayının diğer en 
mühim hadisesinin Hitler'e peki ve 
cenubu şarki Avrupasından hariçte 
kalmasının ihtar edilmit olmaıını tcı
kil ettiği kanaatindedir. 

Alman denizaltı harbi bugüne ka -
dar muvaffak olmamıştır. İngiliz filo
su alman denizaltılarını gece gündüz 
takip ediyor. Bir haftadanberi tek bir 
ingiliz gemisi bile batırılmamış ve ya
kalanmamıştır. Vakıa bazı denizaltı -
tar himayesiz bitaraf gemileri batır -
mağı tercih etmiştir. Öyle ümit ede
rim ki bir gün gel~ek ve ingiliz ami
rallığı bütün milletlerin gemilerini in 
giliz gemileri kafilesine iltihak etme
ğe ve mukabil bir tarife ile gemileri -
ni sigorta ettirebilmeğe davet eyliye
cektir. 

Hükümet milletin yapabileceği bü
tün gayreti sarfetmeğe ve kati zafer 
elde edilinciye kadar her ne olursa ol
sun sebata karar vermiştir. Bundan 
bir sene evel bizi çileden çıkarabile -
cek olan bir bütçe geçen hafta sağlam 
ve seri bir kararla kabul edilmiştir. 

Büyük bir ordu Fransa'ya gitmiştir. 
Diğer ingiliz orduları hazırlanıyor. 
Büyük Britanya milleti parlak Fran
sız ordusunun yanında dunnağa ve 
kabil olduğu kadar süratle hadisata 
onun yanında iştirake karar vermiş -
tir. Zaferin kazanılacağı tarih, elle
ri kanla kirlenmiş olan Hitler'in ve 
onun eşkiya çetesinin bedbaht ve mu
ti alman milletini ne kadar müddetle 
elde tutabileceklerine bağlıdır. 
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X Kopenhag - Danimarka ziraat na
zırı, sebze, hayvan yağı, süt ve süt kon
servelerinin ihracını yasak etmiııtir. 

X M oskova - Romanya'nın yeni Mos
kova orta elçisi Davidesco Moskovaya 
varmıştır. 

. ~ Kanumıs - Sabık Litvanya Başve
kılı Tubels, dün akşam ölmüştür. 

X Belgrad - Bugünlerde nihayete e
ren Yugoslavya • Hollanda ticaret muahe 
desi 1940 teşrinieveline kadar temdit e -
dilmi tir. 

X Panama - Panamerikan konferansı 
Avrupa harbinden doğan ekonomik fena 
lrklan izale maksadile birliğe mensub 
2~ devlet arasında çok sıkı bir iş birli
ğı yapılmasını takarrur ettiren bir karar 
sureti kabul etmiıtir. 

.X Paris - Fransa hükameti kominist 
partisi~in ':'e bu partiye mensup bütün 
tesekknllenn mal ve mülklerine el koy. 
muştur, 

Varşova ve Modlin'in· 
işgaline devam ediyor 

Berlin, 1 a.a. - Alman umumi ka
rargahı tebliğ ediyor: 

Şarkta, Varşova ve Modlin'in işgali 
muntazam bir tarzda devam etmekte
dir. 

Sovyet ifgali altındaki Leh • 
arıuisinde 

Moskova, 1 a.a. - Sovyetler Birliği 
tarafından iıgal edilen Polonya top
raklarında tevzi edilmek üzere devlet 
matbaası Marks'in, Engel'in, Lenin'in 
ve Stalinin milyonlarca resimleriyle 
ukranya lisanında bro1ürler ve risale

leri bir an evel basmak üzere geceli 

gündüzlü çalıtmaktadır. Ukranya şar

kılarının plakları da çok mikdarta bu 

mıntakalara gönderilmektedir. 

Polonya cümhurreiıi Yugoslavya 
yolu Üe Pariı' e gidiyor 

Belgrad, 1 a.a. - Polonya sabık cUm 

hurreisi B. Moscicki dün akşam Su .. 

botikada yugoslav hududunu geçmiş

tir. B. Moscicki Parise gitmektedir. 

Moıcicki, gazetecilerin suallerine 

cevaben, kısa bir beyanatta bul• ııarak 

yalnız şunları söylemiştir: 

"- Polonyanın bütün hakları ve -

rilmeden evet, İngilterenin ve Fransa 

nın yapılan her türlü sulh te9ebbüıle

rini reddedeceğinden eminim." 

Romanya' da memnuniyet 

Bükreş, 1 a.a. ...!. Havas; Fransa' da 

yeni Polonya hükümetinin general 

Sikorski'nin riyaseti altında teşekkü

lü Romanyadaki Polonya mahafilince 

fevkalade müsait bir tarzda karşılan

mıştır. 

General Sikorski aelahiyettar ma
hafilce Polonya ordusunun en iyi ku

mandanı olarak telakki edilmektedir. 

Romanya' daki Leh mültecileri
nin vaziyeti 

Moskova, 1 a.a. - Havas ajansın

dan: İyi mallımat almakta olan ma

hafilde Sovyet Rusya ile Almanyanın 

kendi topraklarına iltica etmiş olan 

Polonya hükümeti erkanının Roman

ya'yı terketmelerine mani olmak için 

Romanya üzerinde aynı zamanda taz

yik yapmakta oldukları söylenmekte
dir. 

Sovyet hükümetinin Romanya mil

i •tine karıı duygularının dostane ol

duğuna dair Romanyaya teminat ver-

mesine yalnız harp malzemesinin ve 

Polonyalı asker ve zabitlerin değil 

Polonya hükUmeti erkinının da Ro

manya'da mevkuf tutulmasını istemiı 

olduğu rivayet edilmektedir. 

Polonya hilkümeti crkinının akı

betleri ne olacağı malfun değildir, fa. 

kat hukuku düvel kanunu sarihtir. Bu 

kanun, aakeri milltecilerin tevkifini 

Smirdir. Halbuki bir ecnebi hüküme

tin ve yahut sivil mültecilere hususi 

hiç bir tedbir tatbik edileme. 

Hela'daki leh garniwnu da 
teslim oldu 

Bertin, 1 a.a. - Hela yarım ada

sındaki polonyalılar beyaz bayrağı 

çekmişler ve teslim olmuşlardır. Bu· 
gün saat 16 dan beri mütareke akto

lunmuştur. Son Polonya kalesinin de 
tasfiyesi yolunda polonyalıların tes

lim olmaları konuşmaları başlamıştır., 

yeni leh hükiimeti azalCJTı 
yemin ettiler 

Paris, 1 a.a. - Polonya elçiliğinin 
bir tebliğine göre, bugün yeni Polon· 

ya cümhurreisi Raczieviez hükümet 

azalarını kabul ederek tahliflerini 
yaptırmı9tır. 

Müteakiben söylediği nutukta Po
lonya milletini ve ordusunu tazimle 
anmıştır. 

Hazır bulunanlar, Polonya'da as -
ker olsun, sivil olsun ölenleri ayağa 
kalkarak ıelamlamışlardır, 

Varşova şehrine "askeri liyakat" 
madalyasının verilmesi karar altına 
alınmıştır. 

BB§vekil general Sikorski'nin tek
lifi üzerine büyük vatanperver Pade
revski tebcil edilmiş ve kendisinden 
hükümetin icraatına muzaharet etme· 
sinin istenmesine karar verilmiştir. 

Dikili' de zelzele hafifliyor 

İzmir: 1 a.a. - Dikili felaket mınta
kasındaki sarsıntılar ıeyreklcşmeğe ve 
hafiflemcee başlamı&tır. Buradaki halkın 
vaziyeti de yavaı yavaş salaha yüz tut
muıtur. Gerek merkezde ve diğer zı:1ıe. e 

mıntakalarrndaki halka şimdiye kadar 
ıoso çadır tevzi edilmiıtir. 

T ekirdağı'nda zelzele 
Tekirdaf: 1. a.a. _ Bu aabah Tekir. 

daf.ında saat 5-46 de dört :ı.niyc ıüren 
ıiddetli bir zelzele olnıuııtur. 
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Garp cephesinde Bir taraflı 
sulh 

. r 
ltalya Dış Bakanı Berlinde l R Ah' O J 

Sigfrid hattına Fransız 
taarruzu devam ediyor 

(Bqı 1 incJ sayfada) 
eden bir alman tebliğinde, garp cep· 

besindeki vaziyet için de şöyle denil
mektedir: 

Garpta, düsmanın topçu ateşi Sar· 
rebruck mmtakasmda daha ziyade 
siddetlenmiştir. Bunun haricinde mu
him hiç bir faaliyet ve harp kaydedil· 
memiştir. 

Garpta. iki Iransız ve 10 İngiliz tay
yaresi ve şimal denizinde de yine iki 
İngiliz: tayyaresi dil lirülmilştür. Al
man hava kuvetlcri 2 tayyare kaybet· 
mİ§tİr. 

Siglrid hattına taarruzlar 
devam ediyor 

Pariıı 1 a.a. - Havas tebliğ ediyor : 
Fransız orduları kumandanlığı, ha· 

rekat teşebbüsünü muhafaz:a ederek 
ve ihtiyatlı hareket etmek tabiyesine 
sadık kalarak Sigfrid mevzilerine kar 

ı muhtelif noktalardan mahalli kü
çük taarruzlarda bulunmağa devam 
ediyor. Bu taarruzlar dil manı daimi 
sıkıntı içinde tutmaktadır. Bütün ha· 
rekat muvaffakiyetle neticelenmekte· 
dir. Bu harekat büyük i inalarla ha
z ırlanmaktadır, ta ki asgari zayiat ile 
azami neticeler elde edilsin. 

DUn Sarrelouiıı'nin cenubu garbi 
mıntaiı:asında yapılan harekat fransu: 
mevzilerinin esaslı surette ıslah edil· 
mesini ve muhim tarassut mahalleri
nin işgalini mümkün kılmıştır. 

Şurası kayda değer ki alman topçu 
ateşi geçen haftaki kadar hiç bir za
man bu kadar büyük şiddetle ve de
vamh olmamıştır. Binaenaleyh bunun 
sebebini asabiyete veya endişeye at· 
Ietmek laıımdu. 

B. DalaJiye'nin temasları 

Paris, 1 a.a. - Daladiye bu aabah 
franSLz ordusu Başkumandanı general 
Gamelin ve general Vuillemin ile gö· 
rü mil~tür. 

Cezair belediye reisi Da!adiyc'ye 
gönderdiği bir t~lgrafta Cezair vatan· 
da§lırmın geçen harpte olduğu gibi 
bu sefer de kati zafere kadar çözül
mez bir bağlılık ve. .. .,.., h;., ·timat i· 
çinde mücadeleye azmetmİ§ bulundu· 
ğuna bildirmiştir. 

Jngiliz tayyareleri mühim 
lotoğrallar aldılar 

Londra, 1 a.a. - Kırallık hava ku· 
vctleri pilotları, ingiliz uınumi karar
gahı ile fransız umumi karargShına 
Sigfrid hattının son derece müstah • 
kem olan mıntakalarının ekscrisine 
ait birçok malQmat ve dikkate şayan 
fotoğraflar getirmi terdir. 600 kadem 
irtifadan uçan pilotlar, garpte alman· 
ların müstahkem hattı boyunca bir
solr mil katetmi111.er ve topların bulun 
dutu noktaları tayin eylemişlerdir. 

Pilotlarm gizlenmekte oldukları tu· 
zakları ve en mühim mUnakalat hat· 
]arının iltisak noktalarında birer ağ 
vazif"i gören tuzakları da meydana 
çıkarmı lardır. 

tahrip edildiğini ve düşürüldüğünü 
görmekten mütevellit hoşnutsuzlukla 
rını örtmeğe gayret eden alman pro
pagandasının bu husustaki faaliyeti· 
ne rat'lllen müttefikler şidde 1i bir 
ha ·a muharebesine gi r i~mişlerdir. 
Mesela alman radyosu, dün alınan av
cı tanarelerinin imal deniıinde iki 
ingiliz bombardıman tayyaresini dü • 
_ürmüş olduklarım ve gündüzün in
giliz hava kuvetlerine mensup be 
tayyarenin Sarbrük'ün yakınında ve 
bir fransız tayyaresinin de Bitche 
yakınında dü~ürülmüş olduğunu ilan 
etmiştir. 

Alma.'l radyosu bir aylık harp es
nasında almanların 37 fransız ve 27 
İngiliz tayyaresi tahrip eylemiş ol· 
duklarım iddia etmektedir. 

Fransız ve İngiliz mc-nlıaları bu 
rakamların sıhatini teyit etmemekte
dir. Hava muharebelerinin hemen he
men rnüttefiklerin teşelıbüsleri üze -
rine ve sırf alman arazisinde vukua 
gelmi olduğunu söylemeğe lüzum 
yoktur. Almanların mühim zayiata 
maruz kalmış olduklarının malum bu
lunduğunu ilave etmek muvafık olur. 

lngiliz tayyarelerinin h~il uçu u 

Londra, 1 a.a. - İngiliz hava ku· 
vetleri dün akşam Almanya'nın ima· 
llnde yeni b4' keşif uçuşu yapmıştır. 
Hareket tamamiyJe muvaffak olmuş 
ve bütün tayyareler geri gelmiştir. 

Garp cephesinde küçük bir ke~if 
bava kuvetimizle birçok dü ·man harp 
tayyareleri arasında vuku bulan mil· 
sademeye gelince düsmanın iki tay
yaresi alevler içinde düşürülmUştür. 

ilk yaralı treni V e.tf alycl da 
Amsterdam, 1 a.a. - Alman· Ho

landa hududundan bildirildiğine gö • 
re, ilk yaralı treni Vestfalya'ya gel· 
mi tir. Şarktan gelen bu trende Po· 
lonyadaki seyyar hastanelerden SOO 

yaralı ve hasta alman askeri vardır. 

Diğer taraftan Ren nehri üzerinde 
seyrüsefer eden .R'.cmi mürettebatı 
Manheım nastaneıer1nın garp ccpm:-
sinde yaralanan askerlerle dolu oldu· 
ğunu söylüyorlar. 

# ~imdi de Lelonya 
Hariciye Naz rı 

Moskova'ya gidiyor 
(Ba!iı. 1 inci sayfada) 

dinledikten sonra şarki Avrupa'nın 
siya.si vaziyetinin esasından değiş • 
tiğini ve Letonya'nın da harici siya· 
setlerini tadil etmek mecburiyetinde 

kaldığı neticesine varmıştır. Bilhassa 
her eyden evet Letonya'nın Sovyet • 
!er Birliği ile olan münasebetlerini 

tadil etmek icap eder. 

(Ba ı 1 inci sayfada.) 
haftalar i-sinde ha<fis olan yeni vaka

(Ba~ı 1 inci sayfada) yi ise malumdur. 
Tenkit mak&a.diyle yahut bir ku· Bu akşam ne~rolunan bir tebliğde 

ur olarak söylemiyoruz; herkesle Hitler'in saat 18,30 da İtalya hariciye 
beraber &a.dece müşahede e.diyo-j nazırı Kont Ciano'yu Fon Ribbcntrop 
ruz: söz, ahit, mukavele, ideoloji, da ha.zır olduğu halde kabul ettiği ve 
dostluk ve ittifak, bütün bunl r, l birkaç saat görü§tüğü bildirilmekte· 
tam icap ettiği zaman, kendi hava• dir. 
ıımda yij.kselmekten baıka gaye ta- Jtalyan gazelelerinin tel$irleri 
nmuyan alman balonu içinden aaf· Roma, 1 a.a. - 1taıya hariciye nazı· 
ı·alar gibi atılmaktadrr. Bugün da· rı Kont Ciano'nun Berlin seyahati ve 
hi, azançlar1 taadik eden bir ıulh Rayştag'ın içtimaa davet edilmİ!} ol· 
için her türlü l}ifahi, tahriri ve ede· ması italyan matbuatının bugün baş -
bi fednk3.rlıklar yapılabilir. Fakat lıca mevzuunu teşkil etmektedİT. Ga
kar,ı tarafta lngiltere ve Fran!\a zeteler bütün avrupa için tarihi ola
yarını düşü~üyor: ha.rp .ilanrna ka· bilecek bir haftaya girilmekte old\lğu 
el.ar varahılecek olan hır .. h~reket nu Jfaydediyorlar. 
cıhazını to.!'arlam~ ve yurutmek Gazetta Del Popolo, Kont Ciano -
ne k~dar guç oldug~ meydanda~ıT. nıın Al.manyaya yaptığı ziyaretin bü· 
Bu cıhaz, demo~rasıl.e~de, !otalıtel' vük ehemiyetini telJarüz ettiriyor ve 
devletl~rde olduau~~ı~ı, daın~a _ha· Avnıpada !talya'nın bugi.in yapabile· 
zrr, daırna elde degıldır. Te~lımıye· ceği yüksek vazifeyi kavdeyliyor. 
t~n ~id~etli a.k~üli'un.ellf'r? ~emokra- Londra, ı a.a. _ .. Su~day Graphic,. 
ıle.nn '~. polıtık~ al~m.ını ne hale gazetesinin yazdığına göre, Hitler 
gehrecegı lahmın edılemez • Sulh Ra tag' n toplant s nda alman mille
ilci taraf için de _büyük bir ~imet ise tinin naı~ sivaııeti~i \amamiyle tasvip 
de, alman §artı ıle sulh lngıltere ve t t•.;· · .. a"tl la ak bir plebis't-f . . belk. d . . . I e ı~ını sur e yapı c 

ransa ıçın.. 1 e ıngı ız . ~e le ilan eriecek ve Ceml>erlevıı'in avam 
frıtnsız ;ıarlı ıle sulh Almanya ıçın .. . . 
Jd ~ d d h d kamarasında soylıyeceklerıne cevap 

o ugun an. < • a ~o~ ur. . . verecektir. 
Me elenın bızatıhı ehemıyetı ve . . • • 

kan~ıklığı, bütün basit hal tarzları· Alman grn:etelerının telarrlerı 
nı reddediyor. İnsanların hadisele·- Berlin, l a.a. - "D.N.B." gazeteler 
re hakim olmak iktidarını kaybet. bu s bahki yazılarında bilhassa Rayş· 
nriş oldukları müstesna devirlerden tag toplantıı;l ve Kont Ciano'nun Ber
biriode yaşıyoruz. Bakalnn hadise- lin'i ziyareti ile meşgul olmaktadı_r. 
ter Avrupa kılasım nereye süriikli- Gazeteler, bunlara dair haberleri, bü
yecek ? yük ıruınşetler halinde veriyorlar. Ga 

F. R. ATAY 

Bir İngiliz gazetesine göre 

So etle in orta 
ve ıa ki vrupa'da 

gayeleri ne ermi~ ! 
Londra, 1 a.a. - Sunday Dispatch'in 

diplomasi muharriri, gazetenin ilk 
sayfasını baştan başa İl}gal eden bir 
manşet altında Stalin'in araziye ait o
lan ihtiraslan hakkında izahat ver -
1U'-'A"""'--"• -ıa .,._..., • .._,._,....,. .. ,..,. --r• ..,--· 

muharrir, bu yazısıntb Stalin'in mer
kezi ve arkı Avnıpaya malik olmak 
hülyasında bulunduğunu iddia et • 
mekteclir. 

Bu planı izaha gayret eden gazete, 
bu fikrin Almanya ile Sovyet Rusya a 
rasında Polonya'mn taksim edilmesi 
üezrine doğmuş olduğunu yazmakta • 
dır. Almanya Lehistan'rn enkazından 
kendiaine daha büyük bir hisse ayır· 
mı~ olmasma, mukalıil sovyet Rusya
nın Baltıklardaki hakimiyetini kabul 
etmek mecburiyetinde kalmıştır. 

Dün Moskova'da tasdik edilmiş o· 
lan ovyet Rusya • Estonya muahade· 
si Sovyet Rusya'ya Estonya'ya bava 
ve deniz üssülharekeleri vermektedir. 

zeteler ayrıca Alman • Rus antan ının 
hattı hareketini de balüs mevzuu yap· 
maktadır. 

Berliner Börsen Zeitung diyor ki: 
İngiliz Başvekili, pazarte i günü 

Avam Kamara ında beyanatta buluna 
caktır. İngiliz devlet adamlarının, de
mek oluyor ki. Fransız müttefikleri İ· 
le görüşmek ve halen Üzerlerine çök· 
müş lıulunan mesuliyeti düşünmek i
çin, pazartesine kadar vakitleri var • 
dır. 

Almanya'mn sulh ''mücadele,. si 
İngiliz zimamdarları, aşağıdaki nok 

taları göz önünde tutmak mecburiye· 
tindedir: 

ı - Halde ve istikbalde Almanya j. 
leSovyetler Birliği arasına nifak sok
mak imkansızdır. 

2 - Şarkta hududun kati surette tes 
~ifilM.M ıret•utltı'1iarp propaganda
sı, hundan böyle, tabii olarak ayni za· 
manda Sovyetler Birliğine karşı bir 
tecavüz hareketi teşkil edecektir. 

3 - Alman - Rus ekonomik proğra
mı, üç sene sürecek abluka harbi naza 
riyesini alt üst etmiştir. 

4 - Muazzam Rus imparatorluğu 
ile birlikte garp devletlerine karşı yap 
tlğı sulh teklifi lle sulh azmini sarih 
ve samimi bir ekilde isbat eden bir 
memleketle sulh düşmanı diye harp 
etmek imkansızdır. 

Völki§er Bcobahtcr gazetesi diyor 
ki: 

Almanya, Polonya harbi ile hakkı
nı kazanmıştır. Şimdi de. Sovyetler 
Birliği ile beraber, ulh için miicade
dele etmektedir. Milletler sulh isti • 

yor, fakat ıöz biikılınet!erindir. Bu 
hükfımetlet' ise, manasız Hbcplerle, 
milletlerini ve imparatorluklarını tch· 
tikeye koyacak olan bu sergt!ze!Jtten 
vaz geçmek istemiyoTlar. 

Kont Ciano'nun seyahatinin 
mana. 

Paris, ı a.a. - Oeuvre guetesinin 
manşetinde bildirildiği gibi, bu ana 
kadar ne Londra ne de Paris'e sulh ta· 
arruzu hakkında hiç hir resmi teşeb
büs yapılmamı olmasına rağmen Fran 
ıız matbuatı, Fransız efkarı umumiye
sinin müttefik hi ' sivatına sadık bir 
surette terceman oıa'rak, inkişaf et • 
mekte olan bu manevrcye, evelden ce
vap vermektedir. 

"''Hitler efendinin kıltcı ..• ., 
Excelsior gazetesi, basmakalesinde 

diyor ki: 
Manşın her iki sahilinde de, Fran

sız ve İngiliz milletlerinin düşüncesi 
sarih surette bildirilmiştir. Her iki 
milletin de istediği. Hit!erizrnin bü
tün dünya üzerine senelerdir çökmü 
olan tehdidini kökünden söküp atmak 
ve lıuna bir nihayet vermektir. Fran -
sız ve İngiliz milletlerinin istediği is
tikrarlı ve emniyetli bir sulh vücuda 
getirmektedir. Öyie C.ir sulh ki her kes 
teı esinde Bitler efendinin kılıcını his 
setmeden, çalışabilsin. ve yaşayabil • 
sin. 

"S lh · · · u aarruzu erımıştır,, 
Exel ior gazct~si, manşe inde "sulh 

taarruzu, Büyük Britanyamn kati az
mi karşısında erimi~tir" diyor. Fakat 
buna mukabil ,bazı diğer gaz• teler ve 
bu meranda Figaro, bilakis, Alman· 
yanın yeni bir diplomııtik taarruz ha
zırlamakta olduğunu bildiriyor. Bu 
gazeteler, Kont Cianonun Berlin'e ha
reketini kaydetmekte diğer tarafdan 
Ray tag'm önümüzdeki h4fta bidaye
tindeki toplantısında hükumetini din 
!emesi muhakkak olduğnu yazmakta
dır. 

Kont Ciano' nun seyahati 
Ordre gazetesinde, Pertinax diyor

ki: 
Sulh teklifinin azami tesir icra etme 

si, herkesi şa~ırtması ve muhasımları 
düşündürmesi için, Hitler bu sulh ta
arruzuna 28 eylı'.'ildenberi istirfilı:i ma
lüm olan Sovyetler Birliği~den başka 
ayni z:amanda İtalyayı da karıştırmak 
istemektedir. Bu sebepten Kont Ci • 
ano'ya Berlin' elmesini söylemi ve 
ıcal.ıet eylemiştir. 23eyJUlde Musolıni 
faşist şeflerine Polonya hakkında iza. 
hat verirken muhasamatın nihayete er 
mesi lehinde söz söylemiştir. Her hal
de Hitler yalnız böyle bir sö.ıle iktifa 
etmek istemiyeeektir. 28 mayıs tarihli 
Çelik pakt mucibince Hitler müttefi
kinden daha fazla ~eyler istemekte • 
dir. 

Excelsior gazetesinde Marcel Pays 
de Kont Cianonun Berlin seyahatin
den bahsetmek~ ve bu münasebetle şu 
nu tebarüz ettirmektedir. Berlin dip· 
lomaııisinin bariz vasfını te kil eden 
kabalıkla, Uçüncü Rayh, Kont Ciano
yu hemen derhal Berlin'e çağırmış, İ
talyan Hariciye Naz rı da nezaketle 
buna hemen derhal mutavaat eylemiş
tir. Bu, Stalin'in atmış olduğu ı ilk a

dımdır. İkinci adım Letonya'da atıla· 
caktır. 

Kurulacak yeni cümhuriyetler Finlandiya körfezinin 
olan adalar Rusya'ya 

anahtan 
• 

geçıyor 

TtJRtYK 

R dyo Difüt.Pottıılan 

TÜR.KİYE R11dyosu NKARA Rı4YOS,_ 

DALGA uu.-crau 
16.4' m.. 182Kcal Kw. 
19.74 m. 151!15 KcfJ Kw. T. A. Q.p 
31.70 m. 11465 Kc!O Kw. T. lı.. • 

AN K! A 

PAZARTESİ - 2-1'9 

12.30 Program ve mt.:et sa.at dırı. 
12.35 Ajauı; ve meteofi haberler•. 
12.SO T11rk muxigi • Pl.) 
13.S0-14.00 Müzik (Kik proııralll • 
18.00 J>ıo ram 
!8.0S Memlekçt saat ·1. ajana ve ıll~ 

oroloj i hberleri. 
18.25 M tiı ik (Radyo ) 
111.00 Konu ma (Ço.:ıtrtıiyeııi Is• 

da) 
19. l S Türk miui~i : 

Çalaolar: Vecihe, m il m, oC"l'l6et 
Koun. 
Okuyan : I. Sadi InES. 
a - Osman ~Y - Hmımı•yuD ~ 

vi. _ ..... 
b-Blmen Şen· Hib" yım .-- 4 

Hastayım der 
c - Sel h;ı ı ;Hn PırtE Hicn ..,.U ~ 

Lcy:a gibi bı ı;d< ı .._ 
d- Zeki Arif Şeten fllrWI • ~ 

cudiln gül kokar ı.c 
e - ----- Şeterabaı?'lıii • ()ıl•O'l~ 

dıı i-Jan odun ine. 
11. Mefharet SAÔK 

a-Vccıhe - Kanun•iıni 
b- Şemsettin Ziya !füsc)'t1i ~r'lıll: • 

Yaslanıp f&tınııı ısı ı:ıuuı& 
c-J\hruet RH im • • z prkl • C.. 

hastaıııyım. 
d- Eııdoronlu Yuı;u Hlcu ..,.rlı;ı • 

A te3i af kına nııılin. itli 
c - --· elınaz fa - Ben ptr • 

nım. . • 
f - Nıkolakinin • Ş~ saz sııınaısı. 

20.15 Konıı~ma (Uoktoı ua.tl} 
20.30 Tür· mfö igi • Falıeyeti. ..., P 
21.lS Mil.d k (Kiiçilk orıra) Şef ı •• 
A~lıın : 
l - Sie<le • Nahira (i-mez~) 
2 - J. Strausa - Hn~al i 
3- j. Strauss - Gu:ıü:bahar valı 
4 - Paul Linck.e • O • oıur • Olur 

(Şen p1rc;ıı ) 
5-Zichrc • EQ iya oe inde!! potp 
6 - Schı bert • !\~ arş. 

22.00 Aıans, zı r at, ıtatıvilat, kam • 
biyo - nul.ut boı-sıısı liat) 

\'Z.:ZO Müzik (Küdık orlorıı.. yu n· 
progrıınun devamı) 

22.35 Muzik • Pi. 
23.25-23.30 Yarınki proırt ve l< P 

Ankara Hkevı 

köycüleri nirge.ıisi 
Sonbahar köy gezi :>grıı.ıtU 11.~ d,. 

vam eden Halke11i köUlcri du.n d 
Aydıncık ve Kavaklı ltl~rit\C gıdc ~ 
rek orada geç vakte kıı.r nıe~gul oı. 
muşlardır. Doktor 56 stayı tı_1~~ .. : 
....._ -d. .... o\r j !;••- -'ll-- ... -

muştur. dıklar 
Köylerimizin i lerin uğra ül 1 

güçlükler hakkında ihtlah il>Y~ er 
. .. - elele tt. izahat vermışler; gunur.ı.es 1 

rafında hasbihallerde >ulı.ırtftı':/ ~· 
· · d. 1 · 1 h' .>e k y ~. dilelderım ın emış er, ır1J bır 

terimizi işlerinden gücrindell t ~~· 
. k nO ..,_. kan işleri takıp etıne ı-ere 

mıılardır. la on. 
Bayan üyeler, kBylii dıııtar lard 

ları ilgilendiren muhte' ırıe ı;ı.ı ha . 111 mu • 
konuşmalar yapmı'}lar. Jyler da in .. 
telif bakımdan durumuıaklct1'1 u&-ü 

cclemc:ler yapılarak k• k11:.ıule~: 
doldurulmıış. ve okur )'tar kÖ,h hal~ 
köy okul ve köy o<1aları\ fa:rda Yol • 
evi nesriyatından dağı mıştı1'· ğra 

ı.ı nı. 
larda bir çok tarla ve !ara urla 
1 rak çalı kan kövlüler izin ı1a d • 

,. - 'b" f d l . .ar ırn. n alınmış ve it .. ç gı ı ., a ı 1-6 l'U • 
larda bul11nulm\1 tllr. Bndan 1' Y 
lerimiı 9ok memnun kıtnı§Uf· 

Tayyareler hi.ç bir taarruza 
uğramadılar 

Ekseriyetle biribiriylc kar ılaşan 
is t ikşaf usmaları, hududu mükerreren 
eçmi~ler ve nihayet pilotlar dü ma· 

nın binlerce kilome relik arazisinin 
fotoğrafını alnuya muvaffak olmuşlar 
dır. 

Kabine, rus hUkümetiyle temasa 
gelmek üzere hariciye nazırı Mun
ters'i derhal Moskova'ya gi•miye me· 
mur etmiştir. 

Kış mevsiminde buz tutmıyan li • 
mantara maJikiyet, Stalin için Baltık 
denizine tamamiyle hakim olmaktan 
ibaret olan planının icrası için hayati 
bir ebemiyeti haizdir. Stalin. bu haki
miyeti elde ettikten sonra Macaris • 
tana ait olan Rüten}•a'yı ve Romanya· 
nın elinde bulunan Besarabya'yı zap
tedccektir. Stalin, üçüncü enternasyo
nalin yardımı ile bir kaç sovyet c?rn· 
huriyeti daha tesis etmek suretıyle 
merkezi Avrupayı holşeviklc tirı:neye 

Sovyet gazetelerine göre 
İngiltere'Je i 
u umi iıtibo 

Tayyarelerimizden h ç biri. düş· 
manın ne topları ne de tayyareleri ta
rafından taarruza uğramı~ değildir. 
CUnkü tayyarelerimiz c;ok alçaktan 
uçtuklarından alman topçuları bu tay 
) .:- releri alman tayyareleri zannet· 
r ·l}lerdir. Bir alman bataryasının ef· 
r • ı ta •yarelerimi·zin çıkardığı glirül· 
ı vü dııyunc bunlan alman tayyare-
1 : im·ş gibi seUmlamışlardır. 

Munters, ilri ilk eşrin pazartesi 
günü Moskova'ya gidecektir. 

Sovyetler Letonya'da &erbest 
hareket edecekler 

Stokholm, 1 a.a. - Almanya'nın 

Sovyet Ruııyaya Letonya'da tamam.iy· 

le sc-rbest hareket etmesine müsaade 
etmiş olduğu itimada şayan olan bü
tiln mahfillerde söylenmektedir. Bu· 

teşebbüs edecektir. Evela ortaya bir 
Polonya Sovyeti çıkarmaktadır. Bu 
Sovyet, Polonyalı halkın hakim oldu
ğu araziyi ihtiva edecektir. Bundan 
sonra bir Ukranya Sovyeti vücuda ge· 
tirilecektir. 

E tonya milleti bundan sonra uzun 
ve asude bir hayata sahip olacak 

nin bu hal suretinden fevkalade mem
nun olduğunu ve artık uzun ve asude 
bir hayata sahip olacağı kanaahoı 
beslemekte bulunduğunu yazmakta -
dırlar. 

(Başı 1 i'oi say~ad•) 
mİ)'eceklerine dair söyldilderıoe 1~ . l . d. ~o _ .. ğe ça l\ • 
mıştır. Hıt er, şım ı o e•,,.... · ıda 
tığı garp harbini çıkart'ual<l a Jrı • 

. 1 •ttın ,.o a. 
mıştn. İspanyanın, ta~ beunekı 

• . . i •-"'/ & ponyan ın sempatısırı "r'fürkl~· . 
ve bilhassa Almanra'ıııı hat/ı 
i~fal edeceğini ümit el~eı.1e f ~il. 
dü§mü1tür. Keza Mein [aıtl~c~n~· 
tarlarının ir çoğuourı te' U 
zayi etrnekle hata etmİ!lfü. , 

. K c· '"'t ı nQ Hıtler ont ıarıo ~-

l r. ,;a harp eri h~ -:kında bir nun la b:>ııiiber sovyetlerin bu memle· 
ingil'z tebliğ~ kete karşı sarfedccekleri faaliyet, bi-

Sovyet planının §amü olduğu 
diğer yerler 

Bu ;ıovyet, halihaıırda bu nam ile 
mevcut olan sovyete inzimam edecek 
tir. Bundan başka bir beyaz rus sov· 
;·eti teşkil edilecektir. Btilün bu }'eni 
sovyet cümhuriyetleri alınanların e • 

Moskova, 1 a.a. - B. Selter müteka· 
uil yardım muahedesini imıa ettikten 
sonra tayy;ue ile hareket etmiştir. Bu 
muahede, Sovyet Rusyanın Cesel ve 
Dago adalarını ve Fenlandiya körfe
zinin anahtarı mesabesinde olan lima
nı işgal edece]ini natık bulunmakta • 
dır. 

B. Selter Mcskc vada Fon Ribben
tropa yapılan ihtiram merasiminin ay
nı merasimle kar ılanmışhr. Selter 
dün akşam yemeğini "Stalin" Molo· 
tof ve Voroşilof ile yemiştir. Yemek
ten sonra Selter operada bir tem ilde 
hazır bulunmuştur. Ecnebi mahafilde 
meçhul tahtelbabirlerin sovyet gemi • 
terine karşı yapmakta olduklan taar
ruzlann sona ermesi muhtemel bu • 
lunduğu beyan edilmektedir. 

Sovyct gazeteleri. sovyet kıtaatının 
Estonyada bir üssü bahri ile bir tay · 
yare meydanını işgal etmelerinin sul· 
hun yeniden takviyesi demek olduğu· 
nu beyan etmektedirler. 

etse bile... •te Ra 
Bütün bu sebepler d0Jayı~1 b Yş-undan 

tagın önümüzdeki toplantıi1 nis~ 

Londra, ı a a. - Prus Aısociation dayettc Eston •a'ya kar~ı yapılmış o

., ı resmi bir tebliğ ne retmektedir. lan harekete nazaran daha az ani ve 
t'bliğde ~öyle cierıiliyor: alman rlaha az ~·ddctli olacaktır. 

r ..:dyosu ml.ıuefiklerin hava kııvetl i· . , 
t h r iy c fena vaziyette oldukları İn· Sovy.el~enn Let~nya dan 
' ıııı tevlit etmc~e ma uf yanlı 

1 

ıstıyeceklerı haklar 
n:şr"/at-a buh.:nma1 :tadır. Bu haber· L <l a 1 a.a. _ Stokholm'dan bu 
l r" ih iyat ile tcl_akld etm~k m~vafık .afa o;el~:; ve biribirini teyit eden 
ı:: ur. Bu haberlerı n~re eıı .n zı, pro· hab:rlere nazaran Almanya sovyet 
p "andıısı dır. /'. lmanlar dun a. "lam nüfuz mıntal:asının Letonya·ya da 
radyo ile_ İngilizlerin ve fran.sı,.. ı:ınn 

1 

~eşmiline muvafakat etmi~tir. Anca'k 
havada ~ı .. ramı, oldukları ıayıat. ha· bidayetlerde ruslarm bu nüfuzu E • 
1 ını1a bir takım . er~~m zikretmışleı tonyatlaki kadar bariz bir §Ckilde ol· 

lr. Alınanların ıngılız ve franaı..: ha mıyacaktır. 
va km•etl rinin yapm~ş oltlukları ha imdi 
tik ılade hava seferlerinin ehemiyeti- Rusya, hu_dıı~larını~ . . . d.~ha 
ni küçültmcği gaye edindiklerini tek· garba do~ru ılerlemesım ılerı s~r~· 
rar etmek faydadan hali değildir. :ek yeni_ ılbak olunan ~op_raklar ıçın 

ıhracat limanı bulmak fıkrıyle Leton· 
Aru61z haberler yanın Libau ve Vindau limanlarında 

Alır. nların birçok tayyarelerinir. bazı imtiyaz; hakları istiyecektir 

- . 

linc geçen Polonya arazisinde ve Bal
tık memleketlerinde bol evik propa
gandası yapan merkezler haline ge
lecektir. 

Gene buna münıasil olarak Sovyet 
Rus/a Rütenya ve Bcsaı:abya c~mhu_· 
riyet1erini vücuda getır.!cektır kı, 
bunların da propagande merkezleri 
vaı-·f .. slni göreceklerdir. 

Bu c.ümhuriyetlerin teessüsünden 
sonra Avrupanın alacağı şekli göste· 
ren bir harta, Moskovada ve Sovytt 
Rusya'nın başlıca şehirlerinde teşhir 
edilmektedir. Sovyetlerin bu plam, 
Macaristan'a. Bavyera'ya ve Avus
t ıryaya da ııamitdir. 

Stalin, planını milletine iz;ıh et· 

/ 

Sovyet gazeteleri, Estonya milleti -

mek ve Almanya ile aktetmiş olduğu 
misakın seb plerini göstermek üı:ere 

memleketinin nasyonali t unsurlarına 
projesinin büyı.ik bir rus imparatorlu
ğu ihdas etmek olduğunu ve komilııiat 
unsurlara da maksadının Avrupa'yı 
bolşevikleştirmekten ibaret bulu.odu· 
ğunu söylemektedir. 

Gazeteler, Aland ad. lan hakkında 
~traflı etüdler ne retmektedirler. 

Pravda gazetesi. bu adaların sevkül· 
ceyş bakımından fevkalade chemiyet· 
li olduklarını yazmaktadır. 

Estonya hariciye nazırı döndü 
Tallin, 1 a.a. - Hariciye nazırı Set

ler ve meclis rei~i Uluots tayyare ile 
Mo kovadan dönmüşlerdir. 

Setler, Riga aki tevakkufu e~na • 
ında Letonya hariciye naıın .le gö
rüşmilştpr. 

Vilno meıelui 
Kaunas, 1 a.a. - Litvanyanın Mos

kova elçisi Moskovadan buraya gel • 
miş ve hariciye nazın ile görüşmüt • 
tür. Görüşmenin Vilno meoıelesimı ta
.tllük ettiği zannı:delimeklı:dir. 

bir kaç ay evelki toplantılafll t • 
le tngi.ltere'de o kadar. ıd.~~tl u~~. ~ 
dıramaz. Filhaldlra ~ı ler !dle . ~ 
patırtı lan, gürültiilerı Ve ·al . rı en 

d. . 1·· ~ b'r sıya~t .. i disinin kre ısı < uşırıu ı ... 
ve arkta Stalin 'in vt garP~ da 
Fransız • İngiliz ordularını" esu·ı ha-
. . . ld ihl \tazlvı: -lıne gelmıs bır adarn o u,. · 

tini eğiştiremez. .. · <tıı • 
Binaenalc h Hitler n · ı 

İngil ere ve Fransa'yı sıııha ya~;ı • r . 

mak için ·apacağı gürUı tü er 'ti ; • 

den akim kalın •11 ma ki'.ıtndll~- J< • 
za, Lonrlra gaz tcleri rliplofl'l~ 1 ~ m11· 
habirlerinin zannettiğ gibi l{ıt er l ı; l 
ya hariciye nazmnın Bertin i 2'iyar ·ti 
esnasında İtalya'nın bu !uı!U ta ta • 
trassutta bulunmasına Kon Clano'yu 
ikna etse bile sulh teşehhi\sün e aıu· 
vaffak olmak ihtimalleri yoktur . 
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Lik maçlarında 

Mo;kespor af ızla, 
DEmirspor Gençlerle 

'era ere kaldılar 
HarbiYtliler Ga alasaray'ı 5 • O yendiler 

' Dün Muhaflgücü sahasında lik maçla. 
rmm ikinci ~Ü müsabakalarına devam 
edildi. Bir tatfta at koşuları, diğer ta
rafta TürkiY~erbest güreş birincilikleri 
yapıldığı hal , bilhassa üçüncü Demir 
spor • Gencl~Jrliği maçı yapılırken bin 
lerce futbol \erakhsı tribünleri doldur
muştu. 

Saat 11.30 \ başlıyan ve saat 17 ye 
kadar devaıtl !en maçlar biribiri arkası
na sürpriı:li i.: ' erle Litti. Harbiyeliler, 
bir iki gol rkiyle yenileceği tahmin 
edilen GaJ:lta~raylılara göz actırmıyarak 
5-0 hk kahırbir galibiyet temin. ettiler. 
Bu sene likeilk defa giren Maskespor
lular, zaman ıaman birkaç gol yemek 
tehlikesi geçdikleri halde Muhafızgüç. 
lulcrle 1-1 ~tbere kaldılar. Geçen hafta 
C. H. P. şıl de gÜzel ve heyecanlı bir 
maç yapan ı:nirspor ve Gençlerbirliği 
takımları da bilhassa ikinci devresinde 
çok bozulan ir oyundan sonra bir tek 
r;ol bile cııt,amadan 0-0 beraberlikle 
müsabakayı tirdiler. 

Dünku nı arda gözümüze çarpan ba
zı hatalar OF· Bunlardan birincisi son 
iki maçın kemlerinin beyaz gömlek· 
]erle ortada olaşmaları idi. Bu vaziyet 
birçok defni. oyuncuları şaşırttı. Bildi
gimize gör~·hakem talimatnamesinde ha
kemlerin ıııY}ı gömlek giymeleri yazılı
dır. Ve gen bölge emrinde hakemlere 
m;ıhsus birk; siyah gömlek vardır. 

İkinci ve ıffı kabil olmıyan bir hata 
da, bazı OY\cuların en ufak ve~ilelerle 
derhal yum ğa davranmaları idi. Gerçi 
hakem buı_uıcüret edenleri, oyundan at
mak ı;urctıYı cezalandırdı, fakat alakalı 
makamların a bu gibilere müessir ibret 
teskil edece kararlar almalarını isteriz. 

İkinci m11ta hakem, kararlarını çok 
geç vcriyor9. Aynı hakem üçüncü maçta 
yan hakcmlıı vazifesini yaparken de ge
ne ağır day\nıyordu. Geç verilen karar
lar, hakem,• otoritesini kırar. Onun için 
Ziya Ozan agelecek defalar için kendisi
ni iyi hazır~masmı tavsiye e<leriz. 

Üçilncü lllc;ın hakemi, hata yapanı ce
.ralandınr~eı mağduru da oyundan çıkar
mak suretıy! cok ağır bir hüküm verdi. 
Fa~t Astfn:1 oyundan çıkarılması hadi· 
ııesındc aynıadalet terazisini kullanmadı. 
YUksek hak~ komitesinin hakemlerin o
toritelerini \tbik vaziyetlerini mütead
dit_ miııallf'rl hak~m namzetlerine adam-

.Hu mukıctıemeaen sonra maçıarm ce
reyan tarzu yazalım: 

müstesna olmak üzere oyun tamamen 
Harbiyenin hakimiyeti altında cereyan 
etti. Bu devrede de iki sayı çıkaran Har
biye oyunu sıfıra karşı beş sayı ile ka
zandı. Galatasaray lehine olan bir penal
tının gole tahvil edilememesi yegane sa
yının yapılmasına engel oldu. 

Maskespor - Muhafız 
İkinci oyun saat 13,30 da Muhafızgü

cü ile - Maskespor arasında hakem Ziya 
Ozan'ın idaresinde başladı. İlk defa saha 
da gördüğümüz bu takımın mütebariz vas 
fı eenç elemanlardan kurulmuş olması i
di. Devamlı bir enerjinin mahsulünü gör
mek pek kolay oluyordu. 
Muhafızgücü kalesi sık sık tehlikeler 

atlatıyor ve Maskesporun hücumlarını 
durclurmakta adeta müşkülat çekiyordu. 
Birinci devre sıfıra karşı bir sayı ile 
Maskespor lehine bitti. 

İkinci devre Muhafızgücü daha hakim 
ve daha teknik bir oyun çıkardı. Devre
nin ortalarında Şahin'in ayağiyle bera
berlik sayısı yapıldı. Bundan sonraki müd 
det karşılıklı çalışmalarla devam etti. Ve 
oyun 1-1 berabere neticelendi. 

Maskespor'un oyun tarzı ve gösterdiği 
muvaffakiyet seyirciler üzerinde güzel 
bir intiba bırakmıştır. 

Demirspor - Gençlerbirliği 
Kalabalık bir seyirci kütlesi önünde 

saat 15 te hakem Bedri Erdener'in idare
sinde yapılan Gençlerbirliği - Demirspor 
maçı merak ve alaka ile takip olundu. Ge 
çen hafta 2-3 gibi bir farkla Demirsporun 
lehine neticelenen maı;tan sonra bu karşı
laşmanın çok enteresan olacağı belli i
di. Her iki takım da mah1m kadrolariyle 
sah;ıya cıktılar. Mutat merasimden sonra 
oyuna başlanıldı. İlk akın Genı;lerbirliği 
tarafından yapıldı ve Demirspor müdafaa 
sına kadar uzandı. 

Karşılıklı akınlar devam ediyor, seyir· 
ciler heyecanlı dakikalar yaşıyor. Demir
spor'un Genclerbirliği karşısında çetin 
bir imtihan geçirmekte olduğu belli.. Ta
kım kuvetlerinin müsavi olması oyun Ü
zerinde ciddi bir zevk doğuruyor. Taraf
ların zaman. zaman gösterdikleri heyecan 
tezahürü gtirülecek bir manzara.. Birin· 
ci devre sayısız bir şekilde beraberlikle 
bitiyor .. 
r.ı.n k:aza.'lmak 46 ıyle oynadıkları gôrü
luyor. Devre başhyalı on beş dakika ka-

Galıtaıarav - Harbı"ye dar olmuştu. Genı;lerbirliğinin yaptığı a-
" kını favullü bir surette durduran Demir-

, spor defansı aleyhlerine bir penaltı ceza 
İlk maç •at 11,30 da Galatasaray - Har-- sını doğuruyor. Saha içinde derin bir SÜ· 

biye İdınaı; Yurdu arasında. Hakem Nec- kut_ herkes gençlerin ilk sayısını alkışla· 
det Özgü( n idresinde başladı. maga hazırlanırken bütün ümitler boşa 

İlk dakı alar gayretli bir oyun çıkaran çıkıyor. Asımın çektiği 6Üt kalenin köşe
Galatasar•l.ılar pek ' çabuk gevşediler. E- sinden dışarı cıkıyor. Muhakkak Demir
tsas birkaç •lemanlarının takımda yer ala- sporun büyük şansı Gençlerbirliğinin de 
ınamasr dıı:ıunda belli, başlı bir amil ola- şanssızlığı var .. 
rak aayılabıir.. Bir aralık sert bir şekil almağa yüz tu-

Harbiye tdman Yurdu bizim beklediği. tan oyun hakemin müdahalesiyle düzeli
miz oyuntı gösterememiş olmasına rağ- yor. Hata yapanlar oyun harici yapılmak 
men Galat araya faik bir oyun çıkarı- suretiyle cezalandırılıyorlar. Her iki ta. 
Yordu . .M~telif fasılalarla yaptıkları üç rafın da can.dan c;alıı,malan oyun üzerin
aayı, ile. ~inci . devreyi bitirdiler. de müessir olamadı ve 0..0 beraberlikle 

İkıncı vrenın son be~ on dakikaaı neticeleniyor. 

1 İpcı::Jromda 1 Sonbahar at 
yatışlarına dün başlandı 
İk li bahis 23.60 lira getirdi 

Sonbaht at yarışlarının birincisi 
dün ~ehirHipodromunda yapılmış -
tır. Hipo~om çok kalabalık olmuş ve 
Milli Şefmiz İsmet İnönü de yarışla
rı şerefle~irmiştir. İlk hafta olması
na rağme müşterek bahiste dönen 
para mik~rı on yedi bin liraya baliğ 
olmuştur. 

Yarı§larn neticeleri : 

Birinci 4a§u : . 
Üç ve ~ha yukarı yaşta ve 1939 se

nesi .zarf\da kazandığı ikramiyeler 
yekunu l~o lirayı tecavüz etmemiş 
halis kan giliz at ve kısraklara mah
sustu. İk\miyesi 380 lira mesafesi 
1800 met.rı idi. Yarışa üç halis kan iş· 
tirak ettı. 

di. Bu esnada kuvetle hücum eden 
Tuncer öne geçti ve bir pus ara ile 
güzel bir birincilik kazandı. Son anda 
hücum eden Yüksel de Bercesteyi ge
çerek ikinci oldu. Günün favorisi olan 
Berceste ancak üçüncü olabildi. Za -
man 1,25 dakikadır. Müşterek bahis 
ganyan 610 plase sırasiyle 110, 115 ve 
110 kuruş verdi. 

Uçücü ho§u: 

Türkiye serbest güreş 
birincilikleri sona erdi 

İstanbul ikinci, Konya ü~üncü geldi 

Ankara 13 puanla birinci oldu 
İki gündenberi devam eden Türki

ye serbest güreş birinciliklerinde dün 
son neticeler alındı ve muhtelif kilo -
!arda Türkiye şampiyonlariyle takım 
halinde bölge birincisi belli oldu. 

Sabah saat 10 dan saat 1.30 za ka -
dar bir çok enteresan ve güzel karşı -
taşmalarını zevk ve heyecanla seyret
tiğimiz bu müsabakalar, teknik ve 
metodlu çalışan bölgelerin tam za
ferleriyle neticelenmekle beraber, bu 
arada şimdiye kadar bilinmiyen ve a
dı spor aleminde duyulmıyan bir çok 
istidatlar görülmüş ve bunların vücut 
kabiliyetleri, istidatları bilhassa na -
zarı dikkati çekmiştir. 

Kırkpınar güreşlerinde yüksek bir 
muvaffakiyet gösteren ve birincilik, 
ikincilik derecelerini elde eden güreş
çilerin de iştirakiyle hususi bir ehe
miyet kazanan müsabakalar organi -
zasyon bakımından fevkalade idi. Bü
tün güreşçilerimizi çalışmalarından 
ve muvaffakiletlerinden dolayı tebrik 
ederken, müsabakaları çok güzel ter
tip eden ve intizamla başaran güreş 

federasyonunun değerli başkanı B. 
Tayyar Yalaz'ı da unutmamak bir 
kadirşinaslık olur. 

Dünkü müsabakalar neticesinde 
muhtelif kilolarda, birincilik, ikinci -
lik ve üçüncülük kazanan güreşçile -
rimizle bölgelerin puvan vaziyetleri
ni ve jüri heyeti karariylc en iyi ve 
en teknik güreşçi mükafatlarını ka
zanan sporcularımızın adlarım sıra. 

siyle yazıyoruz : 

56 kiloda: 
Birinci: Ahmet Çakır <!stanhul), İkin

ci: Mehmet Kaya (Samsun), üçüncü: Ha
lit Palamur (Ankara). 

61 kiloda : 

Türk iye serbest güreş şampiyonu 
Suat Savaş (Ankara) 

şacak ve neticede en çok defa alan 
bölgenin müzesinde saklanacaktır. Bu 
yıl kupanın dördünü Ankara, üçünü 
İstanbul bölgesine mensup güreş:iler 
kazanmışlardır. 

En teknik giire"iler : 
Güreş federasyonu memlcktimiz

de milli sporumuz olan güreşin ilmi 
esaslar dairesinde tekemmülünü te -
min maksadiyle güzel bir usul kabul 
etmiş bulunmaktadır. 

Geçen yıldanberi tatbik edilen bu 
usulle şüphesiz güreşçilerimizi tek -
nik güreş yapma~a teşvik etmek ga -
yesini elde etmek mümkün olacak -
tır. 

Birinci: Suat Savaş (Ankara), İkinci: 
Hasan Palu (Konya), üçüncü: Rikabi Al. 
ahun (Samsun). 

Bu sene jüri heyeti en iyi ve en tek 
nik güreşen şu dört genci seçmi~tir. 

61 kiloda Suat Savaş (Ankara), 66 
ikinci: kiloda Yaşar Doğu (Ankara), 72 kilo
Nuret-

66 kiloda: 
Birinci: Ya8ar Doiu (Ankara), 

Servet Meriç (İstanbul), üçüncü: 
tin Özsen (Kastamonu). da Celal Atik (Ankara), 87 kiloda 

72 kiloda : Mustafa Çakmak (İstanbul). 
.,. .. lilrjnrj,,_,Cı;_lğl.Ati~ . (Ankar~, ikinci: Derece alan ve teknik güre~tiklcrin-

- • 1 
Yılmaz (Kastamonu). 
'19 kiloda : 

Biriı:ci Vahit Çeyişakar (Ankara), ikin 
ci: Ahmet Mersin (Konya), üçüncü: İs
mail Yılmaz (Kastamonu). 

8'1 kiloda : 
Birin<:i: Mustafa Çakmak (İstanbul), 

ikinci: Mehmet Ali Demirkaya (Çorum), 
ücüncü: Mustafa Küçük (Edirne). 
Ağırda : 

Birinci: Mehmet Çoban (İstanbul), i
kinci: Hanefi Zanapah (Konya), ili üncü: 
Hayati Ün (Edime). 

Bölgelerin puvanları : - .... ;,1 

Güreşçiler aldıkları birincilik, ikin
cilik ve üçüncülük dolayısiyle bölge
lerine puvan kazandırmaktadırlar. Bu 
puvanlara göre : 

13 puvanla Ankara bölgesi birinci, 
11 puvanla İstanbul ikinci, 6 puvanla 
Konya üçüncü, 5 puvanla Samsun dör
düncü, 3 puvanla Kastamonu beşinci, 
Çarum altıncı ve Edirne yedincidir. 

Mükiilat dağıtılması : 
Müsabakaların sonunda birden üçe 

kadar derece alan güreşçilere birer 
madalya ve her sıklet sınıfının şampi
yonlarına da ayrıca birer kupa veril -
miştir. Bu kupalar her sene birincilik 
alanlara verildiğinden elden ele dola-

senesi zarfında hiç koşu kazanmamış 
halis kan arap at ve kısraklara mah
sustu. İkramiyesi 220 lira mesafesi 
2000 metre idi. Bu yarışa beş hayvan 
iştirak etti. 

Stardla beraber öne düşen Yıldız 
üç pus ara ile ve gayet kolaylıkla bi
rinci oldu. Son anda hücum eden Du· 
man ikinci Efe üçüncü oldular. 

Zaman 1,32 dakikadır. Müşterek ba
his ganyan 315 plase sırasiyle 165 ve 
400 kuruş verdi. -1 

Be§İnci koşu : 

Dört ve daha yukarı yaştaki yerli 
yarım kan ingiliz at ve kısraklara mah 
sus Handikaptı. 

mızın mükafatlarını stadyomda hazır 
bulunan ve müsabakaları dikkat ve a
laka ile takip eden İstanbul mebusu 
B. Ali Rana Tarhan kendilerine ver -
miş ve bu vesile ile gençlerimize tak -
dir ve tebriklerini söylemiştir. 

Çay ziya/eti : 
Mükafatların dağıtılmasından son

ra, güreşlere iştirak eden sporcular 
ve onları çalıştıranlar şerefine fede -
rasyon tarafından bir çay ziyafeti ve
rilmiştir. 

İki gün zarfında sporculuğa yara • 
şan bir vekarla güzel müsabakalar ya
pan, yenen ve yenilen, fakat tam ma
nasi yle türke has karakterleri tebarüz 
ettiren aslan yapılı güreşçilerimiz bu 
çay ziyafeti esnasında samimi hasbi -
hallerle güzel bir vakit geçirmişler -
dir. 

Hatıra gelen bir nokta : '-
Bugün Ankara'nın günlerdenberi a

laka ile beklediği bu müsabakalar, yağ 
mur dolayısiyle bir aralık yapılama -
mak tehlikesi geçirdi. Seyirciler ilk 
günü stadyom veya Sergievine gitmek 
hususunda mütereddit kaldılar. Bu 
vaziyet bir kapalı salona olan ihtiya
cımızı tam manasiyle ortaya koydu. 

Esasen güreş salonda yapılan bir 
spor şubesidir. Bütün dünyada güreş
çiler kış esnasında çalışırlar, bölge 
müsabakalarını ve ilk bahar sonlarına 
doğru da memleket birinciliklerini ve 
yabancı temaslarını yaparlar. 

Biz bunun tamamiyle aksine olarak 
kışın atıl kalıyor ve çalışmalarımıza 
baharla beraber başlamak, yazın böl -
ge birinciliklerini yapmak mecburi -
yetinde kalıyoruz. 

Ekseriya yabancı milletlerle tema -
Yarış l\şlar başlamaz öne düşen 

Tomru, ~ranfil viraja kadar bu vazi
yeti güç muhafaza ettiler. Virajda 
kolaylıkl gelen B. Sait Halimin Su -
nandair ilmindeki kısrağı öndekilere 
yetişti v~ rahat rahat geçerek yarım 
pus ara ı~ birinci geldi. Tomru ikin
ci Karan~1 üçüncü oldu. 

Üç ve daha yukarı yaşta ve 1939 se
nesi zarfında kazandığı ikramiyeler 
yekunu 500 lirayı tecavüz etmemiş ha
lis kan İngiliz at ve kısraklara mah
sustu. İkramiyesi 255 lira mesafesi 
1400 lira idi. Bu koşuya dört halis kan 
iştirak etti. Stardla beraber Taşpınar 
derhal öne geçti. Ve diğerlerini elli 
metre kadar ayırdı. Fakat bu vaziyet 
uzun sürmedi. Parista ve Şipka hü -
cum ederek Taşpınarı geçtiler. Çif
kap bunların arasında mücadeleye ka
rışmadan rahat rahat gidiyordu. Bu 
esnada Taşpınar tekrar hücum ederek 
başa geçti. Ve hemen memen yarışın 
neticesine iki yüz metre kala bu vazi
yeti muhafa ediyordu. Burada Cifkap 
ve Şipka hücum ederek Taşpınarı ya
kaladılar ve kolaylıkla geçtiler. Şip
kanın kuvetli gayretlerine rağmen Cif 
kap bir pus ara ile birinci, Şipka ikin
ci Taşpınar !!çüncü oldular. Bu yarış
t<! favori addedilf'n Parista en son gel
di. Zaman 1,30 dakikadır. Müsterek 
ganyan 455 plase sırasiyle 255 ve 300 
kuruş verdi. 

İkramiyesi 255 lira mesafesi 1800 
metre idi. 

Zaman ~.Ol dakikadır. Müşterek ba
Hs ganya 160 kuruş verdi. 

il ;nci kr.şu : 
Üç yaşı da ve hiç koşu kazanmamış 

yerli yarıh kan ingiliz erkek ve dişi 
taylara m hsustu. İkramiyesi 200 li -
ra mesafeli 1200 metre idi. 

Bu kOŞ4ya, kayıtlı olan yedi tay da 
iştirak et ·• 

Yarış başlar başlamaz Berceste 
Tunca ve Cesur öne geçtiler. Berc~s
te hemen llıemen yarışın neticesine 
Uç yüz ınttre kalıncıya kadar önde i-

D'irdüncü koşu •" 
Dört ve daha r.ukan raşta ve 1939 

Bu koşuya kayıtlı olan yarım kan -
lardan beş tanesi iştirak etti. 53 kilo 
ile koşan B. C. Apaydının Baskın is
mindeki atı fevkalade bir kuvet gös
tererek ve gayet kolaylıkla birinci gel 
di. Diğerleri ancak ikinci ve üçüncü
lük için mücadele ettiler. Bu mücade
lede Maksut galip gelerek ikinci Al
ceylan üçüncü oldu. Zaman 2,05 daki
kadır. Müşterek bahis ganyan 280 pla
se 155 ve 210 kuruş verdi. 

İkinci koşudaki ikili bahis 23,60 1i 
ra dördüncü ve be~inci koşular ara -
sındaki çifte bahis ise 6,30 lira verdi, 

BİZ DE İNSANIZ 

Diinkü güreşlerden bir enstantane 
sımız 0 milletlerin tam formlarında ol j tanbul_) a 7,36 dakikada tu~la galiQ, 
dukları, bizim bilakis yeni antren - '12 kzloda : 

b 1 d v 1 r İhsan Yılmaz (Çorum) Hamza Akkan 
manlara aşa ıgımız ay ara rast ge ı· (İzmir) e 7;zı. dakikada tuşla, Celil Atik 
yor. Türkiye birinciliklerimiz yağmur (Ankara) Şaban Onur (Samsu~) a tu la, 
Iarla inkıtaa uğruyor. Hiç de!ilse bu Cemil Yılmaz (Kasta!'Tlonu Faık Be~en 

ı d ·· b k kt k k (İstanbul) a 4,12 dakıkada tuşla galıp. 
ay ar a musa a a yapma an or u - '19 kiloda : 
yoruz. Vahit Ceyişakar (Ankara) İzzet Çetin 
Başka yerleri bilmiyoruz ama, An- (Çorum) a 5,13 dakikada tuşla, Ahmet 

kara'da Sergievi yapılırken bu bina - Mersin (Konya) İsmail Yılmaz (Kaata-
monu) ya ıs dakikada ı;ayı hesabiyle, 

nın geniş salonlarından spor bakımın- Aİi Ahmet Çapraz (İstanbul) Kenan Ko-
dan istifadenin de düşüldü~ünü yakın par (Sıv:ıs) a 5,59 dakikada tuşla galip. 
dan biliyoruz. Hiç olmazsa Ankara'da 8? kiloda : 
Türkiye birincilikleri gibi bütün Seyit Ahmet (Ankara) Süleyman Dişi
memleketi alakalandtran müsabaka - çürük (Konya) ya 9,50 dakikada tuşla, 

Hü~eyin Yener (Samsun) Ahmet Doğarı 
ları burada yapmak için tertibat almak (Sıvas) a 8,17 dakikada tuşla, Mustafa 
dogvrıı olacaktır. Çakmak (İstanbul) Mustafa Küc;ük (E· 

dirne) ye 10,40 tu la galip. 
Beden Terbiyesi kanunu çıktıktan Ağırda : 

sonra, türk gençliğinin beden terbiye- Mehmet Çoban (İstanbul) Hayati Ün 
si ve spar sahasında gelişmesi vazife- (Edirne) ye 2,35 dakikada tuşla, Hanefi 
sini üzerine alan mesul makamın, büt- Zanaplı (Konya) Hasan Hüseyin Öner 

(Çorum) a 5,58 dakikada tuşla, galip. 
çe imkanları nisbetinde, yurdun kapa- Murat Mert (Kastamonu) kolundan u-
lı ve açık spor yerleri ihtiyacını kar - katlandığından mindere çıkmadığı için 

B Mehmet Güneş (İzmir) hfrkmen lılzan .. ılamak için çalıştığı ma!Umdur. u mışlardır. 

Dördüncü devre 
fa:ı.liyet zamanla semeresini vere ' t -

tir. Fakat o güne kadar, mevcut vası
talardan istifade etmek suretiyle mem 
leket müdafaasına yarıyan salon spor- 56 kiloda : 

· · l Mehmet Kaya (Samsun) Ali Erdolan !arı bu arada güreş sporu ıçın e zem (Çorum) a 6,2 dakikada tuela, Ahmet Ça. 
bulunan kanalı yerleri t,.min ey~emek kır (İstanbul) Halit (Ankara) ya ıs da-
zaruridir. Kanaatindeyiz. ' kikada sayı hesabiyle galip. 

61 kiloda: 
Müsabakalar : 

Dün sabah hastalıklarından veyahut 
kilolarının fazlalığından dolayı tartı

ya gelmiyen şu güreşçiler tasfiyeye 
uğramıştır: 

79 kiloda Enver Yener (Kocaeli), 
87 kiloda Halil Kırça (İzmir), 56 kilo
da Arif Sakadur (Konya) ve Hüse -
yin Yalçınkaya (Kastamonu), 61 kilo
da Niyazi Yıldız (Kocaeli), Osman 
Çakır (Kastamonu), 66 kiloda Feri -
dun Akünal (İzmir). 

Sekizde başlıyan tartılardan 
saat 10 da 79 kilodan itibaren 
devre müsabakalarına devam 
muştur. 

Bunları sırasiyle yazıyoruz 

79 kiloda : 

sonra 
ikinci 
olun -

İsmail Yılmaz (Kastamonu), Mahmut 
Kurt (İzmir) e 9,40 dakikada tuşla, Va
hit Ceyişakar (Ankara) Mehmet Kaner 
(Edirne) ye 45 saniyede tuşla, Kcn.an Ko
par (Sivas) Hızır Koç (Samsun) a 8,50 
dakikada tuşla, Ahmet Mersin (Konya), 
Ali Ahmet Çapraz (İstanbul) a 7,2~ daki· 
kada tuşla galip. 

87 kiloda: 
Mustafa Kücük (Edirne) Seyit Ahmet 

(Ankara) ya 15 dakikada sayı hesabıyle, 
Hüseyin Yener (Samsun) Süleyman Dişi
çürük (Konya) ya 2,31 dakikada tuşla, 
Ahmet Doğan (Sivas) Ahmet Pehlivan 
(Kocaeli) ye 2,34 dakikada tuşla, Musta
fa Çakmak (İstanbul) M. Ali Demirka
ya (Çorum) a 2,23 dakikada tuşla galip. 

Ağırda : 
Mehmet Çoban (İstanbul) Hüseyin U· 

zun (Sivas) a 2,18 dakıkada tuşla, Haya. 
ti Ün (Edirne) Satılmış (Ankara) ya 33 
saniyede tuşla, Hasan Hüseyin Yener 
(Çorum) Murat Mert (Kastamonu) ya 
2,20 dakikada tuşla, galip. 

Mahır.ut Deniz (Samsun) rahatsızJı. 
ğından mindere çrkmadığından Mehmet 
Güneş (İzmir) hükmen ve Osman Ünal 
(Kocaeli) keza rahatsrzlığından minde. 
re çıkmadığından Hanefi Zanaplı hükmen 
kazanmışlardır. 

Üçüncü 
56 kiloda: 

devre 

Mehmet Kaya (Samsun) Halit Baha
mur (Ankara) ya 5,58 dakikada tuşla, Ah· 
met Çakır (İstanbul) Ali Erdogan (Ço
rum). a 7 .21 dakikada tuşla galip. 
61 kiloda : 

Halil Yüzer (İstanbul) İbrahim Çatal 
(Çorum) a l,37 dakikada tuşla, Suat Sa
vaş (Ankara) Hasan Palu (Konya) ya 
tu. la, Rikabi Alaltul (Samsun) Hüseyin 
Gürkaya (İzmir) e tuşla galip. 

66 kiloda : 
Nurettin Özşen (Kastamonu) Bekir 

Yıldırım (Kocaeli) ye 4,9 dakikada tu la, 
Yaşar Doğu (Ankara) Servet Meriç (İs-

Herkes duysun 

Suat Savaş (Ankara) Halil Yü2er (İs
tanbul) a 15 dakikada sayı hesabiyle vı 
ittifakla kazanmıGtır. Hasan Palu (Kon· 
ya) Rikabi Alaltun (Samsun) a 15 daki
kada sayı hesabiyle ve ittifakla kazan-
mıştır. 

66 kiloda : 
Nurettin Özşen (Kastamonu) Mehmet 

Akl:ar (Konya) ya 12,22 dakikada ta.ola, 
Yasa Doğu (Ankara) Bekir Yıklırım (Ko 
caeli) ye 3,ll dakikada tu$la galip. 

72 kiloda : 
Celal Atik (Ankara) Faik Büken (tg. 

tanbul) a 7,6 dakikada tuşla. Cemil Yıl. 
maz (Kastamonu) İhsan Y?.mu CCo· 
rurn) a 5,'20 tu5la galip. 
79 kiloda: 

Vahit Ceyi akar (Ankara) Ahmet Mer
sin (Konya) 2,55 dakikada tu~la, İsmail 
Yılmaz (Kastamonu) Ali Ahmet Çapraz 
(İstanbul) a 15 dakikada sayı heı;ablyle 
galip. 
87 kiloda: 

Mehmet Ali Demirkaya (Çorum) Se
yit Ahmet (Ankara) ya 2,48 dakikada 
tuşla, Mustafa Küçük (Edirne) Hüseyin 
Yener (Samsun) a 2.14 dakikada tu la 
galip. 
Ağırda: 

Mehmet Çoban (İstanbul) Hasan Hü
seyin Yener (Çorum) a 57 saniyede tuş
la, Hayati Ün (Edirne) Mehmet Güneı 
(İzmir) e 11,45 dakikada tuşla galip. 

Beşinci devre 
61 kiloda: 

Üçüncülük için güre.şildi. Rikabi Alal
tun (Samsun) Halil Yüzer (İstanbul) a 
10,57 dakikada tuşla galip. 
66 kiloda: 

Servet Meriç (İstanbul) Nurettin Ö%
şen (Kastrnonu) ya 15 dakikada sayı h•· 
sabiyle galip. 
72 kiloda: 

Şaban Öner (Samsun) Cemil Yılmaz 
(Kastamonu) ya 15 dakikada sayı hesa
biyle, Celal Atik (Ankara) İhsan Yiimaz 
(Çorum) a 15 dakikada sayı hesabiyle 
galip. 
79 kiloda: 

Vahit Ceyi~akar (Ankara) İsmail Yıl
maz (Kastamonu) ya 2,22 dakikada tuşla. 
87 kiloda: 

Mehmet Ali Demirkaya (Çorum) Mu1-
tafa Klicük (Edirne) ye 2,55 dakikada 
tuşla galip. 
A.*ırda: 

Mehmet Çoban (İstanbul) Hanefi Za
napalı (Konya) ya 3,27 dakikada tuil• 
galip. 

Altıncı devre 
66 kiloda: 

Yaşar Doi:u (Ankara) Nurettin Özşen 
(Kııstamonu) ya tuşla galip. 
Ağırda: 

Hanefi Zanaplı (Konya) Hayati ttn 
(Edime) ye 1,43 dakikada tuşla galip. 

Bu gece saat tam 21 de 

ULUS Sineması açıllyor .. 
İlk program 

• 

KEŞ F A A 1 
Dünyaları titreten orduların büyük zafer destanı 

Aynı programda 

Son havadislerle dolu yepyeni dünya hadiseler: 

nwnarah yerlerinizi hemen kapatınız 

Gündüz programında son defa olarak 3 film birden 

SÖZDE KIZLAR MIK1 MAVS 

Tel: 219;, . .. ,.. 
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İs anbul'da enerbahçe 
Gala asaray'ı 1-O yendi 
Vefa Beykuz'u 3 - 2, Beşiktaş da 

Top kapıyı 12 - O maglup etti 
htanbul, 1 a.a. - Mıntaka futbol ı !kinci maç bu sene birinci kümeye 

birlncllilcleı:i maçlarına bugün §ehrin yeni giren Kaaımpap. ile Silleymani
muhtelif ıtadlanoda hep birden baş· ye ara ındıı oldu. Oyun Kaıampaşanın 
landı. muvaHakiyetli bir oyunu ile devam et 
Öğleden sonra hafif, fakat devamlı ti ve 1-1 beraberlikle neticelendi. 

bir yağmur başlaını§tı. Buna rağmen, Son maç Vefa ile Beykoz'u karşı
günun en mi.ihim ~ar~ıla masının ya· laştırıyordu. Mlisavi bir kuvet an:e
pılacağı Feneı:ba.hse tadında 8000 den bu iki takım sıkı bit ekllde oyu. 
den :fatln balık toplanmıştL na ba~ladılar. Devre oçk hararetli de
Kapalı trilı 'et tamamen dolmuş, a· vam etti. 
51k tribilnde, şiarına ,gıuete kağıt- Bu devrede daha anlaşmış bir oyun 
larından §Cmsiyeler yapan bir alaba· çıkaran Beykozlular fır attan istifa
lıkla dolmuştu. Yine mühim bir seyir- de etmesini iyi bildiler ve devreyi 2·1 
ci kesafeti, ııan - lacivertlilerle arı - galip bitirdiler. 
kırmuıtlıların kar ılaşmasım ayakta 1 inci devrede oyun ekli dcği mi2 
takip ediyordu. ri. Vefalılar ınağ!Up olmamak için 

Fenerbabçe ve Galatasaray takımla· çok sıkı ve hatta sert bir oyun çıkar
rı tam aaat 15.5 da mevsimin ilk mü- mağa başladılar. Bu vaziyette oyun 
him maçını yapmak üz.ere sabaya çık- kısmen Vefanın hakimiyeti altına gir
tılar. Galatasaray fu kadro ile oynu- di. 
yordu: Vefalılar bu devrede üı;t üate iki 

Osman - Faruk, Salim - Eşfak, En- gol çıkararak ilk devredeki mağlüp 
•er, Celiil - Süleyman, Sa!ahattln, Ce- vaziyetten 3-2 galip vaziyete geçtiler 
mil, Bodur!, Sarafim. ve tnaçı bu ekilde bilirdiler. 

Fenerbahçe takımı da f(iyle aıralan-
mııtı: Şeref •tadında: 

Cihat • Lebip, Orhan - Re§at, Ali İlk maç ikinci kümeden EyUp - De-
Riza Fikre • Fikret, Basri, Yaşar, E- mirspor arasında yapıldı. Eyüplüler 
sat. Rebii. hakim bir oyunla ma!iı 4-0 kazandılar. 

Hakem Şazi Tezcan. İkinci maç birinci kümeden Hila! . 

Oyun Galatasaray lehinde 
inki§af ediyor 

Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 
F:erıt. çcliler para atı ıru kazandık 
ları halde, oldukça kuvetle e en rüz • 

• a karşı oynamayı tercih etmi !er
di. Bu intihap, Fenerbahçelilerin j. 

kinci devreye ümit bağladıklarını gös 
teri yordu. 

İstanbul por takımları araıında oldu. 
İstanbul sporlular ilk devreyi 1-0 bi
tirdiler. Fakat ikinci devrede çok ha
kim bir oyun çıkararak maçı 5-1 gibi 
bir farkla galip bilirdiler. 

Son maç Be ikıaş - Topkapı arasın
da oldu. Daha ilk da' ikalarda ağır 
basmı;'a ba hyan Be iktaşlılar hemen 
bu kuvetlerinin semeresini almağa baş 
lıyarak devreyi 5·0 bitirdiler. 

ULUS 

HAVA KURUMU 

Bin tamir ve telvin eHirilece 
Türk Hava Kurumu B 

dan: 
anbğın 

1 - Keıif bedeli 864 lira olan Türk 

genel direktörlüğü latan alma. komia
yonunda yapılacaktır. 

4) Şartnamesi her giln komieyonda 
görülebilir. 

5) lıtekliletin ihale günU muvak
kat teminat ve lüzumlu vesikalariyle 
birli~ satın alma komisyonunda bu· 
Iunmalan. 3665 

Hava Kurumu Genelmerkez binası ~a- --------------
tısıaın bitümen amintal ile boyanması 
ve teneke aksamının tamir İ§İ pazar. ENST1TOLER 
lıkla yaptırılacaktır. ---------------

2 - Pazarlığı 9 birinci te§rin 939 Asistan alınacak 
pazartesi günü saat 15 de Türk hava 
kurumu genelmerkez binasında miite· Ankara Yü ııek Ziraat Enstitü-
şekkil satın alna. komısyonunda yapı- aü Rektörlüğünden : 
lacaktır. . 

.. Vetcı'ıncr fakilltesi Cerrahi, Patalo· 
.. 3~ Şa~t?amesi her gun komiıyonda ji ve farmakoloji enstitülerine 35 ıcr 

gorulebıhr. ı · l• ı 'k' · f b' · ıra as ı nma a ı ıncı sını Lrer as1s· 
.4) Paza:lı~a girme~ isteyenlerin 65. tan alınacaktır. Bu mevki1er için i . 

Lıralı~ t~ mınat ve luzumlu vesikala- teklikrin a ağıdaki şartları haiz: ol • 
dyle bırlıktc mWlyyen glin ve saat ko- malan ldz:ımdır 
misyonda bulun.'lülları. 3525 l - Enııtitüd~n iyi derece ile diplo-

ma almt§ bulunmak. 
2 - Bir ecnebi dile vakıf bulunmak. Fosseptik inşaat 
3 - Mecburi askeri hizmetini ifa 

Türkkuıu Genel Direktörlüırün- etmiş olmak. 
den : 4 - Sivil Veteriner hizmetlerinde 

1 - Ke§İf berieH 1776 lira 16 kurus en aşağı bir sene c;ahfmlf olmak. 
olan İnönü hangar binasının Fo c Bu şeraiti haiz olan İstekliler, talip 
tik in aatı pazarlık SUI'etiyle eksilt! olduklan ilmi şubelerle bir ecnebi dil· 
ye konulmuştur. den imtihana tabi tutulurlar. 

2 n 1 ğ 11 İmtihan günleri a§ağıd.ııki veçhi le • 
- razar ı ı, . 10, 939 ç rJıımba dir . 

gtinü aa:ıt 16. da Türk Hava Kurumu c ·rrahi· lG r ıo 939 
genel mcrkeı binasında Türkkuşu a· . e 

1 
· ve / • - · p:ı.zarte· 

sı ve &a ı. 

veçhile alacakları fennı ehliyet veıi
ka ları ve ilk teminat makbu% veya 
mektuplan ile 2490 numaralı kanuna 
göre hazırhyacakları kapalı zarflan
nı ihale glinU aaat 14 de kadar İstan
bul belediyesi daimi encUmenine ver· 
meleri. (7403/ 4687) 14656 

Müşeddide merkezi 

eksiltmesi 
Kocaeli P. T. T. Müdürlüğün

den: 

1 - Adapazarında telefon mü~ed .. 
dide merkezi açık eksiltmeye konul
muştur . 

2 - Yapılacak işin bedeli .keşfi 7518 
lira 72 kuruştur. 

3 - Bu işe ait evrak: 
A - Projeler ve binanın vaziyet 

planı 

B - Keşif hulasa cetveli, ölçü cet· 
veli 

C - Nafıa Vekfiletiniıı genel ve 
fenni şartnameleriyle binaya ait hu
susi fenni şartname. 

D - Mukavelename müsveddesi ve 
açık eksiltme şartnamesi olup istiyen
ler bu evrakı her gün İzmit P.T.T. 
1\f üdürhiğünde görebilirler. 

4 - Eksiltme 9-10-939 tarihine rast· 
lıyan pazartesi günü ııaat 10 da hmit 
P.T.T. Müdürlilğtlnde teşekkül eden 
eksiltme komisyonu huzurunda yapı· 
lacaktır. tın alma komisyonunda yapılacaktır. p t 1 · ·. 18 19 10 1939 

3 - ls eyenlerin kanun! tenıinat ve b a a OJı · 1 ve · • çarşam- 5 - İsteklilerin bu işe ait 563 lira r· . . a ve per em ıe. 90 k klr . 
uzum~u ve ıkalariyle birlik e muay - Fıırmakoloji: 20 • 21 . lO. 1939 cuma ' p T TuruMş üı:nd~.va1 .. ~~t temın~tı Kocaeli 

yen güıı ve •;aatte sııtın alma komi • ve cumartesi. . . . ur ugu ve:znesıne yatır-
yonunda bulunma! rı. 3607 Talipler bir dilekçe ile \'iiksek Zi- dıklarına dair makbuz veya şayanı ka· 

bul banka mektubu ile ihaleden en az raat enı;titiisü rektörlüğüne müracaat 3000 metre murabbaı edebilirler. (4854) 14819 sekiz gün evel ve en aşağı 6000 liralık 
yapı i. ini bir defada başardıklarına 

kontrplô alı ocak 
VtLAYETLER 

Türkkuıu Genel Direktörlüğün- --------------

dair referanslariyle Kocaeli valiliği. 
ne müracaatla alacakları ehliyet ve i
ka ı ve tlearet odası vesikalarını Z490 
No. lu kanunun thiflerı daire inde den : 

l) FW. tayyare tamiratınd kulla· 
rulmak i.izere mub elif ebatta 3000 
metre murabbaı (Hidrodiogencl) 
kontrplak, kapalı zarf u uliyle atın 
alınacaktır. 

Mo ilya alınacak hazırlıyarak eksiltme komisyonuna 
müracaatları ilan olunur. (4771) 

Diyarbakır Nafıa Müdurlüğiin
den : 

Taş 
14714 

- 10 - 1939 

nti olan 16 biriocit<n 939 par.ıne i 
günü la.at on dörtttııiltme koınh> 
yonu reisliğine ~ mukabilind 
teslim edeceklerdir.;ıstada olan ge
cikmeler kabul edilz. 

Şose 
Eskişehir 

den ı 

(46~ 1485·1 

tôıira ı 
Nafı Müdüı-lüğün-

Eskişehir Sivrihls yolunun 13 · 
080-13+ 000 inci kilotrel ri ara n 
da 22262.75 lira kc iedelli şose c -
saslı tamiratı 2-10~ taritiındı:n 

23-10-939 a:.Garte i g saat ıs e ka
dar kapah .ı:arf ınulc eksiltmeye 
konulmuştur. Ek il Vilayet Dai· 
ııU enc:ümeninde yapı.aktır. 

Mu 'llkkat teminat 679.71) lira • 
dır. 

Bu işe ait evrak: g'ik, tafsilat vo 
hulaıa keıfi. silallei f bordrosu ,hu
susi fenni şartname, &iltme §Utna
mcsi ve mukavele p oi her :ı;anıan 
nafıa müdtirlüğtinde [ülebilir. 

İsteklilerin ihale tbinden en 
sekiz gün eve! vilayetnürac.aatla a· 
lacakları ehliyetnam~ ticaret oda· 
ıı vesikasıw usulli ve~e tekHf mek· 
tuplarına ekliyecekler. 

Teklif mektuplarınıyukanda ya .. 
zıh ihale saatinden en bir eve
line kadar makbuz ~bilinde dai
mi encümen riya etlllverHme6l ıı .. 
zımdır. Posta ile gönıiJecek ıı ek -
tupJar taahhiitlil ve ınUr ınumu ile 
mühilrlü olacaktır. Pol<la olac:ek: ~ 
cikmeler kabul edilme (4965) 

4937 

~ose inşası ve sııi im lif 
Eskiıehir 

den : 
Nana lfüdürlüğün. 

Oyun başlar başlamaz Galatasaray
lılar hücuma geç iler ve soldan bir 
ini1 yapular. Sarafimdeıı Bcıduriye 
geçen top vole bir ·uru la ortaya gel
di ve CihaUa Cemil aynı zamanda lO• 

pa çıktılar. Cihat topu bloke ettiği 
halde ~milin şarjından kurtulamadı 
ve hakem ilk kararını, Cemllin hata
ııını kar ılamak üzere oyunun daha 
birinci dakikasında verrli, 

İkinci devrede bu hakimiyet daha 
geniş bir surette devam etti bu devre• 
de de topkapılıları.n bUtün gayretleri
ne ra~men siyah • beyazlılar yedi gol 
daha yaparak m:!Çl 12-0 gibi bliyilk bir 
farkla bitirdiler. 

2) Muhammen be-deli (11000), mu
v<ı...":kat teminatı (825) liradır. 

1 - Açık eksiltmeye konulan İ§. 
5241.56 lira keşif bedelli B. Umumi 
müfettişlik binaları için mübayaa e· den Ç~akkale Nafıa Müdürlüğün. 
dilecek mobilya. 

Sarıköy - Mihahççılıyolunun 4+. 
400-13..:..293 üncil kilwtreleri ara • 
sında. 11.108.27 lira ke bedelli §OSe 
ve sınai imalit inşaatı 10-939 tari -
hinden 23-10-939 tarihilmiisadif pa• 
ıarte i gilnü saat 14.45 kadar kapalı 
zarf usuliyle eksiltıney•onulmu tur. 
Eksiltme vilıtyet daiınfncliıtıenind11 
yapılacaktır. 

Oyunun inkişafı Galatasaray'ın 
lehinde görilnüyor. Fenerliler daha 
ziyade müda aayı kabul ettiklerini 
anlatan bir tabi;-·e ile oynuyorlat'. Ga· 
la ~ ray muhaclmlcri, bilhassa bir 
hafta evet i maçın kahramanı Cemil, 
yakından ve ~k sıkı bir kontrole tll• 
1 i utuluvor. Bu kontrollln bazı ıcrl 
ve hatalı -tezahüratı hakemin göz.Un· 
nen ~açmadı ve Fikret CemH'e tekme 

• ığı için ihtar aldı. 

T ehliheli anlar 

3) İhalesi ı; teşrinisani 939 cuma 
gilnü saat 15 te Türk Hava Kurumu 
genel merkez binasında Türkkıışu 

~ şi n para ve açık a rtt ırma ile satılık emlôk 

Esas Mevkii ve nevi 

723 

724 

Dikmı:n, Öveç yatağı mevkii ve 
Kırıehir asfalt yolu üzerinde, 
§arkan: Kırıehir yolu garben: 
F::ozanh lımail veresesi bağı, ıi
malcn Karabiber Ahmet bağı, ee
nuben Abdurrahman bağ1 ile 
mahdut 10070 Mı harap bağ. 
Çankaya, Lakafo mevkiinde Ka-
ilin Azimenin bağı ittisaJinde 

ve çil Ahmedin bağının gün batı
sına isabet eden 2120 Mı eveke 
bai{ §İmdi tarla. 

Mukadder K. 
T.L. 

3.021.-

212.--

Depozitosu 
T. L. 

604,20 

42,40 

lki takımın da att bir hiıkimiyet 
göstermediği mügahade olunmakta • 
d.r. Galata araylıların enerjik bil· 
umları aynı derecede azimkar bir 759 

.f.'ener mıidafaasiyle kar ıla ıyor. Bu· 

Tabaklar mahallesi Beypı.nar so
kağında 108 ada 8 parselde 26 nu
maratajh fuzuli bir barakayı 

muhtevi 49 M2. arııa (biti!Jiğin

dcki 24 No tajlı evin ıabibi olan 
Piycr tarafından bu arsa üzeri -
ne mczkCır 26 No. lu baraka fw:u
len yaptmlmı~tır.) 

na mukabil Galatasaray defanaının a-
z. mk rlı~ı Fener muhacimlerinden 
mu - bele görüyor. 

Topuı1 iki tarafın d.ı kalesine uğ • 
ramadığmı s8ylemek kabildir. Cihat'· 
J Osman, kendi müdafaa oyuncuları-

700 
nın verdikleri geri paslarla oyuna iş· 

tir.lk ediyorlar. 

Doğanbey nmhaleal eski Nurto • 
pu, yeni Gürbüzler çıkmazınde 

290 ada 27 pa.raelde 146 Mı. ana. 
Turan mahallesi Atili! cadesin· 
de imarın 930 ada, 1 parselini teş 
kil eden ve İş BankHt tarafın -
dan yazlık sinema olarak kulla· 
nılan J 960 M2. arsanın 1900 hiı
de 330 his eıi. 

254.-

730.-

59.-

146.-
Yirmi dordüncü dakikaria Cemil 

Orhanla Lebibin kontrolünden topu 
açırmağa mu affak oldu. Dört met• 

red ·1, önü bog olduğu halde kaleye 
1tarkt1. Fakat a ug-ı şilt Cihadın al-
tın kaldı. 

Osman da 37 inci dakikada bir teh 
lik :ıtlattı. Fikretin attığı tütü müş
kul ·•la kornere savuıturabildi. lki 
d 'le '·a onra Esadın a tığı bır firikik 

s::nanırı kollannı sıyırarak kale dlre-
{!ın buldu. • 

lhi.nci tlevre 

Birinci devre bu şekil e golıUz be· 
raberc bitti. 

lkinei devre çok canlı, seri başla
dı ve byle devam etti. Bu devreyi o
yunun daha mütelı:asif ve heyecanlı 

761 

l.980.- 396.-

ı - Yukarıda mckii ve mesahalan ya.zıh emlak pegin para ve açık artır· 
ma ile atılacaktır. 

2 - Artırmaya iştirak edecekler arasında mühUr kullananların mühür 
!erini noterden tasdik ettirmeleri ve mllıayede ıırasında bedel, mukadder 
kıymeti geçtiği takdirde, taliplerin depozitolarını nisbet dairesinde tez • 
yit etmeleri lih:ımdır. 

3 - İhale 9. 10. 939 pazartesi günU saat onda bankamız sabJ komisyo -
nunda yapılacaktır. lıteklilerin o gün depozito akc;esi, hüviyet cüzdanı ve 
iki vesika fotografı ile bankam12 eml&lc servisine mUraçaatları ilAn olu -
nur. (4S89) 14329 

ııafhası olarak kabul etmek icap eder. ..ti l llll ll lll lll lllllllJlllllllllllllllllll llllll l llll ll ll ll f llll lll l lll lllllll lll L. - = 1ki taraf da bütün gayretleriyle : : 
oynuyorlardı. Birçok &ayı fırsatları : 5 
:ı hur etti ·e mUtekablJen kaçırıldı. : T Ü R K H A V A K U R U M U E: 
Bu sıralarda cihadın harikulade bir· : : - -
-aç kurtarı§l görüldü. = Bu·· yu·· k p 1. yan g 05 u = 

Fenerliler 26 ıncı dakikaya kadar E : 
devam ettirdikleri bakim oyunu Re- E : 
biinin ayağı ile gole bağladılar. Ga- : : 

la aara;·lılar bu gole itiıaz ettilerse = Bu·· yük 1.kramı·ye ıoo.ooo lı·ra : de hakem kararında ısrar et i. - E: 
Oyunun bundan sonraaı fenerlile· : : 

rin hakimiyeti altında dı:vam etti ve = Altıncı keşı·de 11 ı·ıktec:rı·n 939 dadır = fenerliler sahadan galip çıktılar. : ,. : --- -E Bundan bafk&: 40.000. 25.ooo. 20.000 li ralık ikramiye- : 
İlk maç ikinci kümeden §itli .. Tak- E lede 200.000 ve 60.000 llialık iki adet mükafat vardrr... -

sim yeni -Yıldız takımları areı.~ın~a ya : E 
pıld ı . or.un 2-2 berab elikle o m. ,, "'lUlllJ111111111111111111111111111111u1111111111111111111111111111111111111111ur 

Taluim • tadyomunda: 

2 - Bu işe ait evrak şunlardır. 
A - Ek iitme şartnamesi 
B - Mukavele proje ve resimler 
C - Ek hususi ve Jenni şartnaıne-

)Çf'i 

D - Bu evraklar Nafıa dairesinde 
.. .. •t• s·:_ ıi"ı ın ıbaJeıi 5/ H. eşrın/ !139 

per embe günü saat ıo da Nafıa dai
resinde yapılacaktır. 

4- - Eksiltmeye girebilmek için 
•393.12 liralık muvakkat teminat ver· 
mele, aşağıdaki vesikalan ibraz etmek 
lazımdır. 

A - Bu İ§in eksiltme ine girebil • 
mek için ehliyet vesikası 

B - 939 mali yılına ait ticaret oda
sı vesikası 

5 - Taliplerin 5-10-939 perşembe 
günü ihale saatinden bir saat önce 
komisyon reisliğine müracaatları la -
zımdır. Posta gecikmeleri kabul edil-
mez. 

6 -4 üncü maddenin (A) fıkrasın
daki ehliyet vesikası eksiltmeye çıka· 
rılmış olan hangi i~ için i tcnildiği 
açıkça yazılmak auretiyle eksiltme· 
nin yapılacağı gününden en az sekiz 
gün evci bir isUda ile vilayetten iste· 
nilecek ve bu ı:aman zarfında vesika 
talebinde bulunmıyacaklann eksilt -
meye gireıniyecekleri. (7340-4650) 

14620 

Kapalı zarf usuliyJe eksiltmeye ko
nulan iş Çanakkale - Balya yolunun 
l + 000 - 15 + 000 kilometreleri ara
sında 14 kilom tre ese i!iin 10500 met .. 
re miklip ham ta ihzarı. 

l - Bu işin keşif bedeli beher met-

2 ..= Bıı işe .tlt evrak ve şailnaıiı.e • 
ler şunlard1r: 

A - Eksiltme şartnamesi 
B- Mukavele projesi 

C - Bayındırlık işleri genel ~-
name i. 

D - Huısusi ve fennt tartname 
E - Keşif cetveli, metraj cetveli, 

fiyat bordrosu malzeme grafiği i•te • 
yenler bu şartnameleri Çanakkale na
fıa müdiirlüğünde bedelsiz olarak gö
rebilirler. 

3 - İhale 13. 10. 939 tarihine rastlı-
yan cuma günü saat 15 de nafıa mü . 
dürlüğü binasında toplanacak komis
yon huzurunda yapılacaktır. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için ta· 
liplerin 1386 liralık muvakkat teminat 
vermeleri ve vilayet makamına müra
caatla alaeaklan vesika ile 939 yılı ti
caret odasına mukayyet bulundukla
rına dair vesikayı komisyona vermeleoo 
ri lazımdır. 

5 - Taliplerin ihale günü olan 13. 
10. 939 tarihine müsadif cuma glinil 
saat 14 de kadar teklif mektuplarım 

Muvakkat temin.at (~.12) liradır. 
Bu i e ait evrak, pro, grafik, taf .. 

tiiilat ve hulllsa ke fi, sil i fiyat bord 
rosu, hususi' fenni !lllrt~e. ekıliltrne 
şartname ve ırlukavele jesi het' za. 
man nafıa müdı.irlüğün: görillebilir, 

İateklllerin ihale tatinder ... n u 
lacaklan ehhyetiıame il~ic&ret oda
sı vesikasını teklif mekptarıtıtl ek
lemeleri lılıımdır. 

Mektuplar yukarıda yuı ihale sa .. 
atinden en az bir saat ~ııne kadar 
makbuz mukabilinde da:ıi encfiınea 
riya.setine verilecektir. qta ne gön
derilecek mektuplar t.aah,itll1 ~ mü .. 
hür mumu ile miihürlil o . Po • 
tada olacak gecikmeler abul tcfil • 
me:z. (4966) 4935 

Parke kald11 m 

yaptır1 Jo c1k 

Es • hir 
den : 

Nafı 

E ki ehir • Sivrtbi yoavnun 

Mefrucat münakasosı komisyona vermeleri lizırrıdır. Bu sa-
!I attcn sonra verilecek mektuplar kabul 

O-t-000-0+524 üncü küoTet.reler ara. 
unda 16.872.80 lira ke9if ~delli parke 
kaldırım in~ıu 2-10-939 tarihinde~ 
23-10·939 tarihlae mü ad puarte&! 
gunu aat 14.30 a kadar kpalı ıratf u
ıuliyle ek&iltnıeye konull\ıjtur. 

Eksiltme Villiyet Dai .Eu.cün:ıe • 
ninde yapılacaktır. 

İstanbul Belediyeııinden : edilmiycceği gibi posta ile gönderilen 
mektuplar dahi bu saatte komisyonda 

Taksim Belediye gazinosunun mef· bulunması lazımdır. Postadaki gecik
ruşatı i§i kapalı zarf eksiltmesine ko- meler kabul edilmez. 
nulmuştur. İhale 4/10/939 çarıamJ>a (7671 ~ 4876) 

Muvakkat teminat (126.46) liradır. 
Bu işe ait resim.keşif il ilci fiyat 

bordrosu, hususi fennr §"'ttıaıne ek 
siltrne §al'tnamesi ve m~le proje. 
si her zaman nafıa mi.idiirıiJğilnde gö. 
riilebilir. 

günü saat 15 de İstanbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
bamraen bedeli 26473 lira 92 kuruş ve 
ilk teminatı 1985 lira 55 kuruştur. Şart 
name 133 kuru mukabilinde İstanbul 
İmar Müdürlüğünden alınabilir. Talip 
lecin ihaleden 3 gün evel İmar Müdür 
lüğünden alacakları fenn[ ehliyet ve 
939 yılına ait ticaret odasL vesikaları 
ve ilk teminat makbuz veya mektup
larl ile 2490 numaralı kanuna göre 
hazırlayacakları kapalı .uflannı ihale 
günü aat 14 e kadar 1ıtanbul belediye· 
si daimt encümenine vermeleri. 

(7375/4683) 14630 

Mu htelif inşaat 
İatanbul Belediy~inden : 

Eminönü meydanında i.mAr plfuıı 

mucibince yaptı rılacak asfalt, granit, 
parke ve bitum, beton ve sair yollar 
inıaau kapalı zarf ekıiltme ine konııl 
mu~tur. İhale 5-10-939 çarşamba gtinü 
saat ıs te lıtanbul belediyesi daim\' 
encümeninde yapılacaktır. Muham -
men bedel 97939 lira 20 kuruş ve ilk 
teminat 6146 lira 96 kuru§tur. Şart
name lıtOO kurut mukabilinde fen i~ 
leri müdllrlüğUnde alınabilir. Talip
lerin ihal qen 8 gün evet tar ame 

14824 

5 köprü yaptırı lacak 

Çoruh Valiliğinden : 

l - Hopa • Borçka yolunun muhte
lif kilometrelerindeki be§ adet köp -
rünün betonarme tabliye inşaatı işi 
yirmi gün müddetle kapalı zarf uau • 
tiyle eksiltmeye çıkarılmııur. 

2 - Eksiltme 16 Birinciteşrin 939 
pazartesi günü saat 15 te Çoruh nafıa 
müdilrlilğünde yapılacaktır. 

3 - İııtekliler evrakı fenniyey i Ço
ruh nafıa müdürlüğilnde okuyabilir -
ler. 

4 - Eksiltmeye girebilmek için is
tekliler sekiz yüz on üç lira yirmi ku 
ruşluk teminat ile ehliyet vesikası ta· 
rt seneye ait ticarete ait ticaret odası 

İsteklilerin ihaleden ~ aı eckiır 
gün eve! vilayete müra.c~tla alacak. 
ları ehliyetname ve tkar o<Jası veııi

kasını teklif mcktuplarınt eklemeler{ 
lizımdır. 

Mektuplar yukarıda ya ıı ihale &a.. 
atindcn en az bir saat t'ııelirıe ka ar 
makbuz mukabilinde daiai encümen 
riyasetine verilecektir . .Pl\ta ile gön. 
derilecek mektuplar taahhiltlU ve rnu .. 
hilr mumu ile mühürlü olaeaktır. Pos. 
tada olacak gecikmeler ka~ul edilmez. 

(4967) 149.l) 

46 baJ ö üz ahnaca 
Haymana Kaymakıı~lığwdan~ 

makbuzu teklif mektubu ile birlikte Kazamız mmtakasındakı göçmenler 
vermeleri lllzımdı r, İsteklilerin ehlı - için açık eksiltmeye konuınn (46) baş 
yet vesikasının verilmesi için ekıilt - öküz mübayaa edilecektir, Muh rn • 
menin yapılacağı günden en az sekiz men bedel (2300) liradır. Muvakkat 
giln evel blr istida ile viHiye - teminat (172) lira (50) kııruştur. Tu
tc müracaatları muktazidir. lip olanların, §&rtnaınesini görmek i:ı -
Bu müddet zarfında vesika talebinde ti yenlerin ihale giinii 4. ıo. 939 çar -

bulururuyanlar eksiltmeye giremezler. şaınba günü sat (10) da liayı:nana hü
İstekliler muvakkat teminat mektubu ldimet tabipliği daire11inde mütC1ek • 
ticaret odası makbuzu ve ehliyet vesi- kil komisyona miirncaatları illin "hı • 
kası ile teklif mektuplarını ihale gil- nur. · (4841) ' 1479 
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Cıvata ve som~mb:gahı ahnacak 
M. M. Vekalci Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - İki adet otOl'Ilitik civata ve somun 

tezgahı pazarlıkla 8 n ahnacaktır. Mu
hammen bedeli ıı.6011ira olup ilk teminat 
miktarı (870) Jiradı 

2 - Pa:rarlık 10 !0-1939 g!inü (Sah) 
saat ıs de vekalet s n alma komisyonun-
da yapılacaktır. . 

3 - Fenni ve ida~ı~artnameleri her gün 
komisyondan aıınabilr. 

4 - İsteklilerin klfıunun 2. ve 3. cü mad 
delerinde yazılı ves le birlikte ilk temi
nat mektupları ile ~ayycn saatte komis· 
Yona mUracantları. 4663) 14680 

Boru bükme "'~'inesi ahnacak 
M. M. Vckiil\i Satın Alma Ko

misyonundan : 
ı - Bır adet boru:ıükme makinası pazar 

lıka eksiltmeye k0bımuştur. Muhammen 
bedeli 3000 lira otuı ilk teminatı (225) li
radır. 

2 - Pazarlık lO-l;..939 salı günü saat 11 
de vekalet satın al" komisyonunda yapı· 
lacaktır. 

3 - Fenni ve id j eartnameler her gün 
komisyondan alınaljjir. 

İsteklilerin kam n 2 ve 3. cü madde· 
sinde yazılı vesai' birlikte ilk temiuat 
mektupları ile mu!hren uatte komisyona 
müracaatları. (466~ 14681 

5000 ba~a alınacak 
M. M. Veka~ti Satın Alma Ko

misyonundan : 
l - Hepsine ta~in edilen fiyatı 10500 

lira olan 5000 adetbalta kapalı zarfla ek. 
ailtmeye konmuşt 

2 - İlk teminatı7g7 lira 50 kuruetur. 
3 - Eksiltmesi Ll0-939 pazartesi günü 

ıaat 11 dedir. Saf\amesi komisyonda gö
rülür. 

. 4 - EksiltmeY~ıgireceklerin kanunt te
tnınat ve 2490 saYI.ı kanunun 2, 3, madde
lerinde yazılı belg~er ve bu gibi i&lerle iş
tigal ettiklerine d~r ticaret odasından a
Jacakları vesikalar birlikte zarflarını i· 
hale aatından bch ahal bir saat eveline 
kadar M.M.V. Sa. U. Ko.na vermeleri. 

{4776) 14715 

Kürek sapı allnocak 
M. M. Vek· eti Satın Alma Ko

misyonund"'' : 
1 - Hep • t,~in edilen fiyatı 1650 

bin altı yuz ''ı lita olan on bir bin kürek 
sapı açık d.sı tınete konulmuştur. 

2 - Eksilt!l'esı 14-10-939 cumartesi gfi
nü saat 11 dedır. 

3 - İlk temınatı 123 yüz yirmi üç lira 75 
Yetmiı beş kuruş ~Jup şartnamesi ve nü -
muneııi komisyo~ görülür. 

4 - EksiltmeYe gireceklerin kanuni te -
minat ve 2490 aBYlh kanunun 2, 3. madde
lerinde yaZılı bclgtler ve bu gibi işlerle iş
tigal ettiklerine ~ir ticaret odasından a -
Jacakları vesikalatıa birlikte muayyen gün 
ve saatte M.M.'1· Sa. Al. Ko.da bulunma· 
ları, 

( 41g3) 14846 

Bez ölcü Mridi ahnacak 
• ?e.11""'• .. - .. .. • .,_ 
ısyonunt. : 
ı - Hepsine tal.min edilen fiyatı 2000 

iki bin lira olan 1liıO bin adet bez ölçü ıc
J'idi açık eksiltmeye konmuıtur. 

2 - Eksiltmesi 16-10-939 pazartesi &'Ü
nü saat 11 dedir. 

3 - İlk teminatı 150 yüz elli lira olup 
ıartnamesi komi•l'onda görtilür. 

4 - EksiltmeYe gireceklerin kanuni te
minat ve 2490 saYllı kanunun 2, 3. maddele
rinde yazılı betııtJ.er ve bu gibi işlerle iı
tigal ettiklerine dair ticaret odasından ala
cakları vesikalarla birlikte muayyen gün 
ve ıaatte M.M.\T, Sa. Al, Ko. da bulunma
ları. 

('e84) 1<Hı47 

Bir lngili~ce mütercimi 
alınacak 

Milli Müdafaa Vekaletinden 
Vek!ilet tercÜqe şubesine bir inyilizce 

mütercimi alınacı1ctır. A)l'llı zamanda iyi 
fransrzca bilen ltrcih olunur Yapılacak 
imtihanda ehliye~ sabit olunca bidayette 
Verilecek ücret ı.ıo liradır. Bu ücret gös -
terilecek mesai ~e 210 liraya kadar çıka
bilir. Talip olan\ı.nn hal terciimeleriyle 
birlikte vekilet birer istida ile müra -
cutlan il&n olu r. (4914) 14875 

Musiki Gel. Erbas haı1rlama 
Orta okuluna talebe ahmyor 

M. M. Vek\Jetinden : 
1 - Ankarada ~yaseti cilmhur bando he

Yeti binasındaki ~usik' gedikli erbaı ha -
zırlama orta okU\ına yatılı ve paraaız o -
larak talebe alınf\ya başlanmıştır. 

2 - Okulun ta\sit derecesi ortadır. Ay-
rıca da mesleki dırsler okutulacaktır. 

3 - Kaydı ka~ı şartlan : 
a) Beş sınıflı i:Jı: okulu bitirmiş olmak. 
b) VücudununJ.eıekkillatr düzgün ve a. 

henkli, aihati ye ırıde olmak. 
. c) Ağız, di~. ~rmak teşekkülleri mu -

~·kiye elverişlı ?.mak (diııleri tamam, ağ
rı düzıün, ellerı tabii) 

d) Kendisi ve Utesi kusursuz bir ahlak 
ve seciye sahibi tıtmak. 

e) Terki tahsil müddeti iki seneden faz. 
la olmamak. 

f) 14 - 17 yaş~da olmak ve yaılara ait 
boy ve ağırlıkta bulunmak. 

~) Evelce görl'\ığü tahsil derecesini ıöı. 
terır fahadetnaın: veya tasdiknameyi haiz 
bulur.rmak . 

~) Geldiii ok dan, daraten, vukuattan, 
H~lık durumları"dan çıkarılmış olmamak. 

ı) Şehirli olma' ve musikiye hevesli bu
lun!?ıak. 

4 - Bu şartı~, taşıyanlar buludulr:ları 
Yerlerin askerlik fubelerinc müracaat ede -
cekler ve askerlil 5ubclerinde bulunan aa· 
keri lise, orta ok\ııarla, Gedikli erbaş ha
zırlama orta ok~tıırına ait kaydı kabul 
•artlarında yazılı vesiknlan tamamlatıp 
çfub~ Yolu ile An~rada askeri liseler mü -
ettışlifiine gönd~iJecektir . 
İstidalarda adrı51er sarih olacaktır. İıı

tckliler çağrılma~kça bulundukları yer • 
!erden hareket e'1-ıiY< ek!erdir. 

5 - Knydı kab,:ı içiıı askerlik şubeleri
ne rnUracaat 20 • birinciteşrin - 939 tarihi
ne kadar devam ~ileccktir. 

( 4940} ı 4897 

Ekmek f orb hk bez ah nacak 
M. M. Ve1'lleti Satm Alma Ko

ıniayonundan : 
1 - Beher me•resine tahmin edilen fi

~atı (80) seksen bruş olan (140.000) yüz 
ırk bin metre ckek torbalık bez pazar-

2 '- !halesi 6 Birincite,rin 1939 saat MAARİF VEKALETİ 
hk suretiyle satın alınacaktır. I 
on dörttedir. ---------------------------

3 - Kad teminatı 13.700 on üç bin ye-
dilytiz liradır. 

4 - Evsaf ve ıartnameııi (Sl'iO) beı yüz 
altmış kuru:ı mu~abilinde M.M.V. satın
alma komisyonun~an alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve üçüncü maddelerinde 
gbsterilen vesaikle ve yukarda yazılı ka
ti teminatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. aatınalma komiıyonuna ıelmele-
ri. (4937) 14931 

Sebze komprimesi ahnacak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

miııyenundan : 
1 - Ileher Porsiyona tahmin cdilcıı 

fiyatı (12) kuruş olan 100.000 ile 500.000 
yü2 bin ile beıs yüz bin porsiYon çorba
lık ıeb7e komprimesi pazarlık suretiyle 
satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 6 birinci teşrin 939 cuma 
günü saat on birdeclir. 

3 - Kati teminatı (8500) sekiz bin 
beş yüz liradır. 

4 - Evsaf ve ıartnamesi (300) kuruş 
mukabilinde M.M.V. satın alına komis
yonundan alınabilir. 

5 - Pazarlıga gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve iıçU:ıcil maddelerinde 
gösterilen vesaikle ve yukarda yazılı kati 

minatiyle birlikte ihale sauinde M.M. 
l. satınalma komisyonuna gelmeleri. 

( 4938) 14932 

Sebze komrrimesi ahna!ak 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Beher porı;iyona tahmin edil:n fi. 

yatı (8) sekiz kuruş olan 100.000 ile 
500.000 yüz bin ile beş yüz bin porsiyon 
çorbalık sebze komprimesi pazarlık sure
tiyle satın alınacaktır. 

2 - İhalesi 6 birinci teşrin 939 cuma 
gilnii saat on birdedir. 

3 - Kati teminatı (6000) altı bin li
radır. 

4 - Evsaf ve ~artnamesi (200) iki yüz 
kuruş mukabilinde M.M.V. satın alma ko· 
misyonundan alınabilir. 

5 - Pazarlığa gireceklerin 2490 sayılı 
kanunun ikinci ve ücüncü maddelerinde 
gösterilen veııa.ik~e ve yukarda yazılı ka
ti teminatiyle birlikte ihale saatinde M. 
M. V. s:ıtınalma komisyonuna gelm-leri. 

___....l4939) 14933 
--~D~E~Nl~Z LEY AZIM 

Yatıh 

nazarı 

talebenin 
dikkatine 

Maarif Vekilliğinden 
1 - Kız ve erkek meslek okulların

daki parasız yatılı talebeden 9. Teşri
nievel. 1939 pazartesi sabahına kadar 
bulundukları okullara devama başla -
mıyanların kayıtları silinecektir. 

2 - Bu okullardaki paralı yatılı ta
lebeden gene aynı tarihe kadar okul -
lara devama başlamıyanların yerleri -
ne diğer istekliler alınacaktır. 

3 - Birinci ve ikinci maddelerdeki 
yazılı talebeden hastalığa müstenit 
mazereti olanlar varsa bunların da ay
nı tarihe kadar hastalıklarını doktor 
raporiyle tevsik etmeleri lazımdır. 

(4952) 14899 

Adile Melek hakkında 
Maarif Vekaletinden: 
Ankara kız lisesi almanca öğretme

ni Adile Melek tayin edildiği vazi
feye başlamadığından hakkında bir 
karar ittihazı için ilan tarıhinden iti
baren üç gün z:ırfmda müdafaasını 

göndermesi tebliğ makamına kaim ol
mak üzere ilan olunur. (4981) 14913 

IKTJSAT VEKALETİ 

Elb · se yaptınlacak 
lktısat Vekalet;nden : 
1 - Vekalet miistahdemleri ıçın 

(56) takım erkek elbisesi ile (3) ta -
kım tayyör ve (12) adet palto ile (1) 
adet manto diktirilecektir. 

müddetle açık pazarlığa konulmuı· 

tur. 

2 - Açık pazarlık ve ihale 12-10-
1939 tarihinde saat 16 da Ankara'da 
Bankalar caddesinde kain İnhisarlar 
idaresi binasında ve Başmüdür oda
sında toplanacak komisyonda yapıla
caktır. 

3 - Muhammen bedel 42i89 lira 70 
kuruş ve muvakkat teminat 3209 lira 
23 kuruştur. 

4 - İsteklilerin diplomalı Yüksek 
Mühendis veya Yüksek Mimar olma
ları, olmadıkları takdirde aynı evsafı 
haiz bir mütehassısı inşaatın sonuna 
ka&.ır daimi olarak iş başında bulun
duracaklarını noterlikten musaddak 
bir teahhüt kağıdı ile ilk evvel temin 
etmeleri ve en az otuz bin liralık in
şaat işlerini muvaffakiyetle yapmış 
olduklarına dair vesika ibraz etmele
ri lazımdır. 

5 - Yukarda yazılı vesaik ası11ariy
le birrr suretlerini açık pazarlık ve 
ihale gününden sekiz giin evveline 
kadar Ankara İnhisarlar Başmüdür
lüğüne ve yahut İstanbulda İnhisar
lar Umum Müdürlüğü Tuz fen şube· 
sine bizzat veya bilvasıta tevdi etmek 
suretiyle ayrıca fenni bir ehliyet ve· 
sikası almaları lazımdır. 

6 - Bu işe ait keşif, proje, fenni 
ve idari şartnameleri İstanbul'da Ka· 
bataş'da İnhisarlar Umum Müdürlü -
ğü levazım Müdürlüğünde ve Anka -
rada İnhisarlar Başmiidürlüğii Tuz 
Fen şubesinde bulunmakta ve istekli
lere 214 kuruş bedel mukabilinde ve 
rilmektedir. (4608) 146'18 

GÜMRÜK MUHAFAZA 

Sığır eti ah nacak 
Marmara Ouübahri K. Satın Alma Komisyonundan 

Cinsi 

Sığır eti 
Sıiır eti 

Kilosu 

94900 lznıit 
73000 Darıca 

167900 

Tahmin fiyatı 
Kuruş Sn. 

27 
27 

50 
50 

İlk teminltt 
Lira Kuru1 

1957 
1505 

32 
(i2 

l - Komutanlık kara birlikll"rinin ihtiya tından olup yukarıda miktan yazılı ııığır eti 
bir ıartnamedc ve kapalı :zarf usuliyle eksi tmeye konulmuştur. 

2 - Eksiltmesi 9 - 1. teşrin - 939 pazartesi günü saat 16 da lzmi-tte tersane kapısın
daki komisyon binasında yapılacaktır. 

3 - Şartnamesi, Ankarnda levazım dairesi reisliğinden, !stanbulda ıı;a.sımpa,ada ?z. 
Lv. satın alma komisyonundan ve komisyonumuzdan 231 kuruş mukabılınde alınabılır, 
Bu miktar et, bir ve yahut ayrı ayrı iki talibe ihale edılebilir. . • 

4 - Eksiltmeye iGtlrak edecek isteklilerin 2490 sayılı kanunun, bu ıııte .alak~dar ol_
duklarına dair istedi~! tic:ıret vesikalarını ve yl!karda hizalr.rında gos~e:ılen ~lk temı
natlariyle birlikte mezkılr kanunun tarifatı vechile tanzım edeceklerını tcklıf mek -
tuplarını muayyen gün ve saatten tam bir saat eveline kadar komisyon başkanlığına 
vermeleri. (7465 - 4766) 14733 

4 kalem yiyecek ah nacak 
ikinci Seyyar JanC!anna Taburu Satın Alma Komisyonu Bafkanlı· 

ğından : 
Tahmin Muvakkat 

.Miktarı 

Erzak cinsi Kilo 

Un 
Sığır eti 
Arpa 
Kuru ot 

120000 
30000 

300000 
200000 

bedeli 
Lira 

16500 
5400 

16860 
9240 

teminat 
Li. Kr. Eksiltme usulü ihale gün ve saat 

1237 50 Kapalı zarf per~embe 12-10·939 13 
14 
ıs 

16 

405 00 " ,. " 
1264 50 
693 00 ,, 

.. .. 
,, ,, 
.. 

ı - Tunceli vitayetiNazımiye kazasında bulunan 2. seyyar jandarma 
taburunun bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle satın alınacak dört 
kalem iaşe ve yem maodelcrinin cins ve miktarları ile diğer mallımat yuka

rıya yazılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleriyle yüzde yedi buçuk teminat miktarları hizaların

da gösterilmiştir . 
3 - Erzaka ait şartnameler tabur satın alma komisyonunda her zıuaaıa 

görülebilir. 
4 - Kapalı zarf usuliyle eksiltmesi yapılacak dört kalem erzakın .ihale 

gün ve saat hizalarında gösterilmiştir. 
5 - İsteklilerin her ka~em için tayin olunan gün ve saatlerde Nazımi· 

ycd~ki satınalrna komisyonunda h-ı.zır bulunmaları lazımdır. 

120.000 kilo pirin~ ahnacak 
M. M. V. Deniz levazım Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Tahmin edilen bedeli (34.'452) lira 

olan (120.000) kilo pirinç 19/1. Teşrin/ 
939 tarlhine ra&tlıyan perljembe günü sa· 
at 14.30 da kapalı zarfla alınacaktır. 

2 - Kostümlerin tahmin edilen di -
kiş bedeli (678) lira (50) kuruş olup 
muvakkat teminat parası (50) lira 
(89) kuruş ve paltoların tahmin edi -
len diki~ bedeli (91) lira ve muvakkat 
teminat parası (6) lira (83) kuruştur. 

Yazlık elbise al.nacak 
Gümrük Muhafaza Genel Ko

mutanlığı İstanbul Levazım Amirli
ği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Gümrük muhafaza teşkilatı e
ratı için satın alınacak 4.000 takım e
rat yazlık elbisenin 19. 9. 939 salı gü-

6 - Eksiltmeye girmek için kanunda yazılı prtları haiz olmak beledi
ye veya ticaret odalarından musaddak müteahhitlik vesikasını ibraz etmek 
mecburidir. 

7 - Muvakkat teminat makbuzlariyle teklif mektuplarının ihale zama
nından bir saat evvel makbuz mukabilinde komisyona verilmesi lazımdır. 

(4823) 14755 

2 - İlk teminatı 2583.90 lira olup şart
namesi her ıün komiı;yondan (173) kuruı; 
bedel mukabilinde alınabilir. 

3 - İsteklilerin 2490 saytlı kanunun 
tarifatı dahilinde tanzim edecekleri ka -
palı teklif mektuplarını en geç belli ıün 
ve utten bir saat evveline kadar Kasım
pa&a'da bulunan komisyon başkanlı~ına 
makbuz mukabilinde vermeleri. (7721) 

(4926) 14930 

ASKERi f ABRlKALAR 
60 ro 

alınacak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
60 ton döküm koku Askeri Fabrikalar U
mum Müdürlüğü Merkez Satınalma ko
misyonunca 13-10.9i9 cuma günü saat 14 
te pazarlıkla. ihale edilecektir. Sartns.me 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (225) lira 
ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. madde
lerindeki vesaikle komisyoncu olmadıkla
rına ve bu işle alakadar tüccardan olduk
larına dair Ticaret odasr vesikaıiyle mez
kur gün ve saatte komisyona müracaatla-
rL (4919) 14863 

LEVAZIM AMİRLİGİ 

Hesap memuru İhsan hakkında 

3 - Pazarlık 6. 10. 939 tarihine te
sadüf eden cuma günü saat (10) da 
vekalet satın alma komisyonunda ya
pılacaktır. 

4 - Taliplerin şartnameyi görmek 
ve % 7,5 muvakkat teminat paralarını 
yatırmak üzere levazım müdürlüğüne 
müracaatları ilan olunur. 

(4975) 14909 

~•'"run<·rv ur INl·.lf~ARL.ı\R V. 

Bir memur alınacak 
Gümrük ve inhisarlar Vekaletin

den: 
1 - Seferberlik şubesi müdürlü -

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

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

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

Konya Tümen sorgu Hakimli- Jeraküm havuzlar1 yapllr1lacak 
ğinden : 

934 yılında Karaman piyade alayında 
ve 936 yılında Konyadaki piyade alayında 
ücretle istihdm edilen hesap memuru İh
sanın ikametgahı vo halen nerede bulun
du~u meı;hul bulunduğundan derhal Kon
yadaki tiimcn aorgu hakimliğine miiracaat 
etmesi veya sarih adresini bildirmesi ak
si takdirde hakkında alikeri muhakeme u
sulü kanununun 216 er maddesinin tatbik 

Ankara inhisarlar BaımüdürlÜ· 
ğünden : 

1 - Coğul tuzlasında dört teraküm 
havuzu inşaatı i§inin kapalı zarf usu
liyle yapılan eksiltmesine talip çık

madığından bermucibi kanun bir ay 
edileceği lüzumu ilin olunur. (4847) 14804 .__ _____ _ 

Yulaf alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 
1 - Çanakkale müstahkem mevki birlikleri ihtiyacı için aşağıda cins ve miktar· 

!arı yazılı yulaflar satın alınacs.ktır. 
2 - Her kıtanın ihalesi hizalarında röıterilen gün ve saatlerde müstahkem ınev

ki satınalma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - İsteklilerin mezkur tarihlerde teminat akçeleri ve 2490 sayılı kanunda yazılı 

vesaikle birlikte muayyen gün ve saatlerde komisyona mtiracaatlan. 

Garnizon 

Ezine P. A. 
Kilitbahir 
Geyikli 
Eceabat 
Ezine Top. 

Kilo 

80000 
216000 

72000 
360000 
763000 

M. Teminatı 
M. Bedeli Tutarr 

Ku. Sa. Lira. K. Lira K. İhale Ta. ve Ş. gün saat 

4 50 270 00 
4 so 729 00 
4 50 246 00 
4 50 1215 00 
4 50 2S7S 12 

3600 00 
9720 00 
3280 00 

16200 00 
34335 00 

16-10-939 Pa. erte. 10 Açık 
16.10-939 ıı Ka. Zarf 
16-10-939 ·:. ıo,5 Açık 
17-10-939 Salı 10,5 K. Z. 
17-10-939 ., 11,S K. Z. 

(4848} 14833 

Muhtelif yiyecek alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 
l - İskenderun garnizonundaki birlikler ihtiyacı için aşaftda cins ve miktarları 

yazılı iase maddeleri kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. tahmini fiys.tiyle muvak· 
kat teminatları hizalarındadır. 

2 - M ev addı iatcnin evsafı ve testim yerleri şartnamelerinde yazılıdır. 
3 - İstekliler şartnameleri görmek için Ankara ve İstanbulda levazım amirlik 

!eri aatınalma komisyonlariyle İııken.derunda alay satınalma komisyonuna müracaat 
edeceklerdir. • 

4 - İhale Erzakların hizalarında gösterilen gün ve saatlerde lskenderunda aske· 
ri satınalma komisyonunda yapılacaktır. 

nü saat 15 deki kapalı zarfla eksiltme- --------------------------
sine talip ç1kmadığından 17. 10. 939 JANDARMA 
sah günü saat 15 de kapalı 7.arfla ye - -------------------------
niden eksiltmesi yapılacaktır. 

ı - Tahmini tutarı 21,000 liradır. 

Ve ilk teminatı 1575 liradır. 

3 - Evsaf ve ~artname komisyon
dadır. 

4 - f steklflerin eksiltme saatinden 
_ ....... 1~....,,. 1 ....... ..ı--- "=LA..C\/'lı ... -:,,~ı, \ca -

nunun tarifi veçhile hazırlıyacaklan 

teklif mektuplarını Galata Rıhtım cad 
desi Veli Alemdar han ikinci kattaki 
komisyona vermeleri (7639) 14816 

ZiRAAT VEKALETi 

80.000 kilo arpa ahnacak 
Etlikte Veteriner Bakteriyoloji 

ve Seroloji Müesaeaee.i Direktörlü· 
ğünden : 

Astarllk bez olanacak 
Taksim Ayaapatada latanbul 

Jandarma Satın Alma Komisyonun· 
dan : 

1 - Seksen dörtbin metre astarlık 
ve çamaşırlık beyaz ve on bin be§ yüz 
metre astarlık kurşuni yerli bez kapa
lı zarf eksiltmesiyle satın alınacak ve 
eksiltmesi 5 birinci teşrin 939 tarihine 
rastlıyan perşembe günü aaat on beş
te Taksim • Ayaspaşada on aekfrinci 
jandarma mıntakası komutanlığı bina 
sındaki komisyonumuzda yapılacak • 
tır. 

2 - Her iki cinsin bir istekliye iha· 
lesi mukarrer olan bu bezlerin mu • 
hammen bedeli yirmi üç bin doku.ı 
yüz kırk ve ilk teminatı bin yedi yilz 
doksan be§ lira elli kuruştur. 

1 - Müessesenin serom hayvanatı 3 - Şart kağıdı her gün komisyon-
için asgari 60,000 azami 80,000 kilo da görülebilir. Veya parasız a.lınabi -
arpa açık eksiltmeye konulmuştur, lir, 

2 - Tahmin edilen bedeli 4,000 li· 4 - lsteklil .ı.ı İstanbul levazım 
radır. amirliği muhasebeciliği veznesine ya-

3 - Muvakkat teminatı (300) lira tıracakları ilk teminat makbuzu veya 
olup Banka mektubu veya vezne mak- banka kefalet mektubu ve tart kliğı • 
buz h · t h ·ı· t · t la ak dında yazılı sair belgeleri de ihtiva e· ve azıne a vı ı emına o r . 
kab 1 d ·ı· y 1 tah ·11 d k decek olan teklıf mektuplarını eksilt-u e ı ır. a nız vı er e ma - . . 
bu k b·ı· h · t 1• d'l me saatınden hır saat eveline kadar z mu a ı ı azıneye es ım e ı e- . 
cckt. komısyonumuzda bulundurmaları la-

~ d ( zım ır. 7308-4647) 14653 
4 - İhalesi 6-10-939 cuma glinü sa- · 

at 15 tedir. Buna ait şartname mlies
sese direktörlilğünden bedelsiz ola -
rak verilir. 

D. DEM1RYOLLARI 

Baku izole tel ıhnacak 5 - 2490 sayılı kanunda yazılı şart· 
ları haiz olan isteklilerin muayyen o
lan gün ve saatte Ziraat Vekaleti mu-
hasebe müdürlüğünde müteşekkil sa- D. D. Yollan Satm Alma Komiıı· 

yonundan : tın alma komisyonuna müracaat etme-
leri. (4604) 14587 

NAFIA VEKALETİ 

Mahruti ~adn allnacak 
Nafıa Vekaletinden : 

17-10-939 salı günü saat 11 de Anka

rada Nafıa Vekaleti binası içinde mal

zeme MüdUrlUğü odasında toplanan 

malzeme eksiltme komisyonunda cem· 

an (5950) lira muhammen bedelli Hay· 

darpaşa'da teslim şartiyle 70 adet gü
neşlikti mahruti yerli çadırın kapalı 
zarf usulü ile eksiltmesi yapılacaktır. 

. 
Muhammen bedeli 2050 lira olan a • 

şağıda miktar e ebadı yazılı 3 kalem 
bakır izole teller 10. 10. 1939 salı gü -
nü saat 15,30 da açık eksiltme usulü 
ile Ankara'da idare binasında satın a
lınacaktır. 

Bu işe girmek isteyenlerin 153,?5 li
ralık muvakkat teminat ile kanunun ta 
yin ettiği vesikaları hamilen eksiltme 
saatine kadar komisyonda isbat vücut 
etmeleri lazımdır. 
Şartname Ankara'da malzeme daire-

sinde görülebilir. (4773) 

İsmi Miktarı Met. 

Bakır izole tel 1,5 m/m 
.. .. .. 2,5 .. 
"., ,,6" 

20.000 
7.000 
4.000 

ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara
da malzeme dairesinde, Haydarpapda 
tesellüm ve sevk ıefliğinden dağıtıl~ 
caktır. (4815) 14813 

~önmem\~ kite~ ahnatak 
D. D. Yollan Satm Alma Kamia

yonundan : 

Muhammen bedeli 8400 lira olan 
yüksek kalitede 700 ton sönmemiı ki
reç 16-10-1939 pazartesi günü aaat 
15.30 da kapalı z.arf usulü ile Ankara
da idare binasında satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin 630 lira
lık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa
da tesellüm ve sevk ıefliiinden dağı
tılacaktır. 

(4885) ı 14887 

işaret çivisi alınacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komİa• 

yonundan : 

Muhammen bedeli 7300 lira olan 
730.000 adet rakamlı işaret çivisi 16-l ı 
-1939 perşembe günü saat 15.30 da ka
palı zarf usulü ile Ankarada idare bi
nasında satın alınacaktır. 

Bu i11e girmek istiyenlerin 547,50 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve teklifleri ay
nı gün saat 14.30 a kadar komisyon re
isliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinden, Haydarpaşa -
da tesellüm ve sevk şefliğinden dağı
tılacaktır. (4889) 14888 

Lokomotif metali ve kalay 

ahna<ak 
D. D. Yollan Satın Alma Komi.

yonundan : 

5 - Teklif mektupları 23-10°939 günü saat 9 karlar İskenderunda satınalma ko· 
misyonuna makbuz muks.bilinde verilmis olmalıdır. Bu saatten sonra mektup kabul 

Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
bedelsiz olarak malzeme Müdürlüğün

kon.ul- den alınabilir. 
edilmez. 

6 - Şartnamenin 4. maddesinde istenilen vesikalar muvakkat teminatın 
dıığ;u zarf içerisinde konulmalıdır. 

14778 

Metal izabe o<aaı alınacak 

Muhammen bedeli 309.644.79 lira o
lan 200 ton lokomotif metali ile mu
hammen bedeli 72.153,10 lira olan 50 
ton külçe kalay 17 ikinci teşrin 1939 
cuma günü saat 15.30 da kapalı zarf 
usuliyle ve ayrı ayrı ihale edilmek ü
zere Ankara'da İdare binasında ıatın 
alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin metal i
çin 16.135.79 ve kalay için 4.857.66 Ji. 
ralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14.30 ı kadar komisyon 
reisiliğine vermeleri lazımdır. 

Miktarı Tahmin bedel. Muvakkat teminat 
Cir16i Kilo Lira K. Lira Kr. 

---·- ----
Ekmek 1162000 104580 00 7844 00 
Sıiır eti 195300 39060 00 2930 00 
Sadeyağı 22400 23520 00 1764 00 
Kuru ot 887000 31045 00 2328 00 
Yulaf 1133000 62315 00 4674 00 

Tarih 
hale 1 saat 

23-10-939 g 
23-10-939 11 
23-10-939 14 
23-10-939 16 
24-10-939 9 

(4858) 14835 

" 
" 
" 
" .. 

Muvakkat teminat (446.25) liradır. 

İsteklilerin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve şartnamesinde ya· 
zıh vesikalarla birlikte ayni gün saat 
10 a kadar makbuz mukabilinde ko -
misyona verm~leri lhımdır. 

~4951) 14936 

D. D. Yolları Satın Alma Komis
yonundan : 

Muhammen bedeli 2500 lira olan bir 
adet metal izabe ocağı 16. 11. 1939 per 
şembe günü saat 15 tc kapalı zarf usu
lü ile Ankara'da idare binasında satın 
alınacaktır. 

Bu i§e girmek iıteyenlerin 187.50 li-

Şartnameler 361 kuruşa Ankara ve 
HaydarJ>aıa veznelerinde satılaıakta-
dır. 4868) \4929 
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Ank:u3 Valiliğinin 19.9.1939 tarih ve 10 797 sayılı ilmühaberi ilo E t i Palfflntalt sa
lonunda teııig cdilmie olan (Türk Satranç Kolii.bil) nün aııa nlzamnaıne'i ve idare 
heyeti aşa~ıria yazıdır ~ 

l d<lc 1 - Ankarada (Türk Satranç Ku • rafıDdan imza edilerek muhafaza olunur. 
ıı;., " adlı bir cenı.i· .t teşkil edilmi~tir. Cemiyetin ana. nizamnamesinin tıdlli &n· 

Madde 2 - Cemiyetin mevzu .-e gayes:, calc mumi heyet nrariyle olur. 
Tı.ırk 11atr.ıncçılıi;ıı:ıt y:ıym;ık ve yillıselt • Madde a - Gerek yıllılr içtimalarda. ge
m k ~atra:ı amn:ör!eri arıııuıda milAba • rck niumnamcnin t•dili veya cemiyetin 
k lu tertip ve birincilikler cııbit etmek • feshi i:İbi ievkalidc hallerde toplantının 
t:r. yeri, giınü saati ve ruzn.amesindeki mad • 

P!addc 3 - Cemiyetin rnUe5sia ılz lan ı deler en az üç g'ila eve! iki g:ızett' ile ilin 
as,.ğıda }'llzılı ır : olunur. •roplantı her hu gi bir M."beple re· 

ı - Tiırkiyc tcb~asından Hafü Fikret/ ri bırakıldığı takdirde aynı suretle tekrar 
'K a · • Terb iye E ..atitüsü muallimi) il.in yapılır. 
I;ıklır c:ıd esi MoaUimler sokağı Ş;ın. -- 1DARE REYET1 --
Y !dır. Apart, No: 10 M dde g - idare heye l bcı ki~iden mü-

2 - T ürkiye tcbusından Ariz Alryıirek rck ep olmak üı.ere her yıl umumi heyet 
(Er:ı:unım s:ıylı.vr) Khrm Ön•lp caddni tarafından intihap oluaar. Hlı: yılm ·dare 

o. 20 heyeti cemiyetin miirsııiıı -znıarıdır. İdare 
- Türkiye •cbaa ıncm İsmet Berkit heyeti kı:nd · aralaruıda bir reis, bir reis 

(V ktfiar umum mtıdü mu vıni) Auıturk vekil! ve bir {muha ip • ve:ıncdar) intihap 
A: nı A:rm Apart. No. eder, Asgari mUzakere nisabı uç!ür. Ek-

4 - Tür~· Ye tc sından Celil ~kfürek seriyetle de lıarar verilebilir. İdare beye: 
(Ankara Tıaret Odası Umumt ki ıbı) Ye ti cemiyete ait mllllmeleleri tedvir, re mı 
r.• enir Y eıııgun sob!c Gupgijp aııar•manı ve huııusi i,lerde cemiyeti temsıl eder. 
N o. 2 . • • --VARfDAT--

S :- Tüt"Jclye .te~as~a~ .Raıf Yu~akul Mııdde ıo _ Azanın her birinden yılda 
(İn~ı. ,rla; v-:,ka.ıı: . ı g'!mrukler te.tkık ,u- en az alu lira aidat almır. Umumi heyet 
bcsı ıkıncı mudliru) Sih vc-kiletı kar ı · karariyle bu miktar yılda 11 ıtmı lil"llyı geç 
nndı B hkçı apat" m "I o. 6 mcmck üzere Jc ştirUebilir. Cemiyet, te· 

-- 1'.Z ' P -- bcrrular bbul ve usalüoı: t~v[ik il mÜ· 
ıı~rnı bit!rmis ve samerder tertip ı:deuilir. 

t .cui ha ·!arına sılı'p ol;ın tlirk vatan • - DF.FTI.RLER VE DOSY .LAR -
an ceıı:ıiycte .lla k yJo'un.:ıbil!r. Aza - Mailde 11 - İıfare heyetf a$:ıirdııki def· 

•r ia ır le.-i 7. m.-ııı ccmiye en çıkwbil • terleri tutar: 
r.-. :. e 5~. ı: ttirler. Azadan her hangi A) Aza de1tcrl: Cemiyete girenlerin hü 
r.ı ·nin C 'llll'C en ıkanlabiJ::nesİ haklı se· Vİ)'ctlcri, gin~ tarilıfcri BYlık Ve yıllık pa• 
t •p!erc bir.un ancak umumf heyet kara • ra taahhüJlcri bu dcit erc yazılır. 
r • olıı r. Cemiyet fahri aza kayıt ve fah- B) Karar defteri: 1dar-c heyetinin karar 
ri reis in ihap cde'b\ lir. ları t.ar"h ve numara sırniyle bu deftere 

1' ad c .> - Umumi heyet, cemi,.ette ka. Y:1~ılrr ve. kararlann alu azaların im.ıala-
yıtlı olan ve aidat• n borçlu bulunmıyan rıv e tC!~dık olun~r. . • 
ıı •anın toplarunasiyle teşt'kkiıl eder. Top- C) Cici~ ve. eıden evrak ~ef erlerı. ı:e
lıuınu 7ılrla bir kere birinci Cllrlnin ilk haf len ~e gondcrı!cn evrak tarih ve nııuıara 
t:uında cemiyet merkeı: ı nde yapılır. tJmu- sırasıyle bu ıleıter.!ere kayıd ve Relen .. ev-

t heyet, idare heyetinin ı zum gorece i rakın ası.llırı ve. gondedlcn evrakın mua · 
fevk la c ballerile iç ·maa divet oluna • veddı:len bu tarıb ve numaralin altınJs 

u ı; us 
2-10-19 !) 

DEVLET ORMAN İŞ. 

Kereste, kömür saire sahJı 
Ankara Vilayet Orman Çevirge 

MüdüT'lüğünden : 

görmek istiyenlerin her gWı Kncll • ı 
men kalemine ve isteklilerin de 
6-10-939 cuma günü saat 10.30 da Be
lediye Encümenine müracaatları. 

(4944) 14934 

Onnan idaresi dcpolannda ve köy. 
lerde bulunan 931 adede muadil 31 
metre mikap 907 desimetre mikap ma
mul çam k~restelcrinin beher metre 
mikabı 15-25 liradan ve 2540 kilo ka
rışık kömürün beher kilosu 2 kuru§
tan 1040 kilo çıranın beher kilosu 2 
kuruştan ve 50 adet çam sepetinin 
beher adedi 2 kuruştan olmak üzeı-e 
17-9-939 tarihinden '4-10-939 tarihine 
kadar açık aı-tırmaya konulmuştur. 

ı - Artırma 4-10-939 tarihine mil
sadü çar amba günü saat 15 dedir. 

2 - Emvalin mecmuunun % 7.5 te• 
minat bedeli 45 lira 92 kuru tur. 

3 - Artırma Ankara vilayet orman 
çevhge müdürlüğü binasında teşek
kül edecek komisyon tarafından yapı
lacaktır. 

Taliplerin yevmi mezkilrda teminat 
akçeleri makbuılariyle komi&yona 
müracaat etmeleri ve satı~ şeraitini 
görmek ve öğrenmek istiyenlerin or
man müdürlüğüne müra:caatlan ilan 
olunur. (4657) 14600 

ANKARA V ALlUCt 

Tômira t yaptırılacak 
Ank ra Valilii(inden : 
S36 lira muhammen bedelle mer-

3 nevı yağ af anacak 
Ankara Belediye~inden : 

1 - Otobüs idaresi için alınacak o
lan 20 ton A ve 20 ton B marka yağ i
le 5-7 ton valvalin yağının talip çık
mamaslna binaen bir ay içinde pazar
lıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeJl (10.760) li
radır. 

3 - Temin.at (1614) liradır. 
4 - Şartname ve ııairesini görmek 

istiyenlerin her gün enclimen kalemi
ne ve isteklilerin de 26-10-939 per • 
şembe günü aaat 10.30 a kadar her sa
lı ve cuma günleri keza 10.30 da Bele
diye Encü~nine müı-acaatler. 

{49<ı5) 14935 

s tılık on koz 
Ankara Belediy~•i lırıar Müdür

lüğünden : 
Duatepedc kadastronun 285 inci a

dasının 37 numaralı panelindeki ah • 
şap hanenin ıs lira muhammen bedelli 
enkazına talip zuhur etmediğinden 
17-10-939 salı günü saat 15 de ihalesi 
yaptlmak üzere müzavede müddetinin 
biı- hafta emdit edildiği ilan olunur. 

(4992) 14940 

S 
' 
k 

1 

Kiral!k oda ·Aile nezdinde bir 
ah 1 : bayan için korı!u 1 oda 25 liraya. 

Yeni~ehir Kazı:)zalp Cad. Kemal> Satılık apartman - Maltepedı: as • Ap. Kapıcıya rncaat. 3600 
falt yol üzerinde gayet havadar bir a-
partman satıhktır. Sanayi Cad. No. Kiralık ev ~ni~ehirde Karanfil 
82 Tel: 1953 3613 sokağında 33 nı'rah 7 odalı ve kal 

Satılsf( - Ucuz analar istasyor. ar- rifcrli hah e içe konforlu bir ev 
kasında a falt üzerinde Sanayi cadde- kiralıktır. Evde bekçiye müracaat. 
si No. 82 Tel: 1953 3614 3601 

Satilıls: apartmanlar - Atatürk bulva 
rı üzerinde irat getirir muhtelif apart
manlar satılıktır. Sanayi Cad. No. 82 
Tel: 1953 3615 

Acele :atılrk - 1 i ev bir arsa ka
sap ve bakkaliye dükkam. Müracaat: 
Demirli Bahçede bakkal Adil Pe§in 

3619 
Acele Ut.ılık ve liralrk - Balı(eliev. 

ler: B. 4 Jl~mck. yat , misafir odal;ın 
~yaai)·le t<tm dö t-li acele kiralık ve sııtı-
lılctır, Telefon: 2316. 3621 

Satılık - 38 model 13.S bcygiı- ku
vetinde sepetli Harley Davitson mar
kalı motosiklet acele satılıktır. Mifra-
caat 3 80 den 25 Tank 3e25 

Kiralı < : 

Kiralık daı're Nafıa Bakanlığı 
karşısında otobidurağında Özgen 
Ap. kalorifer verkeli garajlı, ga -
rajsız dört oda ınü temilatı. Kapı· 
cıya müracaat. 36lr 

Kira/Jk - Ba~j evlerde bilyiik 
tip kaloriferli 91o.Iu ev kirahktır, 

Bir bayana ki~ oda - Aile ya -
nında. Bakanlıklkarşı ında bttyü 
bir oda (2 inci k 18 liraya Tel ı 
1440 Fevzi. 5622 
Kiralık müstakil - ~ cmreMı. 

pembe tip1trdcn 8fo. alu oda ımlı 
bah.;e Telefon 3Mleıı al ıutmaM t.. 
tenecck . 36'1. 

Kiralık - Dikmt fe'V'blido ......_ 
ralı e odalı bdlı bı ç~i 52 o. la 
ev 30 lira. 

Müracaat: Dilan ahveıd, B • e-
ya tçindekilcr. 3t3S 

Kir/ık Ap. - 4 < hol, lıoaforn 
re . Maltepe a~faltı. ' · Jllo. S7 sör• 
mek için idıvJc:kile"'öıilşmck İçm Teılı. bi •c ı:! ı;;:bl cemiyet iızasınrn ,n :ı be te dosyaların.da htfzolun.ur. . 

b •r nin ceıs ve)·a vekilinin vaki olacak u ,D> Varidat "..e . arüy t de!terlerı: Ce -
J bi ile de toplanabilir. !ı;timıda harır bu- mıyet alınan butun paraların alınd~klar~ 
ltonanlar anla ılınak ii.:ere yoklama y;ı.pıl _ ve sarfol~nan para.lamı. da venl?ıkle;ı 
dıkan sonra mür.akere !~in bir reis, ve bir Y.erlıı.r !!llrth o~rak b,u dcıte~lerde ıı:o ert
rei vekili He iki klitip secilir. lır. İdare heyetı c mıyct nrıdatmı dip ko. 

kez Albayrak, İstiklc.ıl ilkokullarının KAZALAR 
tamiri açık eksiltmeye konulmuş ve, --- ----·-- ----- - 
vakti muayyeninde encümende hiç 

l{iralık - Konforlu 4 geniş oda hol 
ofis banyo su elektrik havagazı Mal
tepe Uludağ sokak sayı 7 1 ci kat Mal. 
tepe bakkalı Abdullaha müracaat. 

3437 

1616 3631' 

Kiralık. - 37 li Öncebecldo ~ 
mektccple mü! iye lı arkasmda Bag • • 
turlar !!Oka · nda. v bakkal Jo 

Madde 6 - Umumi heyet muayyen o- c~lı ve milseleel numıırah malthu:ı: muka • 
lan günde hazır bulunan 1zanın ittirakiy bılındt. ~lır ve masraflannr ll!üsbıt evrak 
le mlizakera yapar ve yandan bir fazlası • muka~ıli~c yapar. Makbıu dıp koçan an 

• ·1 L- ı K ı ·· k ve milsbıt evrak IJl:l hır. n !'l_ ~eyı ı e ıuınır vtr r. arar arın orne • E) (Y 11 k lan ) v (H ahı icat") !er len ı tlmııda hazır bulunmıyan haya ve . 1 1 P ço e eıı ı 
b Lanna teblig için cemiyet merkeziıı- ayrı bır deftere kayıt ve muhııfa:ı:a olu -
de bir ııy .ısılı tutulur, nur. 

.taddc 7 - Umumi heyet aş;ıfıdalı:i hu • Madde 12 - Ccmıiyetin hetıapJarr umumi 
ıu.oı 'ıın müzakue ve tetkik eJer : heyet tarafından int ihap olıır.acak hesap 

A)td r e heyeti raporu. müfettişleri marifetiyle kontrol edilir. 
B) ldııre heyctinın bir senelik muarnc • -- CF.MİYETfN FESHİ --

1 ı hakkında hesap mufcttişlednin raporu MadJ~ 13 - C miyetin kendi kendıni 
C > Gel celt yılı butçe ·inin tasdiki feshetme ·, umıuni heyete i:;tirilr hakkını 
Ç) Ycnl idare heyetinin ve hesap mü • taşıyan azadan en Bil !içte ilclstnin buzu • 

Cetti !enni:ı intihabı riyle miinkere olunur. Bu ekserlytt 
D) İda•e heyeti tarafmdan ruzn me- temin olunmazsa talik ve ilin 0)1111.1. 

y• konulan maddeler. cak ba~ ıründe topl11naıı i.zanm sayısı 
E) Mevcut uanın yirmide biri tıırıFın- ne olurıııı olsun fe hi hakkında müzakere 

dan ru.ıınameye lronulması teklif \'C ıımıı - yapılır. Ancak bu talı:dırde fe11ih karan 
mi heyetçe m!lı'ıı.keresl tensip olunan sair verilebilmek için mevcut izanm üçte iki • 
hu&USl:ır, sinin reyi şarttır. 

Umumi heyetin ınilzııkere zabıt! n ve Madde l~ - Cemiyetin fe&b:i halinde 
b.nr rı rei"I ve reis vekili ile lı:ltipkr ta. mallan Kızılay cemiyetine devrolunur. 

Dünyanın en eski ve en eyi hra, bıçağ1d1J' 

A kar 'd sattı deposu • K 1 G 1 T Ç 1 M. NE D İM İ REN GÜN 
Yeni hal No: 1. 59 Ti: 2246 1343 

Ele trik tesisatı için 
mütaahhil ar myor 

Marmaris Belediyesin.den : 

KiTalık - Bahçe iç.inde müstakil 
ev. İki oda bir hol. su dahil 37 lit"a. 
Yenişehir son durak Adakale cadde-
si 18/ l Telefon 3753 3438 

sında ~2 N. 4 oda hil. 3639 

Ac~le kirll/rk - ·~ Dikmen c J. 
inr sok k. No. 3.A 3 oda 1 hol haV1!
gaı:ı, elektrik, ııa da lçindelcilere mlirıı-
caat. 3640 

bfr talip zuhuı- etmcdiginden bir ay 
müddetle 4/ IX/ 1939 tarihinden iti 
baren pazarlı"a konulmuştur istekli
lerin her paı:artesi ve perşemht günle
ri saat ıs de Vilayet Daimi encüme
nine ve teminat akçelerini Hususi 
muhasebe müdüdtiğü veznesine ya-
tırmaları, (4539) 14523 

Tômirat yoptırılo ccık 
Ankara Valiliğinden : 

945 lira 2 kumş muhammen bedel
le İsmet İnönü ve ulus ilkokullarının 
tamiri açık eksiltmeye konulmuı ve 
vakti muayyeninde encümende hiç bir 
talib zuhuı- etmediğinden bir ay aıüd
detle 4/ IX/ 1939 tarihinden itibilren 
pazarlığa konulmuştur. İsteklilerin 
her pa7.artesi ve per mebe günleri sa
at 15 de Vilayet daimi encümenine ve 
teminat akçelerini husu i muhasebe 
müdürlüğü veznesine yattnnalan. 

1 - Marmari helediyesinin nafıa 
Vekaletinden musaddak ıssı 7 lira 50 
kuruş keşif bedelli bidro elektrik tesi
satı 25. 9. 939 tarihinden itibaren 45 
gün müddetle ve kapalı zat"f usuliyle 
münakasaya çıkanlmıştıı-. 

2 - Umumi in aat ihale tarihinden 
itibaren altı ay zarfında proje şaı-tna
me ve keşifnamcsi mucibince ikmal e
dilmiş olacaktır. 

Kiralık Daireler - Bakanlıklar kar 
şısında Kaı-anfil ve Bilge sokağı kö
esindeki apartmanda heı- türliı kon

foru havi daireleı-. Kapıcıya müraca-
at. 344-0 

Kiralık daire - Yeni ebir İsmet 
İnönü caddesi son otobüs durak 28 
numaralı Sune ı Apartmanında beş 
büyük ve bir hizmetçi odası, kalorifer 
yaz kış daimi sıcak su her tarafı paı-
ke döşeli tam konforlu daireden maa
da iki garaj kiraJıktıı-. Kapıcıya mü-

Kirahlc - Büyük bilyeli od:ı. kalo
rifer. telefoıı. ıcak . Havıızbaoı. Soy
sal Ap. Kapı 1, dair, tekfon 2315. 

3644 
D>l!Vrea KirahJr.tır Etlik bağı cacıl 

yolu.ıı.da 4 odalı, mu a dö eli su.lu lı • 
vadıır maıı:but bir <:'\ liradır. 1062 den 
Nevzat Anbarcıya Dtcaat. 3 S 

A.!:.? ' 

ANKARA BELEDlYESt 

Kiralık depo 
Ankarll Belediyesinden ı 

ı - 30. 9. 939 günü kira müddeti 
bitecek olan istasyonda belediyeye a
it odun ve kömür deposu 31. 5. 941 ta· 
ribiae kadaı- kiraya verilmek Uzere a· 
çık artırmıya konulmuştur. 

2 - Muhammen bedeli (900) lira -
dır . 

3 - Teminat (67,50) liradır. 
4 - Şaı-tnamesini görmek isteyen • 

terin her gün encümen kalemine ve 

3 - Bu işe aH teminatı muvakkata 
bedeli (1163) lira (84) kuruştur. 

4 - 1steklilerin asgari (15000) lira
lık elektrik tesisatı yaptıklarına dair 
ehliyeti fenniye vesikasl ibraz etmele
ri şarttır. 

5 - !hale 10. 11. 939 günil saat 15. 
faca~tır. 

6 - İsteklilerin 2490 sayıh arttıı- • 
ma ve eksiltme kanununda yauh şera
it dairesinde teklif mektuplarını tan· 
zim ite ihale komisyonuna vcnnı:leI"i 
lazımdır. 

7 - Bu i e ait evrakı fenniye 150 
kuruş mukabilinde Marnıads beledi -
sinden alınabilir. Bu hususta fazla 
malUrnat isteyenler Marmaris beledi
yesine müracaat ederler. 

8 - Münakasaya taahhütlü posta 
ınektuplariyle de iştirak edilebilit", 
bu hususta vukubulacak taabhürden 
ınetıuliyet kabul edilmez. 14941 

isteklileı-in de 13. ıo . .939 cuma günü ~lllllll l llll ll ll ll ll lllll llllUlllll H!:, 

saat 10.30 da belediye encümenine mü· : Daktı" lo kursu : 
racaatları. (4855) 14809 : _ - -Beton k mer y ptırllaca 

Ankara Belediyesinden : 
ı - Akköprüde iki numaralı fidan

lığın içinden geçen kanal üzerine ko
nulmasına lüzum görülen 20 metre u
zunluğıında ve 0.80 metre genişliğin
de beton kemer pazarlıkla yaptırıla-
caktır. 

2 - Muhammen bedel (450.24) lira
d ır. 

3 - Teminat (67.54) liradu. 
4 - Keşif, kroki ve şartnamesini 

63 üncü devresine ilk teş : 
- rinin ilk haftasında : 
: lıaşlıyacaktır. Tahsil aranmak • E 
E aızın herkes alınır. (BİR) ay • : 
E da diploma verilir. Belediye Sl- E 
: rasm<la Hanef apartmanı No. : 
: 4 Tel; 3714 
., ı 11111111111111111ua11111il1111111111,.. 

U L US - 20. inçi yıl. - No: 6526 

İmtiyaz Sahibi 

lskender Artun 

racaat. 3469 
Kir lılc - Mobilyaıaız güzel bi, oda blr 

bay kin kiralıktı.-. Y. Gehir lsmet İnönii 
Cad. Loı:an alanı Emciler sokak No. 71. 

3480 
Kiralık kaloriferli daire - Yeni~e

hir, İzmir caddesi Na. 10; 5 oda, ay
nca büyi,! l, hizmet i ve &and k 

Kiralık daireler - Yenişehir De
mirtepe Urunç sokak No. 2/1 apart
manda 4 er oda altlı listlü büro olarak 
da kullamlabllir. Her zaman görülür. 
Tel: 1348 3518 
Kiralık - 1smct İnönü caddesi 37 

miistakil vllla ·muntazam ağaçlı bah
çe içinde iki büyük salon bir büro üç 
yatak odasL iki hizmetçi odası sandık 
odası çamaşırlık kömürlük - garaj • 
lüks tarzı inşa - kalorifer, şömine -
parke - büyük çift pencereler - zil • 
Telefon • anten bilciimle sair konfor 
Ti: 1900 3519 

Kiralık oda - Bayan için aile ya· 
nında c yalı eşya ız banyolu, Taşhan 
civarı apda. müracaat Tel; 1054 Hüs-
nü. 3574 
Kiralık konforlu odalar - İnhisar 

müdürlüğü arkasındaki köşede yapı • 
lan Pansiyon Palaa'ta kalorifer, sıcak 
soğuk su, Radyo ve Telefonu her fi • 
yatta kiralıkodalar. 3585 

Kiralık - Kavaklıdere Güven koo
peratif evlerinin ön cepesinde ve yul a 
rısında dört ve a~ağı katında üç ouayı 
ve geni salonu ve çamaşırlık ve tele
fonu ve her türlü konforu havi otobü
se bir dakika mesafede bir numaralı 
ev mü·ait eraitle kiralıkttr. Taliple . 
rin 2733 - 3767 numaraya müracaatla • 

Kir.1/ıt - Po«taned. 54 Eııen Aı>art
mzıı ticaret odıısı Yada. 2 ve 4 odalı 
daireler. 3646 

Kira/il kat - Gcırıı oda v. ı~ 1&.bit ı 
ıardrop 1 büfe, her 'il konfor cihac vo 
te11i tı, fevl:al6.de ret. lç b&kAnlık 
lı:arııısı Kızılırmak 504 Tel. 604Ş 7 

Kiralık odR - BaJ için alle ne.adin. 
do b;ınyola &'iizel hl!lu Işıklar aad. 
Necati okulu yanmdio. 23 Uğur Ap. 
daire 2 içindekilere ııa~at. 3650 

KfrJılıt - Samıııır.ııı u bey ma. 
hoılleai ok ok k No · ' hii .n' Jr o 1 
Jft,.. '"» 1.. •... _ ............ ....FJ}ii----. ı;sı-· 
uc~dur. 3 

Acele Kiralık - :Girıepe :srıı~ .. ~ 
da büyük S oda l ı; 2 })ol .,.,... ~ 
ğuk lilllu, kalorifeı li lforlu dair

6
0.
52 Tl: 3295 3 

Kira/ile - ven. .ı giiaeşli_~ 2 
daire dörder oda. M. e dun••.. a. 
tün 10kak nihayetlııcheni binalar •aha. 
•ı. Dnray Ap. içindektt mitraoa&t16~ch.. re ve bakanhklara hhk. Ti: 

1 
.., 

S65 
Kir lıJr. - Alle YOıda eı,an iciıl 

man;ı;ııralı ve ~is bıonlu l od~- }~!<. 
ıu, banyo dahil (10 • Ymi~eb.ır •
So: No: ıcı. Son kat.el: 3437

3
;;; Zl. 

Kiralık. - Bakanlılt civarında Ka?"Q 
fil sok · No. 37 4 gc odalı da ire ucua 
kiralıktır. Ti: 2274 3663 

Kiralık daire - 1\ ııa>e son durak a... 
faltta Akıncılar soka · o: .f Ap. üst kııt 
3 oda 1 hol 1 hi.tmctç sı konforlu 1)"'1'1 
ayn 2 daire. İçind · ıı milracaat. 3tı65 

İ ş arayanlar: 

TECRÜBELİ yi.ielc Mübendi 
(Su. Yol. Demiryol l{öprü) iş arı
yor. Her nevi besa n, projeleri ya
par. İstanbul B<;yoıı, Alp Otelinde 
Mühendis WOLF. 5089 

Mütercim - TürkCl'e fransızcııya bi
hakkın vakı! ve me!lketım zln en che
miyetli miler.. eselerin c;abşnu tecrübe 
lı gene bir mütercim \ün ı:Un veya giın. 
de birkaç saat için l nyor: Ankara P. 
K ~ 3~4 

rı. 3586 Aranıyor : 
Kiralık Ap. - Yeni ehir, Yüksel 

Cad; Mimar Kemal mektebi kaı-şısı, -A-ra-n-ıy_o_r-=--Ü'ç d~ od 1ı ve mobll· 
bahçe içinde büyük salon. 4 büyük 1 yalı müstakil bir Mc. Tel: 5095. 
küçük oda. Parke, konfor, 2 ci kata mü 3591 

racaat. Tel: 3362 3591 Aranıyor _ Tenı kullanılmış bi r 
Kiralık oda - Aile yanında bayana buz dolabı ve bir ı Radyo Tel: 

Fı n dı cere değil, g ıdadır, 

binlerce ton fındığı 

Avrupa lı lar ve Amerikahlor her Umumi Neşriyatı İdare Eden 
Yaz1 İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENlK 
Müessese Müdürü: Naşit ın..uG 

ULUS Basmıevi ANKARA 

tercih edilir. fobi!) h, mobilyasız 6685. 3592 
bir oda Yenişchirde Orduevi aıkasl Ar:ınryor - Belvü ,'ılas o eli tele.fon 

bunun sene ı ç ın arar alı rlar ve 
Dikmen caddesi. Telefon: 3565 1596 ntırııh~da r;;,Jı~k !ere irıı.nıızı:a ko-

. nu ur Türk vaı;ında ı ı. Bayan aranmak· Kiralık daire - Kavaklıdere Tunalı tadır. 3638 
Hilmi asfaltı uda 83 No.Ju apartmanda Arrınıyor - Çocuk kımıncl n cyl ıın.-

d k f 1 b. d • l yan bir dadıya ih'iY v rdır. Her ttiln 
3 o alı her on oru o an ır atre u - Yenlschir Adakale cı:d . No. 15 Müheıı-

DiK TA I SATIŞ 
cuz kiralıkttr. 3598 cllı Asım Ailesine mU cııat. 3M8 

......:::::=:::=:::====================================================~--~=======:~ 

OPERA TİFLE i BİRLiGi 
Bu mükemmel konsantre Tü rk gıdasını en kolay, 

cuz ve nefis şekilde bütün yurddoşlara takdime haznlonıyor 

/ 

. 
YEN/ 

Yeni mevsim 

hazırlığı dolayısiyle 

bir müddet 

kapalıdır 

su~ 
BU GÜN BtGECE 

Mcvıimin en güzel nınSltC& sôJllü 
lı:omedileriden 

PRENS Bt.J:UL 
Baş rolde Jor ~ilton --------

-


