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MİL.L I ŞEF'İN 
tik Cümhurreisliği yıll 

Falih Rıfkı ATAY 

• l~met lnönü'nün ilk Cümhurre· \harbi, dahili harp ve isyanl~r. in-
11 - • •. Glıgı yılını hugun tamamlıyoruz. kılaplar, tasfiyeler ve tesisler, 
l eçen senenin tarihini bir cüm- hepsi başarılmıştır. B,munla be
.ede hulasa edebiliriz: "Türkiye raber 19 sene 6 ay 12 gündenberi 
ılerl ~ d · · emege evam etmıştır.,, bu memleket bir an meclissiz kal. 

Rejimi ve bizi yaku1dan tam· mamıştır. Çünkü bütün bu lıar~
~ıyan, vehim ve s~bit fikir ~ur· ketlere yalnız bir endişe, m-::mle
anları ne zannettılerse aksı ol- ket kurtarıcıht?ı ve millet hadim

ln~ttur: zor veya anarşi yerine, liği endi~esi hakim olmuşt•u: 
kılli hayat, daha geniş bir mura- "Biz, baba oğl.!.l yanyana cep/ıc-

abe ve daha tam bir vahdete de, ana kız )'anyana yo! 1r..rd't, 
doğru inkiıaf etti. Devlet, Ha- kcndilnrinden lıir.rnct isttediğimiz 
t~y anlaşması ile, türk vatanı bü- vat-ınclasılara, layık o'rl·•kl,..rı "c 
~nl~ğün~n son dii~asr-?ı ?alle~ti; vôde~ti~imiz neticclrri ~~ster-
enı emnıyet tedbırlerımız, mıllı mek ıçrn yaşıyoruz. - lnönü 

bıüdafaa teminatını artırmı~tır. A • .. h · ·ı · · 
B ·ıı ·· h · b"" ··ı_ caca cum urıyet tarı unın 

u mı et, şup esız en uyuK l ·· .. d · · • · t' ) 
•c At ·· k "ld" ~·· nonu evrının ıuısusıye ı ne o a-
Q ııını atur o ugu zaman k 1 D h d y ı 1 h' · f k .. · . )'k , . ca tır. a a ognısu ne o mat< 
ıaaettı: a at umıtsız 1 ye sı ı- ı· ? o· J k t k' · h d b k b' d' V a7.ımee ır . ı.. ır mem e ~ ı ın-un an aş a ır şey ır. atanı k ı- 1 1 ,, . ·· 

' b 1 k t hl'k · d"' .. v.. ı ııp arını tamam amı~hr, mıı-
l<ıly o ma e ı esıne ustugu 1 · · 'k b 1 ... b'l h" · k h · l essese erı ıstı rar 11 m11ştur; 
.. aman ı e, urıyet a rama·n a- k ) d- · 'k 1 · 
J b ·ıı · I k b 1 urlu 'J§ ava~ının ıstı amet "n 

•a, u mı etın as a ay o mı- .. ·· ~ ·11- l t d )' .. 'd" l ustuncıe mı ı an a,ma am ır. 
_a.n cesaret ve umı 1 mesnet 0 • O halde yeni devrin f irikası, Ke-
.... u9tur. l' d k · · · 1 k ma ızm emo rasısmı on ar a-

dar istikrarlı ve tam bir tabiiliğ'e 
doğru götürme!iten ba~ka ne ola
bilir? 

. 

Ancak böyle zamanlarda, bir 
an dahi boşluk salıntısı duymak 
•ızın, bütün memleketi ismi üs . 
tünde ittifak ettiren bir reis bul
mak, yüksek bir talih eseri ol
duğuna şüphe yoktur. 1938 yılı 
•onteırininin on ikinci gunu, 
İsmet İnönü etrafındaki halk 
İtimadına hiç tereddüt etmek
•izin "etsiz" sıfatını verebili
riz. İsmet İnönü o reistir ki 
Jcuyaymıilliye ve cümhuriyet de
't'İrlerinin tarihi tekrar edilmek
aizin, hal tercemesi yazılamaz. 
Alker olarak İnönü'nden İz
mir' e kaaar ordu ve cephelerin 
l..wysuela~ VekfH olarak 

Yeni Cümhurreisini·n de bize 
ilk nutkunda söylediği bu idi ve 
şaşmaksızın bu gayeye doğru 

gitmekteyiz! Bugün Cümhuneisliğinin ilk yıhm tamamhyan muhterem Milli Şef'imiı bmel inönü, ~hıma odasında 

lonn mur~hhu heyetinin başın
da, inkılap ve eserleri yeni Türki
ye'ye vücut veren cümhuriyet hü
L:ümetlerinin başındadır. 

lemet lnönü'nün tanlı hizmet 
hayatı, tahsi vasıfları tebarüz et
lbeğe hatladığı genç zabitlik dev
rinden itibaren, müstesna bir in
ıicam gösterir: her vakit, yılmaz 
bir siy, metnı nizam, basiret ve 
tedbir adamı olduğu kadar, en 
ağır tehlikeleri güleryüz ve açık 
IÖğüıle kartılıyan cesur karar a
damı olmuttur. Büyük bir husu
ıiyeti, kendi kendine sadık kal
lnakt11': Osmanlı saltanatının su
kut Ye inkıraz facialarını bir ders 
Ribi takip eden İnönü, herhangi 
derecede bir mesuliyet deruhtı? 
etınitıe, bütün iradesini, bu 
hıenılekette, o facialara vücut 
keren siyasi, idari, içtimai, ahla
• i, fikri, iktısadi ve mali zaflar 
1Şl~ mücadeleye hasretmiştir. 

uphe yok ki en kıskanç olduğu 
llıevzu, milli hakimiyet davası
dır. Murakabe hakkını tenkit e
den hiç bir sistem iizerinde reisi
llıizle mÜ'nakaşa edilemez. Dev· 
:etin anar§ İyi önlemek vazifesi İ· 
de, ınütemadiyen millet karşısın· 
fil nıesul olarak ve onun tara
f •ndan murakabe edilerek vazi· 
: görmek mecburiyetinin biribi-

1" ,nj nakzedeceğine hiç inanma
h_t,•;tır. Halk hayrına çalışan dii
~11l•t ve faal bir hükümet;n, h~ lk 
ı.e anlaşamıyacağ'rnı kabul et 
l'tJe1;, Onun irin, imik itimad1m . .... . 
da.g arn tutmanın bir tdr yolu var-
ır: daimi livnlmt ve dai,.,i mu

haf~~kiyct ! En parlıık m.i7.İ ne 
U~unkü liya1-ı:alsi?liğ;, ne de mu· 

h~~f a'kiyetsizliği ırh1\r g·;slere· 
kılır. Millet":ı r:rjrülrr-\iş oian işi 
) ad,r, görülrne1<te olan V"" görü-! 
"ft .. k o'an i~l""ri uardr... İ'ı;:ti-1ı:\r j 

lıııhib• . k' l . ı . h' .. ının es ı ıızmet erı, ı:; 
g "'1~1 • - • • ı d esız, ona k0rc:ı l'nl"T!ll ıhma· 

1 ha7, .. lam?ştır. Fcık?.t bu it•mat, i 
Ya1,..,7 h;.,.,.,., ...... ve li"n'-;ı·;,, dev:\
;r .. ile ,,..,,h.,.f 7~ 0•1 ,,..~h·ı·,.. En 

'l'3"-, • .. l" "' ''' '''""~r. m ~,.,...,,.(.!. nesap 
, ... ,..,,,.,, halizıcla h rlP!'!T!'~l·hr, 

h··~er birinin yao1lma~ı. bütün 
Urıyetl . • ·ı . . 1-erı tatı ett·ı·rnPsı <'7'm· 

ıelece"" 'd ,. 1 b" b' h" d' gı 1 n·n n nn:>n •n ır a-
lle içinde bulunduk: kurtuluş 

Havas Ajansını Göre J Milli Şef'in 

teşekkürü 

~ı 
Yugoslavya' da 
mühim emniyet Bulgarlar huduttaki 

ıtalarının bir kısmını 
terhis edecekler 

Sofya, 11 a.a. - Havas ajansı bildi
riyor: bulgar • türk hududunda bulu
nan kıtaatın büyük bir kısmı, silah al
tına çağırılmış olan son ihtiyat sınıf· 
ların serbest bırakılması neticesinde, 
20 teşrinisanide terhis olunacaktır. 

Bulgar tebliği 
Sofya, 11 a.a. - Bulgar ajansı bil· 

diriyor: 
Talim devresi için silah altına alın 

mış olan son ihtiyat efradının yakın· 
da terhisi için emir verilmiştir. 

Riy & ticümhur Umumi Ki.· ._ 
tfplllhld .. 1 

Reiaicümhur Milli Şefimiz 
İsmet İnönü büyiik yaannızm 
yıldönümünde necip duygula
nnı bildiren &ayın yurttaşlara 

• teşekkürlerinin iblağma Ana· 1 
J dolu Ajansını memur etmifler-
i dir. ( a.a.) 

\.. ................................................ ./ 
Milli 

. 
pıyango 

Milli Piyangonun ilk keşideıi 
dün yapılmı,tır. Dünkü keıidede 
kazanan biletleri!) liıteıi 2 inci 
sayfannzdadır. 

Garp cephesinde 
.-ı·• 44 

Almanlai~ biı alay 
asl'erle taarruz ettile:-

Ehemiyelli ıayiai vererek geri ~ekildile1 
Paris, 11 a.a. - Askeri vaziyet hakkında Havas ajansı şu 

tafsilatı veriyor : 
İki gündenberi cephede vukua gelen ani faaliyette? son~a 

intizar edildiği veçhile alman kıtalan dün taarruza geçmışlerdır. 
----ı Bununla beraber bu taarruzlar ~n
~ l cak bir alaydan ibaret bi~ kuvetle .. ya· 

1 
pı lmış olup 16 ve 17 teşrınievel gun -
lerinde yapılan taarruzlar derecesinde 
geniş bir mahiyet göstermemiştir. 

Mısır KtTall Faruk'a karşı akim kalan bir 
suykast teşebbüsü yapllmıştlr, Haberle • 
rimiz 3 üncü saylamızdıdır, 

Diğer taraftan teşrinievelin i· 
kinci haftası sonunda alınanlar derhal 
ricat eden küçük fransız mevzileriyle 
karşılaşmış oldukları halde bugün al· 

(Sonu 5. ıncı sayfada) 

BUGÜNKÜ SAYIMIZLA 
BlRLlKTE 

24 Sayfahk büyük 
ilôvemizi isteyiniz 

lLAVEMlZLE BERABER 

Gazetemiı 5 

tedbirleri ahndı 

Büyük ,ehiılerde 

bir çok sığınaklar, 

• inşa olundu 
Belgrat, 11 a.a. - Yugoslavya bu

günkü harbin dışında kalmıya kati o
larak karar vermiş olmakla beraber 
bütün memlekette geniş mikyasta em
niyet tedbirleri alınmaktadır. 

Belgrat ve diğer büyük şehirler 

belediyeleri kuvetli sığınaklar inşa 
ettirmişlerdir. 

Yugoslavya hava kulübü bu sene 
sonuna kadar bin kadar yeni pilot ye
tiştirilmesini teklif etmiştir. 58 pilot
tan müteşekkil ikinci ekip dün imti• 
han vermiştir. 

Hava, tayyare talimlerine çok mil· 
sait geçmektedir. 

Ekonomik sahada da, Yugoslavya 
"emniyet stokları,, teşkil etmektedir. 
Bugünden itibaren benzin sarfiyatı 

hükümet karariyle tahdit edilmiıtir. 

rlol landa'nın emniyet tedbirleri 
Hollanda'nrn su 
ile müdafaa mrn
talr.alarmı ıöste
ren barita, Siyab 
lr.ısımlır, sedler 
yılr.ılrnca deniz 
suyu ile dola • 
cak, noktalı kı -
sımları da ırmak. 
ve kanalların SU• 

ları istJ1' ede • 
cek.tir. 

Müstahkem bölgede bütün 
müdalaa tesisafl su alflnda 

t ....... ' ........... ..- Resmi binaları askeri kıtalar muhafaza ediyor 
Anısterdam, 11 a. a. - Hükümet 1 

bentleri açmıştır. Bütün müstahkem 
mıntakadaki müdafaa tesisatı su al
tında bırakılmaktadır. 

Umumi binaların önündeki muhafa. 
za teşkilfitı arttırılmıştır. Bunu bir 
tek şekilde izah etmek mümkündür. 
Alınan tedbir bu binaların ani bir bas· 
kınla işgal edilmesine mani olmak 
içindir. 

Bu sabahki gazeteler, verdikleri kı
sa bir haberde orduya hazır bulunma
sı emri verildiğini ve ordunun hare
kete geçeceğini bildiriyorlar. Bunu 
müteakip radyo bundan böyle his bir 
geminin örfi idare ilan edilen deniz 
mıntakalarında hususi bir sebep olma
dıkça dolaşmaması lüzumunu i\an et· 
miştir. Bu iki haber asabiyeti ve endi· 

(Sonu S zncı sayfada) 
Mektep kitapları hakkında t~:ı,1,..- ya pe.n kot";c;von dün M:><1rif VelcTıriz B17 

Hasan • Ali Yüccl'in reist:ı:i altında tupıa nmıştır, luııb.:11crıınız 2 iııci sııyfaJadır.) 
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Pazar müsahabeleri Edebiyat kitaplar1 

İngiltere ve Avrupa 

Karabükf e yeniden 
150 Mesken yapıhyor Maarifte bir komiıyon 

meseleyi tetkik ediyor 

Milli piyangonun ilk 
keşidesi dün yap 1 

. Geçen gUn Ankara'dan fstanbul'a 
döndüğümde evde kızım Azade elime 
şişman· aan kaplı bir kitap tutuıtur
du ve sordu: 

- Baba bunu okudun mu? 
Bu (Andd Maurois) mn 1937 de 

neşrettiği 754 sayfalık "İngiltere'nin 
tarihi" adlı eseri idi. Çocuğa hemen 
cevap verdim: 

- (Maurois) nın İngiltere'ye dair 
bir çok yazılarını okudum ama na
sılsa bu güzel eserini görmemişim. 

Ve kitabın yapraklarını çevirdim, i
çindeki ıeylere göz attım: İngiltere'
nin menıeleri, fransız kıralları, dere
beyliğin yükselme ve sukutu, impara
torluğun zaferi, parlamentolar, aris -
tokratlıktan demokratlığa ve saire .... 
Bu kıymetli fransız edibi İngiltere'
yi karıı karıı gezmiı. ingilizlerin her 
tabakasına mensup insanları ile ya
kından temas etmiı. umumi harpte 
cephelerde ingiliz zabitleri ile bera
ber dilıüp kalkmıı hülba ingilizleri 
çok iyi tanımııtır. 

1937 yılında bu büyük tarih kitabı
nı yazmadan evel Paril'te İngiltere
ye dair ıilıile halinde on kadar kon
f eranı venniıti. lıte bunlardan biri
nin mevzuu "İngiltere ve Avrupa'' i
di. 

Ben bu kıymetli muharririn görüş 

ve dilıünüılerini çok beğendiğim i
çin bugünkü muaahabemde onun kon
feranıında söylediklerini anlatmağa 

çalıpcağım: 

İngiltere harict ıiyasetiriin ilk 
prensi pi ıudur: 

"Her kim iri bizden daha kuvetli 
bir donanma vücuda getirirse bizim 
düşmanımız olacıağı gibi, bizimkinden 
daha kuvetli bir donanma meydana 
geti.mek emeliyle aralarında ittihat 
eden devletler de bizim düşmanız s:ı
yılacaklardır.;• 

Bu prensip çok zaman İngiltere·
nin mevcudiyet ve emniyetini temine 
kifayet etmiıtir. Fakat ilanihaye ka
fi gelemlyecelrtir, çünkil tayyarelerin 
kudreti günden güne artacak, donan
maların da tayyare hücumlarına kar
§1 kendilerini koruyabilmesi güçleşe
cektir. Halihazırdaki kuvetlere göre 
bir donanma, hava taarruzuna karşı 
oldukça kolaylıkla kendini müdafaa 

•edebilirse de bunun daima böyle ola
cağını ldmae keatiremez. Bu itibarla 
çok baairetkSr olan İngilizler mazide 
denizlere htkim oldukları gibi, is
tikbalde de gerek yalnız başına, get"ek 
başka devletlerle birlikte hava ,Pfıki
rniyetini elde etmeği ihmal etmiye -
ceklerdir. Bu sebepledir ki hava do
nanmasını gUnden güne kuvetlendi
riyor, zengin bir millet olduğu için 
bunda da çok çabuk muvaffak olu
yor. 

İkinci prensip "İngiltere kendisin
den daha kuvetli bir donanma vlicu
de getirecek olan devlete dlişman o
lacafı gibi, Avrupa'da askeri bir he· 
gemonya yani üstünlük davası glide
cek devleti de kendisine hasım bile
cektir." 

Kendileri Avrupa kıtasında bir ta
hakküm davasında bulunmadıkları 

halde her hangi bir devletin kudretli 
bir ordu ile diğerlerine Ustünlüğlinü 
neden istemiyor? Bunun da sebebi 
şudur. İngilizler tecrübe ile kani ol
muşlardır ki Avrupa kıtasında ku -
vetli orduları ile tefevvuk temin e
den bir devletin ondan sonra yegane 
emeli bir muazzam donanma yapıp 

İngiltere'ye saldırmak olacaktır. İşte 
maziden bazı misaller: 

On altıncı asırda İspanya Avrupa 
kıtasında kuvetli ordusu ile hG.kimiye 
ti elde eder etmez, ilk işi İngiltere'ye 
taarruz etmek oldu. On dokuzuncu a
s·rda Napolyon askeri zaferleri elde 
ettikten sonra İngiltere'yi istila et -
mek emeliyle bir donanma in~~lllna 
kalktı. Yirminci asırda ikinci Giyum 
a·man ordularını her dUşmanı yene
cftk derecede kudretli gördüğü gün 
blidçesinin mühim bir kısmını büyük 
bir donanma vilcude getirmeğe tahsis 
etti. 

Uyle ise ingilizler Avrupa'da en 
kııvetli olmak sevdasına düşen bir 
devletin - hatti önceleri bahri bir 
tcf evvuk emelinde olmasa bile - dUş
manıdır. (rt}uvazcnei kuvva) tabiri 
bundan kinayedir. İngilizlerin öte
denberi Avrupa kıtasındaki muhtelif 
devletler arasında bir muvazene tesi
si baılıca dütUncesidir. 

Onlardan hiç birinin Avrupa kıta
sına tamamiyle hlkim olduğunu is
temez, çünkil bu muvaffakiyetin ilk 
kurbanı kendi olacağını bilir. Gene 
bu sebeple değil midir ki İngilterc'yi 
sözUnde durmuyor, diye muaheze e
derler, halbuki bu bir kusur ise bu
nu bütün mi11etler yapıyor. Fransa 
on sekizinci as1rda yaptığı ittifak 
muahedelerinin hepsinden rucu etti. 
Bunca seneler kendisinin düşmanı o
b Avusturya devleti giinün oiıinde 

Selim Sırrı T ARCAN 
en samimi doıtu oldu. İtalya'ya gelin
ce o da kaç kere ittifak muahedele

Son İngiliz mühendis 

kafilesi de bu oy geliyor 
İki aydanberi Ankara'daki türk di

li öğretmenleriyle yapılmakta olan 
içtimalar neticesinde okuma, yazı ve 
gramer öğretimine dair orta okulla
nn bundan sonra tatbik etmeleri ik
tiza eden metodlar ve öğretmenlere 
hazırlık için yaptırılacak talimatlar 
hakkında Maarif Vekilliğince tetki
katta bulunulmakta idi. Bu mevzular
daki çalışmalar hemen hemen bitmiş 
olduğu için lise edebiyat tedrisatına 
tııra gelmişti. Son zamanlarda İstan-

rindeld imzasını ıildi. Yalnız İngil- Karabük demir ve çelik işletmesin
tere'de bu hAdiseler daha muntazam de vazife alan ingiliz mühendislerin -
cereyan eder. icabı hale göre terazinin den 20 kişilik bir kafile geçen hafta 
bir tarafı ağır basıp da muvazene bo- gelmiş ve Karabük'e geçmişti. Son 
zulmağa başlarsa derhal karııya ge- mUhendis kafilesi de, haber verildiği
çer. ne göre, bu ay içinde memleketimize 

On yedinci asırda İngiltere harici- gelecek ve bu suretle işletmenin mü
ye nezaretinde bulunmuı olan edip, hendis kadrosu tamamlanmış olacak
filozof (Bolingbroke) ıöyle dermiş: tır. 

"Biz ingilizler Avrupa kıtasına Karabük'te personel sayısının artı-
mensup olmadığımızı fakat onun ya- şı, cvelce yapılmış olan pl;;.n dahilin
kın komşusu olduğumuzu hiç unut- deki mesken inşaatını bir an evci bi
mamalıyız." tirmek lüzumunu hissettirmiş bulun-
Avrupalı değiliz. Bizi alakadar et- maktadır. Mesken planına nazaran mü 

medikçe aralarındaki nizalara karış- hendis ve müstahdemin için ikişer ve 
mayız. Fakat komşuyuz. Yakınımız- dörder daireli 150 mesken yapılması 
da tehlikeli bir kudretin yükselme- . icabetmektedir. 
mesi için uyanık bulunmamız lazım- Haber aldığımıza göre bu yeni kıs
dır. Bilhassa bazı mühim noktalar mın inşaatına pek yakında başlana -
vardır ki onlara karşı çok hassas bu- caktır. 

Iunmahyız. Evela (Flandre) mınta- Fabrika, bugünkü kapasitesiyle ça
kası 1 Bu araziyi istila hevesine dü - Jışırken günde 500 ton kömür karbo
şen kim olursa olsun bizim dü1ma- nize etmekte ve piyasaya sevkeyle -
nımızdı~ İster on dördüncü Lui, is- mektedir. Tam kapasitesiyle çalıştığı 
ter Napolyon ister ikinci Giyum ol- zaman bu miktar 900 tonu bulacaktır. 
sun bu müstevli derhal İngiltere'nin 
hasmı olur. Çünkü bizim sahillerimi
ze çok yakın gelmiı olur, çünkü (An
vers) ıehri İngiltere'nin kalbine tev
cih edilmiş bir tabancadır. 

!ngiltere'nin diğer hassas noktaları 
şunlardır: Cebelüttarık, Süveyş ka -
nalı, Basra körfezi, Ren nehri ve ni
hayet Portekiz ... Portekiz lngiltere
nin Avrupa kıtasına asker çıkarması
na en müsait yer olduğu içindir ki 
1705 meşhur (Methuen) muahedesini 
yapmış ve portekizlilerle mütekabil 
yardım paktını daha o tarihte imza
lamıştır. 

İngiliz prensiplerinden biri de ef
karıumumiyenin temayülfitına uygun 
i~ görmektir. İngiliz halkı bütün an
glo - sakıonlarla hem ahenk olmak is
ter. Önce dominyonları düşünür. 
Bilfarz kanadalıların, avusturalyalt
ların veya cenubi Afrika'daki kolo
nilerin tasvip etmediği bir teşebbüse 
girişmez. Onların iğbirarım davet et
mek istemez. Amerikalılara gelince 
hazan onlarla da anlll!madıkları nok
talar olabilir. Bununla beraber bu i
ki millet biribirine çok bağlıdır. Bi-

Tapu ve Kadestroda 
tôyinler 

İhtısas mevkii, olarak kabul edil
miş olan tapu ve kad:ıstro umum mü
dürlüğü fen müşavirliğine Dahiliye 
Vekaleti belediyeler imar heyeti fen 
şefliğinde şehircilik mütehassısı ola
rak bulunan mühendis Mithat Yenen, 
ve umum müdürlük teftiş heyeti reis
liğine birinci sınıf tapu ve kadastro 
müfettişlerinden Agah Bilginalp ve 
ondan açılan yere de Kadıköy kadas· 
tro müdürü Emin Arım tayin edilmiş
lerdir. 

Dikili zelzelesi 
felôketzedelerine 
yardım listesi 

Kızılay Cemiyeti Umumi Merke
zinden ~ 

Dikili ve havaliai zelzele fcl!i.ket
zedc1erine cemiyetimiz vasıtasiyle 
yardım yapılmak üzere teberruda bu
lunan qağıda isim ve unvanları yazı
lı muhterem zevat ve milesscsata ge
rek ummnt merkezimiz ve gerek fela-

bul arkadaşlarımızdan birinde lisele
rin son sınıflarında okutulan ve ka
bulünden beri seneler geçmiş olan bir 
kitap hakkında yapılan tenkitlerden 
önce bu kitabın tertip ve tahririnde
ki muv:ıffakiyete mukabil tashihi ko -
lay bazı yanlışlıkları ihtiva ettiği Ma
arif Vekilliğinin dikkatini çekmiş, 
hacmi ufaltılarak musahhah şeklinin 
basılması için lazımgelen tertibat a -
hnmış ve şimdiyekadar 12 forması da 
basılmıştır. Fakat talebeyi kitapsız 
bırakmamak için yenis yetişinciye 
kadar eskisinin tedrisine devam edil
mesi tabii ve zaruri görülmüştür. 
Yaptığımız tetkiklere göre, bu kitap 
hakkında gene öğretmen olan bir mu· 
harririn yaptığı tenkitler Vekilliğe 
verilmiş bir rapor addedilmiştir. 

Umumiyetle edebiyat tedrisatımı -
zın esaslı surette tetkiki ve ana pren
si plcrinin tesbiti düşünülerelc sırası 
gelen bu işi Maarif Vekilliği ele al· 
mış ve bir komisyon teşkil edilerek 
program, metod, prensip ve kitaplar 
hakkında incelemeler yapmak vazife
sini bu komisyona tevdi etmiştir. Ko
misyon azaları Galatasaray edebiyat 
öğrttmeni İsmail Habip, İstanbul kız 
lisesinden Süleyman Şevket, İzmir li
sesinden Esat Çınar, İstanbul erkek 
lisesinden Hakkı Süha, Haydarpaşn 

lisesinden Behçet Yazar, Kabataş li
sesinden Hıfzı Tevfik ve Faruk Na
fiz. Vekalet müfettişlerinden Halil 
Vedat ve Necmettin Halil'dir. Komis
yon sabah akşam içtima ederek Ve
kaletçe kendisine tevdi edilen vazife
yi yapmak için çalışmaktadır. Çalış
maların daha bir müddet devam ede
ceği anlaşılmaWtadır. 

Merkez daireleri muhasebe 
müdürlüğü 

Münhal bulunan Maliye Vekaleti 
merkez daireleri muhasebe müdürlü
ğüne Divanımuhasebat milddeiumumi 
muavini Muzaffer Anıl tayin olun
muştur. 

naenaleyh amerikalıların hoş görmi
yeceği bir harekette bulunmak iste
mezler. Burada biz fransızlar için de 
alınacak bir ders vardır. Eğer ingi
lizlerin yardımını istiyorsak, Ameri
ka cfkirıumumfyesinin teveccühkar 
olmasını daima göz önünde tutmalı
yız. "İngiltere hariciye nezaretinin 

ketzedeler namına teıekkilrlerimizi --------------
takdim ederiz. 
Lira K~. 

yolu Am!rika'da beyaz saraydan ge- -- -
çer" sözü meşhurdur. 7 50 00 Askeri Fabrikalar. umum 

müdürlüğünden : İngiltere sahillerini, münakalatını 
ve imparatorluğunu infirat aleminde 
muhafazaya muktedir oldukça onu 

500 00 Balıkesir kızılay merkezin
den 

yaptı. Fakat bunun imkinsız olduğu- 127 50 
nu gtirdUğü gün derhal (Palmerston) 25 00 
(*) vecizesini tatbik etmittir: "İn -
giltere'nin ne daimi dostluğu ve ne 497 09 
daimi düşmanlığı vardır. Daimi olan 
onun yalnız menfaatleridir." 

İngiltere sulhu sever. Zorbalığın 
her şeklinden nefret eder. 

20 00 

Siyaııi tarihine gelince İngiltere 50 00 
çok zamanlar Fransa ve İspanya'ya 150 00 
nispetle küçücük bir devlet idi. Nor
mand adaları fiituhatı sıraıında 1n
giltere'nin umumi nüfusu bir milyon 
idi. 17 50 de be§ milyon olmuştu. 1.800 
de yani apolyon muharebeleri sıra

sında ancak dokuz milyon olabilmişti 
(Sonu 4 üncü sayfada) 

99 58 

500 00 

---
2719 17 

Tarsus kızılay şubesinden 
Beyoğlu kızılay şubesin
den 
Malatya Cümhuriyet Halk 
Partisi ve ticaret odasın

dan 
Ankara ikinci orta okul 
gençlik dernek kolundan 
Bay İbrahim Kabadayı'daıı 
Askeri fabrikalar umum 
müdürlüğünden 
Bergama kızılay şubesin
den 
Bay Memmet Tevfik, Meh 
'net Nihat ve Hayri Hel
vacı oğullarından 

( x J Palmuston edip ve !İyu1 imle 11e- 12472 45 Evelki listelerden 
ne lngiltere hariciyesini idare etmiş, ha- ___ _ 
riciye, harbiye vekaletlerinde ve baıvıka-
lctte bulunmuştur. (1784 - 1865) 15191 62 

11-1 AVA 

F2l 
Dün ıehrimizcfe hava a~ık ge(li 

Dün şehrimizde hava açık geçmiş, rilz -
gar garpten saniyede 2 metre kadar hızla 
esmiştir. Günün crt yüksek ııcakhi;ı 15 
dereceye kadar yükselmiştir. Yurtta ha
va Trakya, Ege, orta Anadolunun garp 
kısımların açık, cenup prki mıntakasında 
yağmurlu, şarki Anadoluda karlı, diğer 
mıntakalarda bulutlu geçmiştir. Rüzgar -
lar şark mıntakasnida cenuptan, diğer mın
takalarda şimal istikametinden saniyede 
en çok 9 metre kadar hızla csmiııtlr. 

Dun sabah saat sekize kadar vaki ya -
ğışlarm kare metreye bıraktığı su mik -
tarları Elazığda 34, Malatya ve Erzincan
da 9, Samsunda 7, Bayburt, ve Tcrcmede 
S, diğer yağııı gören yerlerde 1-3 kilogram 
arasındadır -

Dün saat 14 de yapılan rasatlarda en 
yüksek sıcaklıklar Zonguldakta 12, Bur -
durda 15, Muğlada 17, Bodrumda 20, ta -
kenderunda 22, Antalyada 26, derece ola
rak kaydcdilmi§tir. 

Kazanan numaraıa· aA 
İstanbul, 11 (Telefonla) - Milli piyangonun birinci l·,..~· . 

desi bugün çekildi. Kazanan numaralan sırasiyle bildiriyoru: . 
Keşidenin en büyük ikramiyesi olan 80 bin lira 26766 numar~· ı 
cıktı. 20 bin lirayı 18188 numara kazandı. 15 bin lira 14506, 12 L:.ı 
lira 31217, 10 bin lira 25698 numaralara isabet etti. 

5.000 lira kazananlar: 

24462, 31822 

3.000 lira kazananlar: 

5552 7221 22291 23899 28211 

2.000 lira kazananlar: 

973 5545 8358 
18574 23773 25861 

9680 10490 

1.000 lira kazananlar: 

1493 
9625 

18403 
23196 
28033 
30455 

910 
13296 
19627 
23595 

2282 
15458 
2105 

24182 
28505 29735 
33695 35084 

2454 
Hi6S6 
21457 
25838 
30170 
37807 

100 lira kazananlar: 

128 
2008 
2963 
3G27 
4855 
6237 
7554 
8765 
9865 

10808 
12240 
13454 
14729 
16159 
17598 
18902 
20814 
21704 
26089 
28585 
29606 
32000 
34317 
36217 
37547 

225 
2501 
2995 
4113 
4853 
6379 
7899 
8921 

10004 
10975 
12330 
13742 
15070 
16250 
17895 
19069 
20288 
22907 
26319 
28232 
30114 
32134 
34386 
36469 
37256 

39580 39733 

358 
2760 
3096 
4415 
5166 
6505 
8184 
9057 

10563 
11111 
12350 
13869 
15297 
16259 
18555 
19500 
21303 
23042 
27361 
29037 
30320 
32189 
35561 
36478 
37985 

50 lira kazananlar: 

1498 
2767 
3109 
4580 
6033 
6528 
8329 
9113 

10595 
11726 
13125 
14202 
16621 
16797 
18725 
19763 
21331 
23364 
28079 
29094 
31282 
33910 
35672 
36261 
39053 

5114 
17160 
22699 
25967 
30353 
39277 

1851 
2859 
3195 
4822 
6201 
6595 
8648 
9121 

10701 
12235 
13277 
14657 
15789 
16910 
18760 
20580 
21441 
24612 
28176 
29419 
31539 
34218 
35827 
37321 
39085 

12 129 167 222 303 412 
467 537 538 711 802 972 

1035 1134 1157 1331 1386 1472 
1625 1648 1689 1762 2045 2060 
2098 2145 2263 2280 2314 2371 
2421 2863 2896 3077 3093 3262 
3274 3388 3499 4504 4614 4696 
4924 4938 4961 4971 4984 5041 
5088 5212 5359 5423 5432 5438 
5536 5644 5871 6003 6025 6089 
6142 6459 6474 6650 6860 6899 
6926 695'5 7048 7153 7378 7393 
7467 7489 7513 7545 7604 7616 
7632 7873 7909 7951 8053 8110 
8213 8441 8444 8604 8676 8731 
8976 9018 9074 9257 9459 9493 
9921 9923 9975 10138 10301 10345 

10432 10855 10933 10993 11083 11152 
11285 11352 11644 11549 11575 11691 
11768 11811 11874 12024 12102 12145 
12133 12712 12370 12382 12427 2615 
12720 12911 12977 13092 13257 13598 
13705 13855 13970 14002 14124 14135 
14162 14207 14494 14496 14534 14553 
14680 14828 14747 14960 14996 15171 
15192 15313 15428 15536 15575 15614 
15617 15834 15955 16062 16192 16302 
16495 16620 16851 16854 17018 17175 
17286 17418 17450°17645 17733 17935 
18144 18185 18195 18263 18278 18350 
18368 18369 18551 18647 18917 19043 
19127 19134 19265 19329 19456 19618 

19625 19734 19751 19796 19825 1 9°'ı 

19977 20118 20157 20195 20371 20 () 
20530 20700 20734 21079 21171 211 ı 7 
21247 21365 21418 21552 21601 21512 
21620 21888 21999 22129 22226 22232 
22384 22611 22630 22649 22839 2~842 
22918 22918 22969 23360 23225 23523 
23594 23851 23892 23912 23950 24042 
24251 24301 24326 24442 24615 24714 
24717 24906 24913 24957 25171 25200 
25324 25440 25467 25510 25877 25885 
26160 28313 26448 26452 26461 26715 
27134 27227 27331 27555 27611 27690 
27700 27738 27790 28163 28448 28821 
28875 28909 29048 29076 29304 29316 
29524 29633 29653 29849 29862 30037. 
30244 30311 S0516 30567 30599 30766 
31001 31120 31268 31304 31306 31356 
31458 31484 31720 31722 31881 !1885 
31909 31952 32019 32170 32235 322i0 
32381 32412 32537 32638 32706 32764 
33027 33040 33084 33233 33305 33308 
33345 33602 33630 33805 3!915 34060 
34129 34532 34544 34820 34680 34716 
34774 34906 34927 34975 35072 35218 
3540G 35590 35723 35724 35764 !5835 
35878 35919 35954 36008 36S28 36406 
36619 36630 36847 36849 37188 37197 
37640 37733 37812 37820 37934 37955 
38388 38395 3841 ı 38436 sssıo assoo 
38984 39322 39343 39459 !9474 39485 
39521 39634 39661 39672 39917 19922 

Sivas'ta yeni bir köprü 
Sivaa, 11 a.L - Yıldn:eli - Cuçır yo. 

lu üzerinde ycnidı:;n yapılmıa olan Seli • 
met lr6prüıı1l dlimlz Ue kan n M!ılye 
crlclnııun i§tinudylc açdQJlftır, • 

Karabük f abrt~aları 
boru imallae tle 

baJlacll 
Haber aldığımıza gelre, :R.rabnlt 

demir ve çelik fabri1ra1aruaa mmnum 
olarak yapılmıı bulunan boru fabrika
sı ilk boru imalitına baflaımttır. Ge
çen pazartesi gilnil yapılan tec:rllbeler 
muvafakiyetli neticeler vennig bulun 
makU:ıdır. 

Boru fabrikasında, memleketin ih
tiyacı bulunan her ebatta dökme boru 
imal olunacaktır. 

Hariciye 
ba11 terfi 

Vekaletinde 
ve nakiller 

Hariciye Vekaleti merkez teıkild. 
tında çalışmakta olan orta elçi Esat 
Altuner'le hukuk mü§aviri Kemal 
Köprülü, ticaret ve iktıaat dairesi u
mum müdürü Bedri Tahir Şaman, ü
çüncü da~re umum müdürü Faik Zih
ni Akdur, protokol dairesi umum mii
dilril Sa15.hattin Arbel ve üçüncn dai
re evrak memuru Şadan Erman birer 
derece terfi ettirilmişlerdir. 
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Moskova bUyük elçiliğinde octa el
çilik mlisteşarı Zeki Hakkı Karabuda 
merkeze ve merkezden orta elçilik 
müsteşarı Kamil Mümtaz Atay Moe
kova orta elçilik müsteşarlığına, mer
kezden Yümnü Sedes Çinde ihdas e
dilen orta elçilik üçüncü kütipliğine 
ve merkezden Affan Sabit Akçe Mos
kova büyük elçiliği üçilncü katipliği
ne nnkil ve tayin olunmuşlardır. 

Ziraat ve ata sözleri 
Modern kuru ziraat esasları hak

kında yazılmı§ bir kitap, ihtisas i
çinde ihtisas mevzuuna temas ettiği 
için benim gibi bir gazeteciyi ilgi
lendirmez tabii. Fakat bu mevzu, bu. 
yeni ilmin eski türk ata sözleriyle 
karşılaştırılması ve izah edilmesi 
§eklı"nde seçilirse tabiatiyle merak 
eder, okur, hatti hakkında bu fık
rayı yazarım. 

Bahsetmek istediğim kitabı genç 
ziraatçilerimizden Osman Tosun 
bir ecnebi profesör ile beraber yaz
mı§tır. 

Kırk sekı"z sayfadan ibaret olan 
bu kitapta insan, mevsim, ildim, zi
raat hakkında köylünQn neler dQ
JÜndüğünQ, ata sözlerinden anlı 
yor. 

Meseli yağmur hakkında telik
ki JUdur: 

"Çok yağar, çarar ,· az yağar, ku
rur." 

Çiftçi ı"stikbali en çok dilşilnen 
adamdır. l~te size bunu anlatan bir 
söz: 

·Çiftçinin karnını açmıılar, kırk 

tane gelecek sene çıkmış." 
Köylü her mevsimin hakkını vcr

meğe taraftardır: 

"Kış kış gerek; yaz yaz gerek.'' 
"Zemheride yağmur, martta kar 

yağacağına yılan yağsın daha iyi.'' 
"Yağmur yağarsa ineği sat, ökü

zü al; yağmur yağmazsa öküzü sat, 
deveyi al." 

"Orman, yağmurun yularıdır." 
"Yağmur yağarsa tarladakinden, 

yağma~sa anbardakinden kazanı
lır." 

"Kırk gün yağmur, elli gün ça-
11Jl.lr; sat samanları, ye paraları.'' 

"Çiftçiyi havanın bulutu güldü
rür." 

"Gök ağlamayınca yer gülmez." 
Bakınız, kar hakkında neler dü-

şünülüyor: 

"Kar toprağın mayasıdır.'' 
"Kar yağmayınca karın doymaz.'' 
"Kar çiftçinin yorganıdır." 
Toprak hakkında: 

"Köylünün gözü toprakta, eli ha
vadadır." 

"Toprak avuçlayan altın tutar." 
"Topratın verdiğini padi~ah ve

remez.'' 

"Geçinmek ı"stiyen, elini toprak
tan çekmez.'' 

" Bir avuç altının olmazsa bfr a
vuç toprağın olsun.'' 

"Er kalkan, er eken aldanmaz." 
"Tohum anbarda değil, tarlada 

durmalı.'' 

Kitapta buna benzer daha bir çok 
ata sözleri var. Merak edenlere tav
sı"ye ederim. 

• • • 
Zavallı türkçe! 

"Almanlar §İmdi harap ol<Jn Var
şova'yı esir polonyalılara süngü al
tında ıslah ettirmektedirler. Yukar
dakı resimde Var~ovalı ahudi a-

paslarını asker kontrolünde çalışır
ken görüyorsunuz." 

Yukarıki iki cümle, okuyunca da 
anladığınız gibi, bir gazetede basıl
mış bir resmin altına yazılmıştır. 

Zavallı türkçel 
Bir defa harap olan bir §ehir ıs

lah edilmez, timir edilir. Sonra as
ker kontrolünde çalışılmaz,· asker 
kontrolü altında çalı§ılır. 

Hele haham kelimesi durup du
rurken yahudi papası tfıbirine ne 
buyurursunuz? 

• • • 
Duvarın kul~ı olaaydı ... 

Duvarın sabiden kulağı olsaydı, 
bir lstanbul gazetesinin ı"darehane
sinde belki de ~öyle bir konuşma 
duyardı: 

- Tanzimat ı"çin bir yazıl 
- Ne türla bir yazı? 
- Tabii, aleyhinde bfr yazı. Çan. 

kü falan gazete lehinde yazıyor; 
biz nasıl lehte yazabiliriz? 

Kıbrıs konsolosu, Başkonsolos Ke. 
mal Karaman'la Rodos konsolosu Re· 
cep Yazgan'ın da becayişleri icra l .. ı. 
lınmıştır. 

Açık teşekkür 
Düçar olduğum hastalık &cbebiyle 

cerrahi ameliyeyi yapan Nümune h~s
tanesi cerrahi profesörü Melchier ile 
ilk muayenede hastalığı teşhis eden 
doktor operatör Nurettin Arum:ın'a 
ve müdavi tabibim doktor Baha P. r
kan ile gerek ameliyat ve gerek teda
vim esnasında gösterilen candan alii
kaya karşı başta mezkur müesseııenin 
müdür ve sertabibi olmak üzere uo'c
tor operatör Bay Şerif Korkut. ?'i· 
met, Baha, Faik ile diğer doktor , e :ı
sistanlarına ve hemşirelere borçlu bu
lunduğum minnet ve şiikran duygula
rımın muhterem gazetenizle alenen 
iblağını rica ederim. 

Adapazarı tiicarlarından 
A .. ım Ilendekı: 
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DÜNYA HABERLER~ Hotay'da Atatürk 
için yapılan 'tören Bir teıebbüsün manası 

' Münih'te Bürgerbrau Keli• bl· 
rııhanesinde alınan devlet reİ•İDe 
kartı yapılan suikast bütün dünya
da derin bir he yecan uyandırmıttır. 
M ünib, Nazi "dininin" mukaddes 
tehri olduğu gibi, Bürgerbrau Kel
ler birahan esi de bu "dinin" bir ne· 
vi ki.besidir. Hitler ve arka<İatlan, 
Nazi tc§kilntmın ilk kurulduğu za
manlard a burada toplanırlardı. 
1923 senesinde muvaffakiyetaiz ka· 
lan Na zi darbesi de bu birahanede 
hazırlanmııtı. Bu defa Hitler, en 
eski Nazi mensupları şerefine veri· 
len bir ziyafette hazır bulunmak 
Üzere bu birahaneye gelmif. ziya· 
fetten sonra nutkunu irat ederek 
Berlin'e avdet e tmek üzere biraha· 
neden çıkmıf. On dakika sonra da 
ID&kineli bir bomba patlıyarak yedi 
kitinin ölümüne ve altmıf kadarmm 
da yaralanma.sma sebep olmuıtur. 
Bu hareketin Hitler'i istihdaf eden 
bir auikaat , .; .iuğu Berlin tarafm· 
dan teslim edilmektedir. Ve müte
tebbisler bu suikasti o derece iyi 
tertip etmiılerdir ki Hitler'in kur· 
tallnası, gene almanlar tarafından 
"harika" olarak tavsif edilmekte· 
dir. 

Münih suykastı 
ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttııııı 

Suykastte ölenlerin dün 
cenaze töreni yapıldı 

Berlin, 11 a.a. - Münih'te yapılan suykasta kurban olanla
rın cenaze merasimi bugün Feldherrenthal'de yapılmı.ştır. B. 
Hess bir nutuk söylemiş ve suykastta öJenler müşterek bir me
zara defnedilmişlerdir. 

B. Hitler de Münih suykasti kur- , 
hanlarının cenaze merasiminde hazır 
bulunmuştur. Yanında Hess ve vali 
Wagner bulunuyordu. Kral Faruk' a 

Acaba Nazi "peygamberine" 
kartı auı"kastı tertip edenler kim
lerdir? Ve bu hareketin ıümul ve 
minaaı ne olabilir? Hadise etrafm· 
da yapılan tef siTler üç kısma ayrı· 
lır: 

l - Alman gazeteler'i, bunun in· 
ailtere tarafından tertip eclildifini 
idc:lia etmiılerdir. 

2 - Diğer taraftan bazı franıuı: 
gazeteHrl, Rayttag ya.ngmı hi.diee
ai gibi, bunun da parti içinde bir 
tasfiye yapmak .için Gestapo tara· 
fmdan tertip edilmit bir hiyle oldu
ğunu iddia etmektedir. 

3 - Üçüncü bir ihtimal de Hit· 
ler'den §U veya bu sebeple memnun 
olmıyan Naziler tarafmdan haza'• 
lanmıı bir komplo olmasıdır. 

Her halde üç ihtimalde de sui
kutm Nazi partisince itimat edilen 
kümeler tarafından tertip edilmit 
oldajana ıüphe yoktur. Nazi parti· 
ainin "lıcibesi" Yaziyetinde bal1maa 
bir ~ yabancıların girip de böyle 
bir tesebbüs hazırlamalarına imkan 
yo~flPka.stm alman •&2etele
n d1'&1'iiiC!an tef8lrl ciddi olarak ka· 
bul edilemez. Esasen her itte bir İn
giliz parmağı görmek Nazi zimam
darlan için bir teamül halini almıt
br. Harbi hazırlıyan İngiltere. Sul· 
hu i.temiyen İngiltere. Nazi rejimi
ni yıkmak istiyen lngiltere. Alman 
milleti hakkmda fU ve bu kastı olan 
İngiltere. Bu gülünç iddialara Al· 
manyanm hudutları dıtmcla delil, 
Almanya'nm iç.inde bile inanacak 
derecede safdil kimselerin buluna • 
bileceğine ihtimal verilemez. Kaldı 
ki İngiliz milletinin ve İngiliz dmet 
aclamlarınm, ötedenberi, suikast· 
lardan müteneffir oldukları malilm 
bir keyfiyettir. Bu suikastm parti 
içinde temizlik için Gestapo tara· 
fmdan tertip edilmit olması da akla 
yakm gelmiyor. Eğer Gestapo haki· 
ka.ten parti içinde bir tasfiye yap· 
mak için vesile ihdas etmek iatuey
di, Nazi tef inin memleket içinde ve 
memleket dıtında prestijini sarsa
cak olan böyle bir suikasttan baıka 
yollar arıyabilirdi. Binaenaleyh bu· 
nun en mi.kul izahı, üçüncü tefsir • 
dir; Hitler, sürüklendiği çıkmazdan 
kurtulmak için geçen ağustosta Na
zi partisinin harici politikasını te
melinden dcğiıtirmiıtir. Bu yeni o
riyantasiyonun bazı müfrit Nazi 

Hitler saat 11 de askeri zafer mabe
dinin önüne gelmiş ve mabet önünde 
sıralanmıt olan tabuttan sel~lamış-
tır. 

Suyka•t ncuıl yapıldı? 
Münih, 11 a.a. - Alman istihbarat 

bürosu, Burgerbrau birahanesi infila
kı hakkında tafsilat vermektedir. 

Müstakil bir §ekilde olan birahane 
salonunun ortasında bir duvar ve ta
vanı demir potrellerin dayandığı bir 
temel direği vardı. Hitler'in kürsüsü 
bu direğin önünde bulunuyordu. 

İnfilak burada vukubulmuş ve ta
van çökmüttür. Salonda büyük bir ka· 
rıııklık vukua gelmiştir. Masa ve san
dalya parçalan avluya kadar her tara
fa aıçramııtır. İnfilak nutuk söylen· 
diği eenada herkesin toplu bir halde 
bulunduğu bir sırada vukubulmuı ol
aaydı ölü ve yaralıların adedi pek çok 
olurdu. İnfilak esnasında salonda an
cak 180 kiti bulunuyordu. 

Tahkik komüyonu azası iiç 
mi.tine çıkarıldı 

Bern, 11 a.a. - Alman istihbarat 
bürosunun bildirdiğine göre Münib 
suyk•ti tahkikine memur hususi ko
misyonun buı Uç misline çıkarıl~t
tır. Bu suretle komisyona gelen hır· 
çok evrak ve vesikalar bir an evci tet
kik edilebilecektir. 

Alman istihbarat bürosu, bombanın 
otomatik iıtial tertibatının mideni 
parçalarını tetkik etmekte olan eb • 
perlerin bu parçalardan bazılarının cc 
nebi memleketlerden getirilmiş oldu· 
ğunu beyan ettiklerini bildirmektedir. 
Nuır Wagner, hastanede yaralıları 

ziyaret etmi§ ve kendilerini Hitler na
mına ıel!mlamıştır. 

Gatapo'nun füpheleri 

Kopenhag, 11 a.a. - Gestapo'nun 
dikkati Bavyera monartiıtleriyle ya
hudi mahfillerine çevrilmittir. On ya
hudi Gestapo merkezine sevkedilmiı· 
tir. 

Bu haberi veren Politiken gazetesi
nin hususi muhabiri, "şimdi öğrenil
mek istenen nokta, polisin bombayı 
nasıl keıfedemediği meselesidir.,, di· 
yor. 

Alman poli.i takviye edildi 

Amsterdam, 11 a.a. - Nazırlar mcc· 
lisinin bir kararnamesi mucibince al
man zabıtasının takviye edildiği Ber
lindcn bildirilmektedir. Emniyet teş· 
kilatına henüz askere alınmamış olan 
1919-1912 doğumluları hizmete alma
sı için müsaade edilmiştir. 

1918 - 1920 doğumlulardan mahdut 
bir zümre de emniyet teşkilatı servis
lerine alınabilecektir. 

lnenauplan üzerinde derin bir tesir Hitler yaralılan da ziyaret etti 
husule getirdiğine !Üphe yoktur. E· 
ier bu yeni siyaset Hitler'in ümit Suykast kurbanlarının cenaze mera
ettiği gibi harbe mani olup da Al· siminde He11 nutuk söyliyerek ezcüm 
hlanya'yı çıkmazdan kurtarabilaey· le deıı•":tir ki: 
di, belki de izah edilebiti •;. Fakat "Bu c1 ~tin müşevvikleri nihayet 
harbin önüne geçilememİ§. Ve harp alman milletine kin nedir öğretmiye 
baıladıktan sonra da Almanya da. muvaffak oldular. Caninin hedefi 
ha derin bir çıkmazın içine girmif • Hitler idi. Harbin büyük cinayetinin 
tir. Nazi partisi disiplini kuvetli o. de böylece hedefini şaşaca.ğına ve ne 
lan bir siyasi parti olmakla beraber, Führ ne de Almanyayı vurmıya
llihayet bu parti mens~plan arasm· cağın.? .ati kanaatimiz vardır.,, 
da gözleri gören ve kulaklan duyan Führer, cenaze merasiminde hazır 
•damlar vardır. Suykast bu ümitsiz bulunduktan sonra hastaneye giderek, 
\'aziyetten doğan bir reaksiyon olsa yaralılar- şifa temenni etmiş ve al -
Rerektir. Bu bakmıdan tahlil edilin· man milletinin kendilerine olan sem· 
ce hadisenin şümul ve manası anla • patisini bildirmiştir. 
tdır. Hakika t tudur ki sıkı disipline '1. Hitler müteakiben infilak yerine 

karşı suykast 

teşebbüsü 
Kahire: 11 a .a. - Dün sabah, mali

ye nezareti memurlarından Fariğ is • 
minde birisi kral Faruk'un üstüne ke-

mirici bir mayi dolu bir şişe atmıştır. 

Şişe arabanın arkasına düşmüş ve hiç
bir ziyan vermemiştir. Derhal tevkif 

edilen mütcarrız tıbbi muayeney.e 

tabi tutulmuş ve akli muvazenesinin 
bozuk olduğu anlaşılmıştır. 

Suikast, kıral Faruk'un cuma nama
zından avdeti esnasında yapılmıştır. 

Kıralın refakatinde amcazadesi bulu
nuyordu. 

Finlandiya ile 
Sovyetler arasında 

Anlaımazlık 

neden pkıyor ! 
Londra. 11 a.a. - Timea ca.et-i -

nin dtplomatik muhabiri yazıyor: 
Resmi ifşaatta bulunulmamıı olmak 

la beraber, iyi haber olan mahfiller, 
şimdiye kadar Finlandiya ve rus mu-

rahhas heyetleri arasında mevcut an 
Iaşmazlık sebeblerindm birinin, Logo 
da gölü ile Finlandiya körfezi ara -
aında mevcut berzahı muhafaza eden 

Finlandiya müstahkem hattı olduğu -
nu tahmin etmektedirler. 

Sovyetlerin tezi, bu hattın, istnı -

klmlardan 30 kilometre kadar atede 
bulunan Leningyadı tehdit ettiği ve 
Finlandiya tarafından Rusyaya bir ta 
arruz vukuu halinde, uzun :menzilden 
bombardıman tehlikesi arzettiği mer
kezindedir. 

Fakat finladiyalılar, bu hattı ter -
kederek elden çıkarırlarsa, Çekos
lovakyanın, südet tahkimatını terket
tikten sonraki akibetlerin aynine ma
ruz kalacaklarını düşünmektedirler. 

1 ngiliz donanmasında 

gönüllü sayısı artıyor 
Londra, 11 a .a. - Donanmaya gö

nülü kaydı iş leri 1940 senesinde de 
aynı hızla gittiği takdirde ingiliz do
nanmasındaki gönüllü adedi 50.000 e 
çıkacaktır. Bu suretle deniz kadrosu 
mevcutları yüzde 30 nisbetinde art· 
mış olacaktır. Şimdi=k halde mektep-
ler dolmuştur ve yeni talebe kaydına 
dına imkan kalmamıştır. Nisan 1935 
te donanma kadrosunun mevcudu 90 
hin kişi idi. Nisan 1939 da bu mikdar 
122 bine çıkmıştır. Gelecek nisanda 
kad::-o mevcudu 131.000 kijiyi bula -
caktır. 

Ankara paktı ve 
Papa'nın gazetesi 

ltoJya Krahntn 

70 inci yıldönümü 

Berlin' de ı •. gilizlere 

karşı kin artıyor 
Paris, 11 a.a. - National Tidende gaze

tesinin Berlin muhabiri, ingitizlere kar
ıı olan kinin yahu~il ere karşı olan kini 
geçt ":ini yazıyor. 

İngiltereye karşı itharnnamenin bir kaç 

~fa;~:::::: :::: :::~::ı b:a:~;::l~e:ü~ ı 
cumlar ve alman matbuatının tereddüde 
mahal bırakmıyan telmihleri , Almanyanın 
lngiltereye karşı harbi mümkün oldugu 
kadar çabuk bitirmek için elinde olan 
bütün vasıtalara b~vurmak üzere oldu · 
ğunu rösteriyor. 

Berlinde :ı:anncdildiğine röre, Hitler, 
evelemirde ııuykaıt hakkındaki tahkika • 
tm neticesini beklemek istiyor. 

Amerika kıyllanna 

mayn döküldü 
Vaşington, 11 a.a. - Amerika bah

riyesi Atlantik ve Pasifik sahillerinin 
aevkülceyş noktalarına maynlar dök
mektedir. Bu tedbir, karaya asker çı

karma te§ebbüslerinin önüne geçme· 
ğe matuftıır. 

Harp malzemesini lngiltereye 
Amerika gemileri ttqıyacah 

Vaşington, 11 a.a. - B. R ooscvelt, 
sazeteciler beyan.atta bulunarak, itti
haz edilen tedbirler mucibince, ingi -
liz gemilerinin, birle§ik Amerika'ya 
şarki Hindistan'dan kauçuk ve kalay 
getire<:cklerini, Amerika gemilerinin 
de tngiltc~'yc Amerika pamuğu ve 
İngiltere tarafından sipariş edilecek 
harp malzemesi götüreceklerini söyle
migtir. Gemilerin, mütekabilcn ve mü
savat daireıinde kullanılması i çin 
Fransa ile de buna benzer bir anlatma 
yapılacaktır. 

Alman tayyareleri 
İngiltere sahillerinde 

T aksim' de, O'nu anarak ağlıyan genç kezi• 

T akıim meydanını dolduran muazzam kalabalık 

Antakya 11 a.a. - Ebedi Şef Ata-J tinin tamamiyle iıtiralı: eylediklerlı:ıl ,.. 
t .. kil ··1··' ·· ·· b' · · ld'' ·· · Atatürk'e saygılarının bir ifadesi olan ba 
~.r n o umunu? ırın~ı Y~ onumu çelengi kemali hüh:metle heykele vazettik.-

dun burada hazın ve muessır mera· Jerini bildirmi~tir. 
simle anılmıştır. Merasim yapıldığı . Bu nezaket ve ~amlmiy~t ~erine laalk~ 
Gündüz sinamesını başta vali, Parti vı namına teııekkür edilmııtır, 

müfettişleri , Parti v e Halkcvi reisle- Bütün yrırdda 
ri, mebuslar, askeri ve millki erkan 
olduğu halde kesif bir ak:labalık dol
durmuştu. Sahnede' A tatürk'ün çiçek
ler arasında bir büstü bulunuyord u. 
Merasime saat dokuzu beş geçe baş
lanmış, beş dakikalık bir ihtiram sü . Londra, 11 a.a. - Düşman keşif tay 

yareleri, dün İngiltere sahill erinde kut undan sonra Part i müfettişi pro
fe sör Hasan Reşit Tankut, Ebedi Ş c

Ankara, 11 a.a . - Memlek etin her 
yerinden aldığımız telgraflarda, At.a
türk'ün ölüm yı ldönümü olan diln 
Pa rti binalrında, Halkevlcrinde, mek
teplerde bütü n halkın ve talebenin it
tirikiyJc yapı lan toplantılarda Ebedi 
Şefin aziz hatırasının taziz edildiği 
ve bu merasimi takiben anıtlara çe
lenkler konulduğu bildirilmektedir. J 

çok faali yet göstermişlerdir. 
fin hayat ını , eserlerini, inkılaplarını Dornier alman deniz tayyaresi, in
anla•an kıymetli bir h itabede bulungiliz hava ordusuna mensup iki tay
muştur. 

yare ile bir muharebeden sonra düşü- H asan Reşit T ankut hitabesinde 
rül~üştü~ .. Tarafımızdan hiç zayiat A tatürk'ün ölmediğini onun, Kema-
vcrıl.memıştır. • lizm rejiminde ebediyetç kadar yaşıya 
Bır alman tayyarecl Shetland cağını, Atatürk'ün insan üstü bir var-

üzerindt; . 1 hk olduğunu, tcfesiıh etmiş eski os-
Londra. 11 a.a. - Bır He.ınkel ~~ • manlı cemiyetinde bugünkü Türkiyc

man bombardıman tayyaresı, bugun, yi nasıl var ettiğini, Atatürk'ün ordu
~cşi~ yapmak üzere Shctland adal~~ı ya karşı duyduğu inanı ve sevgiyi, 
uzerınde uçmuş, topçu tarafından pus türk milleti, hukuku kadınlıgı hak
kürtülmüştür. kındaki kanaatlerini, dil ve tarih ala

nındaki hayret değer çalışmalarını, 

Bir inniliz gemisi ziyaa uğradı büyi.ık Ata'nın bir harp tanrısı ve 
~ sulh perisi olduğunu anlatmış ve Ata~ 

Ededi Şef için Berlin 
sefa retindei tören 

Berlin, 11 a.B. - Ebedi Şef Atatür'lı:'h 
ölumiı yıldontimu dolayısiyle buyuk elçi
liğimizde yapılan toplantıda sefareti• 
konsolosluk memurini ve Berlindeki bil • 
tun vatandaşlar h"zır bulunmuşlar ve me
rasim salonunda Atanın çiçeklerle süs • 
lerunı, tablosu onıinde husu ile c!ilmiı .. 
lcrdır. 

Atauemiliter binbaşı Akman başlnıınan .ı 
danının ist kili harbindeki dahiyane ida -
resinden, biıyuk elçi Hüsrev Gerede de 
Ebedi Şefin &ahsl karakter ve ı:pe:ı:aya11. 
na dair kıymetli hatıralarını anlatmıılar -
dır. Londra, ı 1 a.a. - Amirallık, küçük 

bir yardımcı gemi olan Rover 'in kay
bolduğunu ve bu geminin ziyaa uğra
mış telakki edilmesi lazımgeldiğini i
lan etmektedir. Mürettebatın aileleri
ne bilhassa malumat verilmiştir. 

türk'iin eserlerine geçerek onun en 
biiyük eserinin Türkiye Cümhuriyeti 
olduğunu, kurduğu Cümhuriyet Halk Atina gazeteleri 
P artisiyle milli birliği yarattığını, ve 
nihayet Ebedi ~efin bütün insanlığın 
hadimi olduğunu söylemiştir. ve yas günümüz 

Tankut'un hitabesinden sonra ma- Atina, 11 a.a. _ Atina Ajansı bildiri • 
arif müdürü, Atatürk için yazdıgı şi- yor : 
irini okumuş bir muallim arkadaş da ı Ataturk'un olumunun birinc:i yıldönümll 
M·11· Ş f' -'. · A ·· k'" .. 1.. .. hakkında Anadolu Ajarsınm telgrafını 

ı ı e ımızın , tatur un o umu neşreden gazeteler bu neşriyata inkii la-
SOO tayyare ısmarllyor münasebetiyle millete neşrettiği be- rın en buyutunu başarmış olan şJ·uı 

yannameyi okumuştur. şah~ yeti hakkında tefsıratlar illi.ve etmek· 
İ ·1 B d At t" k'"' h 1 tcdır. 

i ngiltere Amerika'ya 

l'ağınen, Almanya'da harbin çıkar giderek izahat almıştır. 

bir iı olmadığını anlıyan zümre • --------------

Nevyork, 11 a.a. - ngı tere, 800 se§ un an sonra a ur un azır a • Messaser d'Athenes gazete.,i diyor ki : 
Vatikan, ıı a.a. - Havas: Vatikanın r i talim tayyaresi için Kaliforniyada- nan ve etrafında meşaleler yanan biis- "O'nun cesur elının altında hasta adam. 

organı olan Osservatore Romano gaze • ki North American Aviation korpo- tüne gidilerek müteaddit çelenkler Tıirkiyc>:e osmanlı im!'aratorlugunun kay-
ler vardır. Yabancılann gözleri Ö-

n üne a lman matbuatı tarafmdan çe· 
irilen perde bu hakikati kapıyamaz. 
l~te suika:;t tc§ebbüsünün mi.nası 
budur. 

A. Ş. ESMER 

&Uf&ft~ 
. .. k ·ı· ı k bu h · . bcttırdıgı kudret ve ıtıbarı tekrar kaza• tesı tur - ingı ız - fransız an aşmasını rasyonu ile müzakere halindedir. onulmuş ve azın merasıme son n:ın sihat ve kuvet dolu bir millet ve dev· 

tasdik eden türk parliimentosu kararının Keza İngiltere ve Fransa çok kuvet- veri lmiştir. let halıne geldi. Turkıycnın kendi :ı:ıı.ma • 
manevi şümulünü bilhassa kayıt ve işaret- nında ve kendisinden sonra tekrar dıril '" 

Alt 1 k le diyor ki : 1i ve istisnai tipte dört motörlü bom- • 'd k• k mcsi, kendi eserine devam eden mumtaı 
1 ay 1 "Bu derece plebisiter bir karar, Türki- bardıman tayyarcle rinden mühim mik f-:mİr e 1 OnSOlosfartn mesai arkadaşlarının "ayesinde de,amlı 

yenin üç taraflı paktının ç izdiği politika- tarda sipari• idn Seattle de Boeing bir vakıadır. Bu vakıa butun şark ıçııı 
t h · ı" t k" yı takip etmek istediğini en sarih bir su- ~ ;s E b d S / bir terakki zamanıdır. yeni Turkiyenın a Si a ye unu rette gcistermektedir... Aeroplan kumpanyasiyle de müzake- e i ... ef e tôzimi komşuları ve dostları, O'nun kendi bani -

Gazete nihayet balkanlardaki vaziyetin reye girişmek üzere bulunmaktadır. ·.,e ı::ostrrd ~i tazime i tirak edıyorlar. 
\.epne' dc tütün ve ana.son 120,890,357 bin inkişafına ve Türkiy~ ile Romanya arasın- l ımir, 11 a.a. - Ebedi Şefin ölumü yıl- Ve Ege denizınin bu kıyı ında, Atatu k'· 

mahsulü da yapıldığı bildirilen görüşmelere ehe • donıimü olan dun, şehrimizdeki konso • un musmır nct:ccieri gittıkçe daha iyı inki. 
İzrnir, 11 a.a. _ Çecme kazasının miyet atfediyor ve bu!gar matbuatı tara • Jandanna letkilat ve vazife loslar heyeti beraberce Ataturk heykeli • şaf etmekte olan turk _ yunan antantının 

b :ı: Maliye Vekileti, 939 mali yılının bi • fından Rusyaya karşı kullanılan lisana i- nizamnamesinde yapılan ne gitmişler ve burada halkevi ıdare he· ı banılerinden biri oldui;unu unutmamakta • 
U seenki tütün rekoltesi 400 bin kilo rirı.ci tCJrin 939 sonuna kadar olan altı ay. şaret ederek bu lisanın bir ihtar kıymetini w• • • yetince karşılanarak heykele merasimle dır.,, 

olarak tahmin ediliyor. Mahsul huta· lılr tahaillt yelrtlnunu teabit etmiştir. Bu haiz olduğunu ve 1cominternin bütün dün- degıtıklık biıyiık bir çelenk koymuşlardır. Proia Katimerini, P roia Eleftron Vi. 
lıhız ve gayet nefistir. Çe•me'nin bu mali :yılm altı aylık devlet tabsilitı ya proleterlerine olan son beyannamesinin İcra Vekilleri Heyeti, Jandarmıı teşlı:i- Bu münasebetle konsoloslar adına inıi- ma, Akropolıs Nca. Allas ve dıger butün 

s 120.190.357 lirwhr. balkan Avrupumda baSJl ettiii açıktan lit Te vuife niRmnamesinin bazı mad • ı liz general koneoloııu Atatürk'ün olumu gazeteler Turkıyeyj dunya.da çok büyük 
llfteki anuon rn&hıulü de 325 bin ton açıia ~arilsait intibaı belle ıarette delerinin d4ıiittirilmesine dair oJan ııi - yıJdönümü münasebetiyle türk milleti n ın bir unıur halıne cetinnııı olan Ataturk'wa •••••• .11;;;;;;;;;::;::;.;•;a•;,;•;•=ee~== •·•••• ~ . ~ kecltrt İlaW' llloD10lOllu lae71 • batıruuu ıuım ve tcbçılle AQPı&kıWrJar. 
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Bayramdaki spor hareketleri 

Yapılacak Hendbol, atletizm ve 
programı futbol müsabakaları 

~ bölresl Beden Terblyeai Direk
\örlütii ile Ankara okullar ıpor yurtlan kil 
me baıkanhiından milıterelı:en tebllr o • 
lanmuıtur: 

1 - Şeker bayramı tatilinde Ankarada 
19 Mayıı Sudyomunda yapılacak milsaba
blarm prorramı aıaiıda yazılmııtır : 

14 - 11 - 939 SALI 
ELTOPU : Saat: 12 

11urif Cemiyeti lisesi - Erkek lllnl 
Hakem Ratkai. Yın hakemleri: Veli, Cihat 

FUTBOL : Saat : 13 
Oui Terbiye Ens. - Ziraat Emtitilıli 

Hakem: Muzaffer Ertut. Yan hakemleri 
Suayip Kıraç, Celil Oıkay 

VOLEYBOL: Saat : 14 ıs 
lmnet Paıa kız Enı, - Gazi Terbiye Enı. 

kızlan. Hakem: Necati. 
ATLETİZM: Saat: 14,15 

Jtüı;ülder arasında kır koıusu: 3000 metre. 
Btlytlkler araımda kır koıusu: 5000 metre, 

ATLETİZM: Saat: 14.30 
Obllar araaında mukavemet koıusu 1000 
metre. 

ATLETİZM: Sut : 14.4S 
Okallar araıında bayrılı: koıuau: 100X4 
m9tre. 

PUTBOL: Saat: lS.30 

PUTBOL: Saat 14.4S 
İıtanbul Muhtellti - Ankara Muhteliti 

Hakem: Muıtafı Balöz. Yan hakemleri : 
Ziya Ozan, Muzaffer Ertut. 

2 - Okullar aruındakl mli11bakalarda 
ıaha komıaerliti Gazi terbiye enatitusu 
beden terbiyeal ötretmeni Ratkal yapa -
caktır. Okullar kendiıiyle temas etmelerı 
lhımdır. 

3 - İltanbul muhtelit takımiyle müsa
baka yapacak olan Ankara muhtelit takı
mı kdroıuna dahıl ıporculrın adları pa -
zarteıl illiıü ılln edılecektir. Bu ıporcul r 
15-11-939 çartımba ılinU ıut 9.10 da An
karaya relecek olan iıtınbullu arkadaş'a
nnı kartılamak Uzere Ankara ıııtuyo .. ı
da bulunacaklar ve aynı run ıaat 13,30 dı 
19 Mayıa Stadyomunun ıoyunma oda n
da i5batı vucut eylıyeceklerdir. 

4 - Ankara emeklıler muhteliti k~dro
ıu aııiıda adları yazılı ıporculHdan te -
kil edilecektır, Bu arkıdıtlınn 14-11-9 ... J 
ıalı rUnU Hat 14.30 da 19 Mıyıı St•dyo -
munun soyunma od11ında ayakkaplrıyle 
birlikte bulunmalan rica olunur. 

Saım, İhsan Turemen, Mithıt Ertu . 
Muı:affer Ertut, Huıeyın Berkan. Dokt 
Raııt, Orhan Apak, Zıya Ozan, Alacd n 
Baydar, R111m, Hikmet Akrul. Ncvz t, 
HUaeyin Tezel, Ali Rıza, Kerim Büke . 

ls1antnıl Matbuat takımı - Ankara Emekli
ler muhteliti. Hakem Ömer Urel. Yan b&
bmleri: Şuayıp Kıraç, Celil Oıltay, S - 1ıtanbul matbuat takımı 13-11-9 r 

pazarteai ıUnU aııbahı 9.10 da Ankarıı 
ıelecektir. 4 üncü madd6de adları ya ı ı 

ta- arkadaıların ve dıier alikılıların ıııta • 
yonda bulunmaları rica olunur. 

1S - 11 - 939 CARŞAM BA 
ELTOPU: Saat : 13.30 

Oui Terbiye Enı - Spor ejltmenlerl 
kimi Hakem: RatkaL 
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Bugünkü at yarışlarında 

Kazanması muhtemel olan 
atların isimlerini yazıyoruz 

Bugün bir de manili koıu yapılacak 
Buıün tehir ipodromunda eonhahar at yantlannm yedmciıi ya

pılacaktır. Bupnkü proırrama bir de minili kotu illve edildiği 
için yanılara aaat 14 te bqlanacaktır· 

B 
.• . ..__ 
arınca~ .. : 
lki )'afmda ve hiç kotu kuamnamıı yer

li halis kan inıiliz erkek ve ditl taylara 
ımbsua 11tıı Jı:o1uıudur, İkramiyesi 325 
1in mesafeai ızoo metredir. Bu kot117& 
ild tay lrayrthdır. 

SigetYar (F'. Atlı) 
Destiyar (Halim Sait> 

recllr. GtlnUa en kalabalık koeasu olaa bu 
koıuya on bq hayvan Jraydedllmlıtlr. 

U?T (H. Atlı) 66 kilo 
Yükıel (S. İnak) 65 kilo 
Me1ut (H. Alpaıla.n) 63 lrllo 
Çelenk (F. Slmaarotlu) 63 kilo 
Oktay (P'. Ural) 62 kilo 
Hanula (K. Koçak) S9 kllo 
Ceylan (R. Balkan) sa kilo 
Unlu (A. Gelıı) 57 kilo 
Suna (K. Kızıl) 53 kllo 
Efe 11. (M. Dincel) 49 kilo 
Yıldız (S. öııan> 41 kilo 
Çetin (H. Antuman) 47 kilo 
Keklik (S. Demet) 46 kilo 
Merzuk (S. Ahmet) 45 kilo 
Duman (A. Hayranlı) 44 kılo 

ULUS 

lngiltere 
ve Avrupa 

(Bıtı 2 inci sayfada) 
bu amı.dA harbetmekte olduğu 

1 Franıa'nın yirmi beı milyon nufusu 
ı vardı. 

Ve ondan sonradır ki İngiltere 
durmadan büyüdU. 1850 den itibaren 
nüfusu yirmi bir milyona çıktı. Bu
gün i5c kırk iki milyonu buldu. Şö} le 
le böy:e Fra~ua n.:Jfusu kaclar. P.u ka-

. dar kısa bir 7.amanda ,.. vnıpa kıtası 

n~frsuna nı petlc bu kadar kiiçüdık 
bir devlet iken nasıl olup da ingiliz-

1 !er cihanda hu kııdar büyük bir dev
let mertebcııine çıktılar? 

Dünkü maçtan bir ew·tanlarıe 

Dünl.zü Lik 1naç1.nda 

Harbiyeliler Maskespor1u 
2 ye ı~ r ı ·ı yendiler 

Dün 19 mayıs stadyomurıda lik ma larımn altıicı hafta mü
sabakalarından biri olan Harbiye İdman yurdu - Maskespor o
yunu vardı. Bu maç az bir seyirci önünde, hakem Kemal Ku
ray'ın idaresinde yapıldı. 

Harbiye tıkımı Muhteremden mah -
rum idı. Maske por be& ha! adnnbcrı cor
miyc alıştığımız takımıyle çıkmıştı. Oyun 
maakuporluların vurucu ile ba;ılcdı 1 .i 
taraf acrl ve canla oynuyorl:ardı, Maakc -
sporlu ar onuncu dak k drı yaptık arı b r~-~-,-...·~· ' 
hücumla Harbiye kalesine kııdnr ııol·ul • 
dular ve birinci ıollerıni kazaıımıya mu -
vaffak oldular. 

Bu gol ıeylrcilere Muhafızg{lcU ile be
abere kaldıktan ve bilhassa Deınir&poru 
yendıktcn sonra ı;öhrctı artan genç t kı
mın bir galibiyet dal ka annen ı tımidinl 
verdı. Fakat harbiye ıler bu ilmldi biraz 
ıonra kırdılar ve Hab lıin ayagıylc bcrab r 
!ık sayısını çıkardılar. 

J{ablp devre sonu~a do ru giızel bır tilt
le takımına llancl &olu d~ kı:ı:andırdı ve 
haftaym 2-1 bitti. 

ikinci deııre: 

Bunun 5eb~bi kuvetli ve kudretli 
bir clonanmaya sahip olmasıdır. Tabii 
bu milletin metin ka ·akterinin de te
ıiri vardır. Faı·at askedik tcchi .. atı· 
nın miihim rolü ink:.r f'clilemez. Meg
hur }'•iz sene muharcbelerinJc ingi • 

' liderin kllllandıkları yay ar attıkları 
1 okları fransız: ve Cenevi7.lcrinkinden 
daha uz2.{;:ı ul«ştırıyordıı. İspanyollar
la yaptıkiarı harpte İngil•errnin yel· 
keıılileri miikemmcl oldugu gibi, 2s
kcrı .... i de çok cc .uı ane harp cdı) or
chı. Onci;:ıın b:ı ,k;ı iı ili:': topları daha 
uz~ğ;ı me ıni a.ıyor<lu 

1111:: tc·e gi:nü"I bıriııde k:.ıı ~ı<;ında 
kuvetli rakipler göri.ınrc bıı km·ct 
muvazc.1eı;i d':!'>lU< mu çıJ.a·dı ve ılil§
n•~nlarını imnu.ı'a r:.a:lup etti. A"ru
pa kıtar.ınc"<i lıir ictiU. iya~~ti t<klp 
eden de •l ... te k'1rJı d~rhnl kcncline 
m11t•efikler buluyor onlııra para ikr~z 
ed•vor, techi::21 larını taıramlıyor 

Onlar orduları ile karada haı p eder
ken, keiHiisi de d"'nizicri mlıclafaa edi
ycır. İlk dU~ınanları olan İ!lpnnya'yn 
kar ı böyle yaptı. sonra on sekizinci 
asırda bi:ı: fransızlara karşı aynı si· 
yaııeti takip etti. Kanada ve Hindis
tan meselesini böyle halletti. 1815 tc 
r .. apolcon'un mağlfıh\ycti ile b ten 
ı arptcn onr<ı t:tn: ou kuHt <'r mu -
,·azenesini temin etti. !ngıh:t c Fran· 
sayı m. ğlup ettikten !On a onun zayıf 
dil1fmcsı Ruaya'yı çok kuvetlendirir 
ve Avrupa mııvazeneıi bozulur eneli· 
şeaiyle derhal Franaa'ya dostluk ve 
yardım elini uzattı. 

1870 • 71 de Almanya Franıa'yı 

matlup ettikten ıonra Avrupa'da ku
vetli askeri bir devlet oldu. Almar.ya
nın büyük emelleri tnailtere'nin a;ö
zUndenxaçmadı. Fakat Almanya'mn 

çok mUdebbir ıiyaaet adamı olan 
prenı Blımark vatanda,ıarına ıu tav
siyede buluMu: 

"Fransa ile İngiltere beraber olduk
ları zaman aakın onlarla harbe kılkıs· 
mayınız, Ruıya ile bozu,mamağa ba· 
kınız ve miistcmleke edinmek ıevdaıı
na düşmeyiniz! Eğer İngiltere ile re
kabete kalkarsanız akıbetiniz elim o· 
lur.,, 

Bu iki taydan Sigetvan bir çok koıa -
larda gor<iuk. Fakat Destıyar bugun daha 
ilk ko,usunu koşacaktır. Geçen mevıım· 
denberı ayaklarındaki anza dolay11ıyje 
lcopmıyan bu guzel tayın kendııınden da· 
ha tecrubclı o an Sigetvara karıı ne ya. 
pacağmı herkes merak etmektedir. Ma -
mafıh Sıgetvar ra~ıblne nazaran ıanılı gö· 
.zilkmektedır. 

l kinci koıu: 
Uç n daha yukarı yaıta ve ıene r:ar • 

fmdaki kazançları yekunu 800 lırayı dol· 
durmıyan halıs kan ıngılız at ve kısrakıa
rma mahsustur. lkramıyesi 255 lira meaa
fesı 2200 metredır, Bu koıuya altı J:ıalıs 
kan kaydedılmı&tır. 

Bu koııu ~nıin en .kalabalık ve en he • 
yecanlı koıuıudur. Şimdiye kadar koıu • Bu haftaymm 4 iintü dakika.sınd:ı Bar
larını görmediğimiz bau bl1yilk atlar ile biyedeo aa~ açık Ethem uçuncu \C ııol 
hiç kosuıunu ıôrmediiimlz '"3ide her rUn açık Muıaher de dord.ıııcU ıolleri attı • 
kuveti hakkında bir ııiriı hik•Ye dinledi - ı !ar. 
ğimiz iki yabancı hayvan da burada bera- liu sayılard:ın sonra Maskcspor takımı
berce kuvetlerini tecrübe edeceklerdır, nın h:ıtlan aıu nda lı ç bır ahenk kalma
Yeni relen Hayyula ile Suna hakkındı dı ve oyuııa tamamıylc harbıyelı'cr ha -
bir fikrimiz yoktur. Çunkü bunlar hcnuı kım oldular. Yalnız Harbıyc kalec sın.n 
gelmi&lerdir. Yorgundurlar. Ko$UYa ka - topu elınde iki adımdan fada ta m1a51 
nomıyacağın ıtahmin etmekteyiz. Diğerle· uıerıne hakcmın verıliı:ı frıkıktcn ıstıfa· 
ri arasında Yliksel, Ceylan, Yıldıı \C Efe- de edere• gol adedını u:ıye çıka mıya mu· 
yi diierlerine nazaran daha pnslı 'or • vaffak oldular. 

1ngiltere'nin Avrupa'ya karşı siya· 
ıetini daha birçok mi11llerle izah et· 
tiitten ıonrı bu büyiık hatip konfe· 
ransını şöyle bitiriyor: 

''İn&iltere'nin 1''ranıa ile bugi'n 
doıtluğunun dereceaini anlamak için 

Güzel bir kurtang 

1 

1 

büyük harpte muhtelif cephelerde ya· 
nında bulunduium ihtiyar bir in[;iliı 
gene. alini geçcnlenle ziyaret ettim 
,.e kendisine Fransa 1ngiltere'nin Tomru (A. Çırpan) 58 kilo 

Novıce (S . .Halıın) 56,5 kilo 
Parista (Stat .Halo) 54,5 kılo. 
Taıpınar (K. 1 eger) 52 kııo 
Kaya (F. Atlı) 51 kılo 

mekteyiz. Topun ortaya ıelmeaiyle beraber topu 

Dirli sı or - Guncş A hkınıhırı sAllt : 
11.45 lııken. Nad.r Çılcs ıı yan na .. cmlcıı 
c .. : 1 Os y, .,., •yip Kıraç. dostluğuna ne dereceye kadar gi\ve

ncbilir? dedim. Bu, gUn görmiiş ilıti· 
yar aı;:O.er ~na hiç c:vap vermedı. Sü
k"'Ünetle )'erinden kall-tı, masanın üs· 
tünde duran gramofonu kurdu ve Ü· 

zerine bir disk koyup çalmağa başla
dı. Bu diık büyük harpte İskoç alay· 

Sıfkap (l•. Agıuı) 4!> kılo 
Bu koıudakı hayvanlar yaı;larına ve ka

sandıkları ı mı)'e e c .,ore 51ıclet taıı ya
u !arı ır,;ın kendıle ıne \ ı:rııen kı.oıar 
muhtel ft r. 

Geçen senedenberı ko u yapmıyan No -
vıce eııkı kuvetını g te ırse bu l!.Ofıud Kı 
pnsı dıgerlerıııden ı zıa 01ur. Fakat ıon 
zaman rd b rde~b re ınuvaftilk yet kaza.· 
nan Sifkap oa ta ı ı,.ı 45 ı o ılc çok ışaııs· 
lıdır. Ta , ına ı bu .. u.ı..ua ıhıu ı e ... ıı.;.ne« 
lazımdır. 

Altıncı ltoıu: 

Çalı manlalıdır. Beı ve daha yukarı ya•
taki yerli yarım kan ınııliı at, lu1rak ve 
idıçlere mahsustur, lknımıyeaı SOO !ıra 
mesafesi 2800 metredır. Bu koıuyı be5 
yarım kan kaydedılm1$tlr, 

Pıllz (F. K. Güney) 
Nazlı (Atlı Spor kulübü) 
Nona (Ş. Ath 
Ceylan (S. Temel) 
l\~ahmure (S. Temel) 
Man alı koıular ekıerlyı ıürpriıle nl-

Dort ve da 
kın ınc 1 ı. at 

1 

h yet bulur. Bunu unutmamak ııartıylt bu 
koşuda daha evci ko5muı olma Rrın.t rag. 
men Ceylan ile Mahmureyl dı erlerıne 

ı y t ki yer'i yarım nıo r:ın unslı buluyoruı. 
·" • ll• in iki uıne çifte bahis tertip edil -

tııı koıusudur. anı.ye • 22.:ı ııra m u • t r. Bırınc sı: ıkinci ve ıiçuncıi kotu -
r 2 1'1d1 ı ne &i, beıınei ile altıncı ko· 

eutar aruındAdır, 
fesı 2000 metred r, 

Bu ko uya yedı yanm k~n kayı.ledıl • 

Kulüplerin 
puvan vaz.iyetleri 

4 
4 

At. Yt Pu 
13 1 11 
17 ti 11 
il 10 11 
13 11 11 
18 12 11 
12 ı 7 9 
10 19 9 
4 9 7 
5 20 4 

NOT - Cetvelimiz sahadaki fili vaıl • 
ete gore hazırlanmıştır. 

ı··ş~~~~:·;::::·~~;~~:~~··ı 
i zü Kızılay rozetiyle J 
~ aüaleyiniz i 

kapan ve phıi bir akın yapan Habip be
şinci Harb ye golunu attı. Oyunun son -
larına do;:ru Maskeııror ıtleyhine bir kor
ner oldu. Top kale onune duıtiiğıi zaman 
Hıbıp baıvurdu, onu Ncı:detin b & vuru -
şu takip etti. Lakin top falso ile kııleye 
ı;irdi. 

6 2 lik vaıiyetten sonra artık oyunun 
netıccsı malum olmuş ve bir zevki kalma
mı tı. Gehşi guzel vuruı!arla maç bu ıe -
kilde ıona erdi, 

Harb ye takımı dün çok ıüzel oymdı. 
Antrenman sahasında yapılan Ankara -

gucil • Dcmırıpor B. takımları maçmı 2-1 
Ankaracucil kazanmııtır. 

Bugünhü maçlar öğleden evel 
yapılacak 

Bu maçlar antrenman ahuınü11dır. 
Aı, Fa. Gucu - Gençlc•bır gı A ı"kırn· 

ları &a t 10 Il l! Necdet ü ı;:uç ran 
ha en ter : Z ya Oz~n. Bedrı Erdcnc . 

M.uhafı'•gucu - Der.ıırspor A takımları 
S t lJ.45 ha •m: Zıya O an, yı-n hakem
lerı: Necdet Ozglic;, İhsan Turemen. 

ATATÜRK 
koşusuna hazırhk 
Ebedi §d'miz AtatUrkün kurtuhıf 

mücadelesi ba~langıcında 27- B. kl-
Buıiln lik maçlarının birinci devre maç- nun -1919- da Ankaraya ilk defa ayak 

lıııının ıki muhım karşı aıması vıırdır. 
Öileden evel ıaat 10 da As. Fa. Guciı ıle bastıkları gün, ankaralı atletler tara-
Gençlcrbirliii, ondan sonra da Demırapor- fından bir spor tezahUrline veıile ol
ta M uhafızgıicu oynıyacaklardır. 

Bu &ene Ankaragilcü kndroaundan kay· mut ve Ebedi Şefin Ankaraya girit 
bettiiı elemanlarla maçlarına olduKça za. noktası olan mevkiden ilk konak yeri 
yıf takımlarla çıkmaktadır. Buna ragmen olan Hükfımet dairesine kadar uza -
yalnız bir mat;hlblyetl vardır. 2 beraberlik .. • , 
\ e 2 galibiyetle gelecek haftalardı vaziye. m;ık uzere sokak koşuları tertıp edtl 
tını duzeltecck bır mevkıdedır, 1 mişti. 

Gcnçlerbırlic;i, Demirsp rla 0-0 bera - Yüzlerce gencin iştirak ettiği bu ko 
berlıkten sonra, yaptıg1 d'gcr iıc; maçı çok 1 A k B"l · d .. d 
ıyı net celerle kav.anmış bulunmaktadır. şu ar n ara o gcsın e uç sene en-
Bılha5sa mudafaa ve haf hattının kuHtiy- beri muntazaman yapılmaktadır. An· 
le rakiplerine ~ı;tıın bir mc.vkidedır. 1 kara'da Atatürkün şehre &irİJ günü 

BurUn bu lkı eskı raklbın o~unu, bu • nün yıl dönümlinü kutlama proırramı 
ı;unku tartlara gorc, çok zcvklı ve guzel . • 
olacağı •ımdılllt tnh:nin ed lebılir. Ancak nı hazırlayan ve tatbık eden Ankara 
ı:aliblyet tınıını ölçmek çok güçtıir. Halkevi bu kotuların birinciıine her 

:kıncı aıa,., ıampiyonuınuz Demirıpor- b' k k d 
la Muhafı:giıcıi arasında ola..:aktır. De - sene ır upa verme te, ayrıca erece 
mırrpor bu sene t{k mAçlarırıa fena bıt - alanları madalya ile taltif eylemekte 

tarının birinin ileri ha•l:uda istirahat 
zamanında bir dostluk havaı içini.le 
birlikte dinlediğimiz valsti. 

General bu hareketi ile bana hiç bir 
şeyin değişınem'ş olduğunu bu p!Akla 
ifade ttmı, oldu. Bundan beliğ cevap 
olabilir mi idi? 

S.elim s,,.rı T ARCAN 

Doğun1 
Maarif Veklleti ilk tedri1at ,ube rr.ü -

dUrU arkada$ımız Hıfıırrahman Öğmen'ln 
bir kıs c;ocuiu olmuttur. Yavruya uzun b
mürlır diler, ebeveynini tebrik ederiz. 

Cebeci'de bir yeşil 
saha kuruluyor 

Ankara belediyesi, Cebecide bir ye:sil 
saha tHisine karar vermi3tir. Yeell 
11b& için tesblt edilen yerlerin istlmlllti 
hakkında menafii umumiye kararı veril • 
mesini belediyemiz Dahiliye Vekaletin • 
den iıtemiıtir. 

!adı. Bu rüne kadar yaptıiı miıaabakalnr- dir t 10 d k ı k 
lla bir muvaffakil:'.et ıı;ciı;teremcmiştir. lki · . . te aaa a te rar anaca tır. 
galibiyete mukabıl, bir maUublyetl ve ıki Beden Terbıyesı Genel Direktörlü- 2 - Koşunun mesafesini her Bölge, 
beraberliği !ardır._ . . • . ğU, millt hayatta ite hatladığı gün - 1000 • 5000 metre dahilinde mevcut 

Muhafızıuçü, Bırlıkıporla . _ber~berlııı denberi her ne memuriyet ve sıfatta elaman .artlarına go"re•tcıblt etmekte 
bir tarafa bırakılJrııa, puvan ıtıbarıyle en :ı-
ileride bulunan Gençlerbirliı:i ile aynı va- olursa olsun her feyden evel tam bir ıerbeıt olacaktır. 
ziye~tedi~. ~·~ım idmanlı, aatıam ve lyi sporcu olan Ebedi Şef AtatUrkUn a • 3 - Ko,uyı mümkün olduğu kadar 
teşkıl c~ı~mıştır, .. ziz hatırasını yada vesile olmak üzere fazla sporcunun, hatta kulllplerin bu" Her 1kı takımın dunkü ve buiGnku va-
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A N K A R A 

Pazar - 12-11-1939 
Sııat : 

12.30 '.r-roıram ve memleket aaat ay1.rı. 
12.35 AJan:; ve meteoro!ojı haberleıı. 
12.vl'.l T.ı miızigı oyun havaları. Ankara 

radvosu itume aea ve saz heyeti, lda 
re c en: M eıut Cemil. 

13,30-14.30 Mu;ı;ılı: ~Ku~uk orkestra - Şefı 
N'c..:ıp Aşkıil ) : 
ı - .l.'ache.negg - Danı 
2 - Hcı:ı Walther - Dan.deden kuk • 

lalar (Fokstrot) 
3 - j. Strauss - Gül düğünü opere • 

tinden ilkbahar havaaı (Valı) 
4- Mıcneli • Gece puaeleri 
5- Jchebck - İtalyan serenadı 
C: - ]. Strauss - Çarda$ 
7 - Lois Anccl - Karmenıita (lı " 

paııyol entermezzoıu) 
8- s:, Heuber~er • Şarkta sllitiıı • 

den Rakıı eden kızlar. 
9 - c.r:ıludi - Romanı. 

18.00 rrı>Jram 
15.0:ı ıı!cı ıleket saat ayan ajans ve me .. 

t ".>rolojı haberleri. 
18,25 lll u lk (Radyo cu orkestraaı) 
lf/.O, \,O ık ıaati. 
1~ •• U ı.ı : nıu:ı:ıgi (Fasıl heyeti) 
.!i), il .i{ uşma ( ;'u11k tarihinden aayfalar) 
20.45 fılr< muziğı: Çalanlar: Vecihe. R• 

0

tat, Cc.det Kozan, Ruıen Kam. 
l . Oı;uyan : Radife Neydik : 
ı - Sacıettın Kaynak - Mecnun 
2 - Sel. Pınar - Kilrdilihicuklr' pr

l:ı • Ne gelen var ne haber 
3 - M'.usa siıreyya - Kiırdilibicuklr 

3 rkı - Glin dotmıyacak, 
4- a a lk tilı J.üıil • Karanfil 07111111 

oyıurn. 

.'.i - H lk türküsü • Şu dağlan del • 
meli. 

2 - O.ıuyan: Muıt.afa Cailar: 
1-. ~ahur peşrevi. 
2 - Alıdı efendi - Mahur prlı:ı - Q(ll. 

şenı eıhar nçtı. 
3 - Rahmi bey - Mahur ıarb • O 

ıı;ulun ıeçti ıüzellik ı;aiı 
4 - Yorıo - Mahur p.rkt - Hala ka

nayan kalbimi. 
6- Vecihe: Kanun taktimi 
6- Arif bey • Mahur şarkı - Giiate

rip agyare lütfun. 
7 - •••••••• Mır.hur tUrkU • Giyer fı .. 

tanının. 

21.~o Mi.ııik (Cnzband - Pi,) 
22.00 Memlekt.-1; saat ayarı ve ajanı haber-

leri. 
2?. 15 Ajanı ıpor aervlıi 
Zi!,25 Muzik {Cuband - PL) 
.!3.25-23.30 Yarınki proıram ve kaparut. 

NOT - Her gün yılııı• baa dalıa 31,7 
m. 9465 kc/ı postıımızla neıredilmelı:te o
lan yabancı dillerde haberler 1&atlerl .. 
ıdıda rösterılmiıllr : 

1ra.n.ca a:ıat 13.00 ve 18,4S de 
Arapça ııaat 13.15 ve 19.45 de 
Pranaızca aaat fi.AS •• 90.tS de 

Sovyet radyolarında 
Türkiye için konser 
Yabancı memleketlerle ldlttth ml

naı;cbetleri idamesi umum Sovyet 
"VO".S" Cemiyeti ile S. S. C. B. ra4 
yo kcmiteıi Türkiye lçln bir radJ'O 

konseri tertip etmittir. Bu korMMW 

bu~· nkU pazar gUnU Türkiye ıaatiyle 

tam sn"'t 21 30 da 1744 metrede Moe

kova, J210 metrede Kiev, 1060 metro. 
do! Tabilisi, 349,2 metrede Simferopol. 
ve 30~,9 metrede Cde11a iıtasyonlan 

tarafından neıredilecektir. 

Konserde : 
Aleks:ev idareai altında, devlet or

k-:ııtr~sı tarafından, aan'atkir ırma 

yunı:em (şarkı). u.n'atkar Oıipov 

(Balalayka) ve ıan 'atklr Dolgiy tara 
fınd n rus, Beloruı ve diğer ıarkılar 
icra edilecektir. 

.!fr 1 ff!lllflllllllllllllllllllllllllllllı. - -: Yakın istikbalin bol nüfuslu, ma- : 
:: mur, meıout ve kuvetli memleketi: = ... -= = § BÜYÜI< TÜRKiYE 3 
:: -: Yazan: ORHAN CONKER : - -: Biitün Kitap~ılarda satılmakta- : 
: dtr. 4126 :i - -, 11111111111111111111111111111111111111,. 

----Son iÜn ___ , 
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ÖLÜM HARBİ 
Her :.ın <l 11;ct, her an heyecanı 
'>u büyük fürnin her parçasında 

bulacaksmız 

ARTİSTLER 
HUMPIIAZEY BOGART 

GORGE BRENT 
Aynı proıramda : 

MİKİ TiLKi AVINDA 
METRO DÜNYA 
HAV ADISLERl 

Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,80 
ve 21 de 

10 ve 12 ucuz matinesinde 

Arka Sokak 
ve dünya havadisleri 

Tel: 2193 

I
• Kııılay Cemiyeti Ankara Merke

zinin veni a.dreai : 

Postahane caddesinde Yal· 
cızade apartımaıu 4 numarah 
daire. Telefon· 2921 

ziyetlerine göre, mev!limfn en iyi oyun - Ankarada yapılmakta olan bu koşula tün atletlerinin ittiraki temin edile • 
larınd:ın bırini ıevedeceiımiı muhakkak- rın bu yıld~n itibaren yurdumuzun cektir. _.1111111111111 Yarın 
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Jaakemleri: C.W OlllQ, tuN Kıne. ne ı._ o-n .... 
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Holfanda'nın aldığ'ı emniyet tedbirleri 

Müstahkem bölgede bütün 
müdafaa tesisatı su alhnda 

J (Baıı 1 inci sayfada) 
ley! arttırmaktadır. İngiliz elçiainin 
l.ondra'ya çağrıldığı haberi kati su -
rette tekzip ediliyor. 

Netice itibariyle, Holanda'nın kabil 
Olduğu kadar gizli yapılmak şartiyle 
ltıüdafaa tedbirlerini neden dolayı bu 
derece telaıla almakta olduğu izah e
dilınemektedir. Sular yükselmekte ise 
de gazeteler, bu hususta hiÇ bir şey 
IÖylemiyorlar. Resmi mahfiller malU
lbat vermekten imtina etmektedirler. 
Yaziyetin bu derece gergin olması i
çin ıu günlerde ne gibi hadiseler ce
reyan ettiği her tarafta düşünülmek
ledir. 

HollanJa'daki yabancılar 
~ 'Amsterdam, 11 a.a. - Fransa'nın 
~tnaterdam konsolosu ile Amerikanın 
t. Haye sefiri tebaalarına mücbir 
bir ıebep olmadıkça Hollanda'da kal
ltıamalarını tavsiye etmişlerdir. 

llollanda'da oturan ingilizlerin 
lbemleketi terke davet edildikleri ha· 
heri tekzip olunmaktadır. 
liollanJa kabine.inin toplanh .. 

Amaterdam, 11 a.a. - Hollanda ka
binesinin dün akpmki içtimaından 
•onra hiç bir tebliğ neşredilmemiştir. 

Resmt mahfiller Hollandadaki ya
bancı gazetecilere bedbin p.yialar ver
ınemelerini tavsiye eylemiıtir. 

Alman ültimatomu mu? 

lngiliz gazetelerinin fikirleri 
Lontlra, 11 a.a. - İngiliz matbuatı, 

Holandanın, bitaraflığa hürmet edi
leceği nazi hükümeti tarafından vado
lunan memleketlerden biri olduğunu 
hatırlattıktan sonra, Holandanın dai
ma sıkı bir bitaraflık muhafaza etmiş 
olduğunu kaydediyor. Holanda'nın, 
müsellah bir istilfi tehdidine göğüs 

rerecek kudrette olduğu şüphe gö
türmezse de bu tehdidin, filen vukua 
gelmiyeceği ümit olunmaktadır. Fa· 
kat, Niyuz Kronikl gazetesinin de de
diği gibi, Holanda iki muharip millet 
arasında bulunmak bedbahtlığına ma
ruzdur ve nazi istilasına uğrayıp uğ
ramıyacağı da sırf askeri mülahazala
ra bağlı bir keyfiyettir. 
''Hollanda'yı istila bi' cinayettir,, 

Deyli Herald diyor ki: 
"Holanda'nın istilfısı bir cinayet o

lacaktır . .Fakat nazi hükümeti, o ka -
dar çok cinayet işlemiştir ki, listeye 
bir tane daha ilavesinde tereddüt gös
termez. Muvaffakiyetli de olsa, bir is
tila, harp terazuanın müvazenesını 

bozmaz. Holanda sahili, Almanya'nın, 
Büyük Britanyaya yapacağı hava ta
aruzlarına bir tampon arazi şeklinde 
müfit olabilir. Fakat bu yeni silaha 
da göğüs germeğe amadeyiz. Alman
yanın Holandaya yapacağı taarruz, 
Hitlerizmin tam inhizamına kadar 
mücadele etmek hususundaki İngiliz
Fransız azmini takviyeden başka bir 
şeye yararnıyacaktır.,, 

Bu mahfiller bu p.yialara büyük 
bir ehemiyet atfetmediklerini göE.te • 
ren bir tavır takınıyor ve Almanya
nın daima en az beklenen yerden vur
duğunu tekrar ediyorlar. 

F ran .. z gazetelerinin yazıları 
Lucien Bourgues şöyle yazıyor: 
Holanda, bitaraflığını ihlal ettirmi

yecek ve asil ananesine sadık kala • Romtn - Türk ticaret 
caktır. Nazi matbuatının neşriyatına 

ve bilhassa İngiltere'ye hücum etmek 
üzere, Holanda'da deniz ve hava ilslc- * 
ri temini için Hitler tarafından hazır
landığı söylenen pllnlara bakılırsa, 
Holanda şimdi Belçika'dan daha faz
la tehd{de maruzdur. Belçika'nın teh
didine de sonra sıra geleceği a!ikar
dır. Manş'a doğru yürümek planının, 
ötedenberi Berlin erkanı harbiyesince 
takibeclilmckte olduğundan, Brük!!el· 
de hiç kimse şüphe etmemektdir. Kor
kutma usulleri bir başlangıçtan ibaret· 
tir. Berlin'de heyecan son haddini 
bulmuştur. 

Hollanda'nın cesareti 

Zonr;uldak'ta ilk defa kömiirü bulan Uzun Mehmet için bir tö
ren yapıldığını haber vernti§tik. Yukardahi resim, iibide 

etrafında yapılan töreni gösteriyor 

-5-"" 

Garp cephesinde 
(Başı 1 inci sayfada) 

manlar sağlam bir fransız mukavemet 
hattı karşısında kalmışlardır. Alman 
kıtaları önce pek az ilerliyebilmişler 
fakat inceden inceye hesap edilip her 
türlü ihtimale karşı hazırlanan ve ilk 
fransız hattından açılan ate§ mıntaka
ıına girmişlerdir. Ayni zamanda top
çu tarafınfüm kuvetli bir baraj ateşi 
açılmıştır. Muhaciınler oldukça ehem
miyetli zayiat verdikten sonra geri 
çekilmeğe mecbur kalmışlardır. 

Fransız aabah tebliği 
Paris, 11 a.a. - 11 teşrinisani sa

bah tebliği : 
Gece, cephede, faaliyet maisdut ol-

muştur. 

Ah,am tebliği 
Paris, 11 n.a. - 11 teşrinisani akıana 

tebliği: 
10 11 teşrinisani gecesi düşman tay

yareleri Fransa'nın şimal doğusu üze
rinde uçmuşlardır. Gündüz sükunet• 
le geçmi~tir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 11 a.a. - Tebliğ : 
Garp cephesinde hafif topçu ve k .. 

şif faaliyeti olmuştur. 
Bir fransız bağlı balonu bir alınan 

avcı tayyaresi tarafından düşürülmiif 
tür. 

Tehlike ifareti 
Faris, 11 a.a. - Sabah karşı 4,40 ta 

tehlike işareti verilmiştir. Saat 6 da 
tehlikenin zail olduğu halka ilan edil
miştir. 

Bir ingiliz tayyaresi tevkil 
edileli 

Amsterdam, 11 a.a. - Alman yanın 
liollandaya bir Ultimatom verdiği hak 
kında yabancı memleketlerde dolaşan 
tayialar Berlin'de ve La Haye'de tek
zip edilmektedir. 

Almanya taarruz edebilecek mi? 
Londra, 11 a.a. - Yorkshire Post 

gazetesinin askeri muharriri, alınanlar 
tarafından Holanda hududunda kay -
dedilen tahşidat hakkında verilen iza
hatı şilphe ve tereddütle karşılıyor ve 
diyor ki : 

Ordre gazetesinde Pertinaz, "İki 

asırdanberi ciddi bir harbe girme
yen" Holanda'nın cesaretini sitayişle 
y5.dettikten sonra, Fransa ile İngilte
re'nin, 1937 martında ve 1939 bidaye
tinde Belçika'ya garanti verdiklerini 
ve Holanda'ya yardım hususunda ara
larında anlaştıklarını hatırlatmakta -
dır. Fransız ve ingiliz erkanı harbiye
leri, hadiselerin neticesinde, hiç bir 
suretle ayrılmayacaklardır. Hiç bir 
şey tesadüfe bırakılmamıştır. 

Sovyetler ve Finlandiya arasında 

Brüksel, 11 a.a. - Bir İngiliz tay
yaresi diln fransız hududu civarında 
Coutrai mıntakasında yere inmiştir. 
Tayyare, müsadere edilmiş ve müret· 
tebatı tevkif edilmiştir. Tahkikatın 

verdiği netice, henüz mahlm değil

dir. Hadisenin bir pilotaj hatasından 
ileri geldiği zannedilmektedir. 

SaUihiyettar mahfillerde bir al
man tayyaresinin Belçika araziainde 
dil~ürtildüğilne dair dolaşan haberler, 
tekzip edilmektedir. 

Amerikan tebaasının vaziyeti 
Vaşington, 11 a.a. - Hariciye Na

zırı Hull, Hollanda ve Belçika'da bu
lunan Amerika mümessillerinin Ame
rikan tebaasını bu memleketleri terk
ctnıeğe davet ettiklerine dair dolap.n 
haberler hakkında hiç bir ıeY bilme
diğini söylemlttir. Mumailyeh, Ame
rikan diplomatlarına Vaşington'a sor
madan bu şekilde karar vermek sela
hiye.p 'llerilmemia-0lduawıu ilive et
mıştır. 

Alman kıtalarının laaliyeti 
Bern. 11 a.a. - La Haye'den Neue 

Zurcher Zeitung'a bildiriliyor: 
Beynelmilel vaziyet dolayısiyle dip 

lonıatik münasebetlerin aldığı şekil 
\'e Hollanda ile Belçika tarafından ya 
Pılan sulh teklifinin husule getirdiği 
tkiıler neticesinde bu iki memleket 
•nıniyet tedbirlerini takviye etmefe 
lcarar vermiılerdir. Belçika'da 600.000 
kiti ıilih altına alınmııtır. Bu iki 
hıemleketin hudutları civarında mü -
hitn •kert hareketler göze çarpmak
ildır. 

Alman kıtaları bu mıntakalarda bil
)'U)c bir faaliyet göstermekte ve Ren 
llehri üzerinde yeni köprüler kurmak
tadırlar. Hollanda'da bulunan alman 
tebaasından bazı kimselerin tevkifi 
dolayıaiyle husule gelen heyecan he
llUz yatıtmmnııtır. 

Belçika kabine•i mühim bir 
toplantı yaph 

BrUksel, 11 a.a. - Nazırlar, bu ak
~. B. Pierlot'nun riyasetinde bir top 
1•ntı yapmışlardır. Toplantı, 21 den 
&,7ce yarısını çeyrek geçeye kadar 
1~ttnüştür. İçtimada beynelmilel va
tıyet görilşülmiiştUr. Hiç bir tebliğ 
~~§redilmemiştir. Ve nazırlar, her 
tlirlü beyanattan imtina etmiştir. 
İçtimadan sonra, B. Pierlot, B. Spa· 

•le Ye general Denis husust bir görüş
ltıe Yapmışlardır. 

'1Lmanya' da mühim kararlar 
verildi 

~· norna, 11 a.a. - İtalyan gazeteleri, 
l'l.ıtlerin reisliğinde bir harp meclisi
d ın toplandığı ve bu mecliste fevkala
A.~ \rahim kararlar verildiği hakkında 
" tnanyadan gelen haberleri neşredi
"0tlar. 

S' ltaly2n matbuatı, Holanda ve Bel
t 

1ka:nın Almanya tarafından istiliisı 
ı:~lıkcsi üzerine haı;ıl olan beynelmi
k "l7iyetin inkişafını endi§e ile ta -
ıp etmektedir. 

lııı c,IZeteler, Lahey ve Brüksel'den a
ba;r haberlerin vahametini katiyeıı 
hı.ı ! lletrneksizin, Almanya . Holanda 

011r tıdunda vuku bulan ve bir holan
la~nın ölmesine sebep olan hadiseyi, 
da ey hükmetinin reımi tebligatını 
rılk~eşretmek suretiyle, tafsilatiylc 

etmektedirler. 

"Dilıman, 1914 plinım, Belçika mil 
dafaa hatlarından içtinap ederek da -
ha şimalden nüfuz edecek veçhile de -
ği§tirmiştir. 

Hücum lngiltere'ye müteveccih 

Albert kanalının teşkil ettiği stra
tejik engel ihmal .edilmemiştir, asma 
ldSprUler .... -purlarlll ceçllecektir. 

Leon Blum Populaire gazetesinde, 
Almanya'nın Holanda'ya taarruza ha
zırlandığı hiuedilmekte olduğunu 

söyliyerek Holanda arazisinin istil!
sı tehdidini sarahaten zikrettikten 
sonra şöyle yazıyor: Holanda'ya kar
şı yapılacak olan bir taarruzun haki
katta İngiltere'ye karşı yapılmış bir 
alman taarruzu olacağını anlamak için 
haritaya ~r cfJz atmak Hffdfr. Şura
sı şayanı dikkattir ki, Hitler, Münih'
te söylediği nutukta, Belçika - Holan
da tavassut teklifinden tecahill etmiş
tir. Bu nutuk, İngiltere'ye karşı da
ha ziyade şiddetlenen bir hilcumdur. 
Münib suykastinin son kurbanları da 
ha kaldırılmadan alman polisi ve pro
pagandası, bu suykasti ingiliz Enteli
cens servisine atfetti. 

Şimdiki Alman nazariyesi, bu ma
nevranın Belçika müdafaa hatlariyle 
Majino hattını arkadan zapta imkan 
vereceği merkezindedir. 

Hollanda'nın alacağı tedbirler 
Muharir bundan sonra Holanda 

topraklarının müdafaası için alınmış 
ve alınacak olan tedbirleri - iptida 
su altında bırakmak ve müteakiben de 
tahliye - eözden geçiriyor ve diyor 
ki : 

"İngiliz hava kuvetleri tarafından 
muntazaman yapılan iı;ıtikşaf uçuşları 
düşman memleketinin havadan harta
ıını tanzime imkan vermiştir. 

Bütün aakeri hedefler bu hartada 
göziikmektedir. Mazide bu neviden 
hiç bir harta hazırlanmış olmadığı gi
bi alınanlar aynı şeyi yapamamışlar

dır. Zira bütün teşebbüsleri akim kal
mıştır. 

Düşman İngiltere veya Fransa ü
urinde uçmıya teşebüs ettiği takdir
de iyi bir kabul görmiyecektir.,, 

Alman mahfilleri mütalea 
beyan etmiyorlar 

Brüksel, 11 a.a. - Hollanda ve Bel
çikaya karşı bir alman tehlikesine da
ir yabancı memleketlerde dolaşan şa· 
yialar hakkında selihiyettar alman 
mahfilleri, askeri vaziyet hakkında 
mütalea beyan etmenin kendilerine 
düşmediğini bildirmektedir. 

Meselenin aiyasi cephesine gelince, 
bu mahfiller, bir yıl evel yapılan ve 
Belçika ile Hollandanın bitaraflığına 
bizzat bu memleketler ve diğer muha
riplerin riayet etmeleri şartiyle Al -
manyanın da riayet edeceğine dair o
lan beyanata işaret etmektedirler. 
Almanya taarruza geçecek mi? 

Belçika ajansı diyor ki: 
"Bu eski beyanatı değiştiren yeni 

hiç bir vaziyet hadis olup olmadığı 

hakkındaki suale, mezkur mahfiller 
cevap vermekten kaçınmakta ve fakat 
bitaraflar ekonomik harpte bitaraflık
larını müdafaa etmedikleri ve bazı 
matbuatın hiikümetleri tarafından ka
bul edilen bitaraflığını bozmıya sai 
bulunduğu noktasında ısrar etmekte
dirler. 
Diğer taraftan umumiyetle iyi ma

lfımat alan alman mahfilleri, Führer'e 
en yakın şahsiyetlerin dahi Almanya
nın askeri projelerine vakıf olmadık
larını kaydediyorlar. 

Bu şahsiyetlec, ilk fırsatta İngilte· 
reye karşı büyük bir harekete geçile
ceğine kanidirler. 

Popüler gazetesi başmuharriri, bu 3 
müşahedenin, Holanda'ya, daha doğ
rusu Holanda tarikiyle İngiltere'ye 
yapılacak taarruzu haklı göstermeğe 
matuf bahaneler telakki edilmesi la -
zım geldiğini, söylüyor ve: zira, al -
man propagandası "İngiltere kadar 
ıerir" bir memlekete kartı yapılacak 
her hareketin meşru olduf"unu söyli
yecektir." diyor. 

Leon Blum, makalesini t(Syle bitiri
yor: 

Hadiselerin mıntaka silsilesini böy
lece takibedince Holanda'nın iıtiliaı, 
bugün, her zamandan daha çok muh
temel olduğu neticeıine varılır. Hit
ler, harbi, bu istikamette yapmağa ka
rar vermittir. Maamafih, Uç aydanbe
ri. hAdisat, Almanya'nın mukaddera
tını tek başına idare eden Hitler'in 
tahminlerine ve istimzaçlarına asla 
uygun çıkmamııtır. 

Alman • Belçika hududunda 
Brüksel, 11 a.a. - Eupen ile Aix -

la - Chapelle arasında münakallt bu 
sabah kesilmiştir. Eupen bölgesinden 
tramvayla Aix'e gitmek istiyen ame
le geri dönmiye mecbur kalmıtlardır. 
Buna mukabil Lakalamaine ile Aix 
arasındaki yol açık kalmııtır. 

Deniz ticaret mektebi 
talebeleri İzmir' de 
İzmir, 11 a.a. - Münakalat Veki · 

Jetine ait Balık gemisi ile denizlerde 
balık hakkında tetkikat yapan yüksek 
deniz ticaret mektebi talebelerinden 
12 kişilik bir kafile buraya gelmiştir. 

İzmir'de halk için 

dersaneler açıhyor 

Görüşmeler hôd gerginlik 
safhasından kurtuldu 

Deyli Heralcl'ın muhabiri öl<la 
Londra, 11 a.a. - Daily Herald ga

zeteıinin, Fransa'daki İngiliz ordusu 
nezdinde bulunan huıuıi muhabiri 
Thomas Darlow 6lmUştür. 

Helsinki' de hayat gittikçe normalleşiyor 
lngiliz tayyareleri Almanya 

üzerinde 
Londra, 11 a.a. - İngiliz hava ku

vetleri dün gece Almanyanın batı ~ 
nubu üzerinde istikşaf uıru!!ları yap
mışlardır. 

Roma, 11 a.a. -Stefani ajanaı bildiriyor: Helainki'den aelen ha
berlere göre Sovyetler Birliği - Finlandiya arasında henüz hiç bir 
anlatma elde edilememiş olmakla beraber müzakereler had ger
ginlik ıafhasından kurtulmuttur. 

Tayyareler bilhassa Stutgard. 
Mannhelm, Nurenberg şehirleri üze
rinde uçmu!lardır. 

Fransa' da 

Mütarekenin 

ylldönümü l~in 

tören yapıldı 
Paris, 11 a.a. - Mütarekenin yıldö

nümü, vaziyet dolayısiyle bu yıl mu
tat merasimle teait edilmemiştir. 

Bununla beraber, sembolik mahi -
yette bazı merasim yapılmıştır. 

Bu sabah meçhul askerin mezarı Ö· 

nünde milhim bir merasim yapılmıı 
ve merasime alman topraklarına ilk 
giren müfrezelerle gene cepheden 
celbcdilen bir ingiliz kıtaıı ve bir leh 
piyade müfrezesi de iştirak etmiştir. 

Biraz sonra B. Lebrun gelmit ve 
mezara muazzam bir çelenk koymuş· 
tur. 

B. Lebrun'ün nutku 
Mütarekenin yıldönilmil münasebe

tiyle Reiıicümhur B. Lebrun radyoda 
bir nutuk söyliyerek ezcümle demiı • 
tir ki: 

"FeHikete mSni olmak için her tey 
tecriibe edildi. Fransa tiddet usulleri
ne karşı uzlaşma arzusu ile mukabele 
etti ve barış uğrunda kendisine bey. 
nelmilel teveccühleri kaybettiren fe -
dakarlıklara muvafakat etti.,, 

B. Lebrun, memleketin, talihin fena 
darbeleri ihtimaline rağmen, nihai 
muvaffakiyet anını beklemek hususun 
daki azmini teyit eyledikten sonra söz 
!erini şu suretle bitirmiştir: 
"- Harp her şeyden önce bir kuvet 

meselesidir. Şimdi, kuvet bizimle be
raberdir. Zira ingiliz ve fransız impa 
ratorlukları dünyanın en kuvetli 
grupmanını teşkil etmektedir. 

Harp aynı zamanda m!nevi kuvet 
işidir. Zafer en astı en alicenap ve en 
insant harp hedeflerini tetviç edecek
tir.,, 

1 

Helıinki'de hayat gittikçe daha 
n.orm~l bir çehre almaktadır. Ünlver
sıtenın pek yakında açılacağı ümit e
dilmektedir. 

Bir Sovyet tavzihi 
Moskova, 11 a.a. - Tas ajansı, Sta-

j lini.ıı Finlandiya tarafından yapılan 
ıon ~vf:ıleri reddettiği hakkında in
glliz ~ynaklarından verilen haberi 
tekzip efmektedir. 

Tas ajansı diyor lı::i 

Bir tayyare üssüne dönmemiıtir. 

{ 

Göring Alman 
milletine sabır 

tavsiye ediyor 
Finlandiyalılar aon tavizde bulun- Amıterdam, 11 a.a. - Göring bu• 

mamıılardır ve buna binaen Stalin de gUn alman milletine sabır tavsiye c
mevcut olmıyan teklifleri reddetmiı den bir beyanname neşretmiştir. Mü
değildir. nihsuykastından sonra böyle bir hitap 

Hakikju şudur ki, finlandiyalıla: manalı görülmektedir. 
sovyet tekliflerini kabul etmemekle Mareıal alman milletinin şikayeti 
kalmıyor, bilakia itilaf iirizliklerini için bazı ciddi sebepler olduğunu tes
artırıyorlar. Bu suretle Leningrat !im ediyor ve diyor ki : 
karıısında bulunan Finlandiya kıtaa- "Hila tenkide vesile veren şey, va
tı geçenlerde iki üç fırka iken timdi tandaılann iaşesini teminle mükellef 
y~di fırka~a baliğ olmuştur ki, bu va- olan idareler ile olan münasebetler
zıyet bahaı geçen itilcifgirizliğin bir dir. Bu hususta bilhassa vesika ve ta· 
delilidir. yinat meselesinde en küçük ihtilaflar 
Go".J:--ı d dan dahi içtinap edilmesini arzu ede-• ....,..,nae' ne .zaman evam 

edecek? rim . ., 
S Mareşal bu mevzuda bütün dünya-

tokholm, 11 a.a. - Moskovada bu- 'k"' ı · 1 b. d i ı yı §ı cayet erıy e ızar e en ezel mu-
unan Finlandiya maliye · nazırı Tan- terizlere bücfun etmekte, bunları tec-
~~r telefonla İsveç gazetelerine verdi- ziye ettiğini ve fakat icabında daha 
gı beyanatta Sovyet hükürnetiyle ya· şiddetle tecziye edeceğini bildirmek
pılan dünkü temaslarda yalnız yazılı tedir. 
t~bligat teati edildiğini tasrih etmiş- Mareşal dahili cephenin kuvetinin 
tır. Müteakip görüşmelerin tarihi tes- gündelik hayatta da kendisini göstcr
bit ediJmemi•tir . 

..,... :ıı mesi lüzumunu ehemiyetle kaydet. 
·ı mekte ve bu kuvetin geçici zorluklar-

K Ü (Ü K O 1 J ff A 8 f R L f R dan daha kudretli olması icap edece-

~--------·----- ğini bildirmektedir. 
. X Paris, - İn~iliz dominyonlan ve Hin

d!stan dele~eleri bu(iin umumi karargiha 
~tmiıler ve baıkumandan Gamlen tara • 
fmdan harp vaziyeti hakkında verilen i:ıa
hau dinlenıiılerdir. 

X Mosk0V4. - Moskova mahkemeıi 
çarlık idaresinde polis memurluğu yap • 
mış olan Borissof isminde birini on sene 
hapse ve bet ıene medeni hukuktan mah
ı:ım olmıya mahkUm etmi:ıtir. Kendisi vak 
tıyle aovyet ihtllllcllerini çar h!ikümetine 
ihbar etmlı olmakta suçludur. 

X Santa • Monica, - 1rak hüklimeti ı 
milyon dolar kıymetinde 15 hafif bo'm
bardrman tayyaresi sipariı etmiştir. 

XVqington, - Hariciye nazırı Hull, 
matbuata beyanatta bulunarak amerikan 
pamuiunun Hindiıtan 15.stikleriyle mil • 
badele edilmekte olması dolayısiyle bun • 
lann nakli itlerini tanzim etmek !izere 
Amerika ile İngiltere ara11nda müzake· 
reler cereyan ettiiini söylcmİitİr. 

XBudapeıte, - Royter: Burada öğ're-

A .denizde frrflna 
İzmir, l 1 a.a.-Ege denizi ile Akde

nizde fırtına devam etmektedir. Li • 
manlar arasında işleyen küçük vapur
lar seferlerini müşkülatla yapabilmek 
tedir. Eevelki gün Karaburuna hare
ket eden Uşak vapuru Focaya i1tica
ya mecbur kalmıştır. 

Dahiliye V ckiiletinin hnzırladığr 
kanun projeleri 

Dahiliye Vekaleti, belediyelerimiz için 
tcıkillt kanunu ile belediye memurlanrun 
tckaütlüklcri hakkında ikı 4.anun projesi 
hazırlıımıya başlamıwtır, 

•tn l<eza İtalyan gazeteleri, ingiliz ve 
ter~rikan vatanda;larının Holandayı 
l{oı e da·.-:t edildiklerini de kayıt ve 
nUo;l an~a ıle Bclçik;ı orasındaki tcsa· 
tıın e bılha sa işaret ederek istila pli· 
ren 

1

~ ıs. te\rinisani tarihinden itiba
ltJce ~tbık edileceği hakkında bitaraf 

rı mahfillerden alınan mütaleala
. orıar. 

Mezkur mnhfiller, bu malümatsızlık 
dolayısiyle, muhtelif telaş verici şayi· 
aları hedefi bitaraflar nezdinde Al
manyayı zemmetmeye matuf bir sinir 
barbi olarak tavaif etmektedirler. 

İzmir, 11 a.a. - Halkevi tarafından lngiltere'Je mera•im yapıimaJı 
şehrin muhtelif mıntakalarında halk Londra, 11 a.a. - 20 senedenberi 
dersaneleri açılmasına ve okuyı.ip yaz- ilk defa olarak mütarekenin yıldön
ma bilmiyen yurttqlara okuyup yu- mü merasimi yapılmamııtır. Bununla 
ma öğretilmeaine karar verilml§tlr. beraber meçhul askerin mezarına çe
Bu fakir yurttqların ders maarafları lenkler konmuı .e marepl Foch'un 
halkcvl tarafaadln ._ j»JY1111Aklu. heJ.bli önUnde taahürat ppıhmıtır. 

n~ldlğine. göre, Nitra Slovakiada eski çek Gainrırd rrıe kur varunı Be·ıc·ı:le sııtmak 
hukllmetı heubına bir suykut tertip et- niyetinde oldu unu b.l ırm t r 
~ekten ıuçlu ~ir kaç ki•I tevkif eıiil:niı- XMoıkova, - C."Cç en 17 ~ 'n~nda J."llpı
tır. Yeni .t~v~ıfat J'•Prlmııtır. ~unlar a - j lan umumi tırrir nüfıu ne!icc de sab t 
raımda bırı lıderlerden olma~ uzerc Bra- olmuıtur ki, SovycHer rlı n 11 nııfusu 
tlılavanm mUhi mtabılyetlen de bulun •

1 
170 milyon 467 b'n-1 r nu 11 1 m iyon 

maıX~ ,., ~ 5155 blnı erkek vt ~ mılyou ııuJ binı ka • 
-••tlle - -'7 oa Flbat&D -
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An karo Borsası 
11 İkinciteşrin 1939 fiyatlar 

ÇEKLER 

Londra 
Nevyork 
Paris 
Milano 
Cenevre 
Amsterdam 
Beri in 
Brüksel 
Atina 
Sof ya 
Prag 
Madrid 
Va1i)ovn 
Badapeşte 
Bükreş 
Belgrad 
Yokoham:ı 
Stokholm 
Moskova 

Açılıs 

5,24 
130.025 

2.95375 
6.895 

29.315 
69.495 

21.2575 
0.97 
1.6375 

13.1825 

24.41 
0.935 
2.495 

31.9675 
31.19 

l~apanış 

5.24 
130.36 

2.96875 
6.895 

29.27 
495 

21.2575 
0.97 
1.6375 

13.1825 

24.41 
0.935 
2.495 

31.9675 
31,19 

Esham ve tahvilnt 
C. Merkeı: 
Bankası 110.- 111.50 

( Pesin ) 

Not - Hizalarrnda rakam bu· 
lunmıyan dövizler için fiyat 
tescil edilmemiştir. 

~~====================~~ 

Yataklık pamuk 

alınacak 

D. DEMlRYOLLARI O + 000 - O + 524 arasında yapılacak tiyle eksiltmiye konulmasına karar 1 ay müddetle pazarlığa bırakılmıştır. 
16872,80 lira keşif bedelli inşaatın ka- verilmiştir. lsteklilerin Iluluncak belecliyesi11e 
palı zarf usuliyle yapılan eksiltmesin- 2 - Eksiltme l. 12. 939 cuma günü müracaatları ilan olunur.(5646) 155JJ 

~~emuriyet İmtihanları de teklifler muvafık görülmediğinden saat {15) te vilayet daimi encümen 
M. M. Vekaleti Satın Alma Ko- 20.11.1939 pazartesi günü saat 14,30 .ı odasında toplanacak eksiltme komis-

misyonundnn : hakkında kadar pazarlığa konulmuştur. yonunca yapılacaktır. tesisatı Elektrik 
Deher kilosuna tahmin edilen fiyatı 48 _ .. _ İsteklilerin evelki şartlar dairesin- 3 - Eksiltmiye girebilmek için is- Nazilli Bclediyeııindcn : 

kuruş olan 50.000 kilo yataklık pamuk pa- - - D. D. Yolları Umum Mudurlu- de vı'layet daı'mı· encümenı'ne mu" raca- ki' . 12 12 o39 'h' 1 l zarlıkla satın alıcııcaktır. Pazarlığı: 17-11 _ d te • ının 1125 lira muvakkat tenıinat . -~ tarı ıne rast ayan sa ı gü· 
~39 cu?D:ı günü sa.et ıı detlir. Kati temi=tı gun en : . . atları. (8994) (5611) 1558i vermesi, bundıın başka eksiltme gü· nü saat 14 de Nazilli belediye ihaio 
.">600 lıra olup şartnamesi komisyonda gö- 16. 10. 939 tarıhınde Ankara, İs- • nünden en az sekiz gün evel vilayete encümeninde eksiltme komisyon oda· 
rülür. Taliplerin. muayyen giinde M.M.V. j tanbul ve İzmirde yapılan imtihanlar 1 nŞaat mÜnakaSaSI müracaat ederek ibraz edecği fenni sında 42318 lira 84 kuruş bedeli kesifli 
satın alma (~~!,"9ı)syonunda bulunmalalr5ı7. 95 neticesinde tam numaranın 2/3 nis- ~ 

ox-.1 Zonguldak Cümhuriyet Müddei- ve mali referanıı mukabili ehliyet ve- nafıa vekaletince musaddak Nazilli 
betinde not alanların isimleri yukarı- 'k k · d 1 1 k b ı k 'k L-k { umumiliğindcn : sı ası omısyonun an a aca darı vesi- asa ası e e trı şeuÇ e ve trans or • 
da yazılı yerlerde istasyon ilan ma- Zonguldak vil~yeti içinde Bartın kayı ibraz. etm.eleri şarttır. matör ve tesisatı 2490 sayılı kanun hil· 
hallerine asılmıştır. 4 B ı ı ı· 1 · ·· k 1 f · ı kasabasında yapılmakta olan ceza evi- - u ı!ie aıt şartname er ve evrak c ım erıne gore apa ı zar usulıy ( 

Bunlar arasından münhal nisbe· N f "'d"' ı· nin 26886 lira 47 kuruc keşif bedelli .~ .~a ":u. ur liğünden bedelsiz olarak eksiltmeye konmuştur. 
tinde ikinci bir şifahi tefrik imtihanı s I b 1 (9367/ M · · M. M. V. Oc!l!z Lcvnız S3tın Al- ikmali innaatı işi vahidi fiat esaviyle goru e ı ır. 5823) 15799 uvakkat temınnt mıktan 3173 lira 
yapılmal: üzere 20. l 1. 939 tarihinde x 

ma Komisyonundan : muhammen miktarlar üzerinden kapa- 91 kuruştur. 
1 - Tahmin edılen be eli (120.768) li- ~ı:.ağt lO ~a Ankaratda zat işi erit müdür- Jı zarf usuliyle eksiltmeye konulmuş- ffapa!I zarf USUfil!fe Fenni şartnameleri, proje, ketif hü• 

ra olan (120.000) k lo d"ya ının 28 - Ü üne, zmir ve stanbulda zmir ve 1 tasası ile buna müteferri diğer evrak 
2 nci tc .• 939 tarıhı ıe r 5tlıy .. :ı salı g ... mi Sirkeci isletme müdürlüklerine müra tur. Eksiltmesi 20-11-939 pazartesi gü-
saat 14 :o tla k .. pah zarfla c' sıltmesı yn . , caat etmeleri ilan olunur (5818) nü saat 1 l de Zonguldak Ciimhuriyet Cksiltme iJ~nJ 6 lira mukabilinde Na.zilli belediyesi 
pılaca ttır · ··dd · ·1· · d ı ı k mulıaEebeııinden alınabilir. 

2 - ilk temin tt (7288) lira (40) kuruş 15798 mu eıumumı ığın e top anca c e . Trıı.b:o:ı:ııı Vilayeti Dnimi Eniirne· İsteklilerin teklif mektupları en as 
olup ., rtname 1 her r. n Kisınıııa ntla 1 siltme komisyonu tarafından yapıla · :ıin .. en : 
bulunan ko:n.ı;yoncıan (t.JO kuru~ b'd-.:l caktır. Eksiltme şartnıımesi ve buna . 30 bin liralık bu işe benzer iş yaptık• 
mukabilinde alınabilır. P. T. VE T. "AÜDÜRLUr.U .. f · ı· . k ,., ld k N .ı. - .t!.Ksıltn:e:;·e konulan iş : '"frab- Jarına dc.ir nafıa idaresinden almış ol• 3 _ İste' rıer'n 2493 5 yılı kanunun ta- ıl'ı u mute errı c ıgcr evra ~ongu a • a- , 

f .. d .. 1 .. - .. d .. 1 · t ··rıı zon - -.ız.: ı:..ıııu yc.:ıuu.uı .ı. t + 8.50 - duğu vesikalara istir1aden ihale tari • 
rifatı dahilinde tt>nzim edecek eri kap2h ıa mu ur ugun e ve cum mrıye mu ' "7 O k . 
teklif mektuplnrını en geç belli gun ve 250 maia telefonu ahn:ıcak deiumumilik kaleminde görülebilir ... k 1-+: o o ııomei.1·eıermue o..:z. !tor - hinden 8 gün evci alınmış ehliyet v• 
saatten bir saat cvelıne kad:ır komisyon Muvakat teminat 2017 liradır. Eksilt-

1 
u UK ınşaatı ve

1 
şose esaslı tamıri, 939 yılına ait ticaret odası vesikaları-

ba~kanlı ına makbuz muı.ııb lindc ve.ı:.1c- P. T. 1. Um~tm Müdürlüğünden: topru ayagı tan mm. nı havi zarflarını 12.12.939 salı günA 
leri. (9247-5778) 1S7!14 l) İdare ihtiy<:cı ı'rı'n 250 adet masa meye girmek isteyenlerin ihale gii- ~ .. .,.1 b~ .. eıı· (?7 ,~,4) :s •• d · · · · 0 "s' --- - ~ lira (34) kuruır saat 14 de kadar Nazilli belediye en-

tcleform knp"lı z"rfla ek·e:ı'ltmeye çı· m.n en en az sckız gün evel bır ıstı- 1 .. .. - tur cümenine gelmeleri, Uizımdır. 
LEV'AZlıu An~"1P.Ll"'"l 1 k. rılmı<:tır. 1a ile Zonguld;11

t vil5.yetine mürtca • · B . . nı ın ., u -ı ı. - u ı~e aıd şartruımeler ve ev- (8998/5651) 15601 
----~---..... ----~.-...- 2) _ Luh'Imır.en bedel (i5CO), mu- ::ıt ederek şhndive ltad'lr en az 2onoo .-ak .,.uı:l.ııuır. 

Sade yağı alınacak 

Al. ,...,, I · Jl"il~c~ (,.. vt't!:at teminnt (562,5) lira olup ek- lira ke~if bedelli bu ~ibi inşaatı bir d'! 1 Elektrik tesisatı ................................................... _.. na "' u 1 ~ \ıj ı\. fac!:ı '!?.P. nııs oldukl:ırını iııpat ederek A - E.:s ı tme ş:u tnaınesi 

' 

~"' siltm-:si, 21 ikinci teşrin c::3g sah gü- • ~ "' " l · · 1 B ı d 
Bir gün (cehennem) in başı- f Anknra Levazım Anıi:-!iği Satın nıi saat (16) da Ank.ırn"da P. T. T. vesika ibrnz en=p vi15vet rna~amın<lan Cu - ıN•1 ·ı;_avc ~ proJesı Turgut u e ediyc Riyasetin enı 

.. ·· d k 1 - t Al K · d Jınmıoı. mu"tc .. hhitlik ebliuet "esı'ka _ - aua ı:;;ı ~rı genel şartnamesi 1- Turgutlu şehrinin elektrik ~ .. 
mızın ustun e ·apı arını açtıgı- ı ı ma omıayonun an umur:ı mt: liJrlıH btr•aı;ır.~·n;,;i satın cıl· .,. " J • D ·r · 

- • 11\yı.e tı'care ... 0 ,'.,..,_·.nd.,n hu "ıl 'ıtı'nde - e~v•) t:! tıır.ıoiye, şose ve kar s:ıtı ve yedek motor ve dinamo guru • nı, elleri, kolları bt'ğlı seyretme- i Sarık~mış garnızo.ıuı :ot 1 lcit.: rin 929 ma komisyonunda yapılacal:tır. - - J • • • 'd , • 
. . .. .. : 'da.n eylul 940 tHıhıne l:adıır ıl ... } cı cıa:ı •3) _ İstcl·.l•.te~. muva,ı.k,,t temı'n:ot alınmt') vesik::ı ve teminatları ile birlik gır ınşaata nı .e,mı ş.ırtname bunun ( Santıral binası ile iki adet 

ı mek ıçın, bu tun varımızm vo- •• • ı arpa miktarı a t!ıd dır. $-rı'ı ·~ içM - - ı.• H 8 · ş tn h ·ı k · b. h · 1--"-
: J ... • b •e tekl•,'f m~ı-.tupl-ır•nı ='rt•ı-· ... i\ eks;.ıc ı::. - usu ı ar ame mu nvvı e mer ezı ınası arıç o mAA •f guw k ··ı ld w .. ı 600 ton arpa ıılın"cav;t r. ~ a. ın n L> •delı 3, rr.1 ;: ~z veya b-:ınlra temın<ıt mı:ktu- - - "' . 

muzun u o ugunu gormc- :. bin lı·r-.. ı"lk te ınaıı z .. o 1 u • '. 1 ' . ...e ··c 1 .. 1~ ... ıc k ... n •nu .. •ln ...... ı,;,.._u .. m"':-1 . F - Silsilei fıat, cet\i.:li, hlilasai üzere ) (134.923) lira (40) kuruşluk 
olıy e kcnu.ıı vt.s~ıki ve te,.lıfi •tuh· "' • ·•·A " ., "~ i mek için (Fitre)lerimizi gökle- J mesi 15-11-939 ça ş nLa , • 1 . f 5 ·icsine r;örc ihale s:ıa•in1~n hir .,3 • keşif cetveli kcııfi üzerinden 8 • 11 - 939 tarihinden : - ı· . • mıntaka satııı nır.ıa ko >O ı :ıa : te ıı '='!' 1 ,.a. arını o p;•irı ·na• ' ) c• ·• a. ı: • 'b ) .. "dd le k ı i re armagan etme ıyız. i ı:ar•ı;. yapılar ,ı.ur. Za lı r m ıı ı :: ,r1ar r.l.!ıla.r l:omsi} ona ve:ecck:er- "'V"li oı;ın rı-ıııt ona k-~-:ır m-:11<buz !'Yl\1- Li - Grfüik ıh aren (45 gun mu et ve apa ı 

"'"'"""" ...................... - •••• ,.,.,.,.,. atten bir ı:a t eve! kom J l , • ,• 1 ,,. dir ~<ııJ:ıindc komisyon rı:;sJ:ı:'.ine- .,..r.,.,... lvtcycnler Genel §Z.rtnr.~e ve şose zarf usuli ile eksiltmeye konulınuıtur. 
lacal:tır. Şartn:ıme ve ev r ·r c .>rd ı 11 ı 4) S_ ort"~m-ıftr. A.nl.·arnd"' P. T. T. !eri il?rı 01 , 1.,ur. ("O' 9 .f-'i'i2) 15502 ve köprüler şartna;n::si hariç olmak 

1 

2- Eksiltme Turgutlu belediye bi • 

Mesut bir nikôh 
Üsteğmen B. Cemal Ertan'la İktı-

6at Vekaleti teftiş heyeti memurların
dan Bayan MünC'l.'Ver İmre'nin ni
kahları Ankara belediye salonunda 
alın seckin bir davetli kalabalığı hu
zurunda yapılmıştır. Genç evlileri 
tebrik eder, saadetler dileriz. 

ZIRAA T VEKALETİ 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

ahnatak 
Ziraat Veknletinden 

Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 
lı zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 
det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
30 adet Diksharo satın alınacaktır. 

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

2 - İhale 14 birinci k§nun perşem 
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 67 5,15 adet 
6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

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

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona 1.·errneleri ve 
s:ıat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 
zır bulunmaları (4963) 15148 

-9'.=--"·-------------
""H.LI MÜDAFAA 

tekmil garniı:onları da mı:ı.c:ıtt.ır. Her ' • .. - " ·· d' d hT d "t kk"l bel d' d 
cün cortilcbilir. (S5.SO) l! .ı2:i Jev zun, htanl;u. ıla P. T. T. levazım D. I uzcre ığer evrakı (150) kuruş bedel nası n ı ın e mu eşe ı e ıye a• 

ıze tesisat~ m:.ıhahilinde Ncfiadan alabilirler. İs- imi encümeninde 22 - 12 - 939 tarihine t lohut allnacok ayniyat şubesi miicliirliiklerinden be· 
del!!iz olarak verilecektir. (5659) 156S8 Mardin Belediyesinden : teyenler Genel şartname ve şose köp- rastlayan cuma günü saat (15) de ya• 

Anknra Leva •. ım Amirliği Satın 
Alma Komisyonundan : 

l - 100 to.ı r.ohudun ka; ~lı :ı:r.rıla ek
siltmesi Zl-11-939 saat 15 de Ankara LV. 
amirlır;i satın alma ltom'syoı:ıun~a Y" rı · 
lacal.~ır. 

2 - Mu' amrrcl' be leli lCiOOO lira ill: 
temin tı 7500 lira 'ır. Şartname ve ııumu • 
nesı kora:syonda gorıilür. içınde ka uııi ve 
ticaret odası ve ikaları da bll!u-an tc1,: f 
mektuplarının ı;aat 14 e k dar l.omisyona 
veril'1lesi. (5615) 15588 

Sığır eti alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komiayonundnn : 
l - Ödemisin 6'1800 kilo kcsilmls eıihr 

eti kapalı zarfla eksiltmeye konmuıtur, !
halesi 20.-11-939 pazartesi gunü saat 11 de 
yapılacaktır. Umum tahmin tutarı 1552 lİ· 
ra olup ilk teminatı 1166 liradır. Şartname
si her giin komisyonda görulebilir. İstel:ll
ler 2490 sayılı kanunun 2 ve 3. maddele
rinde yazılı vesikalarla birlikte teklif ve 
teminat mektuplarını ihale saatınd3n bir 
saat cveline kadar İT.r:ıir Bornova askeri 
satın a'm:ı komisyonuna vermeleri. 

(5633) 1SS92 

Kuru ot alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Sntın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Komutanlık birlikleri ihtiyacı için 

şerait ve evsafı dahilinde 742000 kilo ku· 
ru ot kapalı zarf usuliyle satrn alınacak -
tır. !halesi 20-11-939 pazartesi gilnü &aat 
ı ı de yapıl:ıcaktır. 

2 - Muhammen bedeli 19663 liradır. 
tık teminatı 1474 lira 73 kuruştur. İstek
lilerin ilk teminat makbuz veya mektup · 
lariyle teklif mektuplarını ihale günü ihale 
saatından bir saat eveline kadar Fındıklı -
da komutanlık satrn alma komisyonuna 
verme!er', (56~3) 1S597 

Arpa alınacak 
Ankara Levnzım Amirliği Sntm 

Alma Komisyonundnn: 
1 - Kaızman h:ıyvanat ihtiyacı için a

lınacak olım 500 ton arpıya teklıf edılen 
(iyat pahalı görilldüğilnd,.n yeniden ve ka· 

1 - Belediyenin mevcut elektrik ruler ~artnamesini bedelsiz görebi • pılacaktır. 
santralına 120 ita 130 hc}•g;r ve 110 lirler. 3- Bu işe ait evraklar : 

D. DE! İZYOLLAIU kiloı.·at takatte IJir Dizel elektrik gu- S - El..siltıne 30·11-939 tarihinde A- Eksiltme şartnamesi, 
--·- ,.__ rubıınun tesis ve il"ivesi 2490 tııyılı ar peışembe gUnü saat (15) de Trabzon B- Mukavelename sureti, 

IV'\Q~Ot ahnacak tırına, eksiltme ve ih~te irnnıınu mu· da Vil~yct makammda toplanacak cla. C- Bayındırlık işleri genel ~rtn:ı· 
Devlet Limanları 1çlctın~ Umt~m cibince (12061) lira (fO) kııruş Jı ... deli imi Encümende yapılacaktır. mesi, 

k 'fi k 4 - El:siltme kapalı zarf usuli1e ya D- Nafia Vekaleti yapı i~leri umu• MiidlirWfündcn : C!;I e ve apalı zarf usullyle ikinci A f • . 
Pılacaktır. mı cnnı şartnamesı, 

lclare vamtakrı için 35'.l ila 450 ton defa olarak eksiltmeye konıtlmuştur. E- 1eı A 
5 - E1-siltmeye ~irebilmek için is- .ı- ususı şartname, 

mazot kapalı zarf uı;uliy?e eksiltmeye 2 - E'>siltme 25·11-9:;9 cumartesi ~ F- Fenni şnrtnarne, 
konulmcçtur. Muhammen bedeli 32940 gi.inü saat 10 da bc1ediye dairesinde teklilerin (Z046) lira muvakkat temi- G- Ke ifname, 
lira ve muva!ckat teminatı 24i0 lira el- toplana::ak beled:ye encümeni tara- nat vermesi, bundan başka a~ağıdaki H- Projeler. 
1i kuruştur. fından yapılacal:tır. \•esikal<:rı haiz olup gö&termesi lazım Bu evrak (675) kun&§ muJuıUJtndıe 

İhaksi 17-11-939 tarihine raslıyan 3 - Bu işe girmek istiyenler (904) da. Turgutlu, Maniıo.a belediye reielllde • 
cuma günü saat 15 te Galata rıhtımın- lira (61) kuruş muvakkat teminatla Ticaret o<lası vesikası, teminat mek- rindcn tedarik edilebilir. 
dakl umum MüdürlUk binasında ~op- kanunun tayin ettP"•i ve "nrtnamede tup veya mnkbuzu ve Trabıon Vita - B · • -Lt....-.. 1 ~ .~ & .. 4- u ışe aıt mu~ h lrt 
lanan SatınaJma komisyonunda yapı· yazılı VCSikCl art aynı gün S<:.at 0 ı· l" etinMn alacağı ehliyet; YHlka•• mik ı 7~7) llraclır. 
lacaktır. Bu husustaki şartnaır:e 165 za kadar belediye reisliğine vermeleri 6 - Teklif mektupları yukarıda 3 5- İstek1ilerin 939 sene.shıo ah tı1 • 
kuruş mukabilinde sözü geçen komis- lazımdır. üncü maddede yaıı:ılı saatten bir saat caret odası vesiknsı ile t.-ninat mek • 
yondan alınabilir. (8957 - 5608) 4 - İstekliler eksiltme şartnamesi eveline kadar vilayet d;ıimi Encüme- tubunu ve bu işi yapabit..line dalır 

15562 ve projeleri Mardin belediyesinde gö- nine getirilerek eksiltme komisyonu Manisa vilayetinden alecıalı .........,.. 
---------------- receklcri gibi parasız olarak suretle- reisliğine makbuz mukabilinde verile ve istekli yükaek elektrik mGhelutial 

rini de alabilirler. ccktir. Posta ile gönderilecek mektup olmadığı takdirde yiik9ek elektrik •ti-
OKULLAR 

Matra ah nacak. 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o -

kurlar için 771 tane matra açık eksilt -
meye konrnu~tur. Eksiltme 28 . 2. teş. -
939 salı günü saat 15 de Anltarada harp 
okulu binasında müteşekkil komisyonda 
yapılacaktır. 

2 - Muhammen bcaeli 1542 lira ve ilk 
teminatı 116 liradır. Şartnamesi her gün 
Ankarnda mezktlr komisyondan ve 1stan
bulda İstanbul levazım imirlifi satın al
ma komisyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname
sinde yazılı vesaik ve ilk teminat mek • 
tup veya makbuzları belli giın ve saatte 
komisyonda bulundurmaları. 

(5816) 15796 

Manevra sandığı ahnacak 

5 - İhale gi.inü saat dokuzdan son- ların nihayet 3 ncil maddede yazılı sa hendisinin mesuliyete iştirllri fM"iyle 
ra gelecek teklifler ponta gecikmesi ate kadar gelmiş olması ve dıf zarfın işi yapacağına dair olan notıer Heetfl.. 
olsa dahi kabul edilmez. {9011-5653) mühür mumu ile iyice kapatılmıı ol- ni dış zarfa koymaları lbt.mdu. 

15603 ması lazımdır. 6- İsteklilerin teklif mektıaplanna 

1 k Postada olacak gecikmeler kabul 22 - 12 - 939 tarihine reeda,..ı -
nşaat mÜna OSaSI edilemez. (9390 / 5863) 15802 günli ~t (14) de kadar Turgwtt.l be-

latanbul P. T. T. Müdürlüğün- lediye reisliğine malrbua ~ 
den : Bir lokomobil alınacak vcrmeteri ve yahut ayni ıRn .e .,..ı 

1. 11. 939 çarşamba saat 15 tc ka- saate kadar varacak tekilde poet.a ile 
palı zarf usuliyle eksiltmesi mukar- Sam$UD Belediye Riyasetinden: gönckrmelerl lbımdır. Poetaa ftkl 
rer R. Hisar P. T. T. merkez binası Samsun elektrik santralı için 300 teahhör kabul edilmN. 
inşaatı ic;in toplanan komisyona, ke- beygir kuvetinde bir adet yeni loko- (9253/5775) 15718 

şif ve şartnameleri dahilinde müraca- mobil mübayaa edilecektir. 
at eden olmadığından kanunun 40 ın· 1 - İhale: 30. 11. 939 perşembe gü
cı maddesi mucibince bu iş yeniden nü saat 15 te belediye daimi encüme
ve kaplı zarf usuliyle eksiltmiye ko . ni huzurunda kapalı zarf usuliyle ya

İnşaat mü na kasası 

nulmuştur. Eksiltme 29. 11. 939 çar- pılacktır. 
şamba saat 15,30 da B. postahane bi- 2 - Mueammen bedel: 17200 lira-
nası birinci katta P. T. T. müdürlüğü dır. 

palı zarfla münakasaya çıkarılmı~tır. Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 
2 - Tahmin edilen bedel 30000 Jıra ve 

odasında toplan'!cak alım satım ko- 3 - Muvakkat teminat: 1290 lira-
misyonunda yapılacaktır. dır. 

Turgutlu Belediye Riyasetinclcmı 
1- Turgutlu şehrinin elektrik ıan

tıral binası ile iki adet muhavvile mer 
kezi binası inşaatı (22360) lira (80) 
kuruş keşfi üzerinden kapalı zarf uıu· 
liyle eksiltmeye konulmuştur. 

ilk tem;natı 2250 liradır. Komisyonundan : 
3 - İh"''C''Si 24-11-93'" cuma ı;üııü E:aat 1 - Harp okulundan ıubay çıkacak o-

'0 da Karııkösede mıntakn satm alma ko kurlar için 771 adet manevra sandığı ka • 
m yonım 'a yapılacaktır. palı zarfla eksiltmeye konmuştur. 

4 - İste'•l'l .. ~in tc'·li( met:tupl:ırını i . Eksiltme 28 • 2. tcş, • 939 salı günü sa.-
hale saat:n.!L'ln bir t::ı.at eveline kadr ko- at 11 de Ankarada harp okulu binasmda 

Keşif bedeli 21405 lira 16 kuruş, 4 - İhale, 2490 sayılı kanun hüküm 
muvakkat teminat 1605 lira 39 ku- leri dairesinde yapılacaktır. 
ruştur. 5 - Teklif mektupları ihale saa-

lsteklilerin mukavele, eksiltme ha- tinden bir saat evel belediye riyaseti· 
yındırlık işleri genel, hususi ve fenni ne verilmiş olmalıdır. 

2- Eksiltme Turgutlu belediye bi· 
nası dahilinde müteşekkil belediye en• 
ciimeninde 22 - 11 - 939 tarihine rast• 
layan çarşamba günü saat (15) de ya
pılacaktır. 

m· 1011 tes!ım etm olmalan lazımdır. mütevekkil komisyonda yapılacaktır. 
, .. 1 ı 5 - Şartname ve evsafı kolordunun tek· 2 - Muhammen bedeli 5782 lira 50 ku-

e~İI ' VI'\ 1i;;1 ya~lar aıtna~Bk{ 1 mil carni::cnunda mevcut ve aynıdır. Her ru,tur. 1lk teminatı 434 liradır. 
şartnameleri proje ke~if hüHisasiyle 6 - Daha fazla mali'ımat almak ve 
buna müteferri diğer evrakı lOi ku· gerekli evrakı görmek istiyenler Sam 
ruş mukabilinde almak ve muvakkat sun belediyesi elektrik işletme müdür 

3- Bu işe ait evrak şunlardır : J 
A- Eksiltme şartnamesi, 

•h yer e ve r.er z:ı:-rn 150 ku:ıış mukabilin· Şartnamesi her gün Ankarada mezkur 
• , · • · "•kl:'lir. (5732) 15685 komhıv~ııda ve İstıınbulda İstanbul le -

M. iV!. Ve!tA.lctı S:ltın Almc Ko 

1 

p• • ıs 1 vazırıt ·.ııirlifi saun alma komisyonunda 
rr· ;-onunclü1: ri11Ç a ·nnacaK göruıcbılir. 

,_ t ,_ · c!"'e., ('yatı (59'0) ll- 3 - Eksiltmeye girc-eeklerin ~rtname • 
.-.rpsı'1e ı·ımnc ı • ~ . L A ·ı·-·5 'd l 'k ilk . k r:ı 11 : 20 to 1 ben 800 k:!o ınce ya·. 1 Ankara cvnzım mır ıgı atm sın e yazı ı vesaı ve ~emın~t me • 

f:. 0 k:lo ı.. 1 ya . 4, •: 0 ulvalin. 2Ci> • 1 ..,, Komisvonundnn : tup veya ma~bu~larını havı te~lıf mek • 
• k'l 2CO • 1 · t - n ·. . . • . . tuplnnnı bellı gün ve saatten bır saat e • 
" Jo gres 200 ı o ga t, i< o ~5 upu Y• • ı - Kor blrlıklerının p rıncıne verilen veline kadar komisyonda bulundurmaları 
•.,., k3 ı..ı z~rfla c~sıltmeye .. ı-:~nmuştur fıyat ylı;.sek corilldıiı;ündcn paazrlığa ko-ı (58l7) 157g7 

c'e1 r. İlk teın .,-tr: 445 lira 5~. kuruş .o- u2m- th;lcsi 20-11-939 pazartesi günü sa-
E ı~ml"s,: z .ıı.r:9 cum:ı r:unu saat 11in 1 uştur 

:.!n :ı~t:.·nc • ,·<ı:y..,n-l'I or ılır. 4T_a..,lıp- ııt 1 \ ded'r. 1 
'I" ' :: a ı ı .e • r. n bch ... n .• h'll 1 3 _ r~m·akkat tem:n:ıtı 2053 liradır VlLA YETLER 
1 ... ııı:at e"c' .,~ l -. h.M 1. S:ı. Al. /~0, t ır':li'er 11 me:r.l:ur r:uıvlc Çor1uıfa kor 11a- ----------------
ı.a • ıc.erı . <- q 1 .. 59. tın alma komı8 ·on ına rr.Urncaatları. 

r. 
1. 1'f"'-r "')"'l-1· =. ~~ın·r-ı:, 

.ı "~.ı ,ı .• l lıt iJ• Ll. 

?1 •f' ,,. • ,.. ··- • ... '1 : 

/',,• ,:!J a • i t Mylz n•alık-mrsind• 
~= ı i 75 lı.ıt ucr..tlı s ~il merı:.ur alına · 
Cl .ur. Askerliı;ini yapmış ve orta tahai · 
lıni bitirmi5 olmak ve daktilo bilmek şar
tiyle ehliyet ve kabiliyeti olanların ve· 
sikalariyle, 16 - teşrinisani • 1939 tarihine 
rasthyan perşembe gunü saat 10 da müra
c.l&tları. (5810) 15753 

(Si'Sli) 15723 

inşaat münakasası 
Anko.ra Levazım Amiı liği Satın 

Şose • 
ınşası 

Nafıa Müdürlüğün· 

23.10.1939 tarihinde ihale edilmek 
üzere kapalı zarf usuliyle eksiltmeye 
çıkarılmış olan Sarıköy Mihalıççık 

yolu 4 + 400 - 13 + 293 kilometrele
ri arasındaki 11708,27 lira keşif bedel
li şose inşaatına talip zuhur etmedi
ğınden 2490 sayılı kanunun 40 ıncı 
maddesine tevfikan 31.10.1939 tarihin
den 20.11.1939 pazartesi günü saat 
15,30 a kadar temdit edilmiştir. İstek
lilerin evelki şeraite tevfikan müra· 
caatları. (5610) 15586 

Yol • 
ınşası 

Eskişehir Nnf:a MüdürF:ğünden: 
Eskiıehir • Sivrihisar f.Olunun 

B- Mukavelename sureti, 
teminatını yaptırmak üzere çalışm:ı lüğüne müracaat etmelidirler. 
günlerind~ mezkur müdürlük idari 15803 

C- Bayındırlı); işleri genel ıartna· 
mesi, 

kalem levazım kısmına, eksiltme sa
atinden bir saat eveline kader en az 
15,000 liralık bu işe benzer iş yaptığı
na dair idarelerinden almı§ olduğu 
vesikalara istinaden İstanbul vilaye
tinden eksiltme tarihinden en az se
giz gün evci alınmış ehliyet ve 939 
senesine ait ticaret odası vesikası ve 
muvakkat teminat makbuzu veya ban
ka teminat mektuplarını havi kanu
nun tarifine göre hazırlanmış mek
tuplarını sözü geçen komi<;yon baş
kanlığına numaralı makbuz muknbi 
linde tevdi etmeleri. (9272) 5i9S 

15751 

İnşaat münokasası 
Niğde Valiliğinden : 

1 - Ulukışla kasabasına 32 kilomet 
re mesafede olan Çiftehan kaplıcası -
na ilave edilecek kısma ait (19337) 
lira (38) kuruş keşif bedelli in~atın 
ihaleye göre takarriir edecek fiyatla
ra nazaran {15000) liraya tekabül e
den mikdarı kapalı zarf usuliyle ek
siltmeğe konulmuş ise de ittekli çık -
madığından 1. 11. 939 tarihinden iti
baren bir ay müddetle pazarlık sure · 

Kaplanlı SU}'U 
D- Nafia Vekaleti yapı i~lori umu• 

mi fenni şartnamesi, 
Eski~ehir Belediye Reialiğinden: E- Fenni şartname, 

Bir buçuk dereceli Eskişehir Kap- F- Keşifname, 
!anlı suyunun Ankarada satışı mlinha G- Fiat flileilesi, 
sıran Ankarada Tahta kal'a Çelik El H- Projeler. 
sokak No: (3) de ve telefon numara-1 Bu evrak (112) kuruş mukabilinde 
sı {2249) Hasan Kuşcu uhdesine ihale : Lırg~tlu ~e ~.:ınisa bele<liyelodnden 
edilmf§tir . ednrık ed~lebıl.ır. . 

Bu hayi<len başl·a hiç kimse Anka- 4- B;ı ı~e a.ıt mı.:vnkkat tcmınat 
ra<la bu suyu satamayccaktlr. Keyfi .

1 

(1678) lırad~n ı~rc..,ttır. . . 
yet sayın Ankaralıların bilgisine arz 5- İsteklıler.ın 9.:ı~ senes~ne alt tı " 
olunur. 15804 caret odası ves_ı~ası ıle ~emı~t mek." 

KAZALAR 

Elektrik tesisatı 

tubunu ve bu lŞı yapabılecegıne daıt 
Manisa vilayetinden alacağı vesikayı 

ve istekli mühendis veya mimar olma· 
<lığı takdirde mlihendis veya mimarın 
mesuliyete iştiraki şartiyle işi yapa • 
cağına dair olan noter senedini dıf 
zarfa koymaları lazımdır. 

Bulancak. Belediyesinden : 6-- İsteklilerin bu yoldaki teklif 
45 gün müddetle ve kapalı zarf usu- mektuplarını 22 - 11 - 939 tarihine rast 

liyle eksiltmeye çıkarılan (2i394) lira lı!yan çarşanbn günü saat (14) de ka• 
72 kuruş keşif bedelli Huluncak kaza- dar Turgutlu lı:lediye reisliğine mak· 
sında yap:lacak elektrik tesisat ve san buz mukabilinde vermeleri ve yahut 
tral binası inşasına istekli çıkmadı- bu saate kadar varacak şekilde poeta 
ğından evelki ilanlarımızdaki şartlar 1 ile göndermeleri lazımdır. Poetada va• 

15719 
dahilinde 16.11.1939 perşembe günü ki teahhür kabul edilmez. 
saat 14 te ihalesi yapılmak üzere bir 1 (9252/5i76) 



,~ Kuruluş tarihi: 1888 

Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajans adedi: 265 
Zirai ve ticari her nevi banka muameleleri 

---
Para bi:ı.·iktirenlere 28.800 lira 

ikramiye veriyor 

----------------Ziraat Bankasında Kumbarah ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında 
en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı
daki plfina göre ikramiye dağıtılacaktır: 

-----
4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira ----4 " 500 .. 2.000 .. 

.,._ .._ -4 .. 250 ,, 1.000 .. -----
40 

" 
100 ,, 4.000 .. ---

100 ,, 50 .. 5.000 .. ---120 ~ 40 4.800 " .. ,, 
~ J 160 

" 
20 .. 3.200 ,, --

Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve 
l Haziran tarihlerinde çekilecektir. ---

DIKKA T: Hesaplarındaki paralar bir sen~ icinde 50 li- ---

Memur alınacak 
~k Esirgeme Kurumu Umumi 

Merkezinden : 
Umumi merkezimizde açık bulu

nan bir vazife için bir memur alına
.....-r ..... ıçee ~-WJRI' - •• erlikte 
alAkası olmıyan lise veya orta mektep 
mezunu isteklilerin kaydedilmek ü
zere muamelat müdürlüğiine müraca-
atları. 4247 

ANKARA BELEDiYESi 

Muhtelif fidanlar ah nacak 
Ankara Belediyesinden : 

1 - Şehir bahçeleri için alınacak 
olan 13980 lira kiymeti muhammeneli 
Uaç ve muhtelif cinı fidanlara talip 
Çıkmamasına binaen yeniden 45 gün 
llliiddetle kapalı .zarf usulile eksiltme 
)'e konulmuştur. 

2 - İhalesi 15-12-939 cuma günü sa 
at 11 de Belediye Encümeninde yapı· 
lac:aktır . 

3 - Muvakkat teminat (1048,50) li-
radır, · 
. 4 - Şartname ve listesini görmek 
ııteyenlerin hergün Encümen kalemi 
ne ve isteklilerin de ihale günü olan 
ıs.12.939 cuma günü saat 10 kadar 
teklif mektuplarını encümene verme-
l'ri ilan olunur. (5514) 15508 

Otomobil tamir ettirilecek 

---

isteklilerin de 17. 11. 939 cuma gilnil 
saat 10,30 da belediye encilmenine mil 
racaatlan. (5620) 15569 

Kömür alınacak 
Ankara Llecli,,..;..c&.. ı 

1 - Su işleri için alınacak olan 
(120) ton Karabük kömürü 15 gün 
müddetle açık eksiltmeye konulmu~
tur. 

2 - Muhammen bedeli (2820) lira
dır. 

3 - Teminat (211,50) liradır. 
4 ....... Şartnamesini görmek istiyen

lerin her gün encümen kalemine ve 
isteklilerin de 17. 11. 939 cuma günü 
saat 10,30 da belediye encümenine 
müracaatları. (5622) 15570 

Bir kôtip alınacak 

Ankara Belediyesinden : 
Belediye kontrol heyetine müsa· 

baka ile 85 lira ücretli bir katip alına
caktır. 1stekli1erin lise mezunu olma
sı, el ve makine yazısını seri ve güzel 
yazması, yapılacak imtihanda muvaf
fak olması, sıhat, hüsnühal evrakı ve 
bonservislerini ibraz etmesi şarttır. . 

!mtihan, 17. 11. 1939 cuma günü 
saat 10 da belediye binasında yapıla-
caktır. (5804) 15733 

Su saatlerinin muhafazası 

hakkında 
Belediye Reiaiğinden 

Ankara Belediyesinden : Su saatlerinin iyi bir halde muha-
l - Makam hizmet otomobilinde fazası abonelere ait olduğundan kıtın 

~lPtırılacak tamirat on lıeş gün müd· bunların donarak hasara uğramaması 
'tle açık eksiltmeye konulmuştur. için saat sandıklarının soğuktan ko-

d 2 - Muhammen bedeli (1700) lira· ruyucu maddelerle doldurulması lü-
ır. zumu kendilerine hatırlatılır. 
3 - Muvakkat teminat (127,50) li- Bu hususta kafi tedbir alınmama-

radır. sı yüzünden saatlere gelecek zararla-
! ~. - Şartnamesini r,örmek istiyen- rın tamir masrafı abonelerden istene· 
trın her gün encümen. kalemine ve ı cektir. (5855) 15801 

Ankaz satışı 
Ankara Beiediyesi imar Müdürlüğünden 

?\tahaııesi Cinsi Adası Parseli Muhammen bedeli Lira 

ii----------
iltibayram Ahşap hane 51 16 50 

" " ,. 51 17 250 
y " " " 51 s 300 

1 
Ukarda ada ve parselleri yazılı hanelerin hedim ve tesviyel türabiyesi 

~~tak Şahsa ait olmak üzere enkazı muhammen bedelleriyle ilSn tarihinden 
ptıbaren on beş gün müddetle açık artırmaya konulmuştur. İhalesi 23-11-939 
i ~rşeınbe günü saat ıs de İmar Müdürlüğünde yapılacağından taliplerin % 
• terninatıariyle müracaatları ilan olunur. (5748) 15700 

d"; 

Türkiye Demir ve Çelik fabrikalan 

müessesesi Müdürlüğünden : 

Fabrikalarımız istihsalôtından 
Pik demir 
Kok 

Kreozot Yağı 
Benzol 
ince ve Orta Nafta 
Ham Naftalin 
Kok Tozu 

, ~ r • ' , , , •.- , .• ' .... • .. ·• f •'' -. · ~ •'' •• •' ; • • • , 

Sıhhat Vekalet·inin resmi ruhsatını haiz 

K A ş E 

Baş, DIŞ, ağrılarını, ROMATİZMA sancılarını, SlNlR rahatsızlıklarını 

DERHAL geçirir. GRİP, NEZLE ve SOGUK ALGINLICINA karşı mii
essir ilaçtır. İcabında günde 1 • 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. 3880 

Kirahk ve satahk köşk 
• 

Yenişehir Cümhuriyet tepesinde İş Bankası köşkü denmekle maruf eve bilu
mum konforu haiz büyük köşk müştemilatı ile birlikte satılık veya kiralık
tır. Müştemilatı meyanında Garaj, şoför odası, ser ve iki tenis kortu ve fen· 
ni ahır bulunmakta, ayrıca imar edilmiş büyük bağ ve bahçeyi ihtiva etmek 
tedir. 

Resmi daire veya sefarethane olarak kullanılmıya da elvcrirli 'ir. ~::ıtın 

alr~ak istiyenler doğrudan doğruya teklif mcktuplariyle, kir::ılaınak istiyen· 
lcr de görüşmek üzere İş Bankasına müracaat etmeleri. 4200 

Telefon direği alınacak/ 
Birinci Umumi Müfetti§likten: 

Ressam alınacak 
Maden Tcth:ilc ve Arama Ensti

tüsü Genel Dircktödüğünden : 
1 - İstekli çıkmadığından Sason Enstitümüzi.in rcsimhane atelyesin· 

Bölgesindeki karakollar arasında çe- de çalıştırılmak üzere imtihanla res
kilecek telefon hatları için yüzde beşi sam alınacaktır. İsteklilerin bütün vc
(7 - 8) metre, geri kalanı (§) • metre saikiyle enstitü genel dircktödüğüne 
uaunJufvnda. tepe muhftJeri (0.40) ve milr:acaatJan Utn oJuaur. J5793 
diğer muhaitleri (0.40·0.50 metre ol -
mak üzere (5800) adet kavak veya me ~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllL 

şe ağacından mamuı direk 6-11-939 : K. I k b.. .. k : 
dan itibaren on beş gün müddetle ka- = 1 ra 1 uyu ev = 
palı zarf usuli ile eksiltmeye konul- § 12 oda tam konfor. Tl. 1589 4261: 
muştur. - -

2 - Bu direklerin (950) adedi Bay-
., ı 111111ı111111111111111111111111111111 r"' 

kan, (2350) adedi Mutki, (1500) ade· --------------
di Kozluk ve (1000) adedi Sason ka-
zaları dahilinde gösterilecek yerlerde 
teslim alınacaktır. 

3 - Direklerin birinci kanundan 
Nisan ayı on beşi arasında kesildikle
ri reımi vesaikle isbat edilecektir. 

4 - Direklerin tahmin olunan bede
li (21350) lira olup, muvakkat teminat 
(1601.25) liradır. 

ZAYILER 

ICayıp - Sıhiye dairesinden emekli ölü 
Abdulkerimin 2453 kooperatif makbuzu 
kaybında!.' yenisi alınacagı.rıdan eskisi hü
kumsüzdür. Anası Adviye 4255 

Zayi - İstanbul polis dairesinden 1938 
se!lesindc aldığım ikamet teı:kercmi kay
bettim yenisin.i alacağımdan eskisinin hük 
mü yoktur. Kuleli askeri lisesi son sınıf 
talebesi Afganlı Ali Herati. 4257 

Sotıhk : 

Acele satılık ara - D,emirtepeniıı en 
hakim yerinde 620 M2. Di'J;meo asfaltında 
539 M2. uyırun fiyıatla verlfecek. Tel: 1538 

'185 

Satılrlı arsa - lıtasyon arkasında asfaJ. 
ta çok yakın 600 - 640 M2. arsa Tel: 1538 

4186 

Satılık arsa - K~khderede Güven ev
leri ittisalinde 3000 küsur M2. arsa ucuz. 
verilecek Tel: 1538 41S7 

Satılık apartman: - Yenişehirin h'l'" 
semtiyle Cebecide istcııilen bedelle aprfrt· 
man, ev vardır. Tel: ıls38 4 ·m 

Satılık - İyi mev~.ide işlek bir 1:-pkka
liye mağazası satılıktır. Postane ar1,,ı:-asın • 
da Sanayi Cad. Çınğjllı Halit maf.·.ızasın • 
da satış memuru İsınaile müraca;ft. 42'48 

Satılık soba ve sııı tulumbası - 16-11-
~~g perşembe gün/l belediye dellaliye 
dııkkanında S No.lıı Zonguldak,ıMbasiyle in 
gili:ı su tulumbası isatılacaktır.. 4252 

Kiralık : 

! Kiralrk apartm11n - Genfıs 4 oda v.s 
Sabit 2 gırrdro.p, l bilfe tam konfor ciha~ 
ve tesisatı fevkaliôe nezaret. İç Bakanlık 
karııısı Krz.ılırmakt sokak 4 Tel: 6046 4-0.86 

rKüçük ilôn şartları 
Dort satırlık 1':üçük lllinlardan : 
Bır defa ıçın JO Kuruş 
llcı drla ıçıı 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dorr defa ıçın 80 Kuruş 

Devamlı kuçi.ık ılanlardan her de
fası için 10 kuruş alınır. Mesela. 
10 defa neşredilccrk bır ilan içın 
140 kuruş alınacaktır Bir kolay • 
lık olmak uzere her satır. ıcelime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
SO harf itibar edilmıştir. Bir kil • 
çük ilan 120 harften ibaret olma -
Jıdır 
Dört ı;;atırdıı.n fazla her satır için 
brher seferine ayrıca on kuruş a· 
lınır. 
Küçilk ilanların 120 harfi geçme· 
mesi 157.ımdır Bu miktıın geçen 
it nlar aynca pul tarifsine tabi • 
dir. 

Kiralık d:ıirtt - Yenişehir Kazımöz:::!p 
ve Yüksel Cad. arası Ataç sokağında Ö • 
zcnç Apt. 4 oda bir hol ve banyolu daire. 
Müracaat Tel: 3319 4229 

Kiralık - Jandanna enstitüsü y~.-·~ a 
veldiletlere 5 dakika mesafede asfal •• 
km yeni yapılan Koçak Ap. 5 şer od .. 
ireler 30 - 45 lira içindekilere müra ...... 

4. ı 

Kiralık - Devren ucuz fiyatla 3 oda, 
. Kıra/ık dıırelt~ - V ek~ıc:tıer arkası. hol, banyo elektrik havagazı, Bakanlıklara 
ıandarma mektebı ya:n!, yeaı ~nşası bıt~ 5 dakika mesafede Ruı sefareti arlca~da 
Nazlı apartmanında, 'ikı oda. hır hol, y~_rlı 203-l Vasfi apartmanı '42-J 
dolap , banyo, sındık9odası, mutfak ve dort 1 · 
oda, .hol. hizmetçi c;ıdası, banvo, m,utfak Kaloriferli kiralık odalar - açıldı 1n • 
ve bı:tun konfor. M!iiracaat Ulusta Cemıı~ hisarlar mudurliığU arkasındaki kÖıede 
Kutay. T.cl: 1062. 41 5 1 Pansiyon palasa muracaat. 423'4 

1 
Kırıılık ucuz daıre - Mııltcpcde iki o

da bir h ='llü kullanışlı bir daire kiralıktır. 
Gormet: ic;in Maltepe sebzeci Ruştüye fiat 
içi:ı telefon 1440. '4176 

Kiralı.le - Yeoişchlr • Sıhhat . Bakanlı~ı 
kar, ••• ıda ikiz sokak Balkaya apartmanın· 
da bir bayan için kiralık oda içindekilere 
müracat. 4182 

Kiralık - J!ndarma ve Polis enstitiisfi· 
ne ve Dikmr.rı; asfaltına pek yakın Turağay 
apartm2mnda, kiralık daireler içindekilere 
müracaat. 4183 

Devıedilet:ek Telrlon ve kir:ılık dilklran 
- Postane caddesi No. 4S görmek için ya. 
nındakı sa:ıltçiye, g!Sriişmek içi:ı Telefon: 
3753 4189 

Kiralık,- Çocuk Sarayı bahçesi altında 
Muzafferi Klzım apartmanında 4 odalı da· 
ire kapıcıya müracaat. 4192 

Kirtrlllc ev - Çankaya caddesinde tem • 
yiz mahlkcmeai kartııında 29 numaralı 7 
oda, 2 ban:yo, ayrıca hizmetçi odaları ol:ın, 
kalorif<eri ve garajı bulunan bir ev kira
lıktır. Nafıa vekaleti sular idaresinde 
miıhendrs Bay Remziye müracaat edilme-
si. 4207 

Kir•lrA oda - Y-ftebfr Metnıtfyet 
caddesi Tire aobfmda Şen711•a apartma. 
nrnda bir oda kiralıktır. 4212 

Ucuz J:irlıl dairtler - Ycniıehir Yük • 
sel caddesi yanrnda Adakale 90biında 16 
No.da Şefik Bilkur Ap. 3 oda 1 hol ve 
balkonlu yeni daireler 40-SS liraya 4213 

Kiralık, mobilyalı, havadar oda - Aile 
neulinde, terhin, teshin kavaltı yemek da
hildir. İtfaiye meydanı Kurtuluş Ap. No.S 

4220 

Kiralıl - Yeniıehirde, veklletlere ya
kın, havai_nı, au, elektrik Uç oda ve bollil 
daireler. Ozenli sokak Tel. 3629 4222 

Aceltt kiralıl - Dcmirtepe Fev:ı:i Çak -
mak sokak No. 4, dört büyük oda, hol, 
mutfak, banyo. İçindekilere müracaat. 4225 

Bayan içiD J:ira1ı1' oda - Klzım Özalp 
Cad. aile yanında kalorifer, sıcak ıu, e • 
lektrik, soğuk ıu dahil kiralıktır. 3924 te
lefona müracaat. 4227 

Kiralllı:. 2 şer odalı 2 dafre - - Bakan • 
lıklarda Belge sokakta 4 numaralı apart • 
manda. Çankaya caddesi S5 mt. otob s 
dura~ına 2 dakika mesafee Tel: 6169 424.? 

Kiralık d.aireler - Maltepe Uıtün ıo • 
kakta 3 oda bir holden ibaret fevkalf ·~ 
manzaralı ve konforlu 3 daire alt kattaki· 
!ere müracaat. 4244 

Kiralık ev - 3 oda, mutfak, banyo ça. 
m:ışırlık v.s. Yenişehir Tuna cad. Yiğ t· 
koııuo ı;okak No. 8 fiyat mutedildir. 4245 

Kiralık daireler - Uç oda bir hol ban. 
yo mutfak musait fiyatlarla kiralıktır. Mcş 
rutiyet caddesi üzerinde Öıcnli sokak 11 
No. Apart. >n46 

Kiralık - YenJsehir Kutlu arba. Al • 
pay Tıirk sokak No. 12. Kömürlıik mutfak 
banyo ve holi ha-vi 3 odalı daire kiralık • 
tır. Telefon: 2234 ve 3982. 4251 

Klralık - Oç oda bir mutfak banyo au 
havagazı 2 inci kat İsmet Paşa mahai"ıai 
Akşehır sokak No. 23 mıiracaat. 4253 

Kiralık daire - Ulus meydanında Ko • 
çak hanında 1 ci katta büro için bir daıre 
kiralıktır. Kaloriferi asamıoru var. Kapı • 
crya miıracaat. 4253 

Kiralık dalrtı - Ycniıchir Demirtepe 
Ekonomı sok. No: 21 de 3 oda banyo ımıt
fak eaire. ve balkon, Milracat D.D. yolları 
Mağara şefi Tel: 1797 4259 

Devrtın liralıl '1aire - Yenit«bit' O ... 
nuvluk sokak No. 8 2 ci kat 5 oda saire. 
İçindekilere müracaat. 4262 

Aranıyor : 

Aranı}·or -lyi diki• bilen bayanlara iho 
tiyaç vardır. Ataturlt bulvarı Toyp.r AP. 
6 numarada terzı Mukaddese müracaat. 

4163 
Aranıyor - Bahçeli evlerden D 4 C 2 

D. 2 tip ev alınmak isteniyor. D~vr~~ek 
istiycnlerin H.alil Naciye milracaatlan. 
Tel: 1230 4241 

İş arayanlar · S - Mukavele projesi, eksiltme ve 
fenni şartnamesi Diyarbakırda Nafia 
Müşavirliğinden parasız alınabilir. 

~l~«»:o:ı:ı:ıxo:eoo»:e~~*~<nlL 
iş arıyor - Muhaaebe; muıaaf ve 

defter usullerine aıina bir genç günde bir 
iki saat çalışmak üzere hı arıyor. Ulusta 
Y.S. rumuzuna mektupla mıiracaat. 4196 

6 - İhale 22/ ikinci teşrin -939 per· 
şcmbe gUnü saat onda Nafia Müşavir·! 
1iği odasında müteşekkil komisyonca 

1

} 
yapılacaktır. 

7 - İstekliler 2490 sayılı kanuna 
uygun olarak hazırlayacakları teklif 
mektublarını, teminat mektubu veya 
makbuzu ve ticaret odası vasikasile 
birlikte saat dokuza kadar Komisyon 
riyasetine vereceklerdir. Postada o -
lan geçikmeler kabul edilemez. 15671 

AN KARA r ALAS 
SALONUNDA .BÜYÜK 

Her pazar 

THE DANSANT 

-
iş arıyor - Diplomalı alman mürebbiye 

yeni doğmuş veya kuçuk çocuk bakım i•· 
teri arıyor. Y eni,ehir Olgunlar ıokak Taıı 
Apt. No: 5 Tel. 5703 4214 

iş arıyor - Türkçe, almanca ve fran • 
ıı:ıca bilen yazıhane ve saire iılcre tcc • 
rubeli referans verebilen bir genç iş arı
yor. Müracaat Ulus (B} rumuzuna mek • 
tupla. 4243 

iş aranıyor - Londra üniversitesinden 
mezun bir tıırk &enci hususi ingilizce, fran
sızca ders verecektir. Yeni Sinema üzerin
de Hayri Dilmana mUracaat. Tel: 2181 

r::::~~:~:~~:::.~~~~~~::::] Bütün programın iştira kiyle 
":iı=::~~X«O::O=ıôX<XCXIXC«=:ı~):=o:o::lr 

424'9 

Is arıyor - İngilizce, almanca bilen 
diplomalı bir alman mürebbiye çocuk ba. 
kım işleri arıyor. Yenişehir Atatürk Bul
varı No. 41 Viyana terzihanesine müra • 
~t. a~ 

U L U S - 20. inci yıl. - No. 6567 

İmtiyaz Sahibi 
lakender Artun 

Umumi Neıriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Mildilrü 

Mümtaa faik FENiK 
Milcsıese MlldUrtlı Na,lt ULUG 

ULUS Basımevi ANKARA 

tr================================================- --:-======================~ 

Yeni ve Sus sinemalannda 
BU GÜN BU GECE 

Sinema dünyasında bugüne ka dar hiç bir /ilme nasip olmı7an 
bir muvalla kiyet kazanan 

M A R E A N T O 1 N E T T E 

HALK SiNEMASI 
BU GUN BU GECE 

HARP MUHABiRi 
( Fransızca Sözlü ) 

Baş Rollerde 
CLARK GABLE - MYRNA LOY 
Tııyler Urperticı heyecanlı sahnelerle 
dolu emsalsiz bir ask ve sergüzeşt 

I ı 1 mı 
Seanslar 

14.30 • ı 6.30 • 18 30 
Gece : 21 de· 

UCUZ HALK MATİNELERİ 
10 ve 12 dedir. 

Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençoğo Ap~ No. 6 Telefon : 2208 



- --- ULUS 12 - 11 . 193; 

' • • • • ' - ·"" • 1 • ' ' • • :.~ : .i,~,,. \ 

Sto a 'Z zam~ 

EDI 

• 

,,, .. ı.{Se~' Ziraat! Cer ve Sanayi işlerile h2r tiidü 
kuvve istihsaline salih Dizel ve Benzinle işler 

/· .. ~~~o, :;<.an s:s,·cnıi Tamburlu, Zincirli 
h1azot ve benzinle işler, her takatte 

iNGiLiZ 

Tann L -• 

Her tüı· lü tehlikeye dayanıkh 

Çift ve tel< anahtarl. 

Her nevi kasa 

Gece kasaları 

Bankalar ve finans 

müessese~eri için emniyetli 

• 

'' 
T 

.~IER ÇAPTA TEMİZ VE BUDAKSIZ 
ÇIRALI CAM 

MEŞE 

FIRINLI VE FIRINSIZ KAYIN 
Kereste ihtiyacınızı 

TO TAN OLARAK 
tnüessesemizden temin edebilirsiniz. 

En e is abı ve cild islerinizi 
..:> 

en seri bir surette ve ucuz 

fiatla TİT AŞ BASIM EVİ D 
yaphrabilirsiniz 

'' 
• 

ş 
• 

T 
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