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YORKSHİRE POST GAZETESİNE GÖRE 

Hitler büyük bir taarruza geçmek 
hususunda tereddüt ediyor 

Paris, 30 a.a. - 30 ilkteşrin sabah tebliği : . . 
Gece sükunetle geçmiştir. Düşmanın bazr baskın hareketleri

ni tardettik. 

bir bayram 
geçirdik 

Ak§am tebliği 1 -
Falih Rıfkı :AT AY. Paris, 30 a.a. - 30. 10. 939 taril!li. 1 8 ·ı·rı'ncı' Devlet ve 

. fransız akşam tebliği: 
Geçit resminde, Ankara sokak· Cephenin her tarafında, keşif kol-

la.nnda, ziyafet ve süvarelerde, 16 lan faaliyette bulunmuşlardır. Mev
mcı yıldönümü §e.nliklerini takip e- zii topçu faaliyeti olmuştur. Keşif ve 
denler üzerinde, asker, gen çlik, avcı tayyareleri sıkı surette çalışmış

halk ve münevverler hemen hemen tır. 
Harbin ilk iki ayı zarfında, mecmuu 

aynı tesiri bırakmıştır: vekarlı b ir 41 bin tonu bulan altı adet fransız ti-
şevk, nümayiısiz b ir k uvet ve itim at caret gemisi ziyaa uğramıştı~.Aynı iki 
içinde tesan üt ! ay zarfında dört gemi müsadere edil-

Arkamızda 16 aulli yılı var. "A- miş bunlardan Balb isimli alman yük 
aıl meaele, bu aulh t en istifade e dil- gemisi batmıştır. Diğer üçünün tonajı 

mecmuu 19 bin ton olup bunlar bizim 
m.İf olmatımdadır. Osmanlı &allana- tarafımızdan kullanılmaktadır. De-
t mdan a ncak bir sefalet ve e nkaz mek oluyor ki muhasamatın başından 
yığmı miras almı§ olduğumuzu unu
tamayız. Zaferimizden ve onu vü

cuda getiren milli vasıflarımızdan 

s:ı.YJ'İ sonnayemiz yoktu. Ne bu mil· 

leli, ne e onun faziletlerini b iz ya
ratmadık: fakat, hazan imkansız

lık hisııini veren kadro, tecrüb e ve 

hazne zaflarma rağmen, onları 
kullaıunasmı bildik. Kusur ve yan

lıılarınıız olmadığmı kim iddia ede· 

bilir? Siz yekün a bakn>•• • :>'"-'-~ 
müabet ve muazzamdır. O kadar ki 
on altı yıllık cümhuriyet devri türk 
tarih" • • d" ' . ının na ır altın çağlarından b i-
rı olarak anılacaktır. Bu devir hed e-
fine vardıktan 11 • b'" .. .. ~.. onra ıse, onun u-
yuklugu milli tar'ıht k' ""k 
1 . e ı mu ayese • 
erın üstüne ç k b . 1 • 

d .. .. • r ıp, eynelmıle çag 
onuınlen ara d .. . • sın a mustesna yerı • 

nı alacag~ ına ·· h B.. .. k b' . fup e yoktur. uyu 
ır 1! Yapmaktayız. Bu henüz te-

beri ticaret fi1osundan ancak 22 bin 
ton kaybetmişizdir ki bu da filen de
nizde bulunan fransız tonajı mecmu· 
unun yüzde takriben biridir. • , . 

Havalar düzeliyor 
Paris, 30 a.a. - Havas ajanııınm •S· 

keri vaziyet hakkındaki yarı resmi 
tebliği: 

Almanya'nın, harbin tarihinde kati 
olması icabedeceği kanaatiııD• t. ... ıun· 
dun11 ı. .. ı ....... r uaşrangıcı cephede ha
vanın ilk defa olarak güzel geçtiği ge
ceye tesadüf etmiştir. 

Sekiz gündenberi sulu karla karışı k 

olarak fasılasız bir surette yağan yağ
mur dün akşam güneş batarken dur
muş ve kuru bir soğuk haşlamı tır. 

Bununla beraber toprağın kuruması 

için bu vaziyetin birkaç gün ve hatta 
haftalarca devam etmesi lazımdır. 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Resim sergisi 
bugün 17 de a~ıhyor 

Birinci• devlet resim ve heykel ser
gisi, bugün evelce yazıldığı gibi saat 
15 de değil , saat 17 de açılacaktır. Bu 
seneki sergi, çok zengindir ve eser • 
ler, sergievi salonunun büyük kısmı
nı işgal etmektedir. 

Sergi, her sene cümhuriyet bayra
mında açılması kararıa,mış olan dev
let resim ve heykel sergisinin birinci 
sidir. Mükafatları üç gün cvel jürice 
gizli reyle tcsbit edilmi~ olan s1!rgi; 
muhtelif ekollere men up en lü:; •• t
li. sanatkSrlar işti rak etm ektedir. 

Sovyet - ,\~ançu sınır1nda 
Tokyo, 30 a.a. - Domei ajansı bil

diriyor: 
Asabi gazetesinin Hailardaki mu

habirinden gelen bir telgrafa göre, 
Tomonhandaki mütarekenin akti, 

Mançuko ile Sovyet Rusya arasında 
5000 kilometrelik bir cephe üzerin· 
de hissedilecek bir siikunet husule ge
tirmiştir. Bu sükfınete rağmen, hari
ci Mongolistan<la mühim bir sovyet 
kuvetin in beklemekte olduğu ve sov
yct tayyarelerinin, Şansi ve Hupeh 
eyaletlerinde, muhtelif Çin şehirleri
ne uçtuklarını yazmaktadır. 

lnellerini "'t b' k• • . k 1 . . ... ıp ır ıınm ı& e ebnı 
knnn'lf olduğumuz bir inııa halin
dedir s· 
~ ~ lamamlanmcıya kadar 

zı ile maddi ne man evi ra
hata çekemeyiz. 

Şehitl · ğe bir çelenk kondu j 
Sekiz lene aonra cümhuriyetin 

25 inci yı]d" ·· - ·· k 1 • onumunu ut ıyacagımı-
~-~aima. hatırda tutalım. Bir millet, 
-urnılabılrn k için, sık sık yirmi be~ 
Aenelik mühletler bulamaz. 25 inci 
Yıldöniinıüne kadar Türkiye• de, ldi
fi t--=~b . 

-'"• u csı, ileri ve garplı kadrosu, 
nıuvaffakiyetlerindcn aldığı ~evk ve 
İtimat ile, 16 senede yaptıklarım göl

gede bırakacak neticeler elde etmek 

:taruretindeyi:ı. Köy ve istihsal da
"aaını, milli cihazlanma davasını, 
göç ve iskan davasını, yollar ve um

:ran davasını, §İmdi görmekte oldu
iunıuz memleketin umumi manza· 
:ra rnda esaslı bir deği§iklik arzedc
celr kadar halletmiş olmalıyız. Bir 
Yeni enerjiler ıseferberliğini, 25 inci 

Yıldönümü üstüne teksif etmek, ge

riliklerin tasfiyesini tamamlamE\k, 

Yalnız kemiyetçe artmış değil, key
fiyetçe salah bulmuş bir nüfusun 

ınin ve ebedi müdafaa teminatım 
hazır} m k lazım. Neslimizin ağır 
olduğu kadar şerefli vazife ve mesu 
liyc tini anlnmrş olanlann sevk ve 

id r ısi altındayız. Elimizde olmıy n 

ı:cb .p ler bizi mecbur etmezse, say
d a n b<:.~ka bir gaye peşinde değiliz . 
Milli sayı ve cehdi, azami ve kesif 

haddine çıkararak, ileri hamle yü- ~. 
rüyüıüne devam edelim. 

Türl•ku~unun gedikli yuvasına mensup 100 gedil li, ba, 1 "'ınd mu 
allimleri olduğu halde dün saat 13,30 da ıehitliğe gider k ıehit düı
mÜ§ tayyareci arkadaılarının mezarlarını z iyaret eylemi,Ier ve çelenk 
koyınuılardır. :Yukarıdaki re&iD!l~rdo çel~1' koyma törenin i eörüyor
l lDlUZ , 

. ............ ... .... . .... . .......... .. .. 1 ... .. ., 

Milli Şef'imiz _kordiplomalik ~ refine verile .a 1 

Eve/ki akşam cüm huriyet bayramı dolayısiyle H ariciye Vekilimiz. B. Şükrü Saracoğlu ta .. .afınJ.ın 
kord :plo.matik fere/ ine &Jerilen ziyafete Milli Şefimiz. ismet lnönü yüksek lıuzuıiariylc 

anınosaossuawaa a u s sa J 

Maclis Parti grupu 

bugün toplanıyor 
Büyük Millet Meclisi Parti 

grupu bugün saat 15 te toplana
caktır. Muhterem azanın teşrif
leri rica olunur. 

ÜÇ TARAFLI ANKARA! 
. 1 

PAKTI ve B~LK~NLAR \ 

' rol Karol 'un 
reisliğinde biı 

toplantı yapıldı 
Roma, 30 a.a. - Royter: Bundan 

bir kaç gün nel iştişare için Bükre
şe davet edilmi~ olan Romanyanm 
Ankara ve Belgrad büyük elçileri, 
eve lisi gece kırat Karolla dört saat 
lık bir t.oplantı yapmışlardır.Bu top
lantıda başvekil Argetoianu ve ha -
riciye nazırı Gafenko da hazır bulun· 1 

muşlardır. Miizakereye dün de devam 
olunmuştur. 
Bükrc~in iyi mallımat alan mahafi

linde beyan olunduğuna göre, müza
kereler türk - İngiliz - fransız pak • 
tının balkan politikası üzerindeki 
tesiri ve Avrupanın cenubu §arkisin
d" bitaraf bir blok te§kili imkanları 
ve balkan devletleriyle büyük kom • 
şuları aruındaki münasebetler etra -
fında cereyan etmiştir. 

fere/ vermişlerc!ir 

Eve/ki ah§alRkİ ..üvared• Milli S•limiz l6mei lnönü, Başvc.l Uimis 
Dr. R e fi!t S ayJa.m ııe Mare 11al Fevzi Çakmak'la b rabPr 

Evelki akıamki )'emekten bir bafka görünü§ 
1111111111111111111 11111 

En oüyük şehirlerimizden en 

ücra ve küçük köylerimize kadar 

Sovyeller Birliği Bütün yurt büyük bayramı 
batı beyaz Ukranyasını ŞeVk Ve heyecanla kutladı 
resmen ilhak edecek 
Moskova, 30 a.a. - Tas ajansı bil Yüzlerce yeni binanın açılış töreni yapıldı 

diriyor: 
29 Teşrinievelde batı rusyası milli Yurdun her köşesinden almakta olduğumuz telgraflar, cüm-

meclisi ittifakla bir karar sureti ka - buriyetin 16 mcr yıldönümünün parlak bir surette kutlanmış ol
bul ederek, batı beyaz rusyasının sav duğunu bildirmektedir. 
yet sosyalist beyaz rusya cürnhuriye- En büy ük şehirlerimizden en üc-ı 
ti ile birlc,.tirilmesi suretiyle beyaz ra ve en küçük köylere kadar her 
r~sya ?"1~11.etini~ a_rrılığına nihayet ve ı yerde yapılan toplantılar çok hara-, Bitaraflık kanunu 
rılmesını ıstemıştır. 1 retli ve canlı olmug, kara, hava ve dc-

Moskova, O a.a. - Tas ajansı bildiri-
1 
niz kuvetlerimizin, gençliğin geçit re- kongreye verildi 

yor: simleri alaka ve takdir ile takip olun-
Lvov'da balı beyaz rusyası milli mu. tur. 

meclisinin tarihi kararlar verdiği ti- Bu merasime b~lanırken Atatürk 
yatro binaııının öniinde Kızılordu kı- anıtlarına çelenkler konularak Ebedi 
taatı bir geçit yapmıştır. 

Va§ington, 30 a.a. - Ayan tarafın
dan kabul edilen bitaraflık kanunu 
mebusan meclisine verilmiştir. 

Kongre mahafilinde, kanunun, a •. 
Müteakıben iki milyon işçi, mual

lim, miihendis ve memurun iş t irakiy
le bir miting yapılmış ve meclisin 
verdiği kararlar hararetle tasvip edil
miştir. 

l)eycız rusya ve garbi Ukranya milli 
m.cli inin verdiği kararlar mucibin· 
ce, yüksek sovyet şurası yarın yapa
cağı fevkalade içtimada ilk iş, sovyet 
ittihadı tarafından alındn yeni ara~i· 
nin i lhakını resmen tasdik etmek ola.· 
caktır. 

Şefin aziz hatırası taziz olunduğu gi-
yan ve mebusandan mii eşekkil muh· 

bi şehitlikler ziyaret edilmek suretiy- telit komisyona g önderilmesi muhte-
le de büyük ölülerimizin hatıralarına mel olduğu söylenmektedir. Bu ko
kaışı saygı gösterilmi tir. Başlıca şe- misyon, kanunu ta d il etmek ve 
birlerde ve kasabalarda, vilfiyet ko- yeniden reye konulması için her 

naklarrnda. Parti binalarında, halk- iki mccli e iade etmek vazifesiyle 
evlerinde balolar, eğlenceler, oyunlar miikelleftir T ahmin edildiğine göre 
oynan::nı~ ve halk böylece bu güzel ~~misyo .._ 1 ambargoyu ibka etmesi 

ld.. .. 't- .. . . d .t 1 ıçın mcbusan meclisi mümessiJlerine 
yı onumW1U ne~e ıçın e tesı ey ·- t kl'fl d b 1 • • 

. . e ı er e u unmz.sı melhuz rnu'-~. mıştır. . 1 f 'l"' 
j e et partisinin btı manevrcılarını W -

{Soııu S incı sayfada) \yük ekseriyet redde<kccktir. 
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Günün peıinden Ge~if resmine gelen 
izciler dün 

Türkiye'nin en genç pilotu 

a lar Belçika ve 
londa'ya taarruz 
de ekler mi ?, 

.................... 
iyi günler, kötü günler ... 

Tan"hin garip tesadüflerinden 
olaa gerek ... Son çeyrek aaırhk za~ 
ınan içinde bu memleket, o kadar 
çok ve çeıilli hadiselere şahit ol
mutlur ki, bizim huzur ve neşe için
de katladığımız mesut bir gunu
my, aynı zamanda içimizi burkan 
bir diğer vakanm da acı hatırasını 
tatıyor: Bugiin, cümhuriyet bayra
mımızın üçüncü gÜnü, Mondros mü
tarekenameıinin imza l'ünildür de •. 
Mondros, 21 aene önce bugün imza
lanmı§tır. 

16 yaşında Nihat, şimdi 

ıehrimlıden ayrtldllar tayyarede tek başına uçuyoı 

N. ARTAM 

Cilmhuriyetin on altınc1 yıldönümü 
münasebetiyle cvelki gün yapılan bii
yük geçit törenine iştirak eden mül
hakat izcileri dün hususi trenlerle 
şehrimizden aynlmışlardtr. İzciler 
şehrimizdeki kardajları tarafından u
.gurlanmıştır. 

Türkkuşunun "Hava Gedikli Yuvası,,nda 
çok müvalfakiyetli neticeler alındı 

Bir müddettenberidir, gelen ajana 
telgrafları almanlann e.a lı bir taar-
1'11%a hazırlanmakta olduğunu, yalnu 
Fransa hududunda değil, Hollanda 
ve Belçikadan Isviçre'ye kadar biltün 
bitaraf memleketlerin aınırlarında da 
aaker biriktirdiklerini bildiriyor. Bu 
ıebeplc birçoktan 'loruyorlar: 

- Açaba Almanya 19H ıtratejiııi
nl tekrarlayıp gene Belçikayı istilii· 
ya kalkııacak mıdır? 

Bir takım Avrupa gueteleri, Al· 
manyarun bugilnkü gefleri araıında 
bu rne ele hakkında ihtllif bulundu· 
ğunu yazıyorlar. Rivayetlere inanmak 
lhımgelirae, Fon Ribbentrop böyle 
bir taarruz ve i tila~ tiddetlc taraf
tar, Marepl Göring ise daha ihtiyatlı 
davranmak fikrindedir. 

Yalnıı; bilinen bir ıey varsa hem 
Holla:ıda, hem de Belçika hududuna 
yakın bir mc ·ki olan Ahen'de kUlli
yetli asker biriktirilmiş, hava üsleri 
lcurulmuı. mo rlü kıtalar toplanmıı • 
tlr. Holland:ı h ıdudunda da aynca si
perler kazıldtğt söyleniyor. 

Bu siperlerin kazılmcı.smda ne gibi 
bir maksat takip oiunabllir? Herhal
de Alnı nya müttefiklerin buradan 
bir taarruza kalkışacaklarına ihtimal 
vermedigi g 0 bi Hollandanın da böyle 
bir iş yapacağı akıldan bile geçmez. 
Şimdiki :raman ne inaan emeğinin, 
ne de malzemenin bo! yere sarledile
ceği bir zaman değildir. 

O halde, bu siperlerin Hollan -
daya karıı yapılması tasavvur edilen 
bir istila han~ketl esnasında aakule
rin ilk önce yerleştirilmesi için hazır· 
landığına hükmedilebilir. 

1914 aencsinde Almanya Belçika
mn bitarafhğını çiğnemif, fakat Hol
landaya dokunmamı~tı. O zaman al • 
man genel kurmay batkanı general 
Helmut Fon Moltkc idi. Bu adam, 
harbin ilanı Uzerine muhakemesini, 
Marn meydan muharebesinden aonra 
da mevki ve vazifcaini kaybetmitti. 

Moltkc"nin halefi, kont Fon Şlif
fen'in pllnı hem Belçikayı, hem de 
Hollanday1 istila edip oradan Franaa· 
ya hücum etmekti. Haritaya dikkat
le bakanlar, bu pl5.nın ötekinden da
ha elveriıli olduğunu görürler. Hol· 
landanın arazisi Almanya ve Belçika 
arasındaki §İmal prld hududu araaın· 
da bir dil gibi uzanır. Hollandamn 
bu kısmına "Maaıtriht kuynıiu" ia
mi verilir. Bu kuyruğun cenup kıa
mında Arden sıra dağları vardır ki 
pek çetin ve ıarp dağlardır. 

Bu sebeple Almanlar 1914 de 
eler Belçika ile beraber Hollandayı 
da iıtiliya giriıaelerdi, yalnız Fran-

u'ya yapacakları hücum sahasını ge
ni91etmek1c kalmıyacak, aynı zaman
da atılması daha kolay bir arazi ilze
rinde harekit yapmış olacaklardı. 

Almanya ıüratli bir yıldırım harbi 
yapmak kararındadır. Onun i.çin Hol
landayı bitaraf bırakarak oradan it· 
halat ve ihracat hususunda faydalan
mayı dÜ§Ünmek alman 1efleri tarafın· 
dan dU§ünülmiyebilir. 

Bu fikri müdafaa edenler, Hollan
damn Almanya tarafından iıtiU1sı su

iyi günün kıymetini bilmek için 
kötü günün ıatırabını "Unutmamak, 
bir atalar tavaiyeıidir. Biz de oyle 
yapalun. Ki, içinde bulundutumuz 
§artlarm deieri artam ve onu ka
zanmak için harcanan kan ve eme
ğin kadrini daha iyi kavrayalım. 

retiyle hem Paris yolunun açılacağı- O~nciUü: 
nı, hem de orada vücuda getirilecek ~ 
Uıler sayesinde lr1giltcr-e'ye hava hil
cumlarının kolaylagacağını ileri sür
mektedirler. 

Belçika üzerinden müttefiklere ya
pılacak bir hücum, hem Fransız cep
hesini iki misli uzunlaştıracak. hem 
de Paris yolunu kısaltacaktır. 

Belçika ile Fransa araaıntlaki hu
dudu müdafaa, fransa ile Almanya a
rasındaki hududu müdafaadan daha 
guçtfü. Her ne kadar Majino hattı 
Fransa'mn bütün şark hududu boyun 
ca uzanmakta is.e de bu hattın en 
muhkem yed, şiıncJi muharebenin vu
kubulcluğu kısımlardır. Bunun dal a 
cenup kı mında iııe Voj sıra dağları 
vardır ki bunlan aynca tabii iıtih • 
kamlar saymak mümkündür. 

Belçika hududunda arazi mUnhat • 
hr. Bir defa buraaı yarılacak olursa 
alman ordusunun karşısında harekata 
mani olacak şey, lngiliz ve fransız or
dularından baska bir de çamurdu. 

Burada yapılacak bir harekit, al -
man orduıuna ananevi düpnanı her 
iki c:enahtan sıkıştırmak lmkinını ve
recektir. 

Almanlar, böyle bir harekete giri
flp Belçika veyahut Hollanda muka
vemetini kırarlarsa o zaman Fransız 
ve ingiliz ordularını karıılarında bu
lacaklardır. 

Bu sebeple Majino hattı, burada ce
nupta olduğu kadar muhkem de ol • 
masa, gene bu hareket tasavvur edil· 

tik nüfus ıaymmnız bunda.11 on 
iki aene Önce bugün, ikinciıini de 
dört sene İçinde ve bu ay iç.inde yap
mıthk. llliıi de bizim umduğumuz
dan ve beklediğimizden daha iyi 
neticeler vermiıtir. Türk anaamm 
doğum kabiliyeti üzerinde, yirmi 
vilayeti dola arak tetkikler yapan 
profesör Ekittayn'ın dediii aıihi, 
"- Türk kadınının veludiyetinden 
ve en mütkül tartlara rağmen ana· 
Irk vazifesini kahramanca yerine 
getirdiğinden dolayı takdir ve teb
rik,. elmİftik. 

Nüfu sayımlannm i!kteşrin a· 
ymda olmaıına, ilk iki aayun dola
yıaiyle a!ıımııtık. Fakat aaıl ahıtı
ğımız §ey, Türkiye'de vatandaş aa· 
yıaının her yeni tahrirde birkaç mil
yon artmış olduğunu görmektir. Bi· 
zim için en büyük d~va nüfustur. 
Bütün ideallerimiz batında o geli
yor. Bol nüfualu Türkiye, bu vatan 
iç.in dilediğimiz ve haaretini çektiği
miz i~lerin temelidir. 

Üzerinde çııhtılan Ye bu aefer 
daha geniş, içinde bulunduğumu& 
,artları daha vazıh ve tafailatlı ola
rak lesbit edecek olan üçUncü nÜ· 
fus aayımmuzın bizi, yirmi milyon 
Türkiye'ye doğru çok yakla§tırrnıf 
olmasını temenni edelim. Kaliteli, 
ileri, kültürlü y.irmi milyon türk, 
hadiselerin seyrine müessir olabile
cek muazzam bir kuveltir. 

diği kadar kolay sayılamaz. Denİ.ze dökülen balılı: 
1914 aeneıtnde Frantızlarla lngi -

l[zler, ordularının bugünkü duru - Bir iıtanbullu arkadaoımız pala
muna nisbetlc bir haylı hazırlıksızdı- mut bolluğunu kaydederek geçen 
lar; aonra Majino hattı yoktu. sene bu mevsimde 1ablmadığı için 

BUtün bu ihtimalleri gCSı8nünde bu- 300.000 p 1amudun denize dökül • 
lunduran alman kumanda heyeti, ih- düğünü hatırlatıyor ve ''bari bu ae· 
timal ki, böyle blr harekete timdi ve- ne böyle bir fey olmaşa •.. " diyor. 
yahut ilkbaharda daha mUııatt hava Biz an.karalılar, yalnız bu ıene -
ıartları içinde giriımeyi dütilnebi - dir ki balığı biraz taze ve biraz nor-
lir. mal fiyata yakm buluyoruz. 
Almanların Belçika ve Hollanda'yı Ankara'da böyle ••• Ya iç Anado· 

iıtill edip ctmiyeceklerl muamması lu'da? Geçen aene, Caziantep'te bir 
kaqııında timditik yapacağımız talı· ilk mektep hakkında yapılan anke
minler bunlardan ibarettir. tin neticelerini hatırlarız ki, 47 tale

b<'nin yüzde elliainde.a fazlası deniz 
gÖrmemiı ve bir o kadan da henüz 

Dün sabah 8.25 de kalkan hususi 
bir trenle Ka}•seri, Erzurum, Sivas, 
Samsun, Malatya, ve bu havali izcile
ri 11.15 de kalkan hususi trenle An -
talya ve Konya izcileri 12.45 de kal -
kan trenle, Adana ve havalisi izcileri, 
14.30 da kalkan diğer bir hususi tren· 
le de htanbul, Edirne, Balıkesir, tz. 
mir ve havalisi izcileri gitmişlerdir. 

Umumi kü üphanelerin 

fihristleri bastırıhyor 
Umumi kü üphanelerimizin bun -

dan yarım asır ön~e tertip ve tesbit 
ettirilmiv ol""n fihristlerinin buglinün 
ihtiyaçlarma cevap vermekten uzak 
bulundukları, bir kısmının mevcudu 
kalmadığı ve lst.anbuldaki umumi kü
tüphanelerin de bas lı fihristleri ol -
madığı malCtmdur. Mnarif Vekul ti
miz bu eksiği tamamlamak ve umumi 
kütüphaneledmizle müzelerimizde bu 
lunan kitapları, ilmi tetkikler yapa
cak olanların istifadelerine hazır bu
lundurmak gayesiyle wnumi bütçe
den idare edilen kütüp1ıznelerle mfö:e 
kütüphanelerinin fihristlerini yeni
den yaptırarak bunları muntazam bir
seri halinde bastınnıya karar vermiş
tir-. 

Dün yurtta hava bulutlu 
ve rüzgôrh geçti 

Diin tehdmigde hava bulutlu geç
mi , rüzgar garp i tikametinden sani
yede 14 metre kadar hızla esmi§tir. 
Glinün en yüksek sıcaklığı ı 7 der-ece 
olarak kaydedilmigtir. Yurdda hava 
Akdeniz kıyılariyle cenup do "usun
da kapalı orta Anadolunun ve Karn· 
deniz kıyılarının §ark kısmında çok 
bulutlu, diğer bölgelerde umumiyetle 
bulutlu geçmittir. 24 saat içindeki ya
ğı§ların kare murabbaına bıraktıkları 
su mikta:rlan Simav ve Zonguldak'ta 
2, Uludağ, Tire ve Antalyada birer 
kilogramdır. 

H arp halinde olan memleketler
den birinin bir gazetesi, dilş

manlnrına kargı müdafaa :ve taarruz 
üstünlüklerini anlatırken. kendi saf
Jan arasında on sekizini hentiz dol
durrnu pilotlar olduğunu kaydedi
yordu. Polonya harbinde de alman 
hava kuvctlcrinin kati ı akimiyeti -
ni, pilotların bu ağlarda oldukla
rıncla arıyan müşahitler de vardı. 

Bfüün bunları ben, Tilrkku!iu
nun lnönünde açtığı gedi li yuva
sının talebeleri aıasında rastJadt
ğım on altılık delikanlıları gördi.lk
ten ıonr hatırladım. Ciln1hudyet• 
le tnm yaııt olan bu arslan yapılı 

delikanlılara "taleb '' demek bil
mem ki hn: ızhk olmuyor mu? On
lar. mesleklerinin n!agı ·u .arı bil· 
tiin bilt~ilerinc sahip olmu-;lardır. 

Fakat, u gedikli yuvanmn faali
yete ba'}hyalı daha Uç ayı doldur-
machğım bilenler için bu hadise, 
güç inanılır bir hakikattir-. Bu mem· 
leketin bazı sahalarda kalıi liycti o 
kadar harikuladedir ki, beynelmi
lel mikyasları göz önünde tutarak 
hül.-üm verenler için neticeler bir 
muamma gibi kalıyor. 
Türklnışundan sonra havacılığı

mız bu örnek işlerimizin ba ında 
geliyor. Dört y1ldır alınan netice
ler, bu teşhisin doğruluğuna sayısız 
misaller vcrmiılerdir: daha bizde 
sivil havacılık yokken, 935 tc 1 ürk
kuşu'na öğretmen namzedi ctiı

mek ilzere Sovyet Rusyn'ya giden-
6 genç, orada Stokhanof haftası do
layısiyle. yapılan uçuşlarda. hafta
lık uçu§ verimi bakımından en mu
vaffakiyetli neticeleri almışlardı. 
Bugiin, hemen hemen bütün mem
leketlerde pl!inörclilükle yctiJtiri
len gençler 90 saatlik bir yer uçuı 
hazırlığı adı verilen ve pliinörlc sıç
ramaları ötrreten devreyi geçirdik· 
leri halde, bizim gençlik, böyle bir 
deVTeye hiç ihtiyaç hissctmemi;tir. 

Tür!rkuşu'nun hava gedikli yu
vasında yetiştirdiği ı i'O gen

ci dün hep bir arada gördUk: hava
cılık dlivanıızın parolasını biliyo
ruz: malzeme olduğu kadar ve bel
ki de ondan daha mühim olarak 
kndro ! .. Bu prensi pin bir tecellisi 
olarak kurulan lnönü hava gedikli 
yur-dunun b niiz üç ayı doldurmıyan 
bir mazisi vardır. Eğer, maddı im
k~nlar olsaydı, bu liO sayısını, mu
hakkak ki 1700 olarak görecekt 'k. 
Buraya genslik - tllbir tam yerin
dedir - akın etmiştir. Türkkuıu'nun 
selahiyetlileri, doayalann müracaat 
edenlerle dolu olduğunu söylüyor
lardı. 

1 d 
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Tat ocaklanndan almacak balrk yememi,tir. 
Mektupçu ar arasın a köy hi11eleri Demiryollanmız, kara yolJan-

• Tat ve kum ocaklarından köy ida- mız, deniz yollarımız, hava yolları-
yo pı 1 an nakıller releri tarafından rcai~ alınıp .alınma- ~·~;.~ürkiye'nin dört bir tarafmı 

ması Dahiliye vekalettnce tetkık olun- bırıbınne yakmla§trrmrıtırlar. Fa· 

Rilzgarlar bütün bölgelerde cenubu 
garbi ve garp istikametinden, Trakya, 
Kocaeli, Ege ve orta Anadotunun garp 
kısmında fırtına şeklinde, diğer yer
lerde orta kuvette saniyede en çok 17 
metre kadar hızla esmiştir. En yük
sek sıcaklıklar lzmir'de 20, Istahiye
de 21. Bodrumda 22, Diyarbakır'da 
23, Anta1yada 24, Adana ve Mersin'dc 
25, lakenderun'da 26 derecedir. 

Hepsi tıSgarr orta mektep mezunu 
olarak, memleketin umumi kilittir 
seviyesine gör-e. münevver sınıfa 
dahil olan bu gençler arasında, ya
~· on altıyı yeni bitirmiş olanlar 
gördüm. Büyük geçit resminin en 
çok göze çarpan taraflarından biri· 
ni teşkil eden bu gençler arasında, 
ya ı en kü Uk olanla konuştum: 15 
Nihat Edremit... (Edremit, genç 
tayyareclnin soy adı değildir, bura
sı bir asker yuvası olduğu için do
ğum yeriyle çağırıyorlar. Nihat soy-

Bitlis mektupçusu BB. Oıman Nu- maktadır. kat ne antepli lııtanbul'un balığmı, 
ri Arslan Sinop mektuçuluğuna. Mar- ne iıtanbullu Anteb'in fıshğını doya 
dın mel t11çu&u Asım T.eldn Bahke· Ankara belediyeıi yeni teıkilat doya yiyememelcteclir. Üzerinde ya-
sir me ·tuçuluğuna, eskı kaymakam • kadrosu d ğ b ki 
lnrdan Nedim Sezer Bingöl mektup- İcra Vekilleri heyeti, yeni barem ~ .1 ~z . u c~t topra arın çe-
çuluğıına. Sinop mek uçuıu Muzaffer kanununa göre buıdanmıı bulunan tılh ıklımınden, guzel manzarala
Dalkılıçoğlu [ardin mektuçuluğuna. Ankara belediyesine ait teşkilat kad- rmdan, nefia yiyecek ve İçeceklerin
Balıkesir mektupçusu Sü1eyman Sa - roaunu tasvip etm:~.ir. den, layık olduğu gibi ve hakkımız 
mi Alemdar Bitlis mektupçuluğuna 

olduğu kadar faydalandığımızı id • 
dia edebilir miyiz 7 

KUTAY 

tavin edBmi· lcrdir. 

Köy \o"e nahiye P. T. T. şef erine 
erilecek damga pulu 

Maliye VekJlct.i. nahiye ve kö !erde 
ki P. T. T. şeflerine 25 lirayı geçme
mek ş rtiylc ve hakiki ihtiyaç göı:ö
n ınc alın:ırak damga pulu verilmesi
ni k rarlosurmıştır. 

Ank. ra hususı id e ve belediye 
m" .. rl erinin terfileri 

A 1< t"a lıelediye .. i hesap işleri mil· 
durU BB. Hasaı1 Tiryaki, Ankara be· 
lcdiyesi hukuk ·şıeri müdüril Abdul· 
lah Mayadar ve Ankara buauat rnuha· 
scbc miidürü Halim Demirtaş kanu • 
ni ınfıd lctlerini doldurduklarından 
c! layı l.ı'rer de ece terfi ettirilmişlu
d r. 

• 
Yeni bir h ~hat nizamnameai 

hazırlandı 
Ziraat Vekaleti haşhaı ekilecek 

mıntakalarla bu mıntakalar içinden 
afyon sütU toplanmasına müsaade e· 
dilecek s;ıhalaran tesbit ve ilanında 
takip olunacak usuller ve idare amir
lerinin murakabe §Ckilleri hakkında 
bir ni%3Jllname projesi haınrlamııtır. 
Proje önürnüzdekı günlerde devlet 
fUrasına sevk edilmek üzere Bqve • 
kiletc verilecektir. 
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Köylü için bir kitap ~ ~ ~l iL R ~:~';,~:.·f;:'~1~:.~:~::~~;;· 
Yıllarca ve !zatta asırlarca celıa· / / 

let salgımmn elı'nde bakımsız kal· Beyaz bulutlardan tüller örü'rlür, 
mı~ bir memleket çocuklarım impa- Çiçektir beleni, beli Barçımn . 
rarorlulrtan devir alan cQmhuriyet, Halka okuma iJğretiyoruz. Fakat Ben, bu satırları, halk dili ile ~ 
ondaki büyük medeniyet cevherfoi bu kafi değildir. Savaşın ıldnci sal- konuıup yazmaktan büyük bir zevk Aşıklar yaylası, aşkın kucağı, 
günc~in ı~ığına çıkardıktan sonra hası da okuma öğrenen halka, bil- duyan muharrirlerimizden Besı'm Yiğitler durağı, erler ocağı; 
onu bu asırda okumak, yHnıak gibi hassa köylüye elde ettiği nimetten .Atalay'ın son günlerde çıkardığı CttyIOnlar uğrağı her bir bucağı, 
bfr meziyetten mahrum yaşıııamaz- f ayadalanuıası, okuma me/ebsini ve bir tanesini de bana armağan et- BDJbUldür §Bkıyan dili Barçznın. 
dı. Bundan dolayıdır ki Kemaliz- kaybetmemesi için hoşlanarak, isti- tiği bir kitap vesilesiyle yazıyo- :t-

m'in giri§tiği işlerden ve bu İf/erin fade ederek ve yadırgamıyarak o- rum. Cennettir Bar~ın'ın dağı ovası; 
ttn rnuhimlerinden birisi de "ümmi- lcuyacağı kitaplar da vermek zorun- "Suna ile Çuban hikayesi" ismi- Canlara can katar suyu, havası. 
Jikle mücadele" olmuıtur. dayız. ni taııyan ve matbuat umum müdür- Köy değil, sanki bir sevgi yuvası: 
Öğrenilmesi, okunması, yazılma - Her basılan gszete, mecmua ve /Dfll neıriyatıntfın balk kitapları Eti yok güzeller ili Barçın'ın. 

sı biribirinden güç alan uap bari- kitap köylünün evinde ve lcöy oda- serisinin birinle/ cildini tfl~kil fi- ~ 
lerini atıp yerine yeni türlı alfabe- sında rağbet bulacaktır, sanmayınız. den bu kitapta balkın yurt bilgisi- Bir yanda nergisten altın tulga-
sini kabul etmemizin birinci sebebi Bu büyük ihtiyacı kaqılamalc için ni çoğaltacak bölümler olduğu gibi ldr, 
bu mlJcadelede muvaffak. olmak i- alınan tedbirler arasında Partimi%in içinde Anadolu'nun kekik kokıın Bir yandan sarmıJtır yeşil boğa-
çindi. altı senedir ayda iki defa bastırıp sal dağ havası, kClylll kızm duygu- Jar: 

Cümhuriyet bayramının birinci posta kutusu alan bütün köylere pa- su, köydeki moJla tipini ve güzel Bir yandan eteğin öper dalsalar; 
günü Maarif Vekilliği müste1arı B. rasız yolladığı Yurt gazetesini ta bir dille yazılmlf kayabaııları, de- Sanırsın Alcdeniz g6Jü Bar,ın'ın. 
Ihsan Sungu'nun radyoda kültaı batta saymak Iizımgelir. yiıleri buluyormnu.. ~ 
inlcişa.fımız bakkıada tam bir beli- Türle klJyleriade bir tetkik sey•- MeseJj, Jımiai eski tOrkçemlsde Hilciye, tam Anadolu halkı ara-
gıt ve salibiyetle s8ylediği sözleri hati yapan bir ingiliz dostum, ge- ipek kumar maauın• gelen barçın- sında rağbet g6ren .. kllde düzül-
cluyan ve verdiği rakamları dinli- çenlerde Yurt gazetesinin oralt1.rda dan ıı/mıı bir b61ge için söyleıuniı müJtar. Suna ile çoban seviıirler, 
yenler, ~ilphe yok, bu mücadeleain nasıl dağıldığını ve balkın buna ne s11 türküye bakın, ne güzel: sazları ellerine alıp biribirlerine 
ne türlü bir yCJrüyüşle ilerlediğim ıQrlü rağbet gösterdiğini anlatıyor- Geceain koynundan tanla uyanır koşma söylüyorlar, nihayet hasret 
yakından öğrenmi~lerdir. du. · Sünblilü, /ilesi, gülü Barçının: başlıyor. Bütün bu devirler güzel 

Büyük bir hırla yürüyen bu sa- Aynı Jbtiyıcı karplamak J~a bir Her tarBI kokuya. renge boyanır v11kalar. koımalar ve destanlarla 
vaJ. çok ge,medea bedel iae vara- ta.tım kitaplara da lüzum bulundrı- ~ks~ o Hrin yeli Barsının. süsleamittir. Nihayet çaban gelir 
cütır. ğundaıı ıüp..Jl• edca var mıduf. • .r. ve Suaa'sını bulur. Onlar ermiı ma-

adının Tüzel olduğunu ııöylüyordıı 
Nihat, tam on altı yaşındadır. Y 

ni cümhuriyetten küçüktür. Balı 
kesir- lisesinin dokuzuncu sınıfınd 
iken, gedikli yuva ının açıldığın 
gazetelerde okuyunca, hemen müra 
caat ediyor ve muayenesini yaptıra 
yor. Bütün şartları haiz olduğu i 
çin yuvaya alınıyor. Annesi ve ba 
bası, evliltl'3nnın havacı1ı ı kendi• 
sine meslek olarak seçmesinden do
layı memnundurlar. Burada, deği· 
gen bir telakkiJ•e dikkat edini~: 
birka~ ıeoe önce, havacılığı bit" ma• 
ccra olarak gören anne ve babalar, 
ıimdi onu tam bir iatikbal veren ~ 
r-efli meslek olarak benimsemişler• 
dir. 

16 yaşındaki pilotun nasıl yetirtf· 
ğini. öğretmenleri B. Hilmi ve B. 
Necılet'tcn dinledim: 
"- 47 uçuştan sonra yalnız bqt· 

na muvaffakiyetli bir- usuJ yaptı. 
47 uçuş, on günlük uçuş saatleri ye
kllnımu illtiva eder ki, bunun Hcl gil• 
nü de havalar boz.uktu.,, 

O n gilnde pilotluk değil. tof8r
lük öğrenebilir misiniz? Ni· 

hat yalnız üç defa uçu~ kontrolüne 
tabi tutulmuştur. Öğretmenlere ıu 
suali sordum: 
"- En genç pilotunuz bu muvaf

fakiyetinde bir tek olarak mı kaldı? 
"- Hayır, dediler ... bütUn talebe, 

biraz farklarla ve aşağı yukarı ay• 
nı muvaffakiycti göstermiılerdir. 
Gerek planör uçuşlarında. gerek 
motörlil uçuılarda kendilerinden 
beklediğimiz azami randımanı ver
diler. Gedikli yuvası talebelerinin 
ya lan 16 - 18 arasındadır. Ki, va
sati l 7 dir. Bilttin gençler, aoğu'k
kanltlık. baba hakimiyet, ani karar 
ve muhakeme lcudreti istiyen pilot
luk da, bUtiln bu vasıfları, henilz 
çocuk denecek bir çağda bulunma
larına rağmen. eksi ·siz olarak gög.. 
terdiler-. Bu yuvaya gelifinden ni
hayet bir sene sonra, kemale emıif 
pilot olarak müdafaa k!lveUcrlmi· 
a:in emrinde olacaklardır.,, 

Genç pilot paraşilt kulesinden de 
muvaffakiyetli atlayıflar yapmıttır. 
Bütün tip planörlerle uçuş yaptığı· 
nı söylüyor. Kendiaine. tek bqına 
ilk uçuıtc neler duyduğunu aor
duğum zaman, "hudutsuz bir zev.~ 
diye cevap verdi ve dedi ki: 
"- Havnda uçın:tnın T-l'Vkini bir 

kere aldtktan sonra, ondan vaz geç" 
mek imklnııızdır. Bu zevk, hiç bir 
ıeyle mukayese edilemez. Plin~rün 
tayyarenin ayn a)'J"J huıusiyctlerl 
vardır. BUtün havacılık mevzuları. 
insanı çeşit çeşit 2evkler olarak 
kendisine bağlıyor. Hayatımda en 
ideal mesleği seçtiğime kanlisn. 

Çok, çok memnunum . ., 
Tilrkiyc'nin en genç pilotu, btl• 

tün gençliği Yuva'ya davet etti: 
••- Dünyanın en neıeli, en heye

canlı en zevkli bir i§i, bugtin rahat 
bir iatikbal veren ıneıleği haline 

gelmiştir. BUtUn bunlann nsttınde 
olarak da yurd müdafaasında en §e

refli va.ıife]erden bf rini yapmıf ola
cağız. 1nönü'niln kurtulu!t barbinill 

iki büyük destanını yaratmıt o1aSI 
toprakları üzerinde, bulutlarda dO"' 

laşmak ve vatan topraklarına bir 

çoklarının hasret kaldıkları bir 
sektikten bakmak, ona gelecek tıU
tUn tehlikeleri yok etmiye huırlall' 
mak, bUtiln bunları bizim meateti• 
mlz veriyor. Yurdun her tarafın~ 
kendilerihe aydın bir yarım, vata" 
borcu ile birle tircrek Ustiln blf 

mesleğe sahip olmak istiycn ar~ 
daş arı yuvamıza davet edlyorutıl-" 

Tilrkiye'nin en genç pilotuııll&t 
daveti, her halde öirçok istekli btı• 
laeaktır. Himmet gene, havaeıhl1; 

Tl'ıJ .. 
mızın kaynağı olan Tilrk Hava P 

rumuna dil~üyor. - C. K. 

tadına, biz ftksralım ker verini!~ 
KöyJünUn din/emeğe slışkı.rt 

duğu bu tahkiye ıarzmaa yar..ıll1' J 
bir hiksyeyi okumaktan ds .~ 
duyacagı fÜphesiz. dı1 

Kaldı ki köylüye bu alı~ık o1 
ğu, yadırgamıyacağı tarz içinde 
zumlu telkinl!!!rde bulunr1111• 
miyet verı'lmi~tir. 

Kitabı yazanlaTJ da. 
da tebrik etmek isterim. 
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31 - 10 - 1939 

Bayram 
gü erinde 

Halk büyük bir neşe 

ile eğlendi en ufak 

bir hôdise bile olmadı 
Bu sene büyük bir törenle kutlanan 

cümhuriyet bayramının en göze çar
p~n _hususiyetlerinden biri de büyük 
bır ıntizam içinde geçmiş olmasıdır. 
Halkın coşkun neşesine ve heyecanı -
~ rağmen şehr imizde en ufak bir ha
dıııe olmamış, herkes bu milli bayranu 
7 evkJe ve e ğlence ile kutlamıştı1' 
B_u?d~ Ankara halkının gösterdiği 
dıaıplın kadar Ankara emniyet te d
l~tının aldığı tedbirlerin de bü vük 
bı t . . . 

r e&ırı vardır. Bayram günlerinde 
esas . vazifeleriyle birlikte geniş ve 
ç~lt. §ilmullü bayram programının tat
bıkinde geceli gündüzlü çalışan ve en 
Ufak bir intizamsızlığa bile mahal 
verıniyen Ankara emniyet teşkilatının 
g~yret ve faaliyetini burada memnu
nıyetle kaydetmek bir kadirşinaslık 
o~a~k~ır. Memurlar halkın büyük se
vıncını takdir ederek imkan nisbetin
de müsamaha göstermişler ve halk da 
alınan tedbirlere riayet ederek hare
k,7t e:mi bu suretle büyük bayram 
torenıni ve geçit resmini rahat rahat 
s;yretmek imkanını bulmuştur. Po
lıslerin bütün vatandaslara kar~ı dai
ma gösterdikleri nezaket bayram mü
nasebetiyle daha çok nazarıdikkati 
C~lbetmiştir. Bu meyanda mesela ih -
tıyar kadınları kollarına girerek on -
ları sokaklarda karşıdan karşıya geçi
ren ve icap etti ğ i zaman nakil vasıta
larını bile durdurup çocuklara yol a
çan memurlarımı zın centilmence ha
r~ketleri takdirle karşılanmıştır. Ra
hırn ve şefik tavırlarla fakat memuri
yetlerinin icabı olarak vekar ve ciddi
yetinden zerre kadar inhiraf etmek -
sizin vazife gören Ankara emniyet 
toiidürlüğü mensuplarını ba§ta değer
li müdürleri B. Şinasi Turga bulundu 
ğu halde tebrik ederiz. 

Süvareler de çok güzel ve neıeli 
geçmiştir. Mesela Ankara Palasta ve

rilen 120 kişilik yemek çok muntazam 

bir ıı.rvi le idııre olunmuştur. Bun
dan ııonra c H p G~ 1 S k . · · · ~ne e reterı 
Dr. Fikri Tu e •· d'ğ' ·· z r ın ver ı ı suvarede 
lSOO kiıi bulunduğu halde herkeı bü

.. k b 
yu ir neııe ve zevkle eğlenmek ve 
hazırlanan b .. f d '"k u e e mu emmelen izaz 
olunmak imkanlarını bulmuşlardır. 

~vnı """'P•• A-L-4 nalkevinde 
vcrılen baloda da b.lh . 
kati c lbe . . 1 assa nazarıdık -

e tmıştır G k 
laıtaki · ere Ankara Pa-
sa ı.._ ... a' kgedrek halkevindeki davetliler 

Udll a ar c~k b" 
bayramı kutlam !un ır neşe ile mim 
dir, ış ar ve eğlenmişler-

BESARABYA 
HAKKIN DA 

Royter ve Tass 
ajanslarının 

neşrettikleri haberler 
'.Bükreıı 30 

tele · ' a.a. - Romanya gaze . 
rı, sovy t k tab e ıtaatının gilya Besa-
yaya gird"ğ' · 

çıka ı ıne daır Kopenhagdan 
ve Rn yalan bir haber hakkında Tass 

Oyte · lun r a1ansları arasında teati o-
an telgrafları neşrediyorlar. 

Royte · b 
rnatı ve rı? •. 0 _Jektif olarak bu matu-
ı.._ • • rd ı gını ve Ta!llın da bu ha • 
u,;rı ınfiaJ · ı 
hah' ı e kar;ıladığını mevzuu 
yan~~ ~~e~ gazeteler, bu infiali, Rua
lı ğ e_rıde de Romanyanın tamam-

ına rıay t d ~ . . si e e ecegı suretınde tef-
r etmektedir. 

Maınaf"h 
1• ı . alman unsurlarının te -
~k çıkarmıya çalıştıkları kaydolun -
lla tadır. Bazı alman ticarethaneleri 

l ~ sarab>adaki şubelerine bütün mal
~rı e ı · R 

1 t 8 u omanya topraklarına nak-
• rnek emrini vermişlerdir. 

T ŞEKKÜR 
A B. Reşit Ayad'ın kızı ve oğlu, ve 

nkara Pala otelcilik şirketi, baba
lıırının ve müdürlerinin ölümünden 
dolayı matemlerine ve merhumun ce
n ze merasimine iıtirak eden dostla
rına, ahbaplarına ve tanıdıklarına te-
ekkür ve minnetler ini bildirmefi ga-

zetemizden rica ctmiflerdir. . 

· D O N Y A~}:' ft:: .. A:e · E ~ R L E .R: İ :: Ambargonun kalkması 
muhtekir silôh tacirlerine . 

. . -
Alman denizaltı gemileri 

taarruzlarını sıklaştirırken 

At/antikte korsanlarla 
mücadeleye başlandı 

İki Alman cep kruvazörü bu 
bulunuyor denizde faaliyette 

Paris, 30 a.a. - Alman amiralhğr, ingiliz üssübahrllerini tay
yarelerle bombardrmandan, son teşebbüslerinin akim kalması ve 
on beş kadar tayyare kaybetmesi üzerine vazgeçmişe• benziyor
lar. 

Bu hafta içinde ancak iki hücum 
kaydedilmiııtir. Bu da bir, iki tayyare 
tarafından yapılan keşif uçuşların· 

dan ibarettir. Hava şartları geniş mik 
yasta tayyare hareketlerine müsait 
değildir. 

Atlantikdeki kor$an harbi 

Buna mukabil denizaltı hücumları 
artmış ve Atlantik denizinde bir ve 
hatta iki alman kruvazörü gözükmüş
tür. Bu iki alman kruvazörü birbiri · 
nin aynı olan Deutschland ve Admi
ral Sheer ceb kruvazörleridir. Bun
lar müthiş bir korsan ıilahı olup di
ğer aleJade kruvazörlerden daha ku -
vetli ve daha mukavemetlidir. İngi -
tiz Stonegate ve Norveç Whansen 
vapurlarını Deutschland kruvazörü
nün batınnış olduğu emin bir kaynak
tan öğrenilmiştir. Amerikanın City 
of Flint vapurunu da gene bu kru -
vazör yakalamıştır. İngiliz C!ement 
vapurunu da cenubi Amerika açıkla
rında Admiral Scheer kravazörünün 
batırdığı tahmin olunuyor. Mezkur 
kruvazör hakkında elde mevcut ye • 
gane işaret budur. 

Her ne olursa olsun Atlantik deni
zinde korsanlara karşı takip hareket
leri başlamıştır. Bu, çok uzun sürebi
lecek müşkül bir iştir. Bu hususta 
Emden kruvazörünün faaliyeti hatır
latılmaktadır. 1914 de harp başlar baş 
lamaz bu kruvazör de Çinin Çingtao 
limanında faaliyete başlamış ve an -
cak 9 teşrinisanide Hint denizinde 
K eeling adası açıklarında batırılmı 
tır. 

Denizal.h hücumları arttı 
Diğer taraftan denizaltı harbi de 

vahimleşmiştir. Altı İngiliz ve iki bi
taraf vapur batırılmıştır. Sunu da 
kaydetmek lazımnır .ı.~, ı.cgtuz-Vapur
ı••mın Uçü Ispanya sahilleri açıkla -
rında torpillenınittir. Müttefiklerin 
hesabına da şu muvaffakiyetleri kay
dedelim: Alman tebliğinde battığı 

bahsedilen üç denizaltısından başka -
ca geçen hafta üç alman denizaltısı 

batırılmııtır. Bunlardan ikisi ingiliz 
ve biriıi de fransızlar tarafından im
ha olunmu!ltur. Milaellah bir İngiliz 
ticaret gemisinin mürettebatı da bir 
denizaltısını Atlantikte top ateşiy -
le batırdığını tahmin eylemektedir. 

Alman deniz ticareti, şimdi artık 
yalnız kapalı denizlerde yapılmakta -
dır. Bu denizler, Baltık memleketle
rindeki alman ekalliyetlcrinin geri 
dönmekte olduğu Baltık enizi ile al
tı yedi kadar geminin Romanya ile 
Kafkasya limanları arasında gidip 
geldiği Karadenizdir. 

Şimal denizinde bir Norveç 
vapuru batırıldı 

Londra, 30 a.a. - Şimal denizinde 
bir Norveç vapuru batmıştır. 30 kişi
lik mürettebatı İngiltereye çıkını§tır. 

Alman gazetelerincle infial 
Bern, 30 a.a. - Alman matbuatı, 

denizaltı harbinde müttefikler tara -
fından elde edilen muvaffakiyet se
bebiyle büyük bir infial g&termekte 
ve alman denizaltı hücumlarının ar -
tacağını bildirmektedir. 

Almanların batırdıkları 
gemilerin hahiki. tonajı 

Londra. 30 a.a. - Almanlar şimdi· 
ye kadar 475 bin tonluk İngiliz ticaret 
vapuru batırdıklarını iddia ediyorlar, 
ingilizlcr buna iıtiraz; ile verdikleri 
cevapta almanların bu rakamı bulmak 
için ticaret gemilerine harp gemileri
ni de ilave ettiklerini ve bu da kafi 
gelmiyeceği için, 1914 de yaptıkları 
gibi buldukları rakamı iki ile zarbet
tlklerini bildiriyorlar. 

Fransızlara göre 

Paris, SO a.a. - Harbin bidayetin· 
denberi yalnız üç alman denizaltı ge
misinin zayi olduğuna dair 28 te~ri
nicvel tarihli alman reamt tebliği üze
rine, Fransa bahriye neareti, bu raka
mın, yalnız fransız bahriyesi tarafın
dan alınanlara verdirilen zayiattan a-

şağı olduğunu, müttefik Britanya bah 
riyesinin deniz harekatı neticesindeki 
alman zayiatının bundan hariç bulun
duğunu bildirmektedir. 

Almanlar itiraz ediyorlar 
Londra, 30 a.a . - Alman radyosu, 

alman denizaltı zayiatı hakkında ln · 
giltere tarafından verilen rakamlara 
itiraz etmektedir. Bu itiraz, gerek 
Çurçil, gerekse Çemberleyn tarafın -
dan verilen rakamları çürütmekten u
zaktır. 

Çurçil, 13 alman denizaltısının batı· 
rı ldığını ve 5 tanesinin de ciddi suret
te hasara uğratıldığını bildirmişti. 

Bu hasara uğrıyanlardan birinin bat
mış olması mümkündür. Daha sonra 
Çemberleyn'in bir denizaltının daha 
batırıldığını ve bir diğerinin de muh
temel olarak tahrip edildiğini bildir
miştir. 

Korsan gemileri hakkında 
yeni bir haber yok 

Londra, 30 a.a. - Ne Goodwin'de 
kuma oturmuş ve içerisi boş bir hal
de bulunan alman denizaltısı, ne de 
Atlas denizindeki alman korsan gemi
leri hakkında mütemmim mali'ımat a
lınamamıştır. Boş bulunan denizaltı· 
nın dahilinde hemen her şey tahrip 
edilmiş bir haldedir. T~kne sağlam
dır. Fırtına gemiyi kumluğa biraz da
ha saplamıştır. 

lngiliz zayiatı azalıyor 
Londra, 30 a.a. - Geçen hafta zar

fında batan ingiliz ticaret gemileri
nin 21 bin ton olduğu selahiyetli bir 
kaynaktan haber verilmektedir. Bu 
zayiat, alına" ticaret gemileri müsa
.1<rc edılmek suretiyle telafi edilmig 
olup, müsadere edilen gemilerin ha
mulesi 19 bin tonu bulmaktadır. Teş· 
rinievel ayında ziyaa uğrayan ticaret 
gemileri takriben 65 bin tondur. Ey
lül zarfındaki zayiat ise, 156 bin ton 
idi. 

Battıkları alınan radyosu tarafından 
haber verilen alman denizaltı gemile· 
rinin ziyaı, Londrada istihza ile kar
~ılanmaktadır. Bilhassa §U nokta te
barüz ettiriliyor ki, dün alman kuman 
danlığı üç denizaltı gemisinin üsleri
ne avdet etmediklerini haber verdiği 
halde, alman amirallığı da 9 tahtelba· 
birin battığını ilan etmekte idi. 

Üç vapur batırıldı 
Londra, 30 a.a. - 8 bin tonluk Ma

labar vapuru Atlas denizinde bir al
man tahtelbahiri tarafından batırıl -
mıştır. Bir mühendis ve yerli dört 
tayfa ölmüştür. Diğer taraftan Lynx 
ve Saint Midon Hull isimli balıkçı ge 
mileri şimal denizinde batırılmıştır. 

Lynx'in tayfası İskoçya'da karaya 
çıkmış, diğerinin 15 kişiden mtirek -
kep müraettebatı kurtarılmıştır. 

City ol Flint'ten haber yok 

Vaşington, 30 a.a. - Birleşik ame
rikanın Berlindeki maslahatgüzarın -
dan hariciyeye gelen bir telgrafa gö
re, alman hariciye nazareti, City of 
Flint hakkında bir haber almamı§tır. 

B. Musolininin 
bir nutku 

Romıı , 30 a.a. - Musolini, eski Pon
teni bataklıkları üzerinde kurutarak 
kurduğu beşinci nahiyenin küşadını 
yapmıştır. 

Bu münasebetle söylediği nutukta, 
beşinci nahiye olan Pomezienin kü
şadının, bundan on sene evci faşizm 
tarafından girişilen muazzam eserin 
bir tetevvilcü oldu~unu kaydettikten 
sonra demiştir ki : 

"- Eğer faşistlik on yedi senede 
yalnız bunu yapmı olsa idi de onun 
şerefi için kifayet ederdi. Halbuki, 
daha nice muazzam eaerler yaratmış
tır ve onun azim kuvetl henüz tüken
miş olmaktan çok UI&ktu. " 

1 

1 

Litva nya kıta la rı 
Vilno şehrini 

teslim aldılar 

Fakat kıslal rrda sovyet 
askeri oturduğu i~in 

geceyi a~ıkta g~irdiler 
Kanunas, 30 a.a. - Litvanya milis· 

kôr temin etmiyecek 
Amerika silah satışından mütevelli~ 
karlardan çok ağır vergiler alacak 

Vaşington, 30 a.a. _ Meclis hariciye necümeni azasından ve 
Texas intihap dairesi demokrat mümessillerinden Luther Jhon
son radyo ile yaptığı beyanatta ambargonun kaldırılması hakkın
daki kanunu silah imalatından mütevellit karlar Ü•~erine mevzu 
gayet ağır bir verginin takip edeceğini söyliyerek demiştir ki : 

leri dün sabah Vilno şehrini tesel - "- Ambargonun kalkması ile mü-~ 
tüm etmişlerdir. Kıtaatın şehre giri- himmat fabri~alarının gayet yüksek • • 
şi sevinçle karşılanmış ve binaıar temettüler eıde etmesinden endişe e- Türk - Yugoslav tıca re c 
Litvanya ve sovyet bayraklariyle süs- denlere haber veeryim ki bu hususta I . 
lenmiştir. Kalabalık halk kütleleri kabul edilecek olan vergi silah sana- münasebet eri 
kiliselere dolmuşlar. Ak am kahve ve yiinin hadden aşırı kar temin etmesi-
sinemalar hıncahınç dolmuştur. Yiye- ne mani olacak derecede ağır olacak
cek maddeleri her tarafta satılmakta- tır.,, 
dır. Su ve elektrik tevziatı normal Hatip şunları ilave etmiştir: 
şeklini almakla beraber telefonlar da- "- Bitaraf olmıyan bugünkü bita· 
ha i lememektedir. raflık kanunu değiştirilmediği tak-

Telgraf servisleri yabancı gazete - dirde Amerika da gayet kısa bir za
lerin israrı üzerine fakat yalnız mat- manda muharebeye sürüklenmiş ola. 
buata mahsus olmak üzere i şlemekte- taktır . ,. 
dir. Kışlalar hala sovyet kıtaatının /ngiliz gazetelerinin tefairleri 
işgalinde bulundu ğundan Litvanya Londra, 30 a.a. _İngiliz matbuatı 
kıtaları geceyi açık ta geçirmişlerdir. dikkatini yeniden Amerika'nın bita
Diğer taraftan haber verildiğ ine göre raflık kanunu üzerinde teksif eyle· 
Kaunastaki sovyet askeri heyeti iki mektedir. 
memleket arasındaki paktın askeri Tyimis ve Deyli Telegraf gazete
hü!<ümleri hakkındaki tatbikata ait leri mümessiller meclisinde mücade. 
anlaşmayı imzaladıktan sonra cumar- lenin senatodan çok daha şiddetli ve 
tesi günü Moskovaya hareket etmi ş • elde edilecek ekıeriyetin daha zayıf 
tir. olacağı mütaleasındadırlar. Bu gaze • 

60 sovyet tankı dün Vilno'dan çe • teler müzakerelerin hafta sonundan 
ki imiştir. evel neticelenmesini bekliyorlar· 

Bir kaç yüz lehli talebe Litvanya 
aleyhinde haykırmak suretiyle teza -
hüratta bulunmağa te ebbüs etmişler
dir. Tezahüratçılar dağıtılmıştır. 

Dini ayin 
Kaunas, 30 a.a. - Pazar günü, sivil 

ve askeri resmi mümessiller huzuru 
ile Vilno'da yapılan dini ayinde, bü
yük bir kalabalık, 1924 tenbcri, ilk 
defa olarak Litvanya lisaniyle oku
nan duayı dinlemiştir. 

Rus kıtaatı daha süratle çekilip 
gitmektedir. Kaunasla demiryolu mu
vasalası yeniden tesi sedilmiştir ve 
Vilno telefonu merkezi işlemektedir. 

Sovyet talepleri 
ve Finlandiyada 

siyasi görü~meler 
Helsinki, 30 a.a. - Finlandiya hü -

kUmeti, aovyet talepleri hakkında si
yasi partiler reisleriyle müzakerele -
re devam etmiş ve hariciye nezareti 
tarafından Finlandiya heyeti murah
hasası için hazırlanan talimatı tet -
kik eylemiştir. 

Finlandiya hükümeti henüz mah -
rem istişareler safhasındadır. Bu da 
gösterir ki, iki hükümet arasındaki 
noktai nazar ihtilafı daha oldukça bü
yüktür. Sovyetlerle Finlandiya heye
ti arasında muvakkat bir anlaşma ya -
pılmadan evel sovyet talepleri hak -
kında resmi hiç bir şey öğrenilemi -
yeceği anlaşılıyor. Bazı mahafil mü
zakerelerin uzun sürebileceğini temin 
etmektedir. 

Helsinki, 30 a.a. - Resmen haber 
verildiğine göre Moskovadaki Fin· 
landiya murahhası heyetine mahsuıı 
olan talimatın metni, hilkümet, parlıi
mento reisi veparti şefleriyle yapılan 
bir istişareden sonra kabul edilmiştir. 
Finlandiya tavizin son haddini 

yaptı 
Berne, 30 a.a. - İsviçre gazeteleri

nin Stokholm ve Helsinki'deki muha
birleri Sovyetler Birliği ile Finlandi
ya arasındaki müstakbel münasebetler 
hakkında pe kyakında bir karar veri· 
leceğine şüphesiz gözü ilebakıyorlar. 
Finlandiya hükümeti Ruıyaya vere
ceği kati cevabı tesbit etmiştir. 

National Zeitung gazeteı;inin mu -
habirine nazaran, bu cevap Finlandi
yanın yapabileceği tavizin son haddi
ni teıkil etmektedir. 

Finlandiya heyeti bu akıam 
hareket ediyor 

Helıinki, 30 a.a. - D. N. B. ajan11 
bildiriyor : 

Finlandiya mürahhas heyetinin ov 
yet hUkümctiyle müzakerelere devam 
etmek üzere yarın akpm Moskovaya 
gitmek üzere Helsinkiden hareket e
deceği resmen bildirilmektedir. 

Birleşik Amerika'nın Moskova el -
çiliğlne m nsup yüksek memur, B. 
Paasikiviyi son ziyaretinde, kendisi
ne B. Ruzvelt'in bir mesajını vermiş
tir. Finlandiya elçiliği, bu mesajda, 
B. Ruzvelt, Finlandiyaya karıı sem -
patıini izhar etmekte olduğunu ve 
ruı • finlandiya mürakerelerinden ha 
bcrdar edilmek iıtediğini ıöylemig • 
tir. 

Ambargo kalkana ... 

Taymis gazetesi yazıyor : 
"Biz şu kanaatteyiz ki, amert ..... ıı -

!ar ambargoyu kaldırdıkları takdirde 
bunu bize hoş görünmek için değil, 
bu karar bizim için çok mühim bir a
vantaj te§kil etmekle beraber, kendi 
menfaatleri için yapacaklardır. Filha
kika Amerika milleti kahir bir ekse
riyetle müttefiklerin zaferini arzu et
mektedir. Bunun manası, harbe hiç 
bir suretle ittirak etmeği istemedikle 
ri ve harp müttefiklerin lehine yürü
düğü takdirde Amerikanın harbe gir
mesi ihtimali daha az olacağı nazarı· 
dikkate alınmaııa bile, amerikalıların 
bu zaferle alakadar ve menfaattar bu· 
lunduğu demektir.,. 

Roma' daki alman sefiri 
Berlin'e hareket etti 

Roma, 30 a.a. - Alman elçisi Fon 
Makkenzen, 1talya'nın Avrupa harbi 
karşısındaki vaziyeti hakkında hlikü
metine sarih izahat vermek üzere Ber 
tine hareket etmiştir. 

1
... ..... ... . .... l 
KÜÇÜK Dl~ HABERLER .. .... .. .. 
X Paris - İspanyanın Pari• büyük el

çisi B. Leguerica bu sabah Paris'e gel
miştir. 

X Paris - Diln. Asaomption kili&eıinde, 
Polonya ardusu için, ordu ba papazı 
Gavlia.a tarafından bir ruhani ayin ıcra e
dilmiştir. 

X Paris - Fransa Reisicilmhunı B. 
Albert Lebrun, Polonya mıiltecilerı için 
beş bin frank teberrü etmiştir. 

X Londra - 3555 tonili.toluk İtalyan 
manzoni vapuru Deal'in 3 mil açığında çar 
pıtmışlardır. Manzoni vapuru agır hasara 
uğramıştır. 

X Roma - B. Mussolini, Venedik ıara. 
yrnda İtalya'nın en yükaek hakimlerini 
kabul etmiştir. Bu zevat iki yLl:ı elli 
kiti olup yeni adli ı~neıinin kiı,adi müna
sebetiyle Duçeye tazimlerini arzetmeie 
gelmişlerdir. ' 

X NapoJi -İlva şirketi fabrikalarının 
üçilncü kok ocağının küşat resmi yapıl
mıştır. Bu aayede dökme demirin senelik 
istihsalitı, yıiz yirmi bin ton artacaktır. 

X Kopenhag - Alman kumandanlıit, 
Polonyada giınltik ihtiyacı geçen eşya aa
tışını yauk etmiş ve bir çok musadereler 
yaptırmıttır. 

X Tokyo - Sluçeu katolik kilisesine 
menıup üç Kanadalı Miıyoner japon ııö. 
betçlleri tarafındın öldürülmüıtur. Japon 
makamları tahklkata ba,ıamıtlardır. 

X Tokyo (Domei) - Sovyetlerin yeni 
bıiyük elçısi Smetanin, istirahat etmekte 
oldılğu Mançulı'derı Tokyoya hareıtet et· 
miıtir. 

X Paris - Fransız kızılhaç cemiyeti 
nezdınde harp zamanına mııhauı olmak iı
zere bir Çekoslovak komitesi te kil e
dilm.i• tir. Komit~n i n başkanlığ ına itti· 
fakla Bayan Osuıki aeçilm i ~tir. 

XLontb ~ach - Tayyareci Caroll ve 
Schiepcr kapalı aaha uçu~unu tamamlaya
rak yere inmi !er ve 726 saat uı; nıak su· 
retlyle yeni i>lr dlinya rekoru tesis ettik
lerini bildirmiılerdir. Eski rekorda uçııı 
müddeti 653 sa.at idL 

.. X !!ayla -: Divan ~a.rb, ıilah t•şımıık 
curmunden, hır yahııdıyı müebbet hap•c 
42. y~hudiyi de on &ene hapse mahküm et~ 
mı~tır. 

. x. Stokholm - İki İsveç askeri tayyare 
sı bı.r talım eona~ında çnrpıi:nııtır. Bir pi . 
!ot olmUı;, diğeri paraşütle kurtulmu tur. 

X.Ri6• - Let.onyalı alınanların Almanya 
ya ııı.a-ıne müteı.llik muhade Letonya 
~e nazırı ile Letony•dalı:i alınan elı:isi 
ıanfmdaa lmyl•mn11Uf .. 

' 

Yugosla,ya iki memleket 
arasındaki mübadelenin 

5 misli arfa<ağı kanaatinde 
Belgrad, 30 a.a. - T.icaret ve en • 

düstri nazır muavini Obradoviç, Po-
litika gazetesinde yazdığı bir make
lt:de, Yugoslavyanın odun ve odun 
maddelerinin ihracatını arttırmak su· 
retiyle Türkiye ile Yugoslavya ar~
sında bugünkü ticaret mübadelelerı· 
nin beş misli tezyid olunabileceği mü
taleasında bulunmaktadır. 
Nazır "'Uavini, bugün mevcut art

lara nazar.::n iki memleket münase -
betlerinin daha iyi bir tarzda tanzim 
edilmesinin lüzumlu olduğunu kay • 
detmektedir. 

Çin k talarının 
• zaferleri yenı 

Çangça, 30 a.a. - Çekia ajansı bil· 
diriyor : 

Çin kuvetleri Fonghsien civarında 
muhtelif 'sevkulcey noktaları iı;gal 
etmişlerdir. 
Diğer kıtaat Niu - Wang - Miano 

mevkiini tamamen işgale mu"<>ff(L\c 
olmuştur. 

Hua - Hsien'deki çin kuvetleri di
ğer şehir civarındaki japon kuvetleri 
ni şiddetle bombardıman etmiş, dil • 
man Long - Kov - Kuei'e doğru çekil 
mcğe baılamıttır. 

Japonlar Sen - Çoei şehrini çinlilc
re bırakmışlardır. 

Polonya'da lehlilere 
zulum yapılıyor 

Kopenhag, 30 a.a. - Berlingske Ti
dende gazetesinin Berlin muhabiri ya 
zıyor : 

"- Polonya'da sokalarda kadın ve 
erkek bütün !ehliler yaya kaldırımı -
nı Almanlara bırakmağa mecburdur -
!ar. Lehliler alman ordusu veyahut 
nazi partisi subaylarını şapka çıkar -
mak suretiyle elamlamağa mecbur -
durlar. 
Mağaza ahipleri, Almanların işini 

Lehlilerden evel görmeğe mecbur • 
durlar. Lehlilerin alman kadınlarına 
söz söylemeleri yasaktır. Aksi takdir 
ele şiddetli cezalar verileecktir. ,. 

Bir Alman tayyaresi 

İngiltere üzerinde . 
Londra, 30 a.a. - Bir alman tay

yaresi, ilk defa olarak, nefsi İngiltere 
üzerinde uçmu tur. Bu tayyarenin ü
zerinde uçtu~u §ehir imaligarbide 
kain İse de ismi söylenmemektedir. 

İngiliz tayyareleri tarafından hü
cumla kar ılanan alman tayyaresi 1s
koçyaya Berwickshire şehirlerinden 
-biri üzerine gerilemiştir. Bu şehirde 
alarm tcsisa ı bulunmadığından, aha
li sokaktan muharebeyi sükunetle 
seyretmi tir. Havanın sisli olmasına 
rağmen tayyarelerin şekilleri seçili
yor ve atılan silahların sesleri duyu· 
lup ateıı!eri görUlüyordu. 

Gerek mütearrız, gerekse dafi tay
yareleri denize doğru ıızaklaşmış'a r -
dır. Açıklardan gelen silah sesleri on 
dakika sürmiiştür . 

Bir İngiliz deıtroyeri 
taarruza uğradı 

Londra, 30 a.a. - Bu sabah 11" 1 
denizinde, Dogerbank cenubunda k • 
rakol vazifesi gören bir ingili:.ı: mulı -
ribi iki alman bombardım n t ayyare
sinin tn rruzuna u ğradı kları amira!
lık tara f ından h bı: r verilmek tcd· r. 
Muhrip hiç bir hasara uğram ını ve 
insanca hiç zay iat olmamıştır. D ü • 
m:n tayyarelerinin hasara u v rayıp 
ugramadıklan malum değildir, _ 

rı 

ır. 



Dünkii at yanslarını !ıe}"ecanla takip edenler 

T RI 
B 

• 

1 TA 
Soğuğa ra;:men ya1·1şları h · · yüJc 

eyecanl _ey e ti k ab 
At yarışlarının lıe~incisi d .. n e1ıir 

hipodrumunda yapılmıştir. H vanın 
giıneşli fakat çok soğuk olm..ı. ına ra; 
men yarış yeri geoe çok kalabalıktı. 
İki yarJŞ miıstcsna diğerleri ehemi -
yctsiz oldukları halde gene eyirci -
lere epi heyecanlı dakikal;u ya~atan 
anları olmuştur. 

Birinci koşu: 

Üc ve daha yukarı yaşta ve hiç ko
şu kazanmamış yerli halis kan ingi -
Jiz at ve kı raklara mahsustu. 1kra -
miyesi 300 lira mc!Safesi 2100 metre 
idi. 

Bu koı.uya iki halis kan girdi. Ve 
B. Şaban Ath'nın Neriman isminde
ki kısrağı Stardla b raber öne geçe -
rek üs pus ara ile birinci oldu. Do -
rukurt ikinci oldu. Zaman 2,34 daki
kadır. Muşterek bahis ganyan J 75 ku 
ruş verdi. 

1 kinci. ko u: 

ü'ç yaşındaki halis kan arap erkek 
ve dişi taylara mahsus handikaptı. 
İkramiyesı ..>20 lira mesafesi 1400 met 
re idi. 

Bu ko uya yedi hayvan i tirak et
ti. Hare ·et i§areti ile öne fırlıyan 

Bora be§ altJ yüı.: metre kadar önde 
gitti. Arkadan Kt •i ile gelen Ör -
nek Bora ile bir müddet yanyana git
tikten &onra öne ge!lti. Gayet kolay • 
lıkla ve iki pu ara ilt birinci oldu. 
Bora ikinci çok çalışma ına rağmen 
Meriç ancak üsüncü oldu. Zaman 
1,43 dakikadır. Müşterek ganyan 340 
plase ırasiyle 130, 135, 115 kuruş ver· 
di. 

Üçüncü lw §u: 

Üç ya§ında ve hiç koşu kazanma -
mış yerli yar1m kan ingiliı erkek ve 
di~i taylara mahau tu. ikramiyesi 190 
lira mesafesi 1600 metre idi. 

Bu ko~uya yazılı dört hayvandan 
ü~ tanesi iştirak etti. Yarış ba lar 
başlamaz derhal öne düşen B. Sait Ha
limin Berce tesi ko,Şttytı baştan niha
yete kadar önden göt\ırerek güzel bir 
birincilik kazandı. Kendisinden çok 
şeyler ümit cdllen Yüksel Bcrce-teyi 
kovalaması neticesinde Cesur'a geçi
lerek üçüncü kaldı. 

Müşterek bahis ganyan 160 kuru} 
verdi. 

Dördüncü ko u: 

Dört • e daha yukarı ya taki halis 
kan arap at ve kısraklara mahsus 

handikaptı. İkramiye i 23.S lira me
safesi 1800 metre idi. Bu koşuya on 
hayvan iştirak etti. 

Stardla beraber Efe il. öne dü~tü. 

At yarışlarında seyirciler 

tı ise ele gene geri kaldı, \Taziyet bö ·
lece devam ederken Lük b:lr'ın hü -
cum et iği görüldi.i. Düzlükte Frizi 
)•akalı •arak öne düştü. Frizi bıjtiJn 

gayreti boşa çıktı. Lüksbar bir pus a
ra ile birinci geldi. Friz ikinci Ka
yanhan üçüncü oldu. Jokey Davut bu 
koşuda çok iyi idi. 

Zaman 3,02 dakikadır. Müşterek ba 
fıi ganyan z·o kuruş \"erdi. 

İkinci ko tıdaki ikili bahis Örnek -
Bora kombinezonunll bulabilenlere 
bir liralarına mukabil 14,80 lira ÜfiÜn· 
cü ve dördüncü koşular aras ndaki 
çifte bahis ise Berceste - Yük el çif
ti bulabilenlcre bir liralarına muka • 
bil 11,80 lira getirdi. 

Dünkü atletizm 
· musabakafarı 

Ankara bölgesinin tertip ettiği at
letizm mii abakalan dün 19 Mayıs 

stadyomunda yapılmıştır. Müsabaka -
lar te vik mahiyetinde olmasına rağ
men iki yüu yakın atlet bu müsaba -
kalara iJtirak etmiştir. Bilhassa muh
telif yarışlarda yer alan genç atletle
rin aldıkları dereceler çok ümit vcl'İ
cidir. 
Ayrıca küçUkler arasında ycıpılan 

üç kilomell'elik kır koşusu çok heye• 
canlı ve ilk defa müsabakaya i tirak 
etmelerine rağmen aldıkları d receler 
fevkalade denecek kadar güzel olmuş 
tur. 

Müsabakalarda birinci gelenlerin i
simlerini yazıyoruz ; 

110 metre engelli (1) Kamil (De • 
mirspor), 100 metr düz (1) Oguz 
(Muhafızgücü). 400 metre düz (1) 
Ra it Giray, 800 metre diız (1) Ökke 
(Ankaragücü), 1.500 metre düz (1) 
Adnan (Demirı;por), 5000 metre düz 
(1) Mustafa (Demirspor. 3000 metre 
düz (1) Hamdi {Ankaragücü). Yük
_ek atlamada düz (1) Jerfi (Galatasa
ray), 

Büyük bayramımız elçiliklerimizde ve konsolosluklarnnızda 
yaJ?ılan paılak törenlerle kutlanmıştır. Bu hususta gelen haber· 
len a§ağ1ya koyuyoruz : 

Biikre§ elçiliğinde 

Biikre , 30 a.a. - Tür iyenin milli 
bayramı münasebetiyle Türkiye bü -
yük elçisi ve bayan 'rannövcr büyük 
elçilik binasının salonlarında par -
lak bir kabul re mi yapmı !ardır. 

Kabul re. minde, hükümct azalan, 
saray marcşalı, yüksek devlet memur
ları ve fikir. iktisat, içtimaiyat ale -
mine mensup bir çok tanınmış zevat 
hazır bulunmuştur. 

Atina elçil"ğinde 

Atim~. 30 a.a. - Türkiye büy'1ıc el· 
çi i gnis Akaygen, düİı biiyük elçi . 
li k bina:.ında. türk koicınisini ve türk
yunan cemiyeti ~za ını kalıul etmi. -
tir. Kabul, çok samimi bir hava için
de cereyan e}·lcmi,.. ir. Bü •ilk elçi. 
mütc kihen, mtıhteiil elen ricalinin 
telıdklerini kabul etmi tir. 

Diin gece, büyük elçilikte parlari 
bir kabul resmi tertip olunmu§ ve bu 
kabul resminde elen hüküme aza ı, 
kordiplomatik ve Atinanın yiiksek 
muhitine m~nsup bir çok kimse hazır 
bulunmu tur. 

Peste e.'ciliğinde 

Pc tc. 30 a.a. - Cümhııriyetin 16 
zncı yıldöniimii bayramı mÜMsebetiy 
le Pe~te elçimiz \'C Bayıın Ür.aydın 
tarafından elçilikte parlak bir resmi 
ka ul yaptlmı tır. 

Kabul resminde macar fikir alemi-
ne mensup bir çok zevat, heyetler ve 
buradaki ''a anda larımızdan ı 50 kişi 
bıtlunmu tur. 

. 
lstanbu l'da 

n r G. sarayla 
neticesiz kalan 
bir m ~ yaplt 

İstanbul, 30 a.a. - Cümhuriyet 
bayramı ve ilesiyle aralarında husu i 
mahiye te bir dostluk maçı tertip e
den Fenerbahçe ve Galata ara.y ta
kımları bugiın Taksim tadmda kar§ı
laştılar. 

Fenerliler sahaya u kacho ile çık
tılar : 

Cihat - Şevket. Lebib - Ali Rı • 
za. Zeynel, Haya i - Fikret, Naci, 
Yaşar, Orhan. Basri. 

Ga1auısaray da şöyl- bir takımla 
oynuyordu : 

Osman - Adnan, Faruk - Celal. 
Enver, E~'?.k - Sfllahattin, Gündii?., 
C ·mil, Buduri, Biilent. 

Hakıom: Şazi Te.l'!cıtn. 
Oyu a galatas:.mıyltl;:ır h~c:ladıl r. 

Çok kuvctli esen rilt.gara kar ı oyna
malarına r:ı "'men deı hal 'ıazi 1ete ha -
kim oldular ve l>e~inci dakikada Cc -
mil, arkadan aldığı bir topu iki Fener 
müdafiinin arasından geçirerek a- ıa
ra takı. 

Bu golden ııonra fenerli1er vaır:iyc
te hakim olmıya başladılar. 17 inci 

Pu l ha berleri 
FRANSA: A ıuak.i pullar posta &i. c -

!erinde satıştan çekilmi tir. Maamafi yeni 
bir emre k dar pos:al:ırda kullanılacık -
tır: 30-10 C. YC il, (Anatol Fraruı); 
9o +ıo C. :Pernbemı;i kırmızı, Rodın; 6S 
35 C. mavimsi ye il (Şarko); 3 10 C. m:ı 
vimı;i ye iJ (Jak Kallo) : SS 10 C. leylaki 
(Hektor Bertiyoı): GS-1 10 C. mavi (Vik
tor Hügo); 1.75 r. ZS C. mavi (Lui P '\• 
tor); 65 60 C. (lrıpııny mültec:leri ; 
1.75+50 C. ınavı (M. ve 1me. Küri) ... 

Hl CAZ: De·ıTcı muhaberatındıı kulla
r.ılmak il.zere 2 kıymet en ıb:uet ıtervıs 
pulu c;ıkarılmak~adır. Pulların ti;ı;crinde 
.. Service <le l'etat'' yazısı varuır. 2 Gr. 
pembemsi be}·la.ki 3 Gr. mavı. Aynı r.aman· 
da 20 Gr. kıymetinde leylak renginde: bir 
de taksa pulu ı;ıkarılınaktadır. 

LÜKSEMBURG: İlle defa 1859 da ÇT· 
karılan armalı pull•rclan bu defa yc!jit 
renkte 35 C. lık bir pul sa lı,.ı. çıkarılmak
tadır. Üzerinde "J 839 ~ 19J9 Grand • 
Duchc de L kı;enıburn .. il.ıaresi vardır. 
Armanın allıoda da "Mir Wocllc b ciwe 
Wıt mir in" yanı "oldı:ımıı ı:ibı kal · 
mıık i~tiyoıu:ı:., cümlcs: vıı.rdır. 

HOL!.AMDA: Hollanda ı;imen1.Hfcrlc
rinin 100 lindi yılclönümü h tıra!nna ü.i 
kıymetten ib:ı ret ( 5 C. ke>yu yeşil: l Z.5 C. 
koyu mavi) bir ·eri pul çıkarılmak aılır. 
Pulun üstünde 1839 - 1939 tarihleri ve 100 
jıııır 'tderhıı !~ehe Spoorvegen y n! 
Holanr!a imendufer!erinın 100 iım:iı yıl • 
donıimıı ılJare51 okıınrnal: ııdır. 

lSVEÇ: Üç taçlı pullarclan yeni ilç pu• 
daha çrkarılmı . tır. Bu pUUıır yu .ard:t...'1 a • 
p"ı 12.S dantelelid r. O or. açı· ma !, 
100 ör. portakal: 120 ör. pembc.-nsi ley • 
ıaki... 

YlTGO~LA VYA: "Aılrivatik'' scris:n·n 
renk, kıymet ~·e reııimlcri ş-Oytcdir: 5() p;>.r;ı. 
por aknl. Jaı:iran m '·t'!p gemısi; 1 dirı. r 
yeşil Triglar tlCa!"Ct gemısl; 1.50 nmP.r kı· 
nl Alck~amlr \'2.puru; 2 dinıır mavi Dob
ro\•nik kruvu5ru .. 3 eylülde ll lgrnrlda ya· 
111lan moıorlu Yasıt;ılar yıırı~ı vesıleaı:;ıle 
4 kıymetten ibaret y rıı hır ııcri sııt a çı -
k rılmr •ır: 50 rı:ıra kirli arı; 1 dinR.r ye. 
il; 1.50 dinar kirli kırmızı: 2 lınar nıa

vL 

RUSYA: M. O. Lennontof'un do·~mu· 
nı·n 125 !n::i ytldonümu hatıra ına ı ~. ao 
45, lik bir seri pul c;ıkarılaca tır. - C. S, 

Turan cemiyeti, yukan Mı caris -
ta Turan c.emiy<:tİ şube i, yukarı 
Macaristan Ünivcr iteı;i talebe birliği 
namına göndc.:rilen heyetler tarafın -
dan memlctimiz ve c.uınhuriyetimiz i
çin stayj k~r nutuldar söylenmiş ve el 

dakikada Y~ar, 15 metreden çıkardı- Petrol rô b::> 
ğı vo1c bir şiılle Fenerin berah rli >,;;; - in y·i lü 

bi r yenkenfide infilôk 
sayısını kaydetti. :Bu gol oyunun sert 
çehresini arttırdı. Hakem, sık sık ce
za kararları veriyor. 

Jskenrlerun, 30 a.a. - Sehrimizden 31 inci dakikada Yaşar, gen~ güzel 
ç~ıTıiz ~~ışen E. re( 'O~aydın kısa bir bir şiitle ikin.el Feneı golünü çıkardı. Tersine götun:ıe ·.;~zı:e 4 hin tcn~-ı 

-- - - - -

( RADYO 

TÜRKiYE 

RadJ.•o lJıluzyon Po ta!ırrı 
TURKlY Ro yosu -ANKAR 

-Dalga u~un/v u 
1~8 m. 182 Kca. 120 ~ • 
31.70 m. 94fıS l'cs.ı 20 }.; , T. 

A ''1KARA 

TÜR1'1YE SAATİ lLE 

SALI. 31. 10. l 939 

12.30 Pro ram. ve memeket sııat a 
IZ.35 AJ.'\NS n l.llctto:oloji h be 
ll.50 TlJRK M ZlGt 

Çalanlar: Vec'hc. Ruşen K 
det Ko:r:ıı • R.ıı t Erer. 
Okuyan: Muzaffer 1J'·ar. 

1-Tatyo uıı u.ı:ınak pes evi 
2- Udi CeınU - Suıina arla: 

n~lar c iki eyyamı sdaya) 
3 - Oı:narı NıJıat - Suzinak p: 

mÜ!jkülmüıi senı sevmek) 
4- Sedat ÖLtoprıık • Sudnak 

çoJ· çcktım hasretini 
5- Vecihe : Kıuıun taksimi 
6- Raluni Bey - Sutinak prkt: 

ııiri ha ret ettın 
' - l• aiz J{ap:ın<'r - , uzinak p.rkr 

taı,;ı ı gülden yııpı;~m) 
ı- Fai:ı: hapancı - Su:ıinıık prkt: 

m11 canım ilkbahar olunca) 
9- Suzin k ı;;u; c-maisi. 

13.30-14.00 .tOZIK (Kanşı.k hafi 
ın ·.Pi.} 

18.00 p o ram 
IS.05 Hem1el:ct sa:ıt ayan, AJ NS 

teoroloji h herleri 
18.25 l\1 ÜZiK (Co b nd • Pi.) 
ıs.ss ·oNUSM (U.u al Artırma 

konoml Kurumu ardından). 

ııJ.10 T1İRK 107.IGI. 
Ç l;ınhır: Cevdet Ça 'lar. Şc 

lhsaıı Gür. 
l - O kuyan: ka ifc 'eydik. 

1 - H z:ı:rı.m pc$revi 
2- Yesari ını - Hüzzam earin: 

d lı da 1toılerinin) 
3-Sel. Pıruır - Hu:ıum pr ı: ( 

ni kirpihletine) 
'4 - Sa ettin K11yı1tk - Kilrclili hi 

·arkı: ( ir gıin yasadık}. 
5- Scl:lbattin Pınar - Kurdlli hi 

:;arkı: CBir gia:lı yalan öyle de) 
6-Kür ili hicazkar ı;;u ııem.l!si. 

2 - Okuyan: Mu t:ıfa Çaglar 
l - Hikmet Bey • Sevkefu arkı: 

cs{n h n<lcnim) 
2-Niko o - Şevkefu ıarlu: (G 

k r!öıma) 
3 - l:laı;:ın Ciır: Kanun tl\k irni 
4 - .•• •• , •• ·\İÇ ı:arlo: (Bir 

le ı:uccnmi :n 
5 - •...•.. - J'C'.'ic lürkü: (At 

lıah rne eird m). 
t!).50 ;:o UŞ A (Aiie xir;ıati - t 

ı;uluk) 
20.05 TÜRK t' I !CH: Halk musi 

ıtlt örm:kler - Sadi Yaver Ata 
.::o.ıs TÜRK MltZlöt: Saz eserle 

}-'eııi ıırkıl•r. 
Ankara Hadyo!lu Kilme Ses 'I 
Heyeti. 
İdare etlen: 1 esut Cemil. 

21.00 KONSI.R l'AKDt t: Halil 
• onct en 

hıtabc 11 a_t et~erek_ m~knlıel~ıle .bu.l~n- Oyun yenı<len sertleşiyor. Fener ~~ ga~ ve lıcnz:n > u~ıu_ ~ul;ın~n,.b~
m_~ş ve mı_s~fı~l~ı ı. c~~hur:~·etımı.zrn, hücumlarını keserken. Galata -aray mü ) uk bır yelkenlıde dun ıını hır ı_n. ıl;," 
Cumhun crnımızın. turk cumh.u:-~ytt dafileri hakemin ceza kararlarını da- ı o~muş ve ya~.gm .. çıkmış ır. ~angın 
bayramına u derece kalpten ıştırak vet eden arjlar yarıyorlar. bırkaç !:aat surmu§ ve yeH:enlı bat
cdcn ve ~rk milleti hak ·ında güzel 33 üncü dakikada Galatasaray mü- mıştır. Yelkenlide bulunan iki erkek 
duy ular ızhar eden m::ıcar kardeşle- dafii Faruk. bir gol kut tarmak paha _ çocuk da kurtula mı yarak •anmı ·ur. 

2l.1S ''ÜZlK (Radvo Ork-s•r"ll1 • 

rin ercf v . sa_" de• ine ldarei R kdaha ı ve b d kika i~l n oy-
davet e ~ıemış•ır. ruyarnadı. Yerine müvakkaten Bedii 

Misafirler elçiliğin mükellef büfe- girdi. 
inde izaz edilm'sl ,.dir. Oyunun sık sık inkıtaa uğradığı gö 

Stoklıolm elç 'fiğinde rüJüyor. Naci ile Faruk ve Fikretle 
Stokholm • .,o a.a. _ Cümhuriyetin Adnan arasında hadiseler o u. Hake-

16 ıncı yılclöniirnü diin elçili :imi7.de min, oyunun sert ve tehlik~li oynanış 
yerli ve ecnebi bir çok miimtaz zeva- tarzına hakim olacak tesiri yaratama
tın hu.zuriyle ve merasimle ku lan - dığı göze çarpıyor. 

20 inci dakikada beklenen hadise 
mış ve bu mü aı:cbc e T'<lpılan kabul oldu : 
resmi gayet samimi bir hava i~inde 
geçmiştir. 

Fenerli Ali Rıza, Galatasaray sol 
açığına hatalı bir şarj yaptı. Hakem 

Turan cemiyetinin tertip ettiği bunu hem bir frikik vuruşu ile teczi-
toplantı ye etti, hem de Ali Rızayı oyundan 

Budapcşte, 30 a.a. - Tnran cemi - çıkardı. Ali Rıza, &<\katlanmak tehli
y ... ti. cümhuriyctimizin 16 ıncı yıldö- kesi mevzuubahis olclıığu zamanlarda 
ııümü münasebetiyle ayın 27 sinde bile hakemin bu şekilde bir karar ver· 
Pc te d rülfünununda bir toplantı mediğini iddia ederek oyundan çık
tertip etmiş ve rei profc ·ör Çollcso- madı. Fenerbah~cnin ve Galatasara· 
ki ans nutk"lln<la terk milletinin ha - yın umumi kaptanları da i e müdaha· 
rikuİlidc terakkisini harar li sözler- Le e:~~e~ .ve hakem, kararını dinlete· 
le ifade etmiş ve Atatürk'ün dehası ~edıt;ı ıçın oyunu tatil ederek çekil
ve ha§ardı~ı büyük fikir hareketleri- dı. 
ni tebarüz ettirerek onun anlı arka
da ı ve halefi milli Scfimiz İnönü'ne 
ve karde türk milletine saadet ve ın•ı 
vrufakiyet a;ı i tir. 

Bunu takibe.n c~ok r rt .•1re ki, 
tiirk milleti in nümune olııcak katlar 
yüksek fozi et erini nala mış. gene • 
ral Laelanhay da •iirk, mac··r millc~
lerinin mcn::c eri hakında haritalı ve 
krokili bir müsah, b:de bul ınmuştur. 

El.r il izi tc >J: • 
B. llo .ard, türk mili.tinin F: ~ri ka 

biliyctinden bahs d rck hu millet ile 
macar milleti arasın ki kül ·· re) ha· 
reketlcrin bir tarih1te ini yapmış ve 
iki mille arasında dah;ı sıkı bir kül
türel teşriki mc.sai lfümmu etnfınd'I 
temenni izhar eylemiştir. 

Yüksek fikir alemi c me"l.!l n ltı ·· 

lngiliz sahillerinde 
al arın işaretleri 

Londra, O a.a. - Bu sabah Kenti'n 
·.kında hava lchlikcsi işareti vedl

mi,., alçaktan uç.an ingili:ı: tayyarele· 
ri görülmüştür. 

Verilen malumata göre, iki cılm<'n 
ayyare. i bir İngiliz tayya esi •le har

be tutuşmuştur. 

1 leıine giden insanlar ve çocu! ... lar 
bii) L.ik bir intizam içinde sığınaklara 
girnıi !erdir. 
Aynı saatte Londra·da Whitehall 

mahallcs:nde tehlike işareti verilmi 
ve 15 dakika sonra tehlike sonu dü • 

.. ğü işi ti imi tir. 

lzmir • Jstanbu) hava seferleri 
tatil edildi 

İzmir, 30 a.a. - uevlet ba a yolla
rı İzmir - İstanbul hava posta seferle
rini nisanda tekıar başlamak üzere 
tatil edecektir. 

İnşaat yaptınlacak 
Kütahya A skeri Garnizon Sa.tın 

Alma emisyonu B$k. : 
1 - Kütahya ayyare garnizonun

da 61937 lira 62 kuruş keşif bedcUi 
iki erat pavyonu ve 7814 lıra 46 ku -
ruş keşif bedelli iki c phanelik yc:p
t ı rı lacak tı r. 

2 - Pavyon eksil me i kapalı zarf 
mıuliy1e ve cephanelik eksi tmc ı a· 
çık cksıltme usuliyledir. 

3 - Ek·illmc 1.-11-939 cuma günü 
pavyon ek iltmesi saat 10 da ve cep -
hanelik ekı>iltmeı;ı ı;aat 16 da Kütah· 
ya mcrke7. komuL-anlıgı atın alma ko· 
misyonunda yapılacaktır. 

4 - Pavyonun muvakkat teminau 
(4317) liradır. 

Cep ıaneiiklerin muvakkat teminatı 
(5ÇJQ) liradır. 

5 - Şartname ke§İf ve planlarını 
görmeK istiyen er hcı· g' n komisyona 
müracaat deb:lirlcr. 

6 - Ek~iltmiye i:.lİrak edecek o
laıılaı· kenunun icap cttirdigi vesaik 
m:.:vcut oJmak şartiylc: (pa .. •yona ait 
teklif mektuplarını aat dokuzda) 
makbuz mukabilinde ·omisyona ve -
rcceklerdir. 15555 

I' o blo alı. acok 

Pr. J>rnc!or"ı J 

l - Cluck - Mottl: Balet Suiti 
2-Wchcr: PREZJOSA. Uvcrtii 
3 - Rimsky - Kor ako : ALTIN 

ROZ operasmdan ull 
4-M illart: LES DRAGONS de 

VlLLAR Uverturu 
22,00 Memleket saat ayarı, AJANS h 

ı~ri. Zira t, E. ham .. Tahvillt, 
biyo • tJukut .Bonı sı (Fiyat). 

22.20 Serbest saat 
22.30 MUZIK (Opera aryaları - PL 
?2.35 MUZ1K (C~zb oo - PL) 
7.3.25-23.30 Yıınnkı rırogram ve kapa 

Her gün yalnız kıııa dalı;ll 3 , ı.ıı 
Kcıı postamızla ne§rı:dılmekte olan 
cı di!Jerde habuler saatleri aptıda 
terilml tır: 
Jranca 
Arapça 
Fransızca 

111at 13.00 ve ıs.4 
13,lS ve 19,4 
13,45 ve zo,ı 

Yunan 
havacılığı 

K1ral Georgees mühi 

bir nutu k söyledi 

Yanlış bir tabiye kullanarak bütün 
yarı3 imtidadınca yanına gelenlerle 
boğu tıı. Bu vaziyetten istifade etme
sini bilen jokey B. İhsan yarı ın son
l rına doğru epi bir hücum yaparak 
Efe'yi yakaldı. Ve derhal geçti. E -
fe 11. bu ·adar boğu"maı;ına rağmen 
~Cksel'in arkasında gidiyordu. Son 
anda da Mesut gelerek Efc'yi geçti 
ve sıı·asiyle yarım pus ara ile Yüksel, 
l irinci. Mesut ikinci, bir pus ara ile 
Efe üçüne· oldu. Zaman 2,15 dakika· 
dır. Mü terek bahi ganyan iOO pla· 
se sırasiyle 255, 200 ve 280 kuru; ver
di. 

Sırıkla yüksek atlamada (1) Mu -
bittin (Galatasaray). metli ze..,-atın mil 

miz, inkilabımız ve Reisklim rnru -
i:nh;, m~lckt-ti· Keza King aross ve Saint - P.:ınc· 

ras mahallelerinde de alarmlar veril
miştir. 

lstanhul Elektrik Tramvay ve 
'ı ünel İ~letmeJ<>ri n um .Müdür
lüğümlen : 

A ina, 30 a.a. - Kırat George • 
ni tayyareci subaylara kılıç t.' 
mera imine bizzat riyaset etJt11f 
bu müna·ebetle söylediği bir nuı11 

ezcümle demiştir l:i: "- yet11 

bütüıı Avrupa devletlerini.n lı 
cılık bahsindeki silah1anmaıııtl 
dogurcluğu büyük güçlükler ar•' 
da, biz havacılığımızı, ancak uç:. 
denbcri organize etmiye başlad~ıJ 
len milleti. havacılığın klyınetJ 
ehemiyetini o kadar iyi bir 5ıı c 
idrak etmi bulunuyor ki, ha\" 
için alman vergilerden gayri ıceı 
li inden bir de iane toplanııgt11' 
iane, 30 milyon drahmiyi bulıJ111 

ve hala da fazlala maktadır- :O 
oluyot ki. lü7.umıı hıssedildi ri ,11ı 

• • L 
lnCı RÔ tı : 

Dört ve dnha yu arı yaşta ve 1939 
s nesi tadında ko u kazanmamı yer 
1i yarım kan ingiliz at ve kısraklara 

hsustu. İkramiye i 210 lira mesa
fesi ı ·oo m"tre idi. 

Bu yarışa üç yarım kan girdi. 

Muhilf ine kupa verildi 
Dün müsabakalar esnasında Beden 

Terbiyesi genel direktörü tüm gene
ral Cemil Taner stadyoma gelmiş ve 
bir müdde müsabakaları takip ettik
~c:n sonra, Atinada ı;ırıkla yüksek at
ıama rekoru kıran milli atlet Muhi -

Akuı'a bir kupa vermiştir. 

İımirde futbol 
Yarı§ başlar ba:ıılamaz Friz öne ge·ç İzmir, 30 a.a. - Bu haf a yap:lan 

ti. Lüksbar bir at boyu geriden takip futbol maçlarında Ate - Üçok takım.
ediyordu. Kayanhan epi geri kalnu ' - lan birer gol yaparak berabere kal -
tı. Alağı viraja gelmeden Kayanhaıı :nı~lardır. binci maçı Altay - Demir· 
biraz sıkı giderek öndekilere ~aklaı- spor a k at§l 2-1 kuarutlıJtır. 

muz hakkında gö ·t "di- i. bu yakın ve 
necip kardeşlik alaka ve tezahüratı 
kalabalık bir samiin taraf ın<lan alkıs
larla karsılanmı . bu merasime sureti 
mahsu9ada dave li bulunan elçimiz 
v~ sefaret erkanına hararetli tebrikler 
unulmuştur. 

ıB i r batında üç çocuk 
Gaziantep, 30 a.a. - Di.in burada 

cümhuriyet baı ramı tesit edilJiği es
nada doaum evinde bir karlın, biri er
kek ve ikisi kız olmak üzere iiç çocuk 
doğurmuıtur. Valimiz: erkek çoeuğun 
adını cüinhuriyet koymuştut. Üç yav
r u ve anneleri sthattedir. 

Firth of Forth'da da bu sabah teh
like düdükleri ötmüş ve alarm yanm 
saat sürmüş ür. Çok uzak mesafeden 
op sesleri i i ilmi tir. 

Bugiin, dalgalar Narfolk sahiline 
lıir alman tayyaresinin enkazını getir· 
n·~ ir. 

Haf ay 

idare 
ticaret odaSI 

heyeti toplandı 

\ntakya. 30 a.a. - Ticaret odası 
re heyetinin ilk toplantısı 'riti Sök 

. siicrin bir nutku i le açılmıf ve o
d~. riyasetine ŞükriJ Melek aesilmit • 
U.r. - - -

l - Muhammen bedeli (59210) lira 
tutan 42000 metre muhtelif ebatta ye
raltı \'e nizaltı abloları pazarlık ure· 
tiyle &atın alınacaktır. 

2 - Muvakkat teminat (4210.50) li
radır. 

3 - Pazarlık 17-11-939 cuma günü, 
sat 15 de Metro han binasının be -
şinci katında toplanacak olan aı·tttr -
ma ek iltme komisyonunda yapıla -
caktır. 

4 - Bu i e ait şartnameler idare 
veznesinden 296 kuru§la tedarik edi· 
lebilir. 

5 - İsteklilerin kanuni vesikaları 
ve muvakkat teminatları ile ilan e4i
len gün ve :satte komisyonda hazır 

bu lunmaları. (8887-5568) 15547 

1 ·ıı . . . . de· man, e en mı etı. arazısını, .,, 
rini , ve havaııını tam mtıdafa e 
tir.,, 

İsfanbul'd lcdos 
deni? 

1. tanhul, 30 Teldonla -
buld'a bir kaç g\inclcnberi d \ 

di" elen lodos fırtına ı heni.i:ı: 

t~ ~ 
h b ... 

f-

Alakadar y rlere gele ) " 
re İstanbul civarında fırtı;ı.31 \,e 
den yeniden 30 kadar ye1ken·

1 
1# 

dal batmıJtlr ; fakat nüftı~ 
r oktur. 



31 - 10 - 1939 
Ut:US 

Bütün yurtta büyük bayram 
ve heyecanla kutlandı 

(Başı 1 İnci sayfada) 

l~timai yardımlar ( 

Alman tayyarelerinin hücumlarına 

Yıkıcı bir şiddetle 
mukabele edilecek 

B. Daladiye Alıas orduıWlu tefti, etti 
(Başı 1 inci sayfada) 

Cephedeki vaziyet 

Cephede faaliyet aşağı yukarı dur
gundur. Yalnız Blies bölgesinde bir
kaç istikşaf faaliyeti kaydedilmiştir. 
Aynı bölgede istihkam ameliyesiyle 
meşgul olan alman askerleri birdenbi
re mıtralyöz ateşiyle karşılaşmış ve 
işlerini yarıda bırakarak çekilmeğe 
mecbur kalmışlardır. 

Cephenin hemen gerisinde ve alman 
arazisi dahi !indeki kıtaat tahşidatın
da hiç bir değişiklik görülmemiştir. 

hiç bir sebep yoktur. Havada geçen 
haf~alar za.:f!ndaki faaliyetsizliğin se
bebı bu mulahazalar nazarı itibare a
lınınca anlaşılabilir. 

Düşman hatları üzerindeki keşif u
çuşlarına devam etmek ve fakat arzu 
edilen malıimat elde edilince bunlara 
nihayet vermek icabecler. 

Alman hnva kuvetlerini kiiçümttiye
cek değiliz. Fakat İngiliz hava kuvet
leri, tayyare inşaatımızdaki tempoya 
göre, almanların faal ve ihtiyat kuvet
lerini ailratle ileri geçmektedir ... 

-5-

AYuslurya kıraliyet 
taraftarlarının 

• 

sarf ellikleri faaliyet 
Paris, 30 a.a. - Arşidük Otto ı! 

yakın teması bulunan Avusturya kı 
raliyet taraftarları mahfilleri, "İn 
transigeant" gazetesine, kıraliyet ta 
raftarlarının noktai nazarını bildire: 
bir not tevdi eylemişlerdir. 

"İntransigeant" gazetesinin ne" 
rettiği bu nota göre, Ottonun ve la .. 
raliyetçilerin fikrince sabık Avus _ 
tttrya - Macaristan imparatorluğ 

halefleri buluJlan devletlerin sıkı iş
birliği ile Tuna havzası meselee 
hallolunamaz ve bu memleketlere Ber 
lin ve .MoskO\·a karşısında tnm bir i:ı
tiklal verilemez. Arşidük Ottonun ta
kip ettiği yol, işte Avrupanın bu mın
takasına bir istikliil temin eylemek Ye 
bunun için de Avusturyayı alman bo
yunduruğundan kurtarmaktır, 

Bu sene 29 ilkteşrin bayramının en 
sayanıdikkat cihetlerinden biri de 
halkevleri içtimai yardım kollarının 
çocuk esirgeme kurumu ile iş birliği 
yaparak giydirmek, muhtaç bulunduk 
l:.rı tedris vasıtalarını temin etmek 
suretiyle yüzlerce tiirk yavrusunu bu 
güzel günde sevindirmiş ve yüzlerini 
rüldürmüş olmasıdır. Bütün bir mem 
l .ket hncminde, tek bir kalp heyeca
nıyle yaşatılan bu mutlu günde ge-
1 ek halkevlcrinde y<ıpılan toplantı· 
larda gerek halk kiirsülerincie söz al· 
~~ş olan hatipler bu kutsal günün bü· 
Yuk ehemiyetini tebarüz ettirirken 
Ebedi Şef Atatürk'ün büyük ha rası
nı hürmetle yadederek cümhı riyet 
rejiınine ve Milli Şef İnönü'ye karşı 
bağlılık ve muhabbet hislerini teyit 
eyleınişler ve cümhuriyet idaresi al
tın~a her sahada başarılmış olan eser· 
lerın değerlerini anlatmışlardır. 

Cümhuriyet bayramı dolayısiyle lstanl:ml'da ya~ılan törende Ku
leli talebesi Taksim meydanında İ s~iMiıl mar ı söylüyor 

lf itler taarruz için tereddüt 
ediyor 

Fransız tayyarelerinin ke§il 
uçu§ları 

Faris, 30 a.a. - Havas ajansı bildi
riyor: Faaliyetsizlik içinde geçen u
zun günlerden sonra, bugün tayyare
ler havalanmıştır. Avcı tayyare filo
tillalarının himayesi altıncia keşif tay 
yareleri, alman hatlarının gerisini ta
rassut etmişlerdir. Hava şeraitinin dil 
zelmesi, fransı:r. - ingiliz keşif tayya
relerine, bol mahlmat toplamak imka
nını vermiştir: 

Avusturya kıraliyet taraftarı mah· 
filleri, diğer taraftan, fransız hükü· 
metine ve Vatikana birer muhtıra ve
rilmiş olduğundan haberdar bulunma
dıklarını da tasrih etmektedir. 

Aldığımız telgraflar, bize yurdun 
muhtelif yerlerinde açılış veya vazı
esas törenleri yapılmış olan bayındır· 
lık eserleri ve kültür müessese !eri et
rafında da şu malCımatı vermektedir: 

Tokat'ta: 

150 bin liraya mal olan ve beş kilo
nıetre mesafeden getirilen şehir içme 
tuyu tesisatı ile merkez Pazar nahi
yesi ile Turhal'da yapılan modern ilk 
mekteplerin ve üç nahiyede tesis olu
ı:an pansiyonlu üç ilk okul ile rnuhte
lıf on beş köyde yapılan ilk okul bina 
larının resmiküşatları yapılmıştır. 

Ga:r.iantep'te: 

• Belediye tarafından tesis edilmiş 
~ı:ın mezbaha, soğuk hava deposu, ba
g rsakhane ve şehir fidanlığı ile bir 
kül teşkil eden hayvan pazar ve deri 
satış binalarının açılışı. yapılmıştır. 

Tire' de: 

Belediye tarafından 250 bin lira 
~arfedilmek s~retiyle getirilen şehir 
ıçme suyu tesısatının, belediye mües· 
seseleri müdüriyet binasının ve hay
van pazarının açılışı yapılmıştır. 

Bayburt' ta: 

Belediye tarafından 55 bin liraya 
yaptırılan elektrik santralının, 500 

metre uzunluğundaki büyük cadde -
nin, 53.600 liraya mal olan halkevinin, 
15 b" ın liraya mal olan aygır deposu-
nun ve muhtelif köylerde inşa edilen 
36 eğitmen okulunun küşat resimleri 
Yapılmıştır. 

Kayseri' de: 

90 b" l" ın ıraya mal l k h .. k.. t konağı o aca u ume 
raya innın ~~meli atılmış ve 95 bin li
titü ün~a e ılen İsmet 1nönti kız ens-

"' un açılış merasimi yapılmıştır. 
Zonguldak' ta: 

29 k .. 
oy mektebi acılmıştır. 

l(rztlcalıa.mam'da: 
Yeni gu·· ··k b" 

8 • mru ınasının iyi su te-
ısatının ve - ' 

Çılış . soguk hava deposunun a-
merasıml . 1 h" . nosu il , e.rı yapı mış, şe ır gazı-

tır. e Otelının de temelleri atılmış-

K.astctmonu' da: 

I<ız enstitüsünün lise pavyonları -
nın • 

ve Çocuk Esirgeme Kurumu bina-
sının arıl .. 1 

:ı ış torenleri yapılmıştır. · 

Erzurum' da: 

Huhtelif köylerde 13 ilk mektebin 
ve Şehirde tesis edilen büyük havu· 
zun açılışı yapılmıştır. 

Merzifon' da: 

83 bin liraya mal olan su tesisatı a 
çılmıştır. 

Elazığ' :la: 

k 40 bin liraya ma! olan b:.iyük ilk o
ulun <ıçıhşı yapılmışt.r. 

l" ozgat'ta: 

Ciim..'ım·iyet bayramında lstanbul' da açılan Gazi köptiis.ii 

.. • • 

Açılır açılmaz halk ıeı.Jinç içinde koşa koşa köprüyü geçi:;or 

/(iiçi!f: Mııstalcıp:ışa' da açılc:n 63 iincü ilk okul 

Vali konağı, modern mezba a, Sur
gun'da Parti ve Halkevi binaları Bo-
Ci 1 ' [ Karagiimrült'te açılı§ töreni yapılan orta okııl }.tz ıyan kazasında iki buğday anbarı, . 

arnam nahiyesinde Parti binası ile .esis edilen 60 kılovatlık santralını Siirt' le: 
~lektör binası, bir köyde nahiye mü- açılış resmi yapılmıştır. 
durr·~ .. b ı Yeni ilk mektep binası ile asrt fu ugu inası ve muhtelif köyde in-
şa edilen 10 ilk okulun açılı§ töreni Kırklareli'ıtde: runun, vali konağının açılış merasim-

Yapılmıştır. Halkevi binası ile Babaeski elektrik leri yapılmı§, hükümet konağı ile Si. 

Bitli 'te: santralı ve lfalkevi binasının muhte - irt'in iyi suya kavuşmasını temin ede-

lialkevinin ve mezbahanın 
törenleri yapılmıştır. 

Kars' ta: 

lif köylerde tesis olunan dört eğitim 
açılış 

okulunun açılış törenleri yapılmııtır 

Giresun, da: 

Yapılmakta olan 500 kilovatlık hid- Cümhuriyet anıtı ile 10 dersaneli 
roelektrik santralına yardımcı olarak büyük ilk okulun açılışı yapılmııtır. 

cek olan büyük su havuzlarının vazı 
esasları yapılmııtır. 

Tirilye'tle: 

lakele ve 4<l metre urunluğurıdak; 
rıhtıaun açılışı Y.apılını§tır. _(a.a.) 

Londra, 30 a.a. - Yorkshire Post 
gazetesinin askeri muharriri Alman
yanın taarruz meselesindeki hattı ha· 
rd:etinde değişiklik olduğunu haber 
veriyor ve diyor ki: 

"Alman efleri böyle bir taarruza 
taraftardırlar, fakat Hitler tereddüt 
etmektedir. Hattı hareketteki deği

şiklik, şüphesiz deni7de ve havada bir 
hücurrıu ve ordu kısmı küllisine Al -
manyavı müdafaa gibi tali bir rol ve
rilmesini derpiş eden Göring - Raeder 
planı yüzündendir. 

Göring'in planı kabul 
edilecek mi? 

Birçok alman kıtaatının ateş hattı 
gerisinde toplandıkları ve Rhin neh
rinin sol sahilinde sevkulceyşi büyük 
ehemiyeti haiz tahşidat yapıldığı şu 
sırada, bu malilmat, bilhassa mühim
dir. 

Karada, ileri karakollarımızın faa
Alman generalleri bu hattı harc:ıte- liyeti aynı şekilde devam etmekte ve 

tin Almanyanın ananevi kuvetini tem bu faaliyete, her iki taraf topçusunun 
sil eden ordunun prestijine ehemiyet- müdahalesi ve fransız ileri karakol 
Ii surette zarar vereceği kanaatinde - mevkilerine karşı yapılan ufak taar
dirler. Buna binaen generaller bu pla- 1 ruzlar inzimam etmektedir. 
nı protesto etmişlerdi ve muvaffak da 
olmuş görünüyorlardı. Hava faaliyeti 

Fakat Göring, Amerikada ambargo 
kalktığı takdirde müttefiklerin hava 
kuvetlerinin artacağını ve bu suretle 
havalarda hir alman taarruzunun mu-

1 vaffakiyeti ihtimalinin azalacağını 
bildirmiştir. 

Brüksel, 30 a.a. - Lüksemburgdan 
bildirildiğine göre, bu sabahtanbcri 
Meselle ile Sarre arasında, her iki ta
raf hava kuvetleri yeniden büyük bir 
faaliyet sarfetmektedirler. 

Alman'ar hiç şüphesiz Göring'in lükaemburg hududunda 
nasihatini dinleme~~ meyledecekler - Lüksemburg, 30 a.a. _ Haftalar
dir: müttefikler çok kuvetlenmeden danberi hududu murakabe etmekte o
havada taarruz etmek ve Sovyetler 
Birliğinin A1mar.yanın yarclıı:ıına koş 
ması için ısrar eylemek ... 

lan jandarmaların ve gönüllülerin işi· 
ni hafifletmek maksadiyle. §İmdiye 
kadar merkezi işlerde istihdam edil-Fran8tz 841vekili Al•aa 

orduaunu tef ti§ etti 

Paris, 30 a.a. - B. Daladiye, ya -
nında askeri kabinesi direktörü ve 
yaveri olduğu halde, cumartesi ve pa
zar gününü Alzas ordusu yanında ge
çirmiştir. Başvekil, pazar ak~amı, Pa
rise dönmüştür. 

E. Daladiyenin mÜ§ahedeleri 

Paris, 30 a.a. - Daladiye, Alzas or
dusunun teftişi esnasında kıtaatın 
yüksek maneviyatını ve subaylarla 
erler arasında mevcut tesanüdü müşa· 
hede eylemiştir. 

Daladiye, harp şartlarının müsait 
olduğu her yerde kumanda heyeti 
ile müstahsiller arasında sıkı bir teş
riki mesai sayesinde iktisadi hayatın 
idame olunduğunu da memnuniyetle 
kaydetmiştir. 

Alman tayyarelerinin 
hücumlanna karıı 

Londra, 30 a.a. - Royter ajansının 
Fransa'daki hava kuvetleri nezdinde
ki muhabiri yazıyor: 

"İngiliz tayyarelerinin, alman tay· 
yarelerinin her taarruzuna karşı yıkı
cı bir şiddetle mukabele etmesi için 
tedbirler alınmıştır. Bu şiddet alman 
enerjisinin zayıflıyacağı her noktada 
iki misli artacaktır. !ngiliz tayyarele
ri Almanya'da hedef olarak kıtaat tah 
idatını, deniz üslerini, mühimmat fab 

rikalarını seçecekler, fakat hareketle
ri bizzat almanların hattı hareketine 
bağlı olacaktır. Feci mukabeleyi davet 
edip etmemek almanların elindedir. 

mekte olan gilmürk memurlarından 

bir kısmı Sure nehri boyunca kontro
lü takviye için hududa gönderilmi§ -
tir. 

Bunların vazifesi Lüksemburg'un 
bitaraflığına muhalif her hareketi 
derhal haber vermektir. 

Bir UÇUJ 

Brüksel, 30 a.a. - Milliyeti meç
hul bir tayyare, öğleden sonra, Nan· 
cur civarında yüksekten uçmuştur. 
Hava dafi topçusu faaliyete geçmi§
tir. 

İtalyanın harp 
kuvetleri 

Tribuna gazetesi italyan 

silahlarım 

hararetle 
ve ordusunu 
me!hediyor 

Roma, 30 a.a. - Tribuna gazetesi, 
faşist İtalyanın muazzam teslihatını 
mevzuL bahis ederek diyor ki : 

"İtalyanın silahları, memleketin 
harp kudretini açıkça gösterir. Mem
leket her ihtimale karşı koyabilecek 
vaziyettedir. Trablus, Habeşistan ve 
İspanya harpleri, Arnavutluktaki se
ri hareket İtalyanın gerek manevi ge
rek macirJi kuvet ve kudretini bütün 
dünyaya göstermiştir. İtalyanın mü -
sellah kuvetlerini takviye için tahsis 
olunan on yedi buçuk milyar liret 
memleketin harp kabiliyetini ve ha . 
<liseler üzerinde kati bir tesir yapan 
kuvetler arasında İtalyanın birinci 
derecedeki rolünü arttıracaktır. ,, 

İntransigeant gazetesinin ilaveten 
bildirdiğine göre, prens Strahenberg. 
şimdiye kadar Çekoslovakyanın A 
vusturya ve Macaristan ile işbirliği 
yapması projesine muhalif bulunan 
B. Beneş ile Pariste bir görüşmede 
bulunmuştur. Bu görüşmeler, aynı. 
mevzu üzerinde devam edecektir. 

Marmara'da şiddetli 
fırtına devam ediyor 
İzmir, 30 (Hususi muhabirimiz .. 

den) - Marrnara'da fırtınaya tutulan 
Kadeş vapuru İzmir limanına dört 
saat rötarla gelebilmiştir. Vapur &e

kiz saat devam eden fırtına esnasında 
çok hırpalanmış, Bozçaadayı güçlük· 
le tutmuştur. 

Yolcular, fırtına esnasında Mar
marada bocalıyan üç vapur görmüşler 
dir. Ayvalık'tan gelmesi beklenilen 
Saadet vapuru gelememiş, Bozcaada• 
ya iltica mecburiyetinde kalmıştır. 

Bir kaptıkaçtı 
uçuruma düşüyordu .... 

İzmir, 30 (Hususi muhabirimiz· 

den) - Fethiye'den Muğlaya giden 
bir kaptıkaçtının dingili kırılarak u
çuruma yuvarlanmıştır. Araba, muci
ze kabilinden, bir fundalığa takılı 

kalmış, yolculardan Dalaman nahiye 
müdürü ile iki yolcu ağır yaralanmıJ
lar, diğerleri ise muhakkak bir ölüm· 
den kurtulmuşlardır. 

Bir motorda yangın 
İzmir, 30 (Hususi muhabirimiz

den) - 550 ton tuz yüklü olan İstan
bullu Hüsnü Kamer'in İhsanıhüda 
motörü fırtına dolayısiyle Karaburu
n'a iltica etmeğe çalı ırken motörde 
yangın çıkmış ve gemi çok geçmeden 
yanmıştır. Motörün mürettebatı kur· 
tarılnuştır. 

BUGUN 
Türkiyede ilk defa 

ULUS Sinemasında 

GÜZEL ESİRE 
Meksika'nın en gÜ7.el dans 

ve ~arkılariyle süslenen bu 
Penkli filmi zevkle takip ede
ceksiniz. 

Ayrıca iSMET lNONO'·nün 
Marmara gezisi ve yepyeni 

dünya havadisleri 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18 .... "e 
21 de 

12,15 ucuz matinesinde 

DAMGALI KADINLAR 
ve MlKI lZCl 

Tl: 2193 

Asıl olan yıldırım süratiyle hareket 
edeceğimizdir. Düşman şu veya bu 
istikamette o derece takılını~ olacak 
tır ki, biz doğrudan doğruya Alman
ya'da darbeyi indirebileceğiz. Bu su
retle indirilecek darbelerin ihtimamlı 
bir surette hesap ve muvaffakiyetsiz
lik ihtimali en az olacak şekilde ha
zırlanması icabedeceği aşikardır. 

Teşkilatımızı en küçük teferruatına 
lcadar tamamlamalıyız. 

...tftııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııt. - -
Emir ne zaman verilecek? 

Bugünden tezi yok darbeyi indir
me~e müheyya o]an pilot ve tayyare
.ciler, hava kuvetlerimizin mümtaz bir 
zümresini teşkil etmektedir. Kendili
rine emir verildiği zaman, bunlardan 
hiç birinin faydasız bir surette feda 
edilmemesi lbımdır. Bu emir ne .za. 
ma.n verilecek? Bunun ge_çen hafta i
cabettifinden daha !jabuk olmaıı için. 

- -- -§ TÜRKKUŞU'nun yeni model saronu § - -- -: TÜRKKUŞU Modelcilik hareketini hızlandırmak için Yenişehir : 
: Atatürk Bulvarı Tuna Apartmanı altında yeni bir model salonu aç- : 
: mıştır. Bu salonda çocuklarımıza, gençlerimize i tedikleri maliımat : 

- -_ verilmekte, model yapılması öğretilmektedir. Ayrıca model malze- E -- mesi ile her tip modeller maliyet fiyatına satılmaktadır. Mektep : = -: ço~ukları ve gençler TÜRKKUŞU'nun bu yeni model salonunu zi- E 
E ya.ret ediniz. : 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 
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~ İkramiye keşidesi ~ 
- -- -~ Türkiye Cümhuriyeti Merkez Bankasından : E 
E % S faizli 1938 ikrmıiyeli tahvillerinin 3 üncü ikramiye keşide- : 
E si bankamız idarei merketlyesinde 1.11.939 günü saat g da Maliye. E - . -: Vekaleti. bankamız ve diğer bankalar mümessılleriyle noter hu- : 
5 zurunda icra edilecektir. E 
: Ke idede herkes bulunabilir. ,074 -- -
':iııııııııııııııııııııııııııı ı ıııııııı ı ı ııı ı ııııııııı ııııııı ıı ıııııııııı ıı ııııı ı ıı i=' 

Ha lkın nazarı dikkatine 
Belediye Riyasetinden : 
Ulus meydanından Dikmen'e giden araba

lara Bakanlıklara kadar binecek yolculardan 

1/ 11/939 tarihinden itibaren bir fazla bölge 

ücreti ahnacağı sayın yolculara ilôn o unur. 

ANKARA BELEDiYESi 

Pavyon yaphnlıcak 
~a Belediyesinden : 
1 - A:kköprüde yeni tesis edilmiJ 

olan 2 numaralı fidanlıkta yaptırıla
cak olan oturma paviyonu 10 gUn 
müddetle açık eksiltmeye konulmuş
tur. 

2 - Muhammen bedeli (1213,95) li· 
radır. 

3 - Muvakkat teminat (91,05) lira · 
dır. 

piçop tipi kamyonet pazarlıkla alına
caktır. 

2 - Muhammen bedeli (2750) lira
dır. 

3 - Teminat (412,50) liradır. 

4 - Şartnamesini gömıek istiycn -
lcrin her gün encUmen kalemine ve 
isteklilerin de 3-11-939 cuma gilnti sa
at 10.30 da belediye encUmenine mU
r~caatlan. (5587) 15549 

Satıhk yer 
Ankftr a Belediyesinden : 

ULUS 

Pirinç, bulgur ve odun ahnacak 
Bayramiç Askeri Satm Alına Komiayonu Baıkanlrfından 

T1"an Teminatı 
Clnsl Lira. LL Kr. Gilnt. 

İhalenin 
Saati Sekli 

Pirinç 
Bulguı 
Odun 

Kilo 

38000 
ssooo 

1000000 

10260 
82SO 
7500 

769 80 20·11-939 Pnan~I 15 kapalı zarf 
618 75 Zl·ll-939 Sah .. 
56Z 50 22-11-939 çarıamba 

1 - Bayrami e bulunan Jandarma ikinci alay cratının ihtiyaçları olan yukar. 
da cinı •e miktan ile tutulan ve muvakkat temi.natla.n yazılı ile kalem erzak ka
palı zarf usull1le ekslltmeye .konu)mustu r. 

2 - Eksi itmeleri hizalarında yazılı gil nlcrde ve saat 15 te uluırt 1:a.rnizonda 
yapılacaktır. 

3 - Şartnameler komiı:vonda her vakit için S(>rWebilir. 
4 - Teklif maktuplırı ihalelerinden bir saat evvel makbuz mukabilinde abnı

calrtır. 
S - Ta}iplerln kanunun "2-3." ünc:ü madde} erine ıöre komlayona müracatla.n 

illn olunur. (8695·5475) 1S429 

Arpa ve Kuru ot ahnacak 
2 inci Seyyar J andarma Taburu Komutanhtınden : 

Erzakın 

tahmin Muvc1kkat 
Miktarı bedeli teminat 

cinsi Kilo Li. Kr. LJ. Kr. eksiltme usulil Ihalc giln ve aaati 

Arpa 300000 
Kuru ot 200000 

16860 1264 00 
9240 693 00 

Kapalı zarf cuma 3-11-939 .. .. " .. 
10 
11 

1 - 13·10-939 tarihinde eksiltmeye konulup talip 'bulunamctdı- ntlan 15 
gün müddetle temdit edilen Tunceli vilayeti Nazımiye kazasında bulunan 
(kinci ay. taburunun bir senelik ihtiyacı için kapalı zarf usuliyle satın alı· 

nacak iki kalem yem maddesinin cins v:: miktarı ile diğer malumat yukan· 
ya çıkarılmıştır. 

2 - Tahmin bedelleriyle muvakkat teminat miktarları hizalarında göştc 
rilmiştir. 

3 - Şartnameler tab•n 'komisyonunda her zaman görülebilir. 
4 - İsteklilerin her kalemin hh:a&ında yazılı gUn ve satte satın alma ko 

misyonunda hazu bulunmalan l!zımdır. 

.S - btcklilerin Z490 sayılı kanun ahkamına göre kanuni vesikalarla te 
minat makbuzu ve teklif mektubunu haiz kapalı zarfın muayyen :ı:anıanın-
dan bir saat evvel komiiyona verilmesi. (5513) 15450 

mt ıartnamcleri, • 
D- Bu evrak Diyartbakır nafia mil 1 nşaat münakasası 

Pazarhkla satıhk emlôk 
Emllk ve Eytam Bankasından ı 

Esas Muhdder K. De o·• 
No. Mevkii ve Nev'i 

535 Cebeci Balkehdz mevkii, Şarkında öldürlicli Hacı 
Hüseyin, garbında kalaycı İsmail, Şimalinde 

Bulgurlu zade Rifat, cenubunda Mestçi Ali bağ-

~. I~ l~. IC. 

ları ile mahdut, yan hisae bağ (tamamı 5555 M2.) 4li.-
541 Cebeci Ta kent sokak 1018 ada ıs parseldeki arsa

nın 640 hissede 195 hissesi (tamamı 640 M2.) 
543 Cebeci Taşkent sokak, 1019 ada 9 parseldeki arsa

nın 647 hissede 147 hissesi (tamamı 647 M2.) 
548 Cebeci Önerme 'sokak 1821 ada 23 parselde 17 ve 

18 No. lu evlerin arasında 1296 hiHedc 114 hisse 
arsa (tamamı 648 M2.) 

573 Keçiören, Bağlum yolunda Deliktaş mevkiinde 
1705 ada 3 panelde ev ile birlikte bağın 1280 his
sede 360 hissesi (tamamı 21.245 M2.) 

575 Doğanbey M. Teşdöıeme çıkmaz aokak içindt-
22 ve 24 Na. lu evlerin arasında Kadastronun 

585.- l 

"141.-

171.-

468.- 93,60 

HiO a a 15 panelinde kayıtlı 168 M2. arsa 2.352.- 470,40 
1. - Yukarda mevkileri yazılı Emlak pazarlık usulü ile satılıktır. 
2. - Pazarlı ~a i tirftk edecekler arasında mühür kullananların mUbnr 

terini noterden tasdik cttirmclcd ve pa.ıarhk sırasında bedel, mukadde 
kt}9tt'leti g çtiği takd'rde, taliplerin depozitolarını nisbet dai.reainde tezyi 
etmeleri lnzımdır. 

3. - Pazarlık, 6-11-1939 pazartesi günü saat 10 da Bankamız satış komi• 
yonunda yapılacaktır. 1steklilcrin o gün depozito akçesi. hüviyet cüzda 
ve iki vesika fotoğrafı ile Bankamız Emlak servisine mliracaatlan ilw olu 
nur. (5542) 15~80 

Sa ı ık · 
Sarılık Apartman - K. oftan cıddeain

de altında 4 dülckinlı ayda S20 lira iurlı. 

Küçük ilôn ıartla rı 
Dört utırlılc ldiçllt flinlardu ı 

4 - Kegif cedveliyle proje ve fart· 
nameıini görmek iatiyenlerin her gün 
encilmen kalemine ve iateklUerin de 
1-11-939 ealı günü ıaaat 10,30 da beledi
ye encümenine müracaatları 

1 - Çankırı caddesinde imann 764 
adanın 10 parselinde bulunan btledi· 
ye malı 111 metre murabbaı yer pa -
zarlıkla aahlacaktır. 

dürlüğünde görüJebilir. 
3- İşin ihalesi 2-11-1939 Perşenbe 

Kütahya Askeri Carnizoau Satın Sanayi caddesl. No: 82 Ti: 1953 3929 Brr defa ıçın 30 Klll'UI 
Ui d~la içm 50 Krırıq 

(5416) 15388 

Kömür olanacak 
~nkan. Belediyeainden ı 

ı - Su İşleri .Müdürlüği.i için alına· 
cak olan 120 ton karablik kömüril 15 
giln müddetle açık eksiltmeye konul· 
muıtur. 

2 - Muhammen bedeli (2820) lira
dır. 

3 - Muvakkat teminat (211,50) lira
dır. 

4 - Şartnamesini gl5nnek fstiyen!e· 
rln her gün encümen kalemine ve is
teklilerin de 27-10·939 cuma günü 1&• 

at 10,30 da belediye encümenine mil-
racaatları. (5418) 15390 

Ankaz satısı 
Belediye imar Mürlürlüğünden: 

Duatepedc kadastronun 285 inci a· 
dasının 21 No. lu parselindeki hane
nin enkazı muhammen bedeli olan 
"3S-' ve 34 No. lu Parselindeki evin 
enkuı ise muhammen bedeli bulunan 
''70" lira ile on be! gtin müddetle açık 
arttırmaya konulmu~tur. !halesi 11· 
11-1939 tarjhine müsadif cumartesi 
saat 12 de tınar MildilrlUğünde yapıla 
cağından taliplerin % 7,5 temiruatla
rivle müracaatları ilan olunur. 

(5548) 15497 

100 metre lôstik 

ah nacak 
Ankara Belediyesinden 

1 - Temizlik çöp arabaları teker
lel. , i için alınacak olan 100 metro 
Jı:ıstik on beş gün miiddetle açık ek
ailtmeye konulmu1tur. 

2 - :Muhammen bedeli (600) lira· 
dır. 

3 - Muva' kat teminat (45) .. 
4 - Şart11&1mc ve numunesini göre 

mek istcrenlerin her gün EncUmen 
kalemine ve isteklilerin de 10-11-939 
c una gUnü saat 10.30 d Belediye en
cumcn ·ne müracaatlorı (519.'.i) .. 15507 

15 .'"(!;lam boya 
alınacak 

Ankara Belediyeııinden 
ı - Otobüs idaresi için alınacak 

olan on beş kalem b:lya puarlıkla a -
1 ıcıcakt r. 

2 - Auhammcn b!:deli (2900,55) 
adır. 

3 - Temin t beıleli (436) liradır. 
4 - Şartname ve listesi ve nümu • 

ne erini görmek istiyenlerin her gün 
encümen kalem·ne ve isteklilerin de 
3-11-939 cuma günU saat J0.30 da be
l diye endimenine müracaatları. 

(5536) 15548 

Bi k ?On ~ a:mac ' 

2 - Muhammen bedeli (5.55) lira • 
dır . 

3 - Teminatı (83.25) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek istiyenle· 

rin her gün encümen kalemine ve is· 
teklilerin de 3-ll-939 cuma günü saat 
10.30 da belediye encümenine mtira -
caatlan. (5588) 15550 

i nşoot yaptırılacak 
Ankara Belediyesinden : 

ı - Temizlik hanının ilavci inşaa
tı bir ay içinde puarlıkla yaptmla -
caktır. 

2 - Muhammen bedeli (29973) lira 
(50) kuruıtur. 

3 - Teminatı (4496) lira (3) kuruş
tur. 

4 - Şartname ve ke§lI ve krokisini 
görmek istiycnlcrin her gün encümen 
kalemine ve isteklilerin de 14-11-939 
aalı gUnU saat 10.30 da belediye en
cümenine müracaatları. 

(5589) 15551 

20 kal em muhtelif malıeme 

alınacak 

Ankara Belediyesinden ı 

1 -Su itleri için alınacak olan 20 
kalem muhtelif malzeme pazarlıkla 
alınacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (3470) lira
dır. 

3 - Teminatı (520.SOJ liradır. 
4 - Şartname ve malzeme listesini 

görmek iatiyenlerin her gün encü -
men kalemine ve isteklilerin de 3-11-
939 cuma günü saat 10.30 da belediye 
encümenine müracaatları. 

(5590) 15552 

Kiralık depo 
Ankare Belediyesinden . 

1 - 1-10-939 tarihinde müddeti bi • 
ten istasyondaki odun ve kömür de -
poıunun 31-S-941 tarihine kadar pa • 
zarlıkla kiraya verilecektir. 

2 - Muhammen bedeli (900) lira -
dır. 

3 -Teminatı (135) liradır. 
4 - Şartnamesini görmek iıtiyen -

lerin her glin encümen kalemine ve 
isteklilerin de 3-11-939 cuma gllnU 
saat 10.30 da belediye encümenine mü 
racaatları. (5592) 15553 

V1LAYETLER 

ln~aat münokosası 
D. Bakır Nafıa Müdürlüğiinden: 

1- Talip çıkmadığından yeniden 
kapalı zarf usuliyle eksiltmeye konu
lan i~ : 17882 lira 78 kuruı keşif be -
delli ve B. U. Müfetti§lik yolları ik
mal i~aatı. 
2- Bu i§e ait evrak şunlardrr : 
A- Eksiltme prtnameıi. 

Ank a Ccle iyesinden : B- Mukavele projeli ve reainıleı 

1 - Temizlik itleri için alınacak 1 k•şif, 
olan bir adet ı 12 pus dingil meaaf eli C- Ek hususi ve fenni ıoıeler umu-

Alma Kol onu B. S. K.: 
günü saat 11 de Nafia dairesinde rapı- A - Kli. ıyo tayynrıı garnizonunda 
Jacaktır. 36Sfl9 lıra 51 kuru mı.ıh. ı:nmcn be ·e i 

mn "'ıne deyoı;u ve Hl.. !ıra 2 kuı:uv 
4- Eksiltmeye girebilmek iç.in 13 l. muhııınmen bed~lli bir gaT J y ptmla • 

21 lira muvakkat teminat 11el'.mek 8lja- cak ır. 
B - Ekıiltme kapalı rarF uıuliyle ola

ğıdaki vesikaları ibraz etmek Hizımdır. eaktır. 

A- Bu işin eksiltmesine girebil - C - Ek Utmcıf 17·11·1939 cuma ıı;linll 
mal!Zeme depoııu ı;ıat 11 de ve gara.tın ek-

mek için ehliyet vesikası, siltmesl aaat 15 de Klltahya mı:rkex ko -
B- 1939 mali yılına ait ticaret oda· mutanlığındııld aııtın alm korn.syonunda 

sı vesikası. yapıl calctır. 
D - Malzeme deposunun muvakl-.at te-

5- Taliplerin 2-11-1939 per~cnbe mlnatı (2744) liradır. Garajın muvakicat 
günü ih:ıle saatinden bir saat evvel ko- •em"natı ( 1500) llradır. 

E - Şa.rtr.ame, kc~if ve pllnlannı gÖr· 
misyon reisli •ine teklif mektuplarını mek istl)'eriler her 1un komisyona müra· 
makbuz mukabilinue vermeleri. Posta caat edebfllrler. 
gecikmelt'ri kabul t'clilmez. F - Eksll'm .. ve lotl111k edecekler k nu-

nun icap e tlrdlği ver..aik mevcut olmak 
6- 4 Uncü mad enin (t\) fıkrasın - tıartlylc (Mıllıeme deposuna ait teklif 

dalci Ehliyet veaikası ckalltmcye çıka· mektuplarını aa11t onda. ıraraJa. alt eklif 
"rileltt pJ11rı ıı iaat on "rtte makbuz mıı

rılmış oJan hangi i için is enildiği a- ktıbilinde konılsvona vcreceklcrd r. 
çıkca yazmak suretile eksiltmenin ya· (550) 154518 
pılacağı günden en az 8 .gün evvel vi
layetten istenilecek v~ bu zaman zar
fında vesika talebinde bulunmayanla· 
rın eksiltmeye giremiyecekleri. 

(5524/5342) 15293 

105 adet tulumba alınacak 
Jstanbul Belediyesinden r 

İtfaiye ekipleri için alınacak 105 a
det tulumba kapalı zarf eksiltmesine 
konulmuştur. İhllle 2-J 1-1939 perıenbc 
günü saat 15 de 1atımbul belediyesi 
daimi encümeninde yapılacaktır. Mu
hammen bedeli 30870 lira ve ilk temi
nat 2315 Ura 25 kuru§tur. 

Şartname zabıt ve muamelat mUdllr
lUğli kaleminde görülebilir. Taliplerin 
ilk teminat makbuz veya mektupları 
ile 2490 numaralı kanuna göre hazır -
Jayacakları kapalı zarflarına ihale gü
nü saat 14 de kadar İstanbul belediyesi 
daimi en~ümenine vermeleri. (8465) 

(5315) 15294 

HükOmet konağı in11all 
Mardin Vilayeti Nusaybin Ka

nar Malmüdiirlüiü.oden & 

Eksiltmeye konulan i§: 
1 - Mardin vilayeti Nusaybin ka

zası hilkUmet konağı inpatı olup mu
hammen ke3if bedeli (63843) lira (87) 
kuruıtur. 

2 - On bin lirası bu sene bUtçesin
den verilecek mabadi 940 bütçesinden 
tediye edilecektir. 

3 - Eksiltme 3.11.1939 tarihine rast 
lıyan cuma günü saat on beşte Nusay· 
bin kazası mal müdürlüğiinde yapıla
caktır. 

4 - 1ıtck1ilerin bu İJe ait evrak ve 
ıartnameyi Nusaybin mal mildürlü
ğünde ve Mardin nafıa müdUrlUğUn
de görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek i~in 
(4788) lira (29) kuruıluk teminat ver 
mesi ve eksiltme yapılacağı gUnden 
en az 8 gün cvel ellerinde bulunan 
vesikalarla birlikte Mardin vilayetine 
müracaat ederek bu iıe makaus olmak 
üzere vesika almaları ve bu vesikayı 
ibraz etmeleri ıartnr. 

6 - lsteklilmn teklif mektupları' 
hı 3 üncü maddede yazılı saatten bit 
saat evelfne kadar mal mlldUrJUğüne 
makbuz mukabilinde vermeleri ll
ıımdır. Postada olan gcçi~meter ka-
bul edilmez. 15"4 

Ambar yaptırılacak 
Seyhan Pamuk Deneme Islah ve 

Üretme Çiftliği Müdürlüiründen: 
1 - Seyhan pamuk deneme ııliih 

ve üretme çiftliği için Hacı Ali köyün 
de yeniden inp edilecek olan 3 adet 
pamuk kiltlil anbar1yle 1 adet tohum 
anbarı kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
konulmuıtur. 

2 - Bu işin keJif tutarı ('78613.0S) 
lira ve muvakkat teminatı (5181) lira
dır. 

3 - Bu ite ait eksiltme gartnamesi, 
mukavele projeıi , huldıai ke§if \'e 
metTaj cetvelleri, huıuıt ıartname ve 
diğer vesaik mileHese mildilrlüğU ile 
Seyhan Nafıa mUdUrlUğUndea temin 
edilebilir. 

4 - ihale 11- 2. ncl te§rin 939 tari
hine milıadif cumartesi günü aaat JO 
da Seyhan pamuk ilretme çiftliği mil· 
dUrlUğUnde yapılacaktır. 

S - lıtekliler ihale gUnUnden laa
kal 8 gün evel bu İ!i yapabilecekleri· 
ne dair Seyhan viliyetindcn ehliyet
name alacaklardır. 

6 - Posta ile gönderilen tekliflerin 
dtf zarfı iyice kapanmıg ve mühür mu 
mu ile mühtirlenmit olacaktır. Posta· 
da olacak gecikmeler kabul edilmez. 

7 - lateklilerin teklf mektupları 
nı 4 neli maddede yazılı ihale saatin
den bir aaat eveline kadar müdilriye-
timize müracaatları. 15504 

Kapalı eksiltme i lôn ı 
Kocaeli C. H . Partili Baıkanh-

gından ı · 
Kapalı zarfla eksiltmeye konuldu· 

ğu halde talibi çıkmıyan 46957 lira 27 
kuruı )ce§if bedelli İzmit Parti ve 
Halkevi bina\ı ikmali in,aau 24-10-
939 dan itibaren 15 gün daha kapalı 
eksiltmeye konmu§for. 

Mukavele, ck&iltmc projeleri ve bu 
işe ait evrakı keşfiye Nafıa MUdürlu
ğiinde görülebilir. 

Muvakkat teminat 3521 lira 79 ku
uştur. 

İsteklilerin teklif mektuplarını ve 
Nafıadan almıı oldukları vesikalara 
lıtlnaden yilkıek mUhendiı veya mi
mar kullanacaklarına dair vesika ve 
939 yılına aid ticaret odası kağıtları 
ve muvakkat teminat mektupları ile 
birlikte 9-11-939 per,embc günü uat 
H de kadar İzmit Halk Partisi ihale 
komisyonuna müracaatları 

"8890" ~5569), 
lazımdır. 

15520 

Acela satılıl: arsa - Maltepenin en hll
kim yerinde 580 M2 araa uypn fiyatla 
verilecek Tel: 1538 3985 

S:ıtıllk arsa - İstasyon arkasınd3 lmar
ca p raellcnmiş küçük çapta Tel: 1538 

3986 

Satı/rJı - Kavaklıdere QUven evlerin -
den kir111 konforlu ev yUzde elliıi peıln 
diğeri 12 aenede ödenecek. Sanayi C4d. 
Na: 82 Tel:19SS 4026 

Sattlti. hisse - Yapılmakta olan bahçe
li evlerin her tipinden satılık hl11eler. la
tanbul pasta ıaloou yanında Senayl cad. 
No: 82 Tel: 1953 4027 

Satılık arsa - Etlik •Pil Eğlencede 
10 d num gayet ucuz fiyatla. Sanayi cad. 
desi No: 1!2 Tel: 1953 4028 

Sıulıi Kö~k - Keçiören alfalt yol ll· 
zerınde 1700 M. arı ıiyle batılı taUı ı;ulu. 
Scna;yi caddeal No~ aı Tel: 19S3 4029 

Ac~lo satılılc ırsa - İıtaıyon arkaaında 
asfalta ynkın 77S M/2 arsa uy~ fıyatla 
nrlle ek. Tel: 1538 4060 

Satılılc hlss• - Yapılmakta olan kil ilk 
evlerden C. P. tipinde aatıhk hlue var. 
Tel: 1538 4061 

Acele satılık .ıırsa - Ç3nkın caddesin-
de ( 48) t. }'U21\ı 1062 Mil ana ucuz ve
rilecek. Tch 15 8 4062 

() ç dela ıçıa '/O Kuruş 
'Dön dela ıçin 80 K.ıu111 

Devamlı kllçlik ilintardan her d~ 
f &t için 10 kuruş alınır. Meseli. 
10 defa ncıredllecek bir ilin içln 
10 kurut alınacııktır. Bir ke>lay • 
lık olmak üzere her satır. kelime 
aralarındaki boşluklar mliıteıma, 
30 harf itibar edilmbtir. Bir kil • 
c;ük ilin 120 harften ibaret olma • 
lıdır. 
Dört satırdan fazla her aatrr lı;ta 
beher seferine &JTıca on kun11 a
lmır. 
KUçUk lllnlarm 120 harfi ıeçm .. 
meıi lbımdır. Bu miktarı ıeçen 
ilinlar ayrıc:a pul tarifsine tibi -
dir. 

Kiralllı - Devren ucuz fiyatla S 
hol. banvo, clektnk, havagau Babnl 
lara S dakika, Rus nf;ıreti arkaıı B. Vas 
Ap. 2 ci kat. 40 

KiralıJ: oda - AUe p.nmda mobi 
veya mobilyurı: konforlu.. Yt!ll.iıelıir 
Bankası civarı Seliriik Cad. 5 de ı. c:l ka 

40S 

D•vrım ltfralılc - Işıklar eaddaıiJ>d 
No. 22 Yilbek Ap. 1 No: in daire. T 
vlli memuriyetten de•reın kiralıktır. J: 
pıcı su para&ı dahil 47.S lirL lçı~~cP'~ 
re mıiracaaL 

Satılık Ap11ıtman - Ankararun her ıeru Kiralık - Sağlık Ba.kanlıtı 
tinçle istenilen bedelle ev, apartman var • Çagatay sokak 22 Akkaya Ap. da 3 
dır. Tel: 15l8 4063 t'l.!re. 

Kiralık : 

Kiralık - Jandarmıt enıtltBstı p.nmda 
ve.lciJetlere beş dakika uıcııafede yeni ya
pılan Koçak apartmanında S $er odalı dai
reler 30 • 45 !ita. Yolu yapdnıaktadır. 1 . 
çindeldlere muracaaL 393S 

t<ıralıll. E!onlor/u Daire/ar - Yenlıe • 
birde Y kııc caddesinde Mimar Kemal 
mektebi karşıımda yeni yapılan ıpartma
ııın beıter odalı ve her tiırlU modern kon
fona havi kaloriferli daireleri kiralıkur. 
Her ıun ıut 10 ila 18. Telefon: 2497 

3963 

K/ralılr. - Yenişchirde Meıınıtiyet c:ıd
desi Konur aokak No. 18. Geıı itı 4 oda 1 
hol çok kullanıtlı. O t kata milrac:aat. 

3966 

Kiralıfc ucııı Dafral~r - 1' altcpı:de iki 
oda bir hollii bir oda bir hoHU kullanışlı 
iki daiı e, Görmek ıçln Maltepe.de ıebzecı 
Ri1:ıtUye rfyat için Telefon 14'•10 3!167 

Kiralrlt. - Yenişehir Olgunlar caddesi 
No. 3 i.ısı kat iiı; oda bol v.a. S98J 

Kirılılt J odalı dııire - Yeııiıehir Kı. 
aılay N ecrıti bey caddesi, Çelikkale so -
ki ı No. 7 tlst kat. 4000 

Kirtıt ucu2 va güzel oda - Bekir bir 
bay ·en t lebe için O'enı chlr Uluı &ine· 
ması civarında) Devlet iİltaaında Samim 
Bllaen'e mUraca&t. 400~ 

Kmılılı - Bakanlıklar karım Akay 
sokak 10 numarada 7 adı bodrum katı ve· 
11ir konforlu müııakil bir ev. lı;indııkile
re her ciin 14 e kadar milracaat. Telefon 
5575 4006 

Kiralık - 3 oda bir mutfak mUıtaldl 
fitıt kat clekttilc ve suyu var. Rus ıcfarcti 
kar~ıı;ı No. 38 Telefon: 3271 Mustafa Du. 
ru. 4008 

Kiralılı - Bahçeli evler D. 4 tipi 30 
nUrtL'\ra1ı ev, mazbut beş oda mupmba do · 
şcli bütün konforu haiz. Tel don: 1287 

4012 

Kirafılc dair~ - Maltepe son durak BI -
faltta 4 No.lu apartmanın Ülit katında S o· 
da 1 hol 1 hiımetçi odası konforlu 2 daire 
kiralıktır. lçindekilere mUraçaat. 4016 

Kir4ldt - Ehven fiyatla Uç odalı daire 
Ycnlşc:hir tren lı:öprusü yanı Telgaıa ııl • 
derken hlı:b sokak No. 20 Mahir Esen a. 
partmana müracaat. '4040 

Kiralık güzel odalar - Güvm meyda • 
nuMa yıkın ııüneşli havadar ıiıul manza
ralı ortalar mtisait kira ile. Seliıılk caddeıı 
No. 16 •• 4041 

Kiralı! - Yeniıehfr Me~rutl)'Ot 
g{i.ıel manzara ve lı:aloriferli 7 odalı 
kat. lıteklileri.n ayru cad. de No. 32 
milrncaatları. 40 

Kiralık - Bilh.3 sa yazıhane veya 
ıiyon için elveriıli Ankara poetaııe 
desi Mermer Yuva Apt'da 4 nwnarab 
ire ma kat kalorileri dı:vrcn ltiral 
Kat kaloriferi ehvc:n ıcraitle ık<vrol 
İçindeki müracııatlan. Teh 2999 

Kira/ılı dairı: - Yeniıchir Dem· 
Urunç sokak No. 2/ 1 apartmanrn bl 
ka t1: 4 ocla, hol, banyo, v, L hor 
görillebllir, Tel: 1348 407' 

Kiralık oda - Mobilyalı •c ba 
bir oda kirelıktır. l;ııkla.r CacL. ÖtkU 
No: 2 de birinci kat saat 5 - 7 anısı 
r:ıc:aat. 4079 

Kiralık - 2 odah daire: Sama 
kurşunlu camt lcarıııı No: 84 Atlat 
Ap. havagaıı ve sa.hesi tamam. Kap 
müracaat. -4080 

Ucuz kiralık dairdeı - Yenitchir 
ka ı: ıo ·:ıgın<la (Yuksel Cad. yarı 
NQ: 16 Şdik Bf,LKUR apıırıman 
odıa ve genle balkonlu daire u~ 
lıktrr. 'J'I: .3072, 39'8 

Kir:Ilık daire - Yeni'lchir Denıi 
ekonomi &Qkak No. 21 A 3 oda, 
mutfıık heli, balkon, mUr cat D. D. 
hırı mağua ı;di Tl: li97 

Kinlılc .Apartman - Gcnlı 4 oda "' 
s bit 2 ganforp 1 blife tıım konfor 
ve rrsisau. E'cvkıılide nezare! iç S 
Irk K1zı}ırm:ık aokak <f Ti: 6046 

Aranıyor : 

Müstakil ev ar11nıyor - Gem; bit 
lomat 6 odniı veya daha :zirde ııı 
ev aramakta ır. 'tel: 1937 

't Aranıyor - Temldik yapacnk tıı 
dma ihtiyaç varılır. Sakarya ec• • 
müracut cdılnıcıi. "4 

Dr. A. RIZA TARl.Afl 
Cebeci Hastaneıİ ı• 

Sabık Sari ve İntani hastalık 
mütcha:asısı • f 

Adliye yanı Ge~ Ap. f<lO
Muayene saati 10-19 1'1~~ 
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-7-MlLLI MÜDAFAA 
LEVAZIM AMIRLJCI 

Sis kutusu alınacak Domates sal(ası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· Ankara Levazım Amirliği Satın 

3 - İşbu 286500 kilo kuru otun muham
men tutarı 12892 lira 50 kurwJtur. 

4 - Şartnamesindeki yüzde 25 miktar 
fazlası da dahil olduğu halde İlk teminatı 
966 lira 94 kuruştur. 

5 - Eksiltme 9-11-939 gününe tesadüf 
eden pazartesi f;Ünü saat 16 da İspartada 
tümen satın alma Ko. da yapılacaktır. 

du~u şubesinden bedeli mukabilinde veri- ı 3 - Ek:ailtme şartnamesi ve buna 
lebilir. İsteklilerin ilk teminat makbuz mütef ~ k ti k bedel 
veya mektuplarıyle 2490 sayılı kanunun 2 ~r:ı evra on ç uruş . . 
-3 maddelermde yuıh vesikalariyle ihale mukabılınde yapt ve imar işlen reıs
gününden ıekiz glin evol villyet naha fen liğinden alınabilir 

Spor malzemesi saf nlara 
Baıvekalet Beden T crbiycsi c . 

misyonundan .: Alma Komiayonundan : 
Hepsıne tahmın ı;dilen fiyatı 7500 lira 1 _ 9000 kilo tomates salçasının ac;ık 

müdürlüklerinden alacakları vcsikalariyle 4 Ek "lt · . _,_.
1 

k i • is 
beraber ihale günü ihale saatmdan bir sa- - sı ~ye gırcuı me çın -
at eveline kadar teklif mektuplarını Fm- teklilerin (187) yilz aeksen yedi lira 
dıklıda Komut.anlık Batın alma komisyo - (82) seksen iki kuru!}luk muvakkat 

nel Direktörlüğünden : e 

Ql~n. 2~00 ta.ne yerlı mamfilatı .. •!~ kutuıu ı eksiltmesi 2-11-939 saat 15 te Ankara Lv. 
2d ı~ıncı1 teşrıfn 939. Perşembe runu ııaat 11 !mirliği satınalma komisyonunda yapıla-

e .. pa ı zar usulıyle Ankarada M. M. V. ı caktır 
6.::~ın alma !~O. da satın alınacaktır. Ş~rt· 2 _: Muhammen bedeli 2295 lira ilk te
~~2'1f· he~og~n KO. ı.lr alınır. İlk temınat minatı 172 lira 13 kuruştur. Şartnamesi 
·, l ıra k ·~ruştur. stekliler teklif mek· komisyonda görülür. Kanuni vesika ve 
tı.ı"t arın~. e skıltme saatından behemehal bir teminatla belli vakitte komisyonda bu-

6 - İstcl:liler 9-11-939 pazartesi i;ilnü sa 
at 15 e kadar teklif mektuplarını Isparta 
tümen satın alrna komiııyonu başkanlığına 
verecek ve yahut görulereceklerdir. Bu sa
atten sonra verilen ve yahut gönderilen 
mektuplar alınmıyacaktır. Saat ayarı tü -
men daire saatiyle yapılacaktır. 

nuna vermelerı. (5554) 15502 teminat vermeleri lazımdır. 
Pirinç ahnacak (5561) 

Beden Terbiyesi Bölgeleri; Kayak 
Futbol, Atletizm ve diğer por §UUe~ 
terine ait spor malzeme ve levazımı 
satın almak istemekte ve bunun için 
genel direktörlükten, bu levazım ve 
malzemeyi en çabuk, iyi ve ehven fi
yatla temin edecek ticarethane adres 
bildirilmesi hakkında milracaat etnıek 
tedirler. 

• 15546 

6~3(5c2v58e ıne ·adar KO. reiıliğine vcrmele- lunmalan. (5310) 1~70 7 - 2490 sayıh kanunun hükümlerine ve 
bilhassa 32 maddesine uygun olmıyan 
mektupların sahipleri eksiltmeye i$tira.k 
ettirilmeyecektir. (539~) 15356 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

==~===== MAARiF VEKALETi 

Un ahnacak 

r • ) 15246 

2 D çift patinaj zinciri ilhnacak Yün çorap alınacak 
M. M. Vek~leti Satın Alma Ko- Ankara Levazım Amirliği Satm 

ınisyonundan : Alma Komisyonundan : 

190 ton pilavlık pirincin kapalı zarfla 
elnıiltmesinde talibi çıkmadıfından pe • 
zarlıkla eksiltmesi 3-l 1-939 cuma fiinil ııa. 
at 15 de İatanbulda Tophanede L V. limir
liJli satın alma komisyonunda yapılacak • 
tır. 

Bir İsfeno daktilograf ahna<ak 
Maarif Vekaletinden : 

Ücretle vazife görmek üzere bir is
teno daktitoğrafa ihtiyaç vardır. Ta
liplerin en az orta tahsil görmüş olma
ları, eski metinleri yazı makinası ile 
istinsaha muktedir bulunmaları şart
tır. Yabancı bir dil bilenler tercih e
dilecektir. Taliplerin haiz oldukları 
tahsil ve hizmet vesikaları ile birlikte 
l ve 2 ikinciteşrin 1939 tarihlerinde 
öğleden sonra vekillik Ne~riyat Mü
dürlüğüne şahsen müracaat etmeleri 
lazımdır. 

Bu gibi levazım ve malzemeyi İlte

nilen şekilde temin edebilecek Tica
rethanelerin; arzu ettikleri takdirde 
(adreı ve fiyat listeleri al~kadar böl
gelere bildiriln;ıek üzere) birer evsaf, 
cins ve memlekııt fiyat listesiyle ma. 
ğaza adreslerinin Ankarada Başveldl
let Beden Terbiyesi Genel Direktör
lüğüne gönderilmesi ilan olunur. 

2?0 çift patinaj zinciri kapalı zarfla 44300 çift yün çorap alınacaktır. Kapa-
ek ıltmeye konmuetur. Eksiltme 9_11_939 lı :zarfla eksiltmesi 2-11-939 perşembe 
per cmbc günü saat 11 dedir. İlk temlna • günıi saat 15 de Topha~ede İltanbul Lv. 
tr · 450 lira olup nilmune ve .. artnamesi ko· Amirliği satınalma k?mısyonun?a rapı la-

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

1 - Kilisteki birliklerin 337000 kilo u • 
nun kapalı zarfta eksiltmesi 6 - 2. ci. 
teş .• 939 pazartesi günü saat 10 da İsll • 
hiyede tuğay satın- alma komisyonunda 
yapılacak. Mektuplar dokuza kadar veri
lir. 

Tahmin bedeli 41800 lira ilk teminatı 
3135 liradır. Şartname ve nümunesi komia
yonda görülür. İsteklilerin kanunt nsika-
lariyle beraber belli ııaatte komisyona 
gelmeleri. (5555) 15513 

.. caktır. Tahmin bcdelı 22150 !ıra tlk te-n:ıısyo:ıda görülür. Beher çiftine 30 lira m"ınatı 1661 Iİ"C"a 25 kuruştur. Sartname fı:yat tahmin edilmi<Jtir. Taliplerin temi - İ k Bulgur alınacak n ti · t ve nümuneıi komiıyonda görülür. st'! • ıı ıırıy e birlikte :zarflarını ihale saatrn- b k 
d b h !ilerin kanuni vesaik:eriyl~ berıı t;r te · M'V e emahal bir saat evetine kadar M. lif mektuplarını iha.lc saatınden bı~ saat 

· • S:t. Al. Ko. na vernıeleri. evveline kadar komısyona vermelc:rı. 
2 - Muhammen tutarı 43136 lira ve ilk 

teminatı 3236 liradır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komİ$yonundan : 

(5507) 1!>458 (5322) ~5278 

iç ve dış 1 ôstik alınacak 
M. M. V eki.Jeti Satm Alma .o

nıi'~yonundan : 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satrn 

Alma Komisyonundan : 

3 - Şartnamesi İstanbul, Ankara, İıl!
hiye tuğay satın almakomisyonundadır. 

(5444) 15383 

Un alınacak 

ı - 140 ton bulgur alınacaktır. Kapalı 
zarfla eksiltmesine istekli çıkmadığından 
pazarlıkla eksiltmesi 6-11-939 paza.rtesi 
gu.ıü saat 15.20 de Tophanede İstanbul 
L V. imirlifi satın alma komisyonunda ya. 
pılacaktır. 

Müsavi şartları haiz bulunanlar ara 
smda icap ederse imtihan yapılacak ve 
ücret imtihanı kazanan namzedin du
rumuna göre tespit edilecektir. (5518) 

(5547) 154915 

D. DEMiR YOLLARI 
6~500 ebadında 75: 120 adet iç ve dı' 11astık açık eksiltmeye konmu,tur. (İç ve 

< ış beraber) beherine 66 lira fiyat kon· 
ın;ıştur. Eksiltmesi 9-l l-939 perşembe gil. 
n.ı saat 14 dedir. Dk teminatı 375 lira olup 

1 - 100 ton pirincin kapalı zarfla ek -
ıiltmesi 6-11-939 saat 15 de Anl:ara le • 
vazım amirliği satın alma komisyonundJ 
yapılacaktır. 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundfln : 

1 - 200.000 kilo un pazarlıkla satm a
lınacak. Muhammen bedeli 24000 liradır. 
Muvakkat teminatı 1800 liradır. 

2 - Tııhmin bedeli l 7150 lira ilk temi
natı 1286 lira 25 kuruştur. Şartname ve 
nümunesi komisyo.nda gôrülür. İsteklile -
rin kanuni vcsikalariyle beraber belli sa
atte komisyona relmeleri. (5598) 1553~ 15532 

Pulzomefre fağdiye kazam 
ah nacak artnamesi komisyonda görülür. Taliplerin 

ruanen vakitde M.M.V. Sa. Al. Ko.da bu Buğday kırdırılacak ZIRAA T VEKALETi 
urımalan. (5508) 15459 

Tıbbi ecza ve alil ah nacak 

2 - Muhammen bedeli 22000 lira ilk te
minatı 1650 liradır. Şartname ve n~nıunl':~i 
komisyonda görülür. İçinde kanunı ve t~
caret odası vesikaları da bulunc:ı t.cklıf 
mektuplarının saat 14 de kadar l:omısyo
nıı verilmesi. (5375) 15351 

2 - Pazarlık 2-11 .939 PCr$embe ıtünü 
saat 10 da Edremitte askeri satınalma ko
misyonu binasında olacaktır. Evsaf ve 
şartlar her &Ün iş saatinde komisyonda 
görülehir. (54&8) 15433 

Ankara Levazım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ah nacak 

D. O. Yolları Satın Alma Komi .. 
yonun dan 

Muhammen bedeli 34.000- lira o
lan 20 adet Pulzometre tağdiye kaza. 
nı 7.12.1939 perşembe günü saat 15,30 
da kapalı zarf usuliyle Ankarada ida
re binasında satın alınacaktır. 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
i3yonundan : 
Hepsine tahmin edilen fiyatr 3295 lira 

olan 283 kalem tıbbi ecza ile bakteryo -
]oji, göz, kulak, burun ve bevliye aletleri 
3 • ikinci teşrin . 939 cuma günü saat 11 
ele Ankarada M.M.V. &atın alma Ko.da 
Pazarlıkla satın a1İnacağından iıtcklilerin 
41 '.14 lira 25 kuruşluk teminatlariyle birlik
~e Pazarlık gün ve aaatında Ankarada M. 
••1. V. ııatın alma K.o.da bulunmaları. 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
ı - Aııtalyadadi kıtaatın senelik ihtiya. 

cı olan 286500 kilo kuru ot kapalı zarf u
suliyle eksiltmeye krımılmu~tur. 

İnşaat ve tesisat 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İhale günü talibi çıkmıyan Çerkez 

köyünde yapılacak iki bölüklü bir pav -
yon keşif cetveli ve plinlıuı dahilind.e 
yaptırılacağından tekrar kapalı zarfla ı
halesi 11-11-939 cumartesi saat 11 de ya
pılacaktır. Muhammen bedeli 44577 lira -
dır. İlk teminatı 3343 lira 28 kuruştur. 
Keşif ve plinlariylc şartnameleri ait ol • 

3100 ton buğday kırdırılacaktır. Pazar -
hkla eksiltmesi 8-11-939 çaqµmba gtinii 
saat 14.30 da Tophanede L V. amirliği sa
tın alma ko:niayonunda yapılacaktır. Tah
min bedeli 26,184 lira ilk teminatı 1963 li
ra 80 kuı;:uştur. Sartnamesi komisyonda 
görülilr. isteklilerin kanuni vesikalariyle 
beraber belli sııatte komisyona gelmeleri. 

(5581) 15535 

Ziraat Vekaletinden : 
Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 

h zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin (2550)' 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
aynı gün saat 14.30 a kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. (5503) ırnı8 

erlik ahnacak 

2 - Şartnamesi Isparta tümen satın al
ma komisyonunda ve İstanbul, Ankara L V. 
amirlikleri satın alma komisyonunda.dır. 
İıtekliler ıartnameyi komisyonda okuya
bilirler. 

Pirinç ahnacak 

ASKERi F ABRIKALAR 

Müteahhit nam ve hesab1na 
4000 Kg. neft yağı ahnacak 

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

Şartnameler (170) kuruşa Ankara 
ve Haydarpaşa veznelerinde satılmak 
tadır. ((5398) 15404 

M. M. Vekaleti Satm Alma Ko
ı-";'Yonundan : 

Heher çiftine tahmin edilen fiyatı 225 
r.~ru~ olan beş bin çift huta terliği 7 -
1 tınc:ı teşrın - 93~ salı günü saat 11 de 
Anlo:nr da M.M.V. satın alma Ko.da pa -
7arhkla satın alınacağından isteklilerin 
Pazarlık günU 1687,S liralık temina.tlariy
le birlikte mezkQr komisyonda bulunmala
rı. (5544) 15511 

Ankara Levazım Amirliği Satm Alma Komisyonundan : 

1 - Çanakkale Mst. Mv. birlikleri ihtiyacı için aşağ.rıfa miktar, muhammen bedel. 
muvakkat teminatları yazılı pirinçler kap ah zarfla e~sılt~eye konulmuştur.: 

2 - İhaleleri 2.11.939 perııembe günü hi :ı:alarında gosterılen saatlerde mustahkem 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

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

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

22 kalem moble alınacak 
D. D. Yollan Satm Alına 

miayonundan : 

4 kaf em mubabere malzemesi 
hnac:ak 

M . .M. Veltaleti Satm Alma Ko
misyonundan : 

Hepsine tahmin edilen fiyatı 30930 lira 
olan (300 arka teskeresi, 300 bobin, 300 çe.
vırecek kolu. 500 kablo askı tertibatından 
i t dört kalem muhabere malzemesi 
ı1ıu:arlrkla &atın aluıacaktır. Pazarlığı 2-11 
·939. Perıembe gÜİııi saat 11 dedir. Kati 
tem~natr 4639 lira 50 kuruş olup şartna -
~esı :155 kuruşa komisyondan alınır. Ta -1 ~Plerın muayyen vakitte M.M.V. Sa. Al. 
l.o.<fa bulunmaları. ( 5546) 15512 

Kilim alınacak 
• M. M. Ve aleti Satın Alma Ko
ısyonundan : 

(3~)11~r ad~dine . ta~rnin edilen fiyatı 
05.000 ç yuz Y~nnı beş kuruş olan 
ır iinak.>sa~~ ~eı bın adet kilim pazarlıkla 
r,n • 939 onmbuştur. İhalesi 8 - 2. teş-
.... c;arııam a günü b" d d' ~~ti teminatı (7312 5) B~at. o~. ır .. e ır. 
lıtı lira elli ku • Yedı bın uç yur on 
(250) ik" . ruş~ur. Evsaf ve ,artnameıl 
1• V ı yuz el!ı kuruş k b"I" d M · . satın alm k . mu a ı ın e . 
1 r. İstekli le ak omırıyonundan altnabi -
1 rle ihale sa~~ danMunun emrettiği belıe
r. '•;>onuna 1 ın la .. M.V. satın alma ko· 

ge ıne erı. (5545) 15539 

Eğer takımı alınacak 
. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko

hlısyonundan : 
Beherine tah . 

lan 300 • 5 mın edilen fiyatı 85 lira o-
ıatın alı~a O~ adet eger takımı pazarlıkla 
ı:unu sanı'~~ ~ır .. Eksiltmesi 7-11-939 ısah 
ra olup 1 edır. Kati teminatı 4500 li
Yondan artnanmcıi 150 kuruıa komla -
kıtt .. r..~ ~ınVır. Taliplerin muayyen va · 

•· '· · Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 
(5574) 15541 

4 bin yapf mlacak 
m· M. lVI. Vekaleti Satın Alma Ko
ısyonıtndan • 

Ke3if b d 11 . . 
kara e e 11210 !ıra lZ kuru$ olan An· 
rılaca~~ :Kııyaııta 4 adet bina ineaatı yaptı 
ıaat 11 1~ ~ksıltmesi 3-11-939 cuma günli 
kuru$ 1 edır. Kati teminatı 1681 lira 52 
:ıronda 0 up ııartnamesi 56 kuruşa komis -
hl :M ~ aSlınır. Taliplerin muayyen gıi.nde 

· ' • a. Al. Ko. da bulunnal~ ı. 
(5575) 1SS42 

mevki satın alma komisyonunda yapılacaktır. . . 
3 - Taliplerin mezkur tarihte 2490 sayı 1r. kanunun .. 2 : 3 maddelerındekı vesaikle 

birlikte ihale saatlerinden bir ıaat eve) ko mısyona muracaatlan (5302) 15253 

Kilo M. Bedeli M. Teminatı Tutarı 

85.000 
S0.000 

3 

K Lirıı Kr. Lira Kr. 
z~· 1871 25 2-4950 oo 
27 1012 5!) 13500 00 

Kalem yiyecek ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi 

Sığır eti 
Yulaf 
Kuru ot 

Miktarı 
Ton 

110 
635 
4<10 

Tutarı 
Lr. Kr. 

28600 
254-00 
lS<!OO 

Muvakkat 
teminatı 

2145 
1905 
1155 

İHALESİ 
Tarih gün saat 

6-11-939 P. Erteııi 
8-11-939 Çarşamba 
9-11-939 Pereembe 

Saat 
11.30 
16.00 

16_ 
16 
16 

1 - Tekirdağ tümen birliklerinin ıen.e lik ihtiyaçları olan üç ~alem eı:zak Tekir. 
dağında tümen satmalma komisyonu tara hndan kapalı zarf usulıyle ek11ltme sure· 
tinde ı>atın alınacaktır. . il 1 k da 
ı _ Ahnac· ': er:zakm mikdarı muvakkat teminatı ılıale &' n ve saat arı yu ar 

0Ciıterilmiıtir. . ed"ğ" "k l 1 b" l'kt d komi•~ • 3 _ !ıtektilerln betli gilnde kanunun ıst ı ı vesı a ara ır ı e a ı ıeçen ~ 
;yona mÜr<'-:aatları ilin olunur. (5324) 15279 

Muhtelif yiyecek ohnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan ı 

A ağıda cins ve miktarları ya~ılanla~m hizalarında gösterilen g~n ve ıutlerde pa~ 
rl~kları yapılacaktır. İsteklilerın temınat makb~ veya m.e~~up}arıy.le ~anun~a yazı 

zl a "kalari· ·• beraber belli gün ve saatte Edırnede muşırıyet daıresındekı satın5 ı vesı . ) 1553 alma komis, _ .•• ma gelmelerı. (5579 

Cinsi 
Sığır et' 
Piri~ 
Yulaf 
Arpa 

M.M.V. 

'diktarı M.Tutarı 
300000 69000 
100000 27000 
300000 18000 
300000 16500 

• 

Teminat 
4700 
4-050 
2700 
2475 

lhale gilnli 
2-11-939 
3-11-939 
3-11-939 
3-11-939 

Kösele saıre alınacak 
Deniz Levazım Satın Alma Komisyonundan ı 

Saatı Şekli 
11 Pazarlık 
15.30 Pazarlık 
14 Pazarlık 
14.30 Pazarlık 

1'ahmin edilen bedeli (1800) lira olan 
4000 Kg. neft y:ağı müteahhit nam v~ ~e
ıabına Askeri J.'abrika)ar umum mudur. 
lüğü merkez satın alma komisyonunca 16-
11-939 periembe günü saat 14 de pazar • 
!ıkla ihale edilecektir. Şartname parasız 
olarak komisyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (135) lira ve 2490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerinueki 
vesaikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle alakadar tiıccardan olduklaıma dair 
ticaret odası vesikasiyle mezkfır gün ve 
saatte komisyona müracaatları. 

(5522) 15493 

TiCARET VEKALETi 

Elektrik makine mühendisleri 

ah nacak 
Ticaret Vekaletinden 

Ölçüler ve ayar müdürlüğü 
sunda münhal bulunan 300 ve 

kadro-
250 li-

ra ücretli "ihtisas mevkii" fen mü
~virliğine elektrik ve makina mü
hendisleri alınacaktır. 

Talip olanların tahsil ve askerlik
lerini ifa ettiklerine dair evrakı müs 
biteleriyle birlikte iç ticaret umum 
müdürlüğüne bizzat veya tahriren 
müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5604) 15530 

NAFIA VEKALETi 

Yapı işleri ilônı 
Nafıa Vek&JetinJen : 

40.000 Desimetre murabbaı Amerikan vid alası 
8.300 kilo kösele - - - - - - - - - -
4.000 Kilo Vaketa - - - - - - -- -

1 - Eksiltmeye konulan iş: Ankara 
3200.00 l'ohum iı>lah istasyonu selektör ve an-

l~~rig:~g bar binaları inşaatıdır. Keşif bedeli 
26.~40.00 12623 "ira 13 kuru~tur. 

ı c· miktar ve tahmin berleli yukarda ya:ı:ıh üç kalem eşya. 4 - İkinci teşrin 2 - Eksiltme 9-ll-1939 perşembe gü 
939-t 

1~~ aı;tlıyaıı cumartesi günli sa at 11 de pazarlıkla alınacaktır. .. f! • 

• 2 _ ~~t;n~e~inatı (4041) lira olup ~art namesi her gün komisyondan (138) kuru• nu saat lS de Nafıa Vekaletı yapı ve 
mukabilinde alınabilir. imar işleri eksiltme komisyonu oda -

3 - tltekll.lerln bell"ı gllll·· ve saatte Ka sımpa.,ada bulunan komisyona müracaatla d , . 1 k 
"' 15540 sın a capalı zarf usul4yle yapı aca -_.::rı~.~(~8~86~7~-~55~5~0~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- tır. 

ORMAN KORUMA 

Satılık boş teneke 

Patates alınacak 
3 - Eksiltme şartnamesi ve buna 

müteferri evrak 63 kuruş bedel muka
bilinde yapı ve imar işleri rcisliğin-

Onnan Koruma Genel K. Satın den alınabilir. 
Alma Komiıyonundan : 4 _ Eksiltmeye girebilmek için is-

2 bina pfr, llacak Orman Koruma Genel K. Satın 
J\lrua Komisyonundan : 

. M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- Orınan koruma genel komutanlığı dal -

1 - Orman koruma genel K.lığınm tstan k 
bulda bulunan Talimcah eratı ihtiyacı için teklilerin 946 lira 73 kuruşluk muva · 
40.000 kilo patatesin pazıırirk suretiyle İ· kat teminat vermeleri Jazımdır. 
lnlcsi 17-l i .g39 cuma günü saat 15 de 5 _ İstekliler teklif mektuplarını 

ll'lısyon\lndan : ıe mtidıir!üğü depos.umla mevcut 267 adet 
Keşif b d · . boıı tıenzın tent>kesı açık arttırma su -şihıında e elı 6307 lı_ra 8 kuruş. ola~ Yah retlyle satılacaktır. Talip olanlar Ankara

"a~ 1 k Yaptırılacak ık. adet hına ınşaatı d y · h"ırde Yüksel caddesinde ormaıı •· 'ar 1 la Ya t 1 kt F'k ·1 · 3 a enışe · 
11 .n3n P ırı aca ır. • ııı tmesı • k ı komutanlı"ı binasındakı " "' cuma ü · 11 d • K • orıım;ı xene .. ırıinntı 1021 

8
• nu saat eı · . atı te - satın alma komisyonu tarafından 7-11-939 

ruş k . lıra olup şartname ı 35 ku · l .. .. at 11 de ihalesi icra kılmaca-1' mu abıiınde komisyondan alınır Ta - sa ı gıınu sa . . 
1 

1
Jllerin mua · d M ,.. V S · Al 1 ğından icap e,Jecel temınat akçelerıy ." • YYcn gun e .m. • a. . . .. · 

}.o dıı buJunnı ı (5576) 155 ,3 birlikte bellı gıın ve satte komisyona mu· 
- a arı. • racaatları ilan olunur. (5532) 15494 

Ankarada Yenlşehfrde komutanlık bina -
sında satın al:na komısyoı:ıunda yapıla - ihale günii olan 9-11-939 per embe gü-
cal tır. nü saat on dörde kadar eksiltme ko -

2 - Patatesin beher kilosunun muhıım- • k bT 
men bedeli 6 kuıuş ol:ıp muvakkat temi - mısyonu reisliğine makbuz mu a ı ın-
natı 178 liraclır. de teslim edilecektir. 

3 - Sartnamesi her gün parasız olarak Postada olacak gecikmeler kabul c komisyonda r,örülebilir 
4 - İsteklilerin ilk teminatlariyle q,,,az. (5427) 15 06 

beraber r•Jli ı::un ve ııaatta kom·~yona 

gelme'e .. 116.n olunur. (5531) 15538 yapı işleri ilônı 

Q~lllQCQk Nafıa Vekaletinden t.1u ıte~if - ...... ece' • y 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma Komiıyonundan 

Erzakın cir.si 

Sıde yar. 
Es: ır ett 
r; ınek 
lJırinc; 
Kuru fasulye 

Miktarı 
Kilo 

3000 
45000 

240000 
8000 

15000 

"Kilosunun 
M . Bedeli 
Kr5. San. 
100 00 
2S 00 

g ~o 

2.S 00 
12 20 

MuvAkkat 
Teminatı 

Lira Krıı. 
225 00 
9 .~5 00 

1710 00 
150 00 
137 2S 

Ne suret e 
Eksiltmesi 

hçık eksiltme 
Kapalı z rf 

n tt 

Pazarlık 

" 

Giinü ve Saa• İ 

16.l 1.939 
16.11.939 
17.11.939 
ıs ıı.939 
18.11.939 

11 ,!.., 
15 .. 
il ,, 
11 .. 
ıs " 

1 - Eksiltmeye konulan i§: Anka 
Ada Akköprü ile Orman Çiftliği yo

lu üzerinde ve Orman Çiftliği arazisi 
dahilinde yaptırılmış bulunan ta -
vukçuluk nstitüsü binaları noksanla
rının ikmali ve damızlık kümesi in -
"aatı. 

Keşif bedeli : 250ı lira 32 kuruş -
tur. 

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

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

ANKARA VALlLlCl 

Parke kaf dırım yaptırllacak 
Ankara Valiliğinden : 

Ankara-İstanbul yolunun ıoo+ooo 
inci kilometresinde ve Peypa.ıarı ka
zası dahilinde yapılacak parke kaldı
rım inşaatı 6.11.1939 tarihine rasth
yan pazartesi günü saat 15 te vilayet 
daimi encümeninde kapalı zarf usu
liyle ihalesi yapılmak üzere eksiltme
ye konulmuştur. 
Keşif bedeli (29422) lira (72) ku-

Muhammen bedeli 20094 lira olan 
Eskişehir çırak okulu i!iin 22 kalem 
möble 7-11-1939 salı günü saat 15 de 
kapalı :zarf usuliyle Ankarada İdare 
binasında satın alınacaktır. 

Bu iıe girmek istiyenlerin 1507,0S 
liralık muvakkat teminat ile kanunun 
tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini 
ayni gün saat 14 de kadar komisyon 
reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler parasız olarak Ankara

da malzeme dairesinde, Haydarpaşa • 
da tesellüm ve sevk şefliğinden da -
tılacaktır. (5429) 15407 

Lokomotif ocakları ve 
teferrüatı 

D. D. Yollan Satın Alm Komİs• 
yanımdan 

Muhammen bedeli (496100) lira olan 
87 kalem bakır lokomotif ocakları ve 
teferruatl 11.12.1939 pazartesi günU 
saat 15 de kapalı zarf usulü ile Anka· 
rada İdare binasında satın alınacaktır. 

Aktcdilecek mukaveleye mevzu tes
kil eden malzemenin imali için icap ruştur. t 

Muvakkat teminatı (2206) lira (07) ettiği takdirde dare, müteahhide ken
kuruştur. di hurdalıklarında mevcut takriben 

İsteklilerin teminat mektup veya 120 tonu temiz tala ve 150 tonu parça 
makbuzları ile ticaret odası vesikası halinde !okomotif ocakları ve saire gi. 

bi demirden ari hurda bakır verecckve bu iş için vilayet makamına bir is-
tida ile alacakları fenni ehliyet vesi- tir. 
kalan ile birlikte yukarıda sözü ge- Bu işe girmek isteyenlerin (23594) 

liralık muvakkat teminat ile kanunun 
çen günde saat 14 e kadar teklif mek- tayı·n ettig·i vesikaları ve tekliflerini 
tuplarını daimi encümen reisliğine .. 
vermeleri. aynı gun saat 14 e kadar komisyon Re

isliğine vermeleri Ulzımdır. Bu işe ait ke§if ve şartnameyi her 
Şartnameler (2480) kuru a Ankara gün Nafia müdürlüğünde görebilecek r d 

leri. (5389) 15340 ve Hay arpaşa veznelerinde satılmak· 
------------·------= tadır. (54SS) 1543Z 

~Auhtelif malze e ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan 

İsim, miktar ve muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları aşağıda ya• 
zılı 3 liste muhteviyatı muhtelif malzeme 9.11.939 perşembe günü saat 15 ten 

itibaren sıra ile, kapalı zarf usuliyle Ankarada idare binasında satın alı
nacaktır. 

Bu işe girmek istiyenlerin hi:r.aJarında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin ettiği vesikaları ve tekliflerini aynı giin saat 14 de kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 

Şartnameler (140) kuruşa Ankara ve Haydarpaşa veznelerinde satıl· 
maktadır. ( 5456) 15438 

No. 
1 
2 

3 

Miktarı 

400 
(400 
(150 
200 

İsmi 
Mazot 
Petrol 
Pis gaz 
Benzin 

Muhammen bedeli Muvakkat temin:ıt 
Lira Lira 

28000 2100 
69500 4725 
41600 3120 

1 irahk arsa 
Vakıflar Umum MüdarHiğiinden: 

Senelik 
muhammen Teminatı 

\ 

kirası muvakkat esi 
Mevkii Vakıf numarası Lira Lira Cinsi 

Soğuk knyu 298/ 8 252 ı ı Arsa 

Yukarıda evsafı yazılı ar a teslim gününden 31.5.940 gününe kadar ki
ras1 açık arttırmaya konulmuştur. 

Orman koruma genel komutanlığının ts tanh:ılda Selimiye kışlasında bulunan orman korum:ı ta img·h eratı ihtiyacı için 
Yukanda cins ve miktarı yazılı beş kalem erzakm hizalarında gösterilen &'Ü ve saatte Ankarada Yenişehiı Je orman koruma ge
nel lı:omutanlırı binasındaki satın alma ko misyonu tarafından satın alınacaktır. Sade yağ, pinııç ve kuru fasulyenin belli ıün 
ve saatte gelmeleri ve sığır eti ile ekmelin kanunt vesikalarla teminat makbu>:larmı havi tel:lif mektuplariyle eksiltme gUn ve 
liaatından en aria ı bir saat evt'line kadar komis}ona vermeleri ilan olunur. (5117) 15537 

2 - Eksiltme 17-11 -939 cuma giinii 
ıaat 15 de Nafıa Vekaleti yapı ve i
mar iıleri eksiltme komisyonu oda -
sında pazarlık ımretiyle yapılacaktır. 

İhalesi 11.11.1939 cumartesi günü saat 11 de Vakıflar umum mUdürlüğU 
varidat Mildürlüğündc yapılacaktır. 

lsteklilerin mezkur müdürliiğe müracaatları (5559) 15544 

- --·· 



ULUS 
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-:: Kontrplak ve saire ahnacak 
-------- •• •• 

-- LİRAYI ----------- ı~ı ırıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

;;;; Türlı:kuşu Genel Direktörlü<rün-1 
=den: = 15.11.1939 tarihine ra thyan çar

amba günü muhtelif saatlarde ihale
:: !erinin icra edil~ce i, ULUS gazete= sinin 28.eylül 1939 ve 2, 10. 16 ilk teı· = rin 1939 tarihlerinde intişar eden nus

1 Her hangi bir heves uğrunda 
bir saat içinde yiyebilirsiniz .... ---§Me le e"'im3zin en büyük sanayi müesses~si - - halariyle ilan edilen: 

, ARABÜK Demir ve Çelik Fabrikaları·~ Muhammen bedeli 14450 lira olan 
- 6900 m:: kontrplakın, 

--
:=oı -- - Muhamm n bedeli 11000 lira olan 

e Alman kokları kadar kuv- :: 3000 m2 kon rpıakın. 
-§ n n çı ardığı '' 

Fakat, 1 Lira ile; 
MİLLi P. YAN O,, 

"' 

an 
Muhammen bedeli 9500 lira olan 

müe se- = 21 mı amerikan ~am kalasın, 
- Muhammen bedeli 7000 lira olan -_ 6000 m-:ı keten bez ile muhtelif geni~-

to rafın dan satışa arzediyor :. - li -te 18000 metre şeridin, = Muhammen bedeli 4800 lira olan 
00 

Alacağunz bir bilet ıize: --
~ vef li teshin KOK KÖMÜRLERi N İ ---§ se er·miz ---- = 3000 hcy;ız, 1000 kilo ye il germe laki 

istasyonlarda vagonlarda, ve-§ (Em it)in. = ı uhammen bedeli 1800 lira olan 
Lirahk ikra y eri kazandırabilir. ---- Bi u u. --

§yal t depolarımızda sayın 

emirlerine amadedir. 

müşterilerimi- _§ 1500 kilo a ctonun, Ankara'da biletler Milli Piyango İcl<\resinin resnıi gişelerinde satılmaktadır. 
Samanpa.zarı No: 3 A' _ Ankara gümrli ünde teslim ;ıartile Banka.Jar caddesi No: '40 Yeni ehir Atatürk Bulvarı No: 49 2 

-§zin 
= ihaleleri 17.11.1939 cuma günü saat 9, = 10, 11, 14, 15 ve 16 ya tehir edilmiştir. = 1 te)i nlerin muvakkat trminat ve == lü7.umlu , .. csikalariyle birlik e muay
E: ·en gü ve s?.atlerde Tüı kku ı g ·nel 
=!direktörlüğü satın alma komisyonun 

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

~EHİ iti sip riı kabul 

Ankara em urlar Kooperatifi, 

AN ARA Telefon : 1428 

El-IBİ KOÇ TİC. EVİ, 

elef'on : 3450 -1 - 2 

E: gelmele i. 3972 

---- D. HAVA YOL ARl 
:::: -~~~--~----~~~~~ -
~ 2 ~ ar.gar yaptlnlacok -... _.. 

D vlct Hava Yo 1 rından : • 
An rnra ve 1stanb· 1 meyda !arın :. 

O x 70 nı tre i>'adında y niden iki 
ha•·gnr _ ·apt ırılaea •• lır. 

__, u "a bun "'a ın cb'a ' tipleri - ı .J J = bulunan firmalımn ı-.tı.cı39 tarihine 
•~dar tc lim mi' detleri fi ,. · ,;art-

(. Ziraat an~asmdan 

Satılr! anbalaj ka 'Tıdı ve çinko 
parçalan 

Rankamızcla mevcut tahmine:-ı h;n 
kilo kac!ar c>nl ahj ka·ıclı ile bir mi·
tar hurıla çinl o sa ılacaktır. Al:ııak 
i iycnledn 6-11-9"9 pazartesi g'inü 
saat 17 buçuğa kadar bankamıza mii -
r:ıc a lan. 4075 

EN TJTULER ------
Ayo:{kabt altnocok 

'=illllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1111111 l<ı.n !ı::.kmr a teldif·e bulunmaları il~ l 
An rl\ Yiiltsek Ziru.t Enstitüsü 

Rcktör!\iğünden : 

.. ıııııı 1111Jllllllllfllllflllll1111111111111111111111111111111111111 1 ' il 1 '' ---------------------

m Uludemir Hüseyin o: 'Urt 

nevi yerli ve Avrupa Soh 
TOPTAN ve PERAKENDE 

arı ----.. --Kı l·k soba ve soba le azıma ını tedarike mek istiyenlere bir e· -
f da mağazamızı te rif buyurmalarını tavsiye ederiz. Ma-azamızın _ -c eli i··i mal ucuz fiyat ile müşterilerini memnun etmektir. ':" 

ADRES Tahtakale Tenekedler sokak Şark pazarı karşısınrla _ 

;.,m ı 11111111111 No. 6 3694 111111111111u1111ır 

i ve tahta fabrikalara T. A .. Ti. .... 

"m"z bilhas a Ziraat Bankası ve Etiban ·'la Türk 
'c ret Bankası'nm iştirakiyle kurulmuştur. 

AD AZARl'ndaki FABRiKAMIZ: Dökümhan , ma n-
gozhane, demirhane ve alelyeden mürekkep olduğuna göre bü-

uk ve küçük bütün demir ve tahta işlerini t m bir muvaffaki
:retle başarır. Kereste kurutma hususunda mütehauıstır,. Bu 
mevz.ular üzerindeki her türlü ihtiyaçlarınız için: D ET A : 
DEMiR VE TAHTA F BRJKALARI T. A. Ş. Adapıuar Mer· 
kezi ANKARA Yenişehir ARDA Apartmanı 3. No: lu dairede 
a.dresine müracaat edebilirsiniz. Memnun kalacaksınız .... 

BU Mi L L İ MÜESSESE 
Köylü için ideal vasını, her türri ı P ABA ve YEDEK AK· 

SA t, POYRA, ETÜV, KAZN . KUREK, ve çeşitli "ZIR AT 
ALETLERi ile kolay yanar, ucuz az ına&raflı n\Ülenev,·i bnylar
da SOBAlar imal etmektedir. 

an, kuvvet, İştiha şurubu 
FOSF ARSOL, kanın en haya i kısmı olan kırm zı yuvarlacıkları 

tazeliyerek ço.,.a1tır. Ta lı bir iştah temin cd~r.. Vücuda devamlı 

gençlik, dinçlik verir Sinirleri canlandırarak a~a i buhranları, uy
kusuzluğu ve fena dli ünceleri giderir. foannit inkibazlarda, bar· 
sa-. •embeUinğinde. Tifo, Grip, Zatürreye, Sıtma nekahatle ·nae. 
Bel gevşekliği ve ademi iktidarda ve kilo alınakta şayanı hayret fai· 
de er emin eder. 

(55i ) 155Zl 

ü t"iğf"de 

Kurumumuz talc •clcri iç"n 4i0 çift 
erkek ve ·10 çift kız ayakkabısının i
hale günü olan ZS-10-939 ı:(rnütıde gö· 
rülen lüzum iiz:rine 11-11-939 cumar
tc..-:· gi" U 10 da ihak yapıl c ğı bir 
ılch tlaha ilan olunur. ( 603 15551 1. 11.1939 ·ari1ind n i•il;ı rc1 m•-v 

sim dola ·ı · le tav areyolcu seforle-
ininta•il l"dil ceği Wn o unıır. --------·------

(S "8~) ıs:-20 OKULLAR 

alla iye ve"ai·e ahn cak 
Miizik Öğı tmen Oku u Direk

»"rlüğünden : 
Cin i Mi arı 

i
l Battaniye O adet 

P<ıl:İ3ka 4SO metre 
'e•ıresim 150 adet ! 1 - u arı a razılı Qç ka em ihti-

yaç açık ek iltme usuli} le alın<:.cak· 
1 tır. 

Tı valetjnizi y rk"'n 
Pı dr<" alttna daima 

K E 
PE TEV 

Z - Eksiltme 10.11.1939 c ıma günü 
saat 5 te Ankara<la mck <'plcr muha
scb ciliğindc tc.ek. ül edecek komis
yon hmmdle yapılacaktır. 

3 - Muhammen bedeli 1320 liradır. 
4 - 1aliplerin yüzde 7,5 teminat 

nkç.1erini ihale saatinden en az bir 
caat e\.·el mektepler muhasebeciliği 

veınesine yatırmı olmaları arttır. 

S - ıimune eri görmek istiycnle
rin ok l diıcklürlüğiine m;'racaatla-

rı. (5 iSZ) 15415 

iCRA VE iFLAS 

5 lUCİ. İcra J", emurJuğundAn 
ürünüz. Pudrayı sımın ~r tu. 

tar ve akmasına mani ol r. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 1 l\.fa'1cuz bir ad t salon radyosunun 

vazoları v rdır. 

ZAY1LER 

Z1tyi - Develi nüfus irlare inden aldı
·ım nu us tezkeremi kaybet• m. Yenisini 
alaca •ımdan eskısiıun hukmü olmaJır:1 

Ankarn belediye mezat salonunda 8-
11-93'1 günü aat ıı d n 12 ~c kadar 
açık n ttırma suretiyle satışına karar 
v ı-il<li: Birinci arttırmada fi ·atı 
%75 ni bulmadığı takdirde ikinci art· 
tırması 10-11-939 günü a nı saatta ya
pılacaktır. Taliplerin memuriyetimi· 
ze miiracaatları ilan olunur. 4076 

il n olunur:. d••----------1 .. Develi Everek camii kebir mahnllc in· , 
den 328 doğumlu Hüseyın Oğ Muh:ırı em 
Do u. 4077 

Zayi - Kızılcahamam nüfus iuare in· 
den aldı !lm nüfus tezkeremi ve içimle 1 

k:ıyılı bulunan 10 uncu top alayınd n 
aldı •ım terhis tezkeremi kaybe tim. Ye
nil~rini alacai:ımd n ı:skilcrmlu hukmU ol· 
mnrlı · ı i liın ol 'ur. 
Kızılcnhnm m Ç mhdcre n:ıhiyesin en 

322 do umlu Mehmet Oğlu .l\fa.ıhar Go . 
'408Z 

DAKTİLO KURSU 
64 üncü devresine ikinci teş-

rinin ilk haftasında başh

·acaktır. (BİR) ayda diploma 
verilir. Belediye sırasında }fa. 
nef apart. No. 4 Tel: 3714 

~------' 
r 

~~uh~e'if kumaş ah nacak 
Ank r Yüksek Zir t En&titüı;ü Rektörlüğünden : 

1 - Kurumumuz erke1c ve kız talebesi için i im. mik r ve mulıammeJS 
cicli ile muvakka teminatı a a "ıda yazılı dört kalem muhtelif kumaş 16. 
1939 r cmbe ünü saat 11 de rektörlük binasında mutcıekkil komi• 

tara ınôan kapalı zarf ıısuliyle ihale olunacaktır. 

ı - Eksiltmeye girmek istiyenlerin muvakkat tem'nat ve tekilf me 
Jariyle kanunun tayin ettiği ·esikaları ihale saa inden bir sa.at e •eline 

cia:- kom'syon r isine vermeleri. 

3 -Kuma nümunele ini görmek ve daha fazla izahat ve parasız 
mt alınaı< i tı c ıltrın enstit daire müdılrlüğune müracaat a ı 5560) l 

Asgari Azami Beher metrcsı .MuvaJc 
Cins 

Elbiselik kumaş 
Paltoluk 
Ta yörlük 
M;;.ntolui< 

Metre Metr,. Fi. Tutan 
1176 1316 615 7232,40) 

420 .504 450 2268 ) 
R JOO 400 400 ) 
30 38 400 122 

Türkiye Demir ve Çelik 

müessesesi Müdürlüğünden 
fabrika lan 

Fa • 
rı 

• 
o.arımız ı sa ôtından: 

Pik demir 
Kot 

Kreozot Yağı 
Ben:ıoJ 

Ham Kat,.A.n 
Yol katranı 
Zift 

İnce ve Orta af ta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

çıkor.I mıştır. 

Türkiyede eşi olmıyan 

ERAM MEYVE E i 
açıldı 

En güzel ve çe itli me)'llelerin me.,mleketimizde et' tiğiıd 
biliyoruz. Fakat bol ve ucuz meyve yediğimi~i iddia etlr 
bilir miyiz? 

Meram Meyve e 1 i 
Size TAZE ve KURU meyvelerin en iyilerini temiz ve adfll 
hileaiz, cinslere ayrılmı§ olaralı temin edecek ve orada ti# 
yiyebilecek&iniz. 

MEYVE Suları 
Yanınızda .u katılmadan haz1rlanır 

Meyve tatlılı.rı, Meyve pastaları, Meyve salatası, 
Dondurmalı meyveler 

Krem santiili meyveler ve tatlılar 
Evlere sipariş kabul edilir. Tel: 3130 

Vardar apartmanı • Yenişehir Atatürk Bulvarı o 31 - ,, 

F O S F A P. S O L O. Di ~e biilün kuvet . uruplarından a ·ıran 
başlıca hassa; devamlı bir surette Kan. ku
vct .. İştah temin etme i ve ilk kullananlar
da bile tesirini derhal eösterme&ic ir ... 

S • a• V '· e•inin resmi müsaadesini haizdir. Her cezan de l.ııılunur YENİ SİNEMALAR sus 

DİYAR BAKIR 

U A PALAS 
Diyarb 'ır'ın en güzel sıh

hi ve konforlu otelidir. Her 
türlü Ltirahnt temin edilmiş· 
fr. 3921 

F ANSIZC DE SlE İ 
Tecrübeli bir profc ör fransızca 

dersleri vermektedir. G:amer, pratik 
ve mUk5.leme. Ulu 'ta (8) rumuzuna 
mektupla müracaa . 4025 

........................................................ ı 
j J>ck yal< n f i SAMiMi ANLAŞ A t 
............................................... ,,i 

U ı. U S - 20. inci yıl. - No: 6555 

İmtiyaz Sahibi 
fskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı işleri Müdürü 

Mümtaz Faik F'ENIK 
Mücıscs..- Mıidürü: Nıışit Ul.UÔ 

ULUS Baaımevi AN KARA 

BU GON BU GECE 

3 V A L S 

Ba1 Rollerde 

Yvonne Primtemps - Pierre Fersnay 
Nefis danı ve müzikleri, ıahane 

dekorlariyle emsalsiz bir eıer 

Seanslar: 
14.-45 • 16.4-5 • 18.45 - Gece: 21 de 

Halk matinni 12.1 S de 
FAN FAN KLODİNE 

0 MODEL QLAU.P.U KT RADYOLARI GELDİ 

HA"LK 
BU GÜN BU GECE 

Bu mevzuda $İmdiye kadar çevrilen 
filmlerin en ı;ok muvaffak olanı 

TARZAN ADASI 

B11ş RollNde 

Hcrman Brlx - Mala 

Bu filme m 1 sus ııcan hır 

12. - 1'4.45 • 17.30 - Gec:e: 21 d~ 

Kazım Rüftü 
Adliye caddesi Gençağa Ap. 

BU GECE ZJ 3() ;ı 

KAtP KIZLAR T .. tM 11 

B ~ roll :-rde ~ 

HARRY CAREY - JUDIT -f A JJ 

H eyeeanlı mac:c larl d :ı 
a~k ,.e er uc t filrıl 

<,andilz: 12-1•\.-16-tf; 

No. 6 Telefon: 2208 4083 


