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Türk Dil ve Edebiyah komisyonu'nun ~ahşmalan Finlandiya ve 
münasebetler 

Sovyetler B i rliği arası nda 
gene gergin bir h61 a ldı . 

Bir Edebiyat ta rihi, bir 

Finlandiya, Sovyel sınırında de Antoloji yapılacak 
Ayrıca Türk Edebiyatiyle dünya Edebiyatının 

ıedi fırka asker lahşil elli birinci sı nı f ada m 

yardımcı ki taplar 

ve eserlerini tanıtan 

vücuda getirilecek 
B irkaç gündenberi toplanıp çalış~akta ol~uğun':1 haber ver

C:i aimiz Türle Dil ve Edebiyat komısyonu dun tatıl olmasına 
b , 1 Sovyetler Hangö mıntakasında bir deniz 

ediyorlar 
rağmen V ekillik .J:>inasmda öğle~eı;ı ~vel ve sonr~ çalışı:n.aa. rm~ 
devam etmiştir. Oğleden sonrakı ıçtımada Maarıf Vekılımız E. 
Hasan - Ali Yücel de hazır bulunmuştur. 

Maarif Vekilimiz 
B. Haıan -Ali Yücel üssü ku rmak hususunda israr 

Komıieyona reislik eden edebiyat 
~ğretmeni B. Süleyman Şevket ha -
zırlaınan raporu okuyarak varılan ne
t iceler hakkında izahlarda bulunmu~
t ur. Bu ıizahlara göre, türk dili bir 
"bütün" halinde kabul edilerek orta 
okul ve liecde bugün yapılmakta o -
lan türkçe ve edebiyat tedrisatının 
tam bir ahenk dahilinde ve biri di -
ierinin devamı sayılmak suretiyle öğ 
retilmesi esası tesbit edilmiştir. 

Bu preruıipte hareket edilmesi ve 
bugilnkti müfredat programının da -
ha vazıh ve daha insicamlı bir şekle 

konulması istenmektedir. Ana dili öğ 
t etiminde §imdiye kadar edebiyata 
baılıca esas addolunan nazari edebi -
yat tarihi tedrisat ananesinden kur
t ulanarak talebeyi türk dil ve küitü
rünün eser ve mahsulleriyle doğru -
dan doğruya temas ettirmek yoluna 
girilmeıi kararlaştırılmıştır. Bunu te
ınin için muhtasar bir edebiyat tarihi 
kitabı vUcude getirmek ve bunda asır 
taksimine dayanarak tarih seyirlerini 
takipte elde edilmesi lazım melekeyi 
kazandırmak düşüncesiyle, büyük şah 
•iyetleri tebarüz ettiren bir usulUn 
takibi muvafık görülmüştür. · 

Bu muhtasar edebiyat tarihine mu· 
kabil, izahlı bir büyük türk dil ve e
debiynt an toloji•i yapılacaktır. Ayrı-
r a ,. .. ,.ı., t.ürlı'. ...'IAhtu:atınu~- a..: 
aunya edebiyatlarının birinci sınıf 

adam ve eserlerini tanıtan yardımcı 
kitaplar vücuda getirilecektir. 

Bütün bunlar için komisyon, müsa
baka sisteminin en muvafık yol oldu· 
i;u mütaleasındadır. Bu ıslahat ve 
yeni kitaplar yapılıncaya .kadar vekil
likçe kabul edilmiş olan bugünkü beş 
mektep kitabı komisyon azası tara -
fından, aralarında taksim olunarak 
ınürettip hatalarına varıncaya kadar 
layfa sayfa tetkik olunacak ve neti
celeri bir ay zarfında vekilliğe birer 
raporla bildirilecektir. 

Komisyon vekil tarafından verilen 
Ve bu mevzua ait bulunan diğer hu • 
•usları incelemiye lstanbulda devam 
edecektir. Her hafta, çalışmaları hak· 
kında komisyon reisi, vekilliğe rapor 
gönderecektir. Orta okul türkçe ki -
tapları üzerinde de incelemeler yapı
lacağı için orta okul türkçe öğret -
?llenlerinden BB. Bedri Kemal, Tahir 
~ejat ile kolej türkçe öğretmeni B. 
llaha komisyona memur edilmişler -
dir, 

1
b"rllte•e ı· 1· • t · ı· k d 1 ltab rra ıc~sı . ngı ı :ı: a ın arına 
ı.,.1 ;n ~ad.Yoda b!p ınesa'Y o":':umuı ve on
a iiııcÜzıfe baıına çaiırmııtır. Haberimiz 

layfadadır. 

Beklenen taarruz yapılmayınca 

Hollandalıla r rahat 
bir nefes alabildiler 

G~rginlik azalmış olmakla beraber 
vaziyetin nezaketi idrak ediliyor 

~l. 

-~:::j 

Hollanda aıkerleri, kıraliçe Vilhelmin'in önünde geçil 
reımi yapıyor 

A msterdam, 12 a.a.- Holanda'daki İngilizler konsolosluk
larından bir t amim almışlardır. B u tamimde Holanda'da kalma
ları için hususi bir sebep mevcut olmıyanların İngiltere'ye av
detleri t avsiye olunmaktadır. N akliyat için her türlü tedbirin 

alındığını bildiren tamimde Hollanı 
dada kalacak olan İngilizlerin de da- 1 , ~ 
ha sonra İngiltereye gönderilmeleri 
mümkün olabilecekse de şimdiki gibi 
hususi bir vapurla seyahat edemiye
cekleri söyleniyor. Binaenaleyh Hol· 
landadaki ingilizlerin İngiltcreye gi· 
decek olan herhangi bir vapurda yer 
bulmak bilahare vapur bulamayıp 

Hollandada kalmak şıklarından biri
ni tercih etmeleri lazım gelecektir. 
Kalacak olanlar vapur bulsalar dahi 
ancak valizlerini götürebileceklerdir. 
Halbuki şimdiden gidecek olurlarsa 
sandık ve saire gibi havaleli eşyaları
nı da götürebilmeleri için tedbirler a
lınmıştır. 

Hava eıkiıi kadar gergin değil 

Moskova, 12 a.a. - Finlandiya delegelerinin sovyet t eklif
lerini reddettikten başka huduttaki asker adedini de arttırdıkla
rına dair dünkü haberin mevzuunu teşkil eden yedi Finlandiya 
fırkası Leningrat karşısındaki Karelien berzahında tahaşşüt et-
miş bulunmaktadır. · 

Finlandiya Hariciye Nazınnın beyanatı 
Helsinki, 12 a.a. - Finlandiya hariciye nazırı Erko bugün 

ecnebi matbuat mümessillerin kabul ederek Finlandiya ile Sov
yet Rusya arasında Moskova'da cereyan eden müzakereler~~ı 
safahatı hakkında izahat vermiştir. Son dört gün zarfında mu
zakere yapılmamıştır. B. Erko' ya nazaran Finlandiya'nın yap
tığı müsaadekarlıklardan dolayı Sovyetlerle uzlaşılması icap e
diyordu. Moskova ile Helsinki arasında henüz bir içtihat fark: 
mevcuttur. Finlandiya mümessilleri eğer avdet zaruretinde ka
lırlarsa bu pek şayamesef olacaktır. Fakat anlaşma yapılmadığ1 
takdirde Finlandiya delegeleri Helsinki'ye dönecekler ve me.
selenin tetkikine orada devam edeceklerdir. 

ihtiyat tedbirleri 
Nazır, Moskova müzakerelerinin çok normal ve müheyyiç Finlandiya hariciye nazırı Erkko 

herhangi bir hadiseden ari olarak de
vam ettiğini söylemiş ve demiştir ki: 

"- Atiye taalluk eden birkaç mü -
him mesele için bir tesviye tarzı bul
mak istenildi.,. 

Erko, mi~za:terclerin inkıtnı meı.t

zuubahis olup olmadığı sualine ceva
ben Finlandiya delegelerinin eğer 
Moskovada bulunmalarını icap et tire
cek fevkalade bir hal olmazsa yarın 
veya tsbUrgun Helsinki'ye dönecekJe
rini söylemi§, Sovyet hududunda tah
şidat yapılıp yapılmadığı sualine de 
"Finlandiya bazı ihtiyat tedbirleri al
dı" tarzında mukabele etmiştir. ,.., 

Sovyet talepleri 
Moskova, 12 a.a. - Sovyet Rusya 

Finlandiyadan Finlandiya körfezi 
methalindeki Hangö mıntakasında bir 
deniz üssünün ter kini ve Biorkce ve 
Humalicki adası gibi Strisuden mm -
takasiyle Finlandiya körfezinin şark 

(Sonu 4 üncü sayfada) 
Finlandiya'da ordunun kıymetli bir yardımcı•ı olan gönüllü 

m üdafaa teıkilatından bir grup 

Garp cephesinde 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Alman keşif kolları 
çıkış hareketi yaptılar 

P a ria, 12 a .a. - 12 teırinisani sa b a h tebliği: 
G ece, cephe nin muhte lif noktalarında birkaç ufak taarnız ol· 

muftur. 

Akıam tebliği 
Paris, 12 a.a. - 12-11-1939 tarihli 

fransız akşam tebliği : İngilizler şimdi ve yahut sonra 
gitmek istediklerini veya Hollandada 
kalmaya karar verdiklerini konsolos
luklara haber vermeye davet edilmiş
lerdir. 

Reuter ajansının muhabiri ingilizle
re yapılan bu teklifin sırf ihtiyati bir 
tedbir olduğunu ve vaziyetin nezake
tine hamledilmemesi lazım geldiğini 
bildiriyor. 

Dün A nkara ve lstanbul'da lik maçlarına devam edilmiş, ayrıca 
A nkara'da •onbahar at yarı§larının yedinci•i büyük bir halk küt
le•i önünde yapılmııtır. Yukarda yarı§ları takip eden bir •eyirci 
grupu görülüyor. Yarı§lar hakkındaki haberimiz 2 inci, ıpor ha
berlerimiz 5 inci •ay/adadır. 

Bugün düşman tarafından yapılan 
mevzii bir kaç teşebbüs püskürtül -
müştür. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 12 a.a. - Ordu başkuman

Jaıılığı tarafından tebliğ edilmiştir: 

Hava dünkü kadar gergin değildir. 
Buhranın şimdi az çok izale edildiği 
zannı vardır. Amsterdam borsası dü

(Sonu 4. üncü sayfada) 

Almanlar bir Finlandiya 

gemisini tevkif ettiler 
Helsinki, 12 a.a. - Finlandiya ban

dıralı 2430 tonluk Airisto vapuru Aa
land adaları civarında bir alman harp 
gemisi tar~tınd~n muayene edilmiş 
ve Swinemunde'ye gö•ürülmiiştür. Bu 
vapur @ellülo~ yüklı.i olduğu halde 
Finlandiyadan Amerikaya hareket et
miştir. Bumüsadere Almanyanın Fin
landiya gemilerini laveç kara suların
dan şimal denizine geçirmek iıtcme
diğini teyit etmektedir. 

MONIH SUYKASTINDAN SONRA 

Gestapo'ya binlerce 

il1bar mektubu geliyor 

Son günler zarfında fransızların 
evelce ileri karakollarımız tarafından 
işgal edilmiş olan Pirmasens cenubu
garbisinden 11 kilometre mesafedeki 
bir yamacı işgal etmek üzere yaptık -
!arı müteaddit teşebbüsler fransız 

tayyarelerinin ve fransız ağır topçu 
kuvetinin yardımına rağmen akim kal 
mıştır. Yamaç elan alma~ kıtaatının 
işgalindedir. Bir mikdar fransız aske
ri esir alınmıştır. 

A lman kefil hareketi 
Paris, 12 a.a. - Havas ajansı aske-

Y ahu d İ, katolik ve Kralcı şahsiyetler ;~;~iyet hakkında şu maıumatı veri-
Garp cephe•inde uzun menzilli 

bir Fransız topu 
Birçok tahminlere, atman kıtaatı·,-

Ora S ı nda tevkifler yapıldı g'-' ı bildiri liyor nın bkitıarar mehn:1deketler h5~drut.larhınd~I Şeker bayramı dolayısiyle gaze. 

KIZILAY 

yaptı arı ta şı ata ve ıg rıt attı t . .. .. .. 
üzerindeki mevzilere külliyetli takvi- emız uç gun mudde~le çdonıya· 

Amsterdam, 12 a.a. - Havas ajansı bildiriyor ye harekatına rağmen, dün cephenin cak ve yerme 
M ünih suykastmdan sonra yahudiler, katolikler ve laralcı- heyetiumumiyesinde tam bir sükunet 

l a r arasında müteaddit tevkifat yapıldığı V iyana'dan Ham- hüküm sürmüştür. 
burg 'dan, L aypzig'dcn ve M ünih'ten bildiriliyor. Yalnız Sarre'in birkaç kilometre 

(Soau ~. ilacü say_fadı). (Sonu ~ üacü say_la.da.) • ıazetesi nqrolunacaktır. 
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/öy okulları için 
ııııısııııııaııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

aa · f Vekaleti tarafından 
çalışma programı hazırlandı 

ftöy 

1 -5 öğretmenli 
küHür ve hayat dersleri 

Ma rif V clcaleti, köy ilk okulu proıramlarının CSfretınen ve 11-
nıf adedine göre vaziyetleri değişen köy okullarında ne şekilde 
tatbik olunacağını gösteren bir talimatname hazırlamııtır. Bilin
diği üzere bu sene Ankara' da toplana·n Maarif Şurası köy okulla
rının beş ıınıflı hale getirilmelerine karar vermiı ve bir yandan 
bu kararın tatbikatına geçilmi~tir. 

Şimdiye kadar okul açılmamış olan ~ 
ve bu sene açılmış veya açılacak bu- • • • .. • • 
lunan tek öğretmenli köy okullarında Maarıf VekıJlıgının 
d!rsler şöyle olacaktır: Bu okullarda 

yalnız birinci sınıf bulunacağından m k tep do kto rl arı 
her gün, üç saat kültür ders~yle bir e 
saat ziraat ve iş olmak üzere haftada 
24 saat tedri nt yapılacaktır. 

Yalnız bir sınıfı mı:vcut tek öğret
menli köy okullarında bir yıl önce bi
rinci sınıftan geçmiş olan talebe bu
lunaca ından bunlarla ikinci sınıf ve 
bu yıl okul çağına girmiş talebe ile 
de birinci sınıf teşkil olunacal:tır. Sı
nıflardan biri öğleden önce, diğeri de 
öğleden sonrn olmak Uzerc. her sınıf
ta günde Uçer saat kUltUr dersleri ve 
birinci sınıf.a haftada iki gUn, ikinci 
sınıfta da üç g 'n birer saat ziraat ve 
it yaptırılntnktır. 

o~ sınıflı okullarda 

İki yıl önce açılmış olan tek öğret
menli köy okullarında ikinci ve UçUn
cıi sınıflor mevcut olacağından tatbik 
edilecek mesai şekli şöyle olacal,tır: 

hakkında tamimi 
Mnarif vekilliğinden bntiin mektep dok

torlarının vazifeleri hakkında mekteple· 
re bir tamim yollanmıştır. Bu tamimle 
doktorların vazifelerini yaparken mevcut 
talimatnamelere uygun hareket etmeleri 
istenmekte ve mektep miidurlerinin dok· 
torlarla cörüşerek kendilerinin her gÜn 
saat kaçtan kaça kndar mektepte buluna -
taklarını is cetvelinin klinunue\'el b151n • 
druı C\0 el vekalete gönderilmesi emredil -
mektcdlr. Doktorlıır tcsLit edilen muayene 
:ııtlannda hasta bul11nan mu:ıllimleri. ta

lebeleri ve rnil!ıuhdcmleri muayene ede
ce!dcr, ayrıca ha(tanın muayyen ı:{inle • 
inde talebenin sen .. Ji\: muayencll'rini ya
:ıcaklar ve ı;ihıa fiıılerini doluura<Alklar

drr. Yatılı mektepler~e iaşe işleri ile ya -
kından alAkadar olacaklar, yemeklerin cin· 
si, temizliği, piılrme tarzları ile meıgul O· 
lacaklar ve bilhassa mutfakları ukı bir 
surette kontrol edeceklerdir. 

Emn;yet Umum Müdürlüğü 

teıkilahnda naldl ve tiylnler 

ULUS 

Y arııları takip eden bir 1eyirci grupu 

Sonbahar yarışlarının 
yedincisi dün yapıldı 

Arap hendil<apında 

ı 2 al i~inde Oktay birlnclllği aldı 
Dün şehir ipodromunda at yarışlarının yedincisi yapıldı. 

Havanın güzel olu§u yarış yerine epey kalabalık toplamıştı. 
Yarışlara tam zamanında başlanmış ve çok heyecanlı anlar gös-

• terrniştir. 

Birinci ko§tı: ı di. Ve Novice bir boyun ara ile birin-
. ci oldu. Ciftap ikinci, Tomru Uçüncii 

İkı yaşındaki ve hiç koşu kazan~ oldu Müşterek bahis p,anyan ı 7 s pla
mam.ış. yerli halis kan ingiliz erkek se sı~asiyle l35 ve 140 ·kuruş verdi. 
ve dışı taylara mahsus satış koşusu 

idi. İkramiyesi 325 lira mesafesi ızoo Oçiincii konu: 
metre idi. Bu koşu<la iki tay l:o~tu. -
Ve Bay Sait Halimin Destiyar is- Dört ve daha yukarı yaştaki ycrH 
minclcki dişi tayı bu koııuyu gayet yarım kan ingiliz at ve lm:raklara 
kolaylıkla ve iki boy ara ile kazandı. mahaua ıatış ko§UBU idi. İkramıycsi 
Zaman 1,18 dakikadır. MU§terek ba- 225 lira mesafesi 2000 metre idi. Bu 

l hinci ko;;u: 

his ganyan 190 kuru§ verdi. koıuya altı yarım kan i§tirak etti. 
Baı;kın her zaman olduğu gibi alan 

a) İkinci ve üçüncı.i sınıf mevcutla
rı ayrı ayrı bir dersaneyi dolduracak 
sayıda olduğu takdirde bu yıl yalnız 
bu iki sınıftan biri b leden önce, di
ğeri öğleden ııonra f aliyctte buluna
caktır. Buna göre öt>retm n anc k i
kinci ve üçüncü sınıflar mevcudunu 
idare edebilecek durumda kalacağın • 
dan bu okultara birinci sınıf için ay· 
rı bir öğretmen veya eğitmen verile • 
cektir. Ziraat ve it öğleden önceki ııı· 
nıfta haf ta iki gUn, diğer sınıf ta ise 
haftada Uç gUn birer saat tatbik edi
lecektir. 

Vç ve daha yukarı ;·aşta ve sene 

zarfındaki kazançları yekunu 800 li-
Kır§ehir viliycti blrinci ıını{ cm- rayı doldurmıyan halis kan İngiliz at 

niyet Amiri Zeki Tamer Zonguldak ve kısraklara mahsustu. İkn:ımiyesi 
villyetl birinci •ınıf emniyet lmirli- 255 lira mesafesi 2200 metre idi, Bu 
~ine, lıtanbul kadroıu birinci ıını f ko~uya beş halis kan iştir:ik etti. Ya
cmniyet Amirlerinden Mehmet Ali rı ba lar başlamaı: Tornru dc.rhal 8 -

ta biraz önde idi. Bir miıddet gittik -
ten ıonrn Ceylan sokuldu. Ve Baskı· 
nı geçti. Bunlar önde boğuşurken ar
kada Mahmure ile Olgo başlıaşa geli
yorlardı. 13:ısl:ın taş.<lığı çok fazla ki
loya re.ğmen lmıdisinden ya§ça bil· 
yilk ve hafif kilo taşıyan rakipleriyle 
çok uğraştı. Fakat son anda hUcum e
de.n Ma.hınure de kendla nl &eçd. 

b) İkinci ve UçUncU sınıf mevcutla· 
rı ayrı ayrı bir dersancyi dolduracak 
aayıda olmadığı ve ikisi bir dersancye 
sığabilecek kadar olduğu takdirde bi· 
rinci sınıf batlıbagına, ikinci ve UçUn
cil ıınıflar da bir arada olmak Uzere 
faaliyette bulunacaktır. Bu sınıflar· 
dan biri öğleden önce, diğeri öğleden 
sonra çalı§acaktır. Ziraat ve il! birinci 
sınıfta haftada iki gün, ve iiçuncii sı· 
nıfta üç gün yaptırılacaktır. 

Üçüncü sınıfla, birinci ve ikinci sı· 
nıflar ayrı ayrı dersanel rde oturabi
diklerine göre bunlardan biri öğleden 
evel diğeri öğleden sonra çalışacak· 
tır. Ziraat ve iş dersleri ilk sınıflarda 
haftada iki saat, üçüncü sınıf ta üç sa
at gösterilecel.tir. 

Dört sınıflı okullarda 

Bu yıl dördüncü sınıfı bulunan ve 
tek Öfırctmeni olan okullarda, talebe 
sayısının vaziyetine göre dersanejer 
birleştirilip, ayrılabilecektir. Talimat
namede her ihtimal ayrı ayrı zikredil
miş ve ona göre öğleden önce ve son· 
raki tedrisat te bit olunmuştur. Zira
at ve , ·k·n~i ve üç .. ncü sınıfla da 
haftada ık\, d.;rdüntu sınıfta hafted:ı 
Uç gUn y pılocnHır. 

Esmer Kırşehir vitayeti birinci ıınıf ne geçti ve süratle koşuyu götürme -
emniyet imirliğine, emniyet umum ğe başladı. Novice de biraz geriden 
mildUrlUğil ikinci ıını! emniyet ci- Tomru'yu takip ediyordu. Cifkap en 
m\rlerinden İbrahim Çankaya Burdur geride idi. Viraja doğru gelirlerken 
vllaycti ikinci ıınıf emniyet &mirliği- Novice Tomruyu geçmiş başta rahat 
ne ve VekAlet emrinde bulunan Kay- gidiyordu. Buralarda hücum eden 
ıcri cıki emniyet müdUrü Behçet Cifkap kolaylıkla öndekileri geçti ve 
Kurter UçUncU sınıf emnlytt müdUrU Novice yakla~tı. Düz yoldaki boğu§
maaıiyle Elbıf viliyeti emniyet mü- ma kendisine nisbeten çok usta olan 
dUrlUğUne naklen tayin editmitlerdir. I jokey Davud un Cifkabın jokeyi Zc

----------------- keriya'ya galebe etmeııiyle neticelen-

ı 

"H. k b' angı atı •eçıe aca a .••. ,, 

Ceylan birinci, Mahmure ikinci, Bas
kın UçüncU oldu. Mil§terek bahis gan
yan 145, pllr.e aırasiylc 150 ve 230 ku 
ruı verdi. 

Dördüncü kc§u: 

Üç ya1ındaki yerli yarım kan ingi· 

liz erkek ve dişi taylara mahsus Han
dikaptı. İkramiyesi 225 lira mesafesi 

1600 metre idi. 

Bu koşuya Uç tay girdi. Startla be

raber Yılmaz öne dUştü. Nirvana ar

kasından hemen kendisine yeti~ti. Vi

raja kadar başbaşa gittiler. Virajda 

Nirvana Yılmaz•ı bir boy kadar geç· 

miıti. Burada Tunca'nın çok gilzcl 

bir hUcumla öndekilere yetittiği ve 

dUz yola dUştUkleri zaman da aeçti· 

ğl görUldU, Son anlara kadar Tunca 

önde idi. Ko~unun nihayetine 30 met

re kala Nirvananın Tuncaya çarptığı 
eCSrUldU. Bu vaziyetten Tuncanın ü· 
zengiai koptu. Jokeyi kendlalnl idare 
edemez hale geldi. Ve Nirvana bir boy 
ara ile koıuyu kazandı. Tunca ikinci 
Yılmaz UçUncU oldu. Zaman 1,47 da
kikadır. MU9terek bahiı eanyan 170 
lcuru§ verdi. 

Beıinci koıu: 

Dört ve daha yukarı ya~tıkt halis 
kan arap at ve kısraklara mahsus han· 
dikaptı. İkramiyesi 300 lira mesafesi 
1800 metre idi. Bu ko~u günUn en ka· 
!abalık ve en heyecanlı koşuau oldu. 
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Maliye memur,arı 
arasında yapılön 
terfilerin listesi 

Malive Vekaleti, bazı defterdar, maılmUdürü, muhasebe müdürü ve mal 
yf! müfettişlerini terfi ettirmiştir. Bunları yazıyoruz : 

İstanbul tahsil şube ~efi tbrnhim H~ 
kı Tanır, Bulan cık malmudıiru Nevzat A 

\~~ J V A Bergama mıılmiıdürü Mumtaz Ömer, U. 
burlu malmUdürü Nnfi Gütdol, Ereğli ma 
miluıirü Sırrı 1nnl, Demi m3lmildürü Liı 

~ ~ 
fi Altındağ, Beypazarı malmüdürü .Av 

~ Can, Susıı;ırlık mıı.lmıidürü Emin Öze 
-; -; · Karlıova malmüdürü Mehmet Zeren, G 
~ rede malmiidürü Fahri Güner, Yusuf 

malmüdüriı Rıza Özel, Sungurlu maim 
diırü Rıdvan Pekgöz, Buldan malmildü 

' _ _ durü Rıtvan Pekgoz, Duldan malmüdür 

Sarıkamış'ta kar 

6 santimetreyi buldu 
Dün §Chrimizde hava hafif bu!ut

Ju ve durgun gcçmi~tir. En yüksek sı 
caklık 15 derece olarak kaydedilmiş
tir. Yurtta hava cenubu şarkide yağ· 
murlu, Karadeniz sahillerinde kapalı, 
diğer mıntakalarda bulutlu geçmiş
tir. Son 24 saat içindeki yağışların 

karemetreyc bıraktıkları su mikdarla
rı Mar<linde 26, Urfada 21, Diyarba
kırda 17, Elazığda 11, Behisnidc 9, 
Antep ve :M:alatyada 5, diğer yağış 
gören yerlerde 1-4 kilogramdır. Sarı
kamışta yağan karın kalınlığı 6 san
timetre kaydedilmiştir. Rüzgarlar 
bütün mıntakalarda ıimal istikame
tinden en çok 11 metre kadar hızla 

esmiştir. 

En yüksek aıcaklıktar Antalya'da 
23, Adanada 27 derecedir. 

Starterin acelesi yüzünden hayvanlar 

ııraya dizilmeden hareket itareti ve
rildi. Hayvanlar bir dbi halinde ya· 

rı1a batladılar. Yıldız tatıdıjtı hafif 

kilo dolayııiyle koıuyu götUrmete 

bagladı. l~akat Oktay kendiaini derhal 
yakaladı ve geçti. Geridekiler Oktaya 
yetiımek için biribirlcriy1e çok müca
de1e ediyorlardı. Bu aralık Çetin bir
az gayret göstererek yaklagtı ise de 
çok geçmeden geri kaldı. Virajda Ok· 
taya Ceylan ve YUkıel hücum ettiler 
fakat bir fayda ha.ıl olmadı. Oktay 
gayet rahat bir kotu yaparak birinci 
Ceylan ikinci Yüksel UçilncU oldular. 
Zaman 2,10 daklkatıır. Mnıtcrek bants 
ganyan 280 plise ııraaiyle 175, 195 ve 
300 kuruı verdi. 

Altıncı koıu: 

İzzet Gürses, Ayancık malmiıdiırü Hulu 
Ersan Hassa malmUdüril .Mustafa Süme 
Uzunköprü malmudürü O. Nuri Uygu 
Hımıt malmlidürıi Hamit Akın, Araç m 
müdürü Mehmet Şalcı, Cide malmüdü 
hnıail Kınay, Tosya malmildilrü Fev 
Baydoğan, Babaeski malmüdürü Şült~ 
Oktay, Saiteli malmlidürli Muhlis Pola 
Emet malmüdürii Nazif İlba&an, Daren 
malmüduru Reşat Bingöl, Kula malmUd 
ru Necati Önay, Gilrdea malmüdürü Sall 
hattin Binzet, Fatsa malmüdüri.ı Hua 
Şenel, Boyabat malmüdiıru Hakkı Öul 
Zara malmiıdürü Avni Sert, Çemltkeze 
malmüdürü Faik Oyman, Sarıkamııı mal 
müdıirü Ahmet Aykut, Kadıköy malmlid · 
ru Cevat Güleç, Pazarcık malmüdürü Ş 
di Erguneş, Karacasu ınalmüdüriı Süley 
man Bülbül, Ezme malm!idürü M. At 
Tekin, Ka, malmüdürii Nazmi Er&:UD. A 
çakoca malnıüdürü Eşref Onat, Merı 
malmudiıru Fuat Deniz, Oltu malm!idür 
Rifat Kı.içiikbaş, Osmaneli malı:ıüdür 
mazhar Ünal, Keşan nıalmildUrü Şükr 
Ertem, Bayındır malmüdurü Fahri Tunç 
Silifke malmüdürU Saılık Mutlu, Erde 
malmüdüril Fuat GUras, Bayramiç mal 
mı.iduril O. Nuri Tolur, Kuşadası malmü . 
duru Nedim Ayata, Vakfıkebir malmudiı • 
rıi Şerafettin Onay, Göynük malmiıdurll 
Bahri Arman, Fethiye nıalmüdilrü Ziy. 
Aydın. Göle malmildürü Niyazi Öıde.nız, 
Torbalı malnıüılUru Nurettin Yıldın 
Obekan, Yıldızell malmüdürü Remzi Al, 
tınay, Dinar malmildürü Fahri Güngör, 
Kıyıeri muhasebe ınüdilril Haris Atalay, 
Aı;rı muhasebe nıüuürü Şucaettin Onalı 
Haariciye V. muhasebe memuru Seyı
Baç, Nahna inşaat muhasebe md. kııım 
amiri Halil Tanyol, Eınıe malmi.idürli 
Hamdi Demirok, Zat işleri müdürlüiü bl 
rinci mümeyyizi Ömer Arıkıı.n, beılnci. 
S. maliye mufettişi Şükrü Birgll!, S inci 
sınıf maliye miıfettiıi Huıeyin Kunter 
5 inci Sı. maliye müfettişi Cevdet Gürkan, 
S inci Sı. maliye mlifettlai Sıtkı Yırcah, 
be9inci sınıf maliye milfettiı;i Arif Anlaı.n, 
S inci ııınıf maliye müfettiGı Ekrem Tür -
kay, 5 nci sınıf maliye mlifettişl Sami Şeh
benderi er, Hariciye V. muhasebe mil.d. 
birinci milmeyyizl Celil Duınlu, Nakit İl
leri U, ıııud. birinci mümeyyizi Mehmet 
Ata, Cizre gilmrük muhasibi Mustafa Tarı 
Edirne giımrük muhasibi M. Emin Tok -
ıoy, Çanakkale mı.id. Mev. muhaaebcciıi 
Zeki saraç, Ayvalık gümrük muhasibi Nu· 
ri Kaptanoglu, Giresun tahsilat şefi HU • 
••mettin H.arman_Ul"~s;. t.~ • .a...ıı ~ 
be ı;efi Saim Hulav. vıırlıl.-ıt umum mır _ 
dürliıcü birinci mumeyyi:ı:i Hüseyin Fali 
Ulu, Muhasebat umum mildiırü Fuat Er. 
ciyeş, Kocaeli defterdarı Riı~tü Eke, Mu· 
hasel:ıat umum müdürlüiü memuru Rnim 
Ycksel, Evrak mildüriüğil daktilosu Halil 
Başaran. '-· lııci ırnıf maliye milfetti•i Te'' 

Beş ve daha yukarı yaştaki yerli fik Koral, t ci ıınrf maliye mıifctti•i Na-
yarım kan ingiliı: at, kısrak ve idiçle- mık Savun. Samsun kam. mürakipli&i me -

ık muru Ali Kemal Erdi!, Milli eınllk mil -
re mahsus çalı manili koşusu idi. - diırlilıiü !da. davalar mil§4viri Eniae Arat, 
ramiyesi 300 lira mesafesi 2800 metre Dahiliye muhasebe memuru Fatin Gürol, 
idi. Bu koşuya bet yarım kan girdi. Ferlköy ıube tahsili Gefi İhsan Sani Duru, 
Ko"'U Filiz ve Nazlı'nın öne gererek Milli emlfik müdürlliğü fen memuru Hüte-

7 7 yln Glirrşık, Kastamonu varid&t mUdliril 
yarııı götiirmeleriyle başladı. Ceylan Osman Erdem, Bitlis Varidat müdiıru, 
ikisinin arkasında idi. Fakat ilk m!nii Cemal Aytulu, Samsun Varidat kontrol 

memuru İzzet Tacal, Manisa tahakkuk eu
geçcr geçmez rakiplerini de geçti. be defi AbJiirrahlm Zap, Giresun varidat 
Nona bunları takip ederken çok rahat mudıiril Haif Tuna, Aı;rı \'aridnt n:ı.iılurü 

g idiyordu Mahmure en geriden gc- ~alit .. Konyalı, .. Tokat varidat mud~r.ü $ük
. ril Yucel, 6; tumen mulıaaebe kltıbı Meh0 

Jiyordu. İkinci manii geçtikten sonra Met Cü<lilllü, Çatalc.a Miııı. Mev. muhaac· 
ceylan önde bu sefer arkasında Nana becıliği veznedarı Muhittin Oral, İstanbul 

• · · · id k l Ko. mulıasebeclll(:l Htibi Emin Arıkac;aa, 
gıdıyordu. Dığerlerı de ger e a - ı Mutki malmtidürü Mehmet Turan, Merzı. 
mıştılar. Manileri birer birer ~c ko- ro.:1 ~~-lnıUdür~ Muııtafu Ün8;1, Di~il~. n_ı.a~~ 
Jayiıkla geçen Ceylanla Nona hır ara· muduru Hamdı Erol, Akşchır ma mudura 

• .. _ x. Celal Doğan, Kure m~lmlidilrü Şuk•ii Gli-
hk kuvetlc hucum ederek sabnsına r\ln, Balya m lmUdUru Fazıl Akıncı, Mı· 
yaklaştı. Du vaz~yetten bir tehlike se- den malmii.dürü Ratip Uğudu, Mara5 mu
zen Ceylnnın ahır arkadaşı Mahmure hnseb~ ?1ildüriı Osman Saydam, Ahlat 

malmüdlirll Kenan Erdem, Kırtaş malmU -
derhal Nonaya ycti~ti. Ve son anlarda dı.irU Hakkı Tut-ay. 
da ge~erek arkadıışı Ceylanın arkasın-
da ikinci oldu. Bugtin gayet gUzel i
ki konu kazaMn Ceylanın sahibi B. 
Salih Temeli t:?brik ecleriz. ?.Hi~terek 
bahis ganyan 175 plfıse sırasiylc 215 
ve 205 !aıruş vc.-rdi. İkinci ve iiçUncü 
koşular araıo~nda olr.n çifte bahislere 
Novice - Ceylan veya Maimrnrc çifti· 
ni bulabilenler bir liraya muka'.Jil 3,90 
lira aldılitr. Bc~i:1ci ve altıncı koşular 
arasmdaki çifte bahis biletlerin mat
baada yanlı~ basılmaları dolayısiyle 
yapılamadı. 

Menen1~n ve Bergamada 
yerleştirilen göçmenler 
İzmir, 12 a.a. - Buliaristandan .. h

rimizc eelen 300 nU!uıluk 130 aileden 
mUrekkcp i8çmen kafilcai Bereama
ya ve 21 aileden mUrekkep diler bir 
kafile de Menemen k8ylerine yerleı
tirilmiılerdir. G!:içmenlerin yanında 
harman ve tohum makineleri. çift bay 
vanları ve aletleri de vardır. 

Tek d" retmenli ve beş sınıflı köy 
okullarında t lebemevcudu blr dena
neye sığabilecek sayıda olduğu tak· 
dirde, bu &1nıflar yerle§tirilcrcı: bir 
p.;rup hnlindc, ikinci cievre sını flnrı 
da birlqtirilcrcl: di er bir gı up halin
de ö rctmiye tabi tutuhmıktır. tik 
devre sınıflarındaki talebe mevcudu 
l.Jlr der neden fazla oldufu takdirde 
bu oku1lnrn blrincisını! için ayrıca 
b'r ö[;retmen veya eğitmen verilecek· 
tir. 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111· •11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 
Bir yangında alh 

çift öküz yandı 

Bu ol•ullard bir dcıv:-enin biı'leıtl
r· mesi sınıflnr:nd ö leden önce, di-

rlcri de ö leden &on n öğretim ya
r lac k, zir t ve iş ll : d~ vrcde hafta· 
c iki, ıldncı devr de Uç a t olacak 
t r 

Vekalet iki, üç, dört vebeş öğret· 
m nli l öy olrnlları için de mesai pro
gramları çizmiştir. 

izmir'de K1.zılayın 

yo' ~u. çocuklara yardunı 
lımir, 12 n.a. - Kızılay Kurumu 

bayram münasebetiyle 300 çocuk giy· 
dirmiş ve 350 yoksula da elbiGelik ku
maş dağıtmıştır. 

Çocuk şiiri ! 
Bu sene Ankara'da ne5riyat kon• 

gresi toplandığı zaman çocuk ede
biyatı, çocuk şiiri mevzuu üzerı'n
de oldukça şiddetli münakaşalar oJ. 
muş, bir kısım muharrirler: 

- Dizide çocuk fİİrİ yoktur! 
dem 'ş, bir kısmı ila: 
- Zaten çocuk şiiri diye bir !iey 

yoktur! iddiasında bulunmuşlardı. 
Geçenlerde genç iaİr Oktay Ri

f at•ın Varlık mecmuasında çıkan 
~u: 

Tayyareler iclccckmiı 
Korkum yok benim. 
Kağıttan gemilerim, 
Kur~un askerlerim hazır. 
Zaten bunlar kırılırsa 
Babam yenisini alır. 

fİİtini gördükten ıonra, artık itim
&• bizde çocuk ıiiri bulunmadığını 
iddia edemez. 

Bir mııraf. ve bir beyit! 

Mustafa Nihad'in edebiyat kitabı 
hakkında üdebamızdan Burhan 
Cahit de bir fıkra yazarak moda
ya uydu. 

Burhan Cahit, bu kısa fıkrasında 
içi yanlışlarla dolu bir edebiyat ki
tabına hayret .Jiyor ve bir mıstığ
Ja bu duygusunu anlatıyor. 

Yalnız: 

O mahiler ki derya içredir, deryayı 
bilmezler 

şeklinde olması lizım gelen bu mıs· 
rağ: 

O ırıahll•r kl derya içre dery~. 
bllmealer. 

ıeklinde yasılmıı. 

Bu vesile ile biz de bir bey_it y_a-

zalım: 
Onlar ki verir Uf ile dlln)'lya 

nizamat 
Bin türlü teseyyüp bulunur , 

~anelerlni:!e. 

**' 
Açık artırma! 

Muharebe başlarken inılllzlet üç 
sene sürecek bir harbı göze aldık
larını jÖylemi§lerdi. Berlin'den KC-

len hususi bir telgrafta da ılman

ların beş sene harbı göze aldıkla
rını bildiriyor. 

Şu halde harp açık aıt1Jrmaya 

Ironuldu demektir. Kim fazla art
tırırsa sulh oauıı 1-'/('!İ.zlde kala
cakl 

Bir lalazai tcohlıur! 

Okurlarımdan N. A. imzasiylc 
mektup cılnderen gence: 
"Sorduğunuz !Jiirin 1ıdı "Lahzai 

tealılıur" dur ve ~air Te•·fik Fikret 
tarafından yazılmı~tır ve şu mıs

rağ!a biter : 
nir lah;ıai tuhhı.ıra med;·un :ıu 

kt1fini.,, 

Ark Roycıl! 

Alman propaganda na7.ıtı Bay 
G/Sbels, gefenlerde radyoda inzi -
lizlere ~u suali sormu~tu: 

- Ark Royal zırhlısı nerede? 
Bay Çurçil sl5ylediği bir nutukta 

bu zırhlının bir alman ticaret gc· 
misini yaka/amı~ olduğunu bildi
riyor. 

Doktor G~bel$'in 
uil olmuı madur !. 

mtrakı, acaba, 

T.t 

Burdur. 12 a.,. - DUn ıece yarı11n
dan ıonrı Bucak kuaaında bir çiftçi
nin evinden çıkan yangın bUyUmel< 
tehlikesini &öıtermiı loe de buradan 
g8nder11en itfaiyenin ıeri mUdahalesi 
lle Uç ev yandıktan ıonra ıöndUrül· 
mUıtUr. Yanaında 6 çift ökUz yanmış· 
tır. 

Şeker bayramında ıölıUnU· ıs 
zil Kızılay rozetiyle 

ıUıleyiniz J 
Kızılay Cemiyeti Ankara Merke- i 

ı!nin yeni ndresi : i 
Po~talıane cı:ırl..1cııirtde Yal• 

cuıade apartımanı 4 numaralı 
daire. Telefon - 2925 
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[DIŞ POLiTiKA 1 

Finlandiya ve Sovyetler 
Almanya ile geçen ağustoata pak

tı İnızalad skta sonra Sovyetler, 
B·. ltık havzasındaki vaziyetlerini 
takviye etmeye koyulmuşlardır. Sı· 
~a. ile, Estonya., Letonya ve Litvanya 
ıle birer mukavele imzalayarak bu 
devletlerin topraklarında bir takım 
a.ıkeri üsler elde etmitler ve aynı za
llıanda bu devletlerin her biriyle bir 
ka'lıltkh yardım paktı imzalamış
lardrr. 

Sovyetlerin sulh cephesine ittirak 
leriııi temin için aiu&toatan evel 
Moskovada İngiltere ile Sovyetler a
t"a.ıında müzakere yapılırken, bu 
kİİçük devletler, Sovyetler tarafm
dan garanti edilmemek için gürültü 
koparmıılardı. Arzularına rağmen 
raranti edildikleri taktirde kendile
rini Almanyanm kollan arasına ata· 
Caklarmı da bildirmiılerdi. Şimdi 
~laııhyor ki bugün bu mukavemet 
Alınanya tarafından çevrilen bir po
litika manevraımın neticesi imiş. 
Alınanya bir taraftan bu küçük dev
letleri mukavemete tefvik ederken, 
difer taraftan da bu devletlerin mu
kadderatı Üzerinde Sovyetleııle pa
tarlığa giritmif. Filhakika Sovyet • 
Alınan paktı küçük devletlerin ace
tıı.i politikacılarını §&fırttı. Bir gün 
hranti istemeyiz diye gÜrültü ko
Paran adamlar, ersesi gün tıpıf tıpı§ 
Pvtoslı:ova'ya giderek karıılıklı yar
dım paktını imzaladılar. 

Sovyetler bu Üç devletle hesapla
~ını ta.afiye ettikten aonra Finlandi
l>'a'ya döndüler. Finlandiya'ya yap
hklan teklifin gizli bir tarafı kal
llıaını§lrr: 

1 - Diier üç Baltık memleketi 
ribi Finlandiya ile de bir kartılıklı 
l>'udmı paktı imzalamayı teklif et
tiler. 

2 - Lelingrat yanma kadar ge
len hudutun on bet kilometre kadar 
riri çekilme•ini istediler. 

3 - Finlandiya körfezine hikim 
ol&.n bazı adalann kendilerine terki
llİ talep ettiler. 

4 - Helainki §ehrine yakın tah
"1İn edildiğine göre Honkö kaaaba
•nıda bir askeri üs kurmayı istedi
ler, 

Haftalardaoberi Finlandiya ile 
Sovyetler araımda bu meseleler Ü· 
terinde müzakereler yapılmakta İse 
ile henüz müspet bir neticeye vanl-
)Wt.. .. -.-u...-. .. ~.-."llıl!U'lya-Dın 5ovyet 

tekliflerinden bazısını kabul ettiği, 
fakat bazısma mukavemet etmekte 
olduğu bildirilmektedir. Finlandi
J'a'nm vaziyeti, gerek tarih ve ge
rek coğrafya bakunmdan Baltık 
"'emleketleriyle makayeae kaldır· 
"1az. Yukanda iami geçen üç Baltık 
"1eınleketi, eaki çarlık Rusyasmm 
lıirer cüzi idi. Halbuki Finlandiya, 
Çarlık Rusyasına bailı bulunduğu 
Yii:ı on aene kadar zaman zarfında 
hile, otonomiıini muhafaza etmit ve 
ltiiltürünü inkiıaf ettirmiıtir. Fin
l~diya istiklalini kazandıktan aon· 
ra da endüıtri aahasmda büyÜk a· 
drnııar atmtf ve Avrupa'nın en ileri 
l>ıeınteketlerinden biri olmuıtur. 

il Coğrafya bakımından Finlandiya 
lltık memleketi değil, lskandinav

l>a ınemleketidir. V" hariçi politika
:ııı ağırlığ'ı Baltık grupundan ziya

• lskandinavya grupuna doğru te-
~l>'ÜI etmiıtir. bveç ve Norveç'in 
~1İlıtli.lleri ve bitarafhklan ıimali 
~&:>a'daki müvazenenin ne dere .. 
~ •saılı bir ıartı ise, Finlandiya iı-

1 lali de o müvazenenin aynı dere
~·bde ehemiyetli bir rüknüdür. Bu i
t 
1 'rladır ki Finlandiya bazı Sovyet 

tillepJerine kartı mukavemet etmİf· 
lt '- E:sasen Sovyetler de Finlandiya'· 
.:~ Vaziyetindeki hususiyeti taktir 
t,ı:;ı.lrinden, Baltm memlktlrine yap 
d O.rı muameleyi bu devlet hakkın. 
ı.,' tatbik etmekten çekinmiılerdir. 
d,•••la. Finlandiya bir karıılıklı yar· 
ti Ilı Paktı imzalanuyacağını bildi
h~te'. Sovyetler bu tekliflerin! geri 
d; l'tl.ıtlerdir. Diğer taraftan Finlan· 
d:de. t...tingrada pek yakın gelen hu
J.ı, ıı_nu geri çekmeye razi olmu~tur. 
"'"tta Finlandiya körfezindeki ada
ı,.., d~ Sovyetlere terkine razi olduk 
1,11 '

0Y1~niyor. Bu vaziyette Sovyet
'fl eb~inlandiya arasındaki ihtilaf 
,, ~ t ihtıtnal 1-1011k01deki aıkrri üs
il, ~hiıar etmelı;;tedir. Finl~ndiya 
ı ~0"Y t ' d ' · " k et- e at;ır •raaın attı muza ere-
Sl)\r Pek çetiı:ı olmakla beraber, 
h,ıı~~tlerin bu i!ıtilafı aulh yolu ile 
t,, f hıey., çalı;tıkları ve Almanya 

'•nd Ya• d an Çclrnılovnkya ve Polon-
l'olu a t•kip edilen cebir ve tiddet 
fıl.,, "k '"ı>mak iolemedikleri anla-

" a todır. 
"" "' .. Yara '17.i:\kt:reler esni\Brnda Alman 

•n t~ltiµ t · •· · d"kk ı· Ytlctıl" _. e lı~ ı sıya~et ı .. ate a-
•onu ·dlınlancliyalılar büyiik harbnı 
• n n.nb . d rıf\ 1 erı Alm:ınyaya h:artı e-
lio.ı1~Patl bealemit bir millettir. 
Ya•.,,., ~kıtık bir vaziyette Alman
"'•'i endilerine yardımda bulu-

tnı geçen ağustosa kadar Ü· 
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B. ÇÖRÇİL BİR NUTUK VERDi ltalya Kralının yaş 

yıldönümü ıçın 

Düşman usanıncıya 

kadar harbe devam edeceğiz 
Tunus'ta tören yapıldı 
Tunus, 12 a.a. - İtalya kıralı ve 

Habeşistan imparatoru Viktor Ema
nuel'in yetmişinci yıldönümü mlina -
sebetiyle İtalya konsolosluğuna Fran 
sa ve Tunus namına temennilerde bu~ 
lunnıuştur. Kilisede resmi memurlar, 
frans1z: ve italyan muharipleri huzu
riyle dini ayin yapılmış ve kilise i
çinde fransız • İtalyan ve Tunus bay
rakları asılmıştır. 

Müttefikler hazırlıklarını tamamladılar 
Londra, 12 a.a. - Amirallık birinci lordu B. Çörçil, bu akşam 

radyoda bir nutuk söylemiştir. 
B. Çörçil, demiştir ki : 
"- Büyük Britanya harbe mani olmak için her şeyi yapmış 

ve sulh lehinde birçok şeyler kabul etmiştir. Fakat şimdi harpte 
'ıulunuyoruz. Maksadımız harp yapmak ve düşman usanıncıya 
kadar, azımsanamıyacak olan vesaitimizin imkanı nisbetinde 
harbe devam etmektir.,. 

Kırat ve faşist marşını müteakip 

Maraeyyez ve Tunus marşı çalınmış
tır. 

B. Çörçil B. Çemberleyn ile her za
man mutabık olmadığını fakat onu 
tanıdığını ve Çembcrleyn'in sulh için 
nasıl inat ile çarpıştı ise zafer için de 
çarpışacağını söylemiş ve sözüne fÖY· 
le devam etmiştir : 

Müttefikler hazırlıklannı 
tamamladılar 

"- Şunu mutlak bir hakikat olarak 
telakki edebilininiz: ya Fransa ile 
Büyük Britanya'nın modern dünya -
da hikmetivücudunu teşkil eden her 
şey batıp gidecek yahut nazi rejimi 
ve Hitler ezilecek ve mahvedilecek
tir. Müttefikler kendilerine bahşedi
len 10 haftalık müddetten memnuni
yetle istifade etmişler, hazırlıklarını 
tamamlamışlardır. Bu vaziyet onları 
büsbütün başka bir mevkie koymuş 

bulunuyor. Zira şimdi çok daha ku
vetli ve daha iyi hazırlıklıdırlar. Ha
va müdafaaları islah edilmiştir. Hava 
kuveti şimdi daha büyüktür. Deniz 
harbi memnuniyet verici bir tarzda 
lnki§af ediyor.,. 

B. Çörçil, bundan sonra Atiye olan 
itimadını ifade etmiş ve Almanya'nın 
insaniyetperverliğinden dolayı şimdi· 
ye kadar İnglltereye kıyamadı~ı~dan 
bahseden Göring'in sözleriyle ıstıhza 
etmiıtir. Çörçil '"insaniyetperverlikle
ri bunu kuvetliler hakkında tatbik et
melerine mani oluyor,. demiş ve İtal
yanın bitaraflığını, Türk - İngiliz· 
Fransız muahedesinin ehemiyetini 
zikrettikten ıonra aovyet hUkilmeti -
nin şarka doğru ilerleme yolund.~~i 
nazi hülyalarına kati bir ııon verdıgı· 
ni söylemiştir. 

Hollanda ve Belçikanın vaziyeti 

B. Çörçil Belçikanın ve Holanda
nın maruz bulunduğu tehdidi mevzuu 
bahis ederek nazilerln timdi Avuatur
ya, Çekoslovakya ve Polonya gibi çiğ
niyecek kilçük memleketler bulabil • 
mek için garpta hariı bir araştırma i
le meşgul olduklarını anlatmış ve de
miştir ki: 

Naziler kendilerini bekliyen İngiliz 
donanınaııına dokunmuyorlar ve fran· 
oız orduaunun çelik cepheıi önünde 
tereddüt ediyorlar. Aıkcrleri Holan· 
da ve Belçika hudutlarında yığılıdır. 
Şimdi tereddüt etmeden diyebilirim 
ki Holanda ile Belçika'nın akıbeti Po
lonya'nın, Çekoılovakya'nın ve Avus
turyanın akıbeti gibi Büyük Britanya 
nın ve Fransanın zaferiyle tahakkuk 
edecektir. Bütün dünya Hitlerin ve 
Hitlerizmin aleyhindedir. Her ırka 
menaup insanlar bu korkunç hayaletin 
kendileriyle onlara mevut olan ve bu 
asra yakışan ileri hareketi arasında 
dikildiğini hissediyorlar. 

Hırval eyalellerindeki 
memnuiyet kaldırıldı 

Belgrad, 12 a.a. - Hırvatlarla kıra

liyet hUkUmcti ara•ında aktedilen 
milli itilaf üzerine bazı müfritlerin 
hırvat eyaletindeki serbestlikten is
tifade ederek kar;şıklık çıkarmağa te
şebbüs etmeleri üzerine tu eyalette 
umum! nilmayişlerle, toplantılar mu
vakkaten menedilmişti. Bu eyalette 
gittikçe silkunet tessüs etmekte ol
duğu görülmesi üzerine bu memnui
yet kaldırılmıştır. 

mit etmiılerdi. Halbuki Almanya, 
kendisine dostlukla bağlı olan Fin
landiya'yı Sovyetlerle bir pazaYlık 
mevzuu yapmaktan ve bir ivaz mu. 
kabilinde bu dostluiu feda etmek
ten çekinmedi. Bu da Almanya'ntn 
dostluğuna güvenen devletlerin ha
yal aükütuna uğramaya namzet ol
duklarını gÖıtermesi bakımından ü
zerinde durmaya layık olan bir ha
disedir. 

Fak at her teYe rağmen, Sovyet • 
Finlandiya müzakerelerinin müıpet 
bir neticeye varması yakın bir ihti .. 
mal olarak söylenebillr. 

A. Ş. ESMER 

İngiltere ve Fransa'nın 
Sulh için Hollanda ve Belçika tarafından yapılan 

teklife. verdiği cevap 
Londra, 12 a.a. - Belçika kıralı ile Hollanda kıraliçesinin me

sajına verdiği cevapta İngiltere kıralı ezcümle, büyük Britanya -
nın, kendisine yapılan bütün müracaatları daima müsait karşıla
dığrnı söylemekte, fakat bu sefer lngiltere'nin, sulhu kurtarmak 
için mümkün olan her şey yapıldıktan sonra silaha sarıldığını te
barüz ettirmektedir. 

--ı Cevapta şöyle denilmektedir : 
• • 'I 1 "İngiltere'nin harbe girmesini intaç 

Manş 

bir 

dellJZJnde eden a~il sebep, ~~~~~yanın Polo~ya 
ya vakı olan tecavuzudur. Bu tecavuz, 

taarruz 

Bir Alman tayyaresi 
bir Fransız vapurunun 

üzerine bombalar attı 
Londra, 12 a.a. - Royter Ajansı 

bildiriyor : 
Bir ing.ihz limanına gitmek il.r:ere 

Manşe hareket eden ve içinde yüz ka
da.r yolcu bulunan bir fransız vapuru· 
na, bir nazi tayyare5İ tarafından iki 
bomba atılmıştır. Bombalar vapura 
isabet etmemiş, denize, gemin;n ya· 
kınına düşmüştür. Yolculardan biri, 
bu bombalardan birinin 20 yarda u • 
zağa düştüğünü söylemiştir. Tayyare 
e-örünür görünmez silvaııi, geminin 
süratini arttırmıştı. Sahilde alarm i
şareti verilmişti. Hemen hemen aynı 
zamanda topçular ate§ açtılar. 

Bir yolcunun anlattıklan 

Yolculardan diğer biri, bir iıngiliz, 
tayyareıinin gemin.in tam üstünde 
12 bin kadem yükseklikte dolaştığı • 
nı söylemiş ve demiştir ki : 

"- Alman pilotunun, tepemiıde 
uçarken, üstümüze çullanmıya ba • 
zırlandığını sezer gibi oldum. Bizimle 
nazi tayyaresi arasında uçan üç tane 
fransız veya ingiliz tayyaresi, onun 
bu maksadına mani oldular. Mitnı.1 • 
yöz kurşunlarının havada çıkardığı 
takırdıları gemiden milkemmelen işi
tiyorduk.,, 

Diğer bir yolcu da "Çok heyecanlı 
bir manzara idi,, diy~ anlatmı~tır. 

Gemide hepimiz şayanı hayret bir 
sükunet gösterdik. Güvertede bulu • 
nan bir çok yolcular, taarruza uğra· 
dığımızın farkına bile varmadılar.,, 

Kroakovi'de bir 

Alman gazetesi 
neşrediliyor 

Bertin, 12 a.a. - Alman istihbarat 
bürosunun Cracovie'den aldığı bir ha

bere göre J ournal de Varsovie'nin ilk 

nüshası bu sabah intişar etmiştir. İş· 

gal altında bulunan arazinin her tara· 
fında neşredilecek olan bu yeni gaze
te, alman propagandasının yarı resmi 
bir organıdır. Birinci nüshasında Gö· 
ebbbels'in bir makalesi vardır. Bu ma· 

Almanyanın komşuları hakkındaki 
siyasetinin yeni bir misalini teşkil e
der. Fakat İngilizlerin uğrunda harp 
ettikleri en şümullü hedef, Avrupanın 
mütemadiyen tazelenen alman taar
ruzu korkusundan kurtulabilmesini 
temin etmek, Avrupa milletlerine, is
tiklillerini ve hüriyetlerini muhafaza 
lmldlnmı vermek ve istikbalde beynel
milel ihtilafların hallinde, muslihane 
yollara müracaat eyrine cebir ve ku
vet istimaline mani olmaktır. 

İngiltere hükümetinin fikrince, 
hal ve tesviye huausunda vücudu za -
ruri unsurların nelerden ibaret oldu
ğu, yukarıdaki sözlerden sarahaten 
anlaşılmaktadır. Eğer haşmetmaabı

nız, bana yukarıda tarif edilen hedefe 
ulaşmayı hakikaten mümkün kılacak 
mahiyeti haiz alman tekliflerini teb • 
Jlğ etmek imkanına malik iseniz diye
bilirim ki, Büyük Britanya, bu teklif
leri en dikkatli bir şekilde tetkik ede· 
cektir.,, 

B. Löbrön'ün cevabı 

Pari&, 12 a.a. - Cümhurreisinin, 
Belçika kıralı ile Holanda kıraliçesi
nin meıajına verdiği cevapta, bu me
sajın yüksekliği ve asaleti Fransa ta
rafından fevkalade takdir edildiği, 
çünkü hiç bir milletin Fransa kada; 
sulhperver olmadığı ve hiç bir mille
tin Avrupa sulhu namına onun kadar 
fedakarlığa katlanmadığı söylenmek
tedir. 

Mesajda deniliyor ki: 
"Fransız milleti, bütün milletler a

rasında adil ve devamlı bir sulh temi· 
ni imkanlarını hilsnüsuretle kabule a
made olduğunu gene tel~rar eder. Fa· 
kat, ancak adalet csa151na müstenit bir 
sulh devamlı olabilir. Şu halde, sul
hun tesisi, istikbalde, bütün milletle
rin hürriyetine hürmet hususunda 
müspet garantiler verildiği nispette 
imkan dahiline girebilir. 

İnsanların endişeden veya ıstırap· 
tan kurtulmaları için, bundan böyle 
hakka karşı yeni suykastler yapılamı
yacağından emin olmaları liizımdır. 

Adaletsizliğin zaferini tasdik eden 
herhangi tarzı hal, Avrupada ancak 
gelip geçici bir sükunet yaratabilir. 
Tehdide maruz bütün milletlerin müş 
tak oldukları bu sulhun lehinde veya 
aleyhinde karar vermek, artık Fransa. 
ya değil Almanyaya düşer.,, 

Almanya'nın vaziyeti 

Brüksel, 12 a.a. - Brükseldeki al
man elçisi salı günü Holllı.nda kırali
çesi ile Belçika kıralı tarafından gön
derilen telgraf muhteviyatının esaslı 
surette tetkik edilmekte olduğunu bu 
sabah B. Spak'a bildirmiştir. 

Almanya tarafından Hollandaya da 
aynı şekilde teb)iğatta bulunmuştur. 

kalede alman milletinin işgali altında Cevaplar Brüksel' de tetkik 
ki mıntakalarda ifa edeceği kültürel ediliyor 
vazifeden bahsedilmektedir. Bu gaze· Brüksel, 12 a.a. _ Kıraliçe Vilhel
te, aynı zamanda işgal altındaki erazi min ve kıra! Leopold'ün tavassut tek
umumi valisinin Frank'ın beyanatını lifine İngiltere kıralı ile Lebrun ta
da neşretmektedir. Umumi vali, bu be rafından verilip Paris'te ve L<ıL•drada 
yanatında şöyle demektedir : neşredilen cevaplar bu sabah kıra! 

"Bundan böyle şark mıntakalarının Leopold'a tevdi olunmuştur. Bu ce. 
idaresini elime aldım.,. Yl!.J>lar Bel~ika hiikümctine verilmiı 
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Mütarekenin yıldönümü dolayısiyle 

İngiltere kıralı ve fransız 
Cümhurreisi arasında 
teati edilen telgraflar 

Elizabet 
Londra, 12 a.a. - İngiltere kıralı, it 

Fransa cümhurreisi Lebrun'den şu tel K a ı ·ı Çe 
grafı almıştır: r 

Zaferletetevvüçedenbirfedakar- ·ı ·ı· k dınlarına 
!ıkla yurtları uğrunda can verenle- ngı iZ a 
rin hatırasını taziz ettiğimiz bu ta - b • • k d U 
rihte ayni hatıra ve ayni ümit içinde 1 r mesa J o u 
ingiliz milletiyle birleşen fransız 
milletinin muhabbet ve itimat duygu· 
tarını haşmetmeabınıza ifade etmek 
isterim. Fransa ve İngiltere gençle
ri, yanyana ve umumi harpte çarpı -
şan bir çok büyükleriyle beraber be
şeriyetin inkir edilemez haklarını 

müdafaa için bir kere daha savaşıyor
lar. Onları sevkeden ayni idealdir. 
Avrupa nizamının hüriyet, adiilet ve 
emniyet esasları üzerine yeniden ku
rulmasını temin edecek bu mukaddes 
kavgayı sonuna kadar götürebilmek 
için şart olan kuveti o idealden alı

yorlar. 
/ngiliz kıralının cevabı 

İngiltere kıralı şu cevabı vermiş • 
tir: 

"Britanya imparatorluğu ile Fran
sanın müşterek bir idealle atılıp za
ferle bitirdikleri mücadelede hayat
larını feda eden vatandaşlarımızın 

hatırasına ithaf ettiğtniz bugünkü 
mesajınız bc-ni derin surette mütehas
sis etti. Onların gösterdikleri a · 
imtisal nümuncsiyle iftihar ediyor ve 
silSh başına davetine icabet edip ay
ni davanın müdafaası için omuz omu
za toplanan yurtdaşların ayni ruhu 
taşıdıklarını görerek seviniyoruz. İn
giliz ve fransız milletlerini itimada 
müstenit bir el birliği içinde bir!bl
rine bağlıyan rabıtalar bu hatıra ile, 
ve şimdi milletlerimizin en sarsılmaz 
bir azim içinde müdafaa ettikleri da
va uğrunda yapılan müşt ... ek feda· 
kilrlıklarl.a daha ziya<le kuvet ve asa
let bulmuştur. Müıterek gayretleri -
mizin muvaffakiyetle biteceğine, Av
rupa'nın mütemadi cebir ve şiddet ve 
tehditten siyanet edileceğine ve aul
hun sağlam hüriyet ve adi.let esasla
rı üzerine kurulacağına eminiz. 

YugoslatJya'da mütarekenin 
yıldönürnü kutlandı 

Belgrad, 12 a.a. - Miltarekenin yıl
dönümü dün memleketin her tarafın
da tesit edilmiştir. Belgrad'da patrik 
Gavrilo Ortodoks kilisesinde kıralın 
mümessili ve hükümet erkanının hu
zurunda yapılan dini llyine riyaset et· 
miştir. Bir çok fransız askerinin met
fun bulunduğu Belgrad'daki fransız 
mezarlığında yapılan merasim bilhas
sa heyor.anh olmuştur. 

B. Lebrun'ün nutku tJe Macar 
gazeteleri 

Budapeşte, 12 a.a. - Macar matbu· 
atı, "Cilmhurreiıi Lebrun küçük dev· 
!etlerin dünya haritasından silinme .. 
meleri icabettiğini söylüyor" başlık
lı yazılarında harbin hedeflerini gös
teren dünkü nutku tasvip etmekte • 
dir. 

Filistin'de 

Mevkuf arapların 
bir kısmı serbest 

bırakılacak 

Kraliçe bütün kadınları 

vazife baıına ~ağırıyor 
Londra, 12 a.a. - Kıraliçe Elizabet 

mütarekenin 21 inci yıldönmü müna
sebetiyle dün akşam İngiliz impara • 
torluğu kadınlarına hitaben radyoda 
bir mesaj okumuştur. Britanya impa
ratorluğu kadınları namına olarak ön
ce Polonya kadınlarına sonra fransız 
kadınlarına karşı derin ve sarsılmaz 
sempatisini ifade ederek söze başla· 
mış ve demiştir ki: 

'' - Vaktiyle kadınların cephedeki 
erkekleri cesaretleri ve şefkatleriyle 
teşçiden daha fazla bir şey papmala
rı kaJil değildi. Bugün bu değişmiş
tir. Kadınların yerine getirilecek ha
kiki ve hayati vazifesi vardır. Bu va• 
zifeye davet benim yüreğimden ko
pup geldi. O davete icabet tarzından 
dolayı size teşekkür ederim. Kabul et· 
tiğiniz vazifeler milli hizmetin her sa
hasına şamildir. Bu imtihan devre
sinde pek çoklarınızın yapmak mevki 
inde bulunduğu daha mütevazi rolü 
de unutmıyorum.,. 

Evde çallfarak vatana hizmet 
Kıraliçe bundan sonra ayrılıkların 

acılarından bahsetmiş, tahliye edilen 
yabancılarla çocukları evlerine kabul 
eden kadınlara teşekkürden sonra, 
şöyle devam etmiştir: 

" - Bütün bunlar birer fedakarlık
tır. Bu fedakllrlığın aj,\ırlığını his•e
denlere, şunu söylemek isterim: Ev
deki vazifenizi yapmakla vatana hiz
met etmiş oluyorsuz. İstikrar ve ku
vet içinde dahili cephenin muhafaza
sına iştirak ediyorsunuz. O cephenin 
de kendine göre büyük tehlikeleri var 
dır. Bu harbı yuvalarımız uğrunda ya 
pıyoruz. Her memleketin kadınları 

sulh ve hüsnü niyetin hüküm sürece· 
ği yeni ve daha iyi bir dünya yaratma
nın imkan sahasına gireceği günü sa
bırsızlıkla bekliyor. O gün gelecek-
tir.,, 

.' · ----

Yugoslavya' da 
Senato seçimi 

dün yapıldı 
Belgrad, 12 a.a. - liükUmetl tqk!I 

eden partiler tarafından tek liste ve

rilerek namzetleri gösteııilmiş olan 
ayan seçimleri bugiln yapılmıştır. 

Meanuan 47 ayan azası seçilmiş ni • 
yabet makamı taırafından da ayrıca 

47 namzet gösterilmitrir. Takriben sa
at 17 ye kadar seçiciler heyetini teı • 
kil eden belediye reisleriyle müşavir
lerin yüzde aeksen befl reylerini ver
miş bulunuyorla,rdı. İntihap aaat 20 
ye kadar devam edecek ve netice pa
zartesi aabahı ilin olunacaktır. İnti .. 
habat tam bir sükünet İ!<inde cereyan 
etmiştir. 

İspanyol Falanj şefinin 

naa~ı Panleon' a laJınıyor 

Kudüs: 12 a.a. - Filistin ingiliz ku 
vetleri kumandanı General Barker, 
bayram mUnasebetile, temerküz Kap
larında muhafaza altında bulunan bir 
çok arabın serbest bırakılacağını, çün
kü Filistinde dahili asayişın yolunda 
olduğunu ve arabların nizamın muha· 
fazasına yardım ettiklerini bildirmek 
tedir. General, bu tahliye kararının ~adrit, 12 a.a. - Falanj'in . siyasi 
h ık h .. k. t k h' l .. d" 1 komısyonu, Joze Antonıo Prıme de a ın u ume c arşı ıs erını uze R. , . ... 
teceği ve hUkiimetle halk arasındaki ıvera .nın, partı az~sının omu.zların-
1 bi l 'ğ' l k 1 1 t ~ .. 'd' . da hapısane mezarlıgından, Alıcante-e r ı ın o ay 3Ş ıraca 9 ı uttu ını d k ' . , b 1 · h · · B Ü ·a· h kk k e ı Escurıal de u unan kırallar 

ız ar etmıştır. u mı ın te a "u u . 1 
h 1. d bl d h b' 17 panteonuna naklın kararla~tırmıştır. 

a ın e ara arın a a ır ço"'unun F 1 . .. · d .. R " 
0 

d 
serbest bırakılmasına imkan hasıl o - İ a anı m~es~~~e~ı 0 ıvrak rlal a, 
lacaktır. spanya arı ının en şan ı ıra arı 

yanında metfun bulunacaktır. Alican

ve ariz ve amik tetkik edilmeğe 
lanmı,tır. 

te ile Escurial arasındaki beş yüz ki
baş- lometrelik mesafe on günde katedile

cektir. 

General Franko'nun cevabı 
Brüksel, 12 a.a. - General Franko, 

sulh lehindeki Hollanda, Belçika te
şebbüsü münasebetiyle Belçika kıra
tına hitaben hararetli bir telgraf gön-

Vilno'da Leh ihlilalinin 
yıldönümü kullandı 

dermiştir. General bu telgrafta di - Kaunas, 12 a.a. - Vilnodaki po • 
yor ki : lonyalılar Polonya istiklalinin yıl • 
"İspanya sulhun tesisi imkanına kar dönümünü kutlamışlardır. Kiliseler • 

§1 son derece alika beslemektedir. de ruhani ayin yapılmıştır. Üniver • 
Eğer her iki taraf hüsnü niyet gös- site kapatılmıştır. Tezahürat olma -
terirse bu proje hiç şilphesiz tabak· mış her tarafta intizam ve sükı'ln hÜ· 
kuk edecektir.,. ' · kiim sürmüştür, 
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Beklenen taarruz yapılmayınca 

Hollandalılar rahat 
bir nefes alabildiler 

Gerginlik azalmış olmakla beraber 
vaziyetin nezaketi idrak ediliyor 

(Başı 1 inci say! ada) 
ne nazaran daha müsait bir vaziyette 
bulunuyor. Lahayede de endişenin da
da azaldığı aşikardır. 

Resmi mahafil, ecnebi memleketler
de Hollanda hakkında dolaşan bedbin 
rivayetlerden dolayı müteessirdir. 
Yabancı muhabirlere gönderecekleri 
haberlerin sansöre tabi tutulmasına 
mecburiyet hasıl olacağı ihtar edil
miştir. 

Su altında bırakılan yerler 
Dün {ki mıntakanın su altında bı

rakılmHı kararından sonra bugün ay
rıca daha başka mıntakaların suya gö
müldüğü ilan edilmiştir. Şimdilik su
lar, Holanda'nın belli başlı müstah
kem mevkilerini kaplamış bulunuyor. 

Dün, Hitler'in taarruz iı;in cumar
tesi gününü intihap etmek itiyadında 
olduğu hatırlatılıyordu. Bundan baş
ka dünkü gün mütarekenin yıldönü -
mü idi. Ve Münih bombası dolayı -
siyle İngiltere'ye karşı mevcut olan 
kin de tehlikeyi arttırıyordu. Fakat 
saatler geçmiş hiç bir tehlike belirme
miş ve halk rahat bir nefes almıştır. 

Gerginlik azalmış olmakla beraber 
Holanda'nın vaziyetinin çok nazik ol
duğu tamamen idrak ediliyor. Şurası 
da muhakkak ki, Holandalılar memle
ketlerinin bitaraflığını muhafaza et
meğe son derece azimlidirler. 

Amıterdam'ın deniz limanı 
kapatıldı 

Amsterdam, 12 a.a. - Dün akşam 
bazı mıntakalarda inkıtaa uğrayan te
lefon mükalemeleri bugün tekrar dü
zelecektir. Amsterdam'ın deniz lima
nı olan Dijmuiden akşam bütün gemi
lere kapanacaktır. Gemiler limana gir 
mek için sabahı bekliyeceklerdir. Baş
vekil yarın saat 13 te radyoda bir 
nutuk söyliyecek ve endişeleri teski
ne çalışacaktır. Telefon muhaverele -
rinin dün akşamki inkıtaı Müssert'in 
Hollanda nazi partisi tarafından ya
pılan gayrimeşru bir hareket şayiala
rına atfediliyor. Müssert'in ve müte
addit subayın bu hareketten suçlu ola 
rak tevkif edildikleri rivayeti tekzip 
olunmakla beraber alınan tedbirlerin 
haklı olarak ittihaz edildiği görUlmck 
tedir. 

lıveç gazeteleri bedbin 
Stokholm, 12 a.a. - İsveç matbuatı· 

nın Berlin muhabirleri alman • Hol
landa münasebetleri hakkında daima 
bedbin haberler göndermektedirler. 
Dagenı Nyheter gazetesinin muhabiri 
alman hariciye nezaretinden Belçika 
ve Hollanda bitaraflığının ihlal edil -
miyeceğine dair yeni bir teminat al -
manın imkansız olduğunu bildiriyor. 
Resmi mahfiller Belçika ile Hollanda
nın İngiltere emrinde bulunacakları 
yerde hakikaten bitaraf olsalardı Al
manyanın vaziyeti büsbütün başka o
lacağını söylemekle iktifa ediyorlar 
Bu muhabir bitaraf müşahitlerin bu İ· 
fadeden çıkardıkları hükme göre Bel
çika ile Hollandanın tehlikeli bir mın 
takaya girmiş olduklarını söylemekte
dir. 

Bu gazeteci il!ve ediyor: mamafih 
Almanya Hollandaya karşı vaki ola
cak bir taarruzun bütün dünya efka
rını Almanya aleyhine ayaklandıraca
ğını çok iyi biliyor. Şu halde Alman
ya'nın diğer bütün tesviye tarzları 
imkansız telakki edildiği takdirde an· 
cnk böyle bir teşebbüse atılacağı tah
min olunabilir. 

Fransız gazetelerine göre 
Paris, 12 aa .. - Havas ajansı bil

diriyor: Bu sabah.ki gazetelerin tef
sirleri: 

Hitler'in, Holanda arazisine taar -
ruz hususundaki tereddutleri Paris 
g:.zetelerinin ekserisi tarafından kay
cedilmektedir. Bununla beraber, ya
kın ati hakkındaki fikirler ihtirazlı
il ı r. 

Figaro gazetesinde VJadimir d'Or
rnesson diyor ki: 

Belçika'nın veya Holanda'nın işga
li Polonya taarruzuna inzimam edın· 
ce bütün dünyada o kadar bti.yük a -
kisler uyandıracaktır ki. nazi zimam 
darlarının böyle bir deliliğe atıl~cak
la:-ma ihtimal vermek güçtur. Munı 
suıkasdi, Göring'in dahildeki gayrı 
memnunlara hitaben garip sözleri, 
tılıtün bunlar Almanya'da vaziyetin 
gerginliğine alamettir. Bu ahval al -
rnan ricalini belki zannedildiğinden 

da'ıa fazla ihtivatla harekete yahut 
so' çareye baş vurınağa sevk::decek· 
tir. 

Hil'er tereddiit ediyor 
Leon Blum, Populaire gazetesinde, 

ayni fikri ileri sürüyor ve diyor ki: 
Bitler, vaziyetinin icabı mantıkan 

40 saattenberi yapacağını yapmış ol
ması lazımdı. Hitler 1.x:kliyor ve bek
lemesi de tereddüdündendir. Gelecek 
günlerde ne gibi hadiseler cereyan e
deceğini ve yarın ne olacağını kim
se bilemez. Kader bir vakfe bir tered
düt geçiriyor gibidir. Son hadiselerin 
teselsülüne bakınca bütün bunlar Ho
landa'nın istilasına doğru gidildiğini 
göstermektedir. Bizzat Holancla 'nın 
istiliisı, Hitler'in bu istilayı İn· 
giltere'ye kar§ı hava veya deniz 
altı taarruzları için bir köprü yahut 
Belçika'ya ve dolayısiyle Fransa'ya 
doğru bir yol olarak kullanmak isti
yeceğine göre, muhtemeldir ki alman 
sevkulceyşçileri iki cenahtan ku§atma 
şeklindeki klasik nazariyeyi tatbik e
deceklerdir. Yani Holanda'dım ve 
Belçika'dan dolaşmak suretiyle başlı
yacak olan manevra, fransız cephesi
nin diğer müntehasıncla İsviı;re'clen 
yapılacak bir manevra ile müterafik 
olacaktır. Esasen Bern hükümetinin 
ötedenberi enerjik tedbirleri alması
nın sebebi budur. Bu iki faraziyenin 
bir arada tatbik edilmesi ve Holanda
nın istil5.sının umumi bir taarruz i
şareti olması da mümkündür. 

Madam Tabui Övr gazetesinde Pa
ris matbuatının noktainazarını aşağı
daki şekilde mükemmelen hüliisa e
diyor: 

Führer'in askeri projelerini tatbik 
edeceği muhakkak değilclir, hele A
merika'daki maslahatgüzarının ve La
bey'dcki elçisinin raporları onu teem
müle sevkediyorsa. Fakat Fi.ıhrer'in 

ileri emrini vermesi de imkansız de
ğildir. 

Alman elçisinin teminatı 
Amsterdam, 12 a.a. - Amstcrdam 

belediye reisi, holandalı hitlercilerin 
toplantı yapmalarını menetmiştir. 

Çiınkü bunların vaziyet,i Holanda 
paytalltında asabiyet uyandırmakta

dır. 

Alman hükümetinin, Holanda kıra
liçesiyle Belçika kıralı tarcdınclan ya· 
pılan tavassut teklifini itina ile tet

kik edeceğine dair olarak bugün al -
man elçisi tarafından Holanda hükü
metine verilen teminat, ali makamat 
tarafından, Almanya'nın ta:ırruz 
makstlarını dolayısiyle tekzip eder 
mahiyette telakki olunmaktadır. 

Benzin yüklü bir 

gemide iştial oldu 
Brest, 12 a.a. - Benzin yUklü bir 

gemi ticaret limanında yük boşalttıgı 
sırada infilak etmiştir. Gemiye girmış 
bulunan rıhtım ameledyle tayfadan 
bir çoğu ölmüştür. 

l ~Ü ç_üK. ~-1 ş .-~.A BE ~LE .~..ı 
X Budapeşte, - İtalyan generali 

Riccardi Siofok'da Balaton golü sa -
hilinde macar askeri makamları tara
fından şerefıne verilen ziyafette ha
zır bulunduktan sonra İtalyaya ha -
reket etmiştir. • 

X Berlin, - Eski Bromberg bele -
diye reisi Barct .. z ski ha:bin ıık giın
lerınde bu şehirde almanlann katl::
dilmesinden mesul tutuldugu için kur 
şuna dizilmiştir. 

XBelgrad, - Zagrep'de çıkan bü
tün gazeteler te;rii intihabatın gele -
cek sene sonkanunun ba~ında veya 
şubatta yapıla.-:ağını yazmaktadırlar. 

X Vn ı lgton, - Harbiye nezareti, 
Pa .. iflk denızinde ve AtlantiK sahi -
linde mayn sedleri vücude getirildi
ğine dair olan lıaoerleri tekzıp etmek
tedir. 

XMoskova, - Büyük toprak ve zi
raat mutehassısı olo:.n sovyct alimle
rinden Vasıli Vilıams, 73 yaşında ol -
du u halde 11 tcşrinisanicle Moskova
da <llmuştür. Kendisi, yüksek sovyct 
meclısi mebuslarınd:ın ve Sovyetler 
ittılıadı ilim akademisi azasındandı. 

X Belgrad, - Nazırlar meclisi tara
fından neşredilen bir kararname ile 
benzin sarfiyatı ve motörlü vesaitin 
seyrıseferi tahdit edilmiştir. 

XSantiago, - de - Chili, - Geçen
lercle Tncahuano'ya iı~1ca etmiş olan 
Tacoma aclınuaki alman vapuru, za
lııre ve b.lhas a buğday yüklü oldu-
0u halde lfamburga miıteveccilıen ha· 
r ket etmiştir. Geminin hareketinden 
biraz sonra alman tayfalardan biri 
kendisini denize atmış ve boğulmuş
tur. Sular, cesedini Tomea yakınında 
karaya atmıştır. 

Finlandiya 
Sovyel sınır1nda 

asker tahıit elti 
(Başı 1 inci sayfada) 

kısmında mevcut adaların tahkimi 
hakkını istemiştir. Hanko üssü Fin
landiya körfezinin cenup müntehasın
daki Baltık limanında esasen kendisı
ne verilmiş olan deniz üssü vücuda ge 
tirmek hakkı ile birlikte körfeze ya
bancı filo girmesini tamamen menet -
mek imkanını verecektir. Biorkce ile 
Humalicki'nin tahkimi Leningrat cı

varının müdafaası için elzemdir. 
Stokholm, 12 a.a. - Afton Eladet 

gazetesinin Helsinkiden aldığı haber
lere göre, rus - fin müzakereleri fJlt 

safhadadır: Sovyetler Hangö'da üsl r 
tesisini ihtiva eden ve asgari diy" tav 
sif olunan taleplerinde israr azmin -
dedirler. Bu hedefe varmak için de 
uzun ve sistemli bir tazyikin Finhm
diyayı inkiyacla sevkedeceği kanaa -
tında bulunuyorlar. Sekiz gün zarfın
da sovyetlerle ancak iki defa müzake
rede bulunan Finlandiya delegasyo
nu Moskovada ikamete devam etmek
tedir. Avdeti halinde bunun mü..:ake
ratı durdurmak arzusuna h:unlcdile
ceginden çekiniyor. 

Bir Sovyct tehz:bi 

Moskova, 12 a.a. - Tas Ajansı bil
diriyor : 

İngilizce Deyli Ekspres gazetesi, 
Exchange Telegrapn a1ansı Helsinki 
muhabiri tarafınclan verilen ve Stalı
nin, Finlandiya tarafından k~bul e -
dilen en son müs.aadel:fırlıkları yeni -
den reddettiğini bildıren bır haber 
neşretmektcdir. 

Tas ajansı Deyli Telegrafın ver -
cligi bu haberi hakikate asla uygun 
olmadığını beyana mezundur. l• in -
landiyahlar, yeni hiç bir müsaade -
karlıkta bulunmamış olduklarına gö
r..,, Stalin mevcut olmıyan bir şeyı 

reddetmi:? olamaz. 
Tas ajansının bildirdiğine göre, 

finlandiyalılar, sovyctler ıttihadının 
en küçiık tekliflerini reddetmekle 
kalmayıp, uzlaşmamak hususundaki 
taanniı• Jerini c.rttırmaktndırlar. Son 
zamanlara kadar finlandiyalıların, 

Carelie berzahında ve Leningrad ci -
varındaki fırkaların a<l .. dini yediye 
çıkarmışlar, bu suret!e uzlaşmazlıkla
rını a ik5.r ol.a:ra.x go tc i 

Finlandiya tebliği 

Helsinki, 12 a.a. - D.N.B. ajansı, 
bildiriyor : 

Finlandiya hariciye nezareti, tas a
jansının rus - Finlandiya mı.izakerele 
ri hakkındaki mesajına '7:ııir bir teb -
lig neşr.etmiştir. Bu tebliğe nazaran, 
sovyetler ittihadı, Finlandiyaya, mü
zakere teklifinde bulunmuştu. Fin -
landiya, sovyetler ittihadının ve alel
husus Leningradın emniyetine müte -
allik olan bUtün hususatta geniş mü
saadekarlıklarda bulundu. Sovyetle -
rin talepleri, Finlandiyayı, bitaraflı -
ğını korumaya memur cüzütamları 

takviye etmek zaruretirde bırakmış
tır. 

Sovyet talepleri hahkıncla 
yeni bir muhtıra 

Stokholm, 12 a.a. - Hclsinki'den 
alınan bir telgrafa nazaran Moskova 
müzakereleri etrafında Finlandiya'
da hüküm süren nikbinlik Moskova'
dan verilen haberler üzerine şiddetle 
sarsılmıştır. Sovyetler, Finlandiya 
mukabil tekliflerini halihazırdaki şe
killeriyle kabul edemiyeceklerini ve 
sovyetler ittihadının Finlandiya ara

zisinde bir deniz üssü talebinden vaz 
geçmiyeceğini bildiriyorlar. 

Sovyet şeflerinin, sovyet talepleri 
hakkında yeni bir muhtıra hazırla -
dıkları söyleniyor. Bu muhtıranın 
bugün hazır olması muhtemeldir. Ve 
Paasikivi'nin hükümetinden talimat 
almak üzere HeLinki'ye avdeti icabe
decektir. 

GörÜ§melerde kafi bir esas 
bulunmadı 

l!elsinki, 12 a.a. - Tass ajansının 
beyanatı ve Finlandiya hariciye nazi
rının cevabı, Moskova gorii~meleri 

neticesinde, müzakerata kafi bir e
sas bulunamadığından, bu müzakere
lerin umumi mevzular etrafında ce
re}·an ettiğini gi)stermektedir. 

Şimal denizine 
dökülen moynler 

Kopenhag, 12 a.a. - Şimal deni
zindeki sahih maynler rüzgarın te -
siriyle Skajarak ve Kategat'a doğru 
sürüklenmişlerdir. Bahriye nezareti 
bunları taramak üzere büyük balıkçı 
gemilerini memur etmiştir. 

MÜNİH SUYKASTINDAN SONRA ( __ R_A_o_v_o_ 

Gestapo'ya binlerce 
ihbar mektubu geliyor 

TURKl'r'E 

.... ad}'O Dıluzyon Postaları 

TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Rı 
-Dalga uıunlutu 

16&8 m. 182 l{cs. 120 Kw. 
31.70 m Q455 Kcs.ı 20 Kw T. 

ANKA!<A 

PAZARTESİ: 13,11.1939 

12. ~o Program, ve memleket saat 

Yahudi, katolik ve Kralcı sahsiyetlcr g:~; ~~~ı~s r::zi~~\ePf.)~0ji haberle 
- 113.30 - 14,00 Mlizik (karıııık hafif m 

arasında tevkifler yapıldığı bildiriliyor ~=:~~ ~~f.ir~:~·t saat ayım, ajans v 

(Başı 1 inci sayfada) 
Nnzi matb•ıatı ve tahkikata dair 

olan resmi tebliğler suykastta doğru -
<lan doğruya ingiliz gizli servisinin 
suçlu olduğunu isbat e<lec~~i söyle
nen izin mahiveti hakkında sarih id
dialar ileri sÜrmektedirler. "İhmal
den suçlu" birkaç polis memurunun 
tevkifinden sonra muhaliflerin tevkif 
edilmesi hem nazi ricalinin müşkül 

vaziyette bulunduklarını, hem de bu 
suykasttan maksatlarının ne olduğu -

Amerika fabrikaları 

940 
s€nesi zarfında 

8000 
Tayyare yapacak 
Birleşik devletler kon~resinin am

bargonun kaldırılması lehindeki ka
raı ı i!zel'İne Amerika tarafından müt
tefil:1er hesabına imal edilmiş olan 
a•cı ve bombardıman tayyarelerinin 
sevkine pek yakında başlanacaktır. 

Birle. ik devletlerin tayyare sana
yii bize yeniden a~ılmıştır. Hava üs
tünlüğü için yı:pılan mücadelede B. 
Ruzvelt maçı demokrasiler lehine ka
zanmıştır. 

Silah sevkiyatı üzerine konulan 
ambargoya rağmen Amerika fabrika
ları faaliyetlerini azaltmamışlardır. 
İmalat ritmi eskisi gibi devam etmiş
tir. Uu Un bu hi.m citldl •urettc hız~ 

lan dırı lacaktır. 

nu göstermektedir. 

lhi ihtimal 

teoroloji haberleri. 
18.25 Muzik (radyo Cüz orkestrası 
19.00 Konuşma (Çocuk terbı>esi). 
19.15 1 urk muziği Cemal Klmil G 

in birinci kor.$eri. 

bu 
20.15 
20.30 
21.15 

Alman matbuatı Gestaponun 
suykast tertibine dahil olmadığını is
pata lüzumundan fazla gayret göster
mekte ve içinden çıkılmaz tezatlara 
düşmektedir. Nazi z:m1mdarları bu 
suykastın alman ahali arasında uyan· 
dırdığı elim tesiri izale hususunda 
cok zahmet çekiyorlar. Alman umumi 
efkarı hadiseyi hep iki şekilde izaha 
devam ediyor: Suykaı>t ya geniş mik
yastaki tevkifatı ve mUsaderetcri m~ş 
ru göstermek için G~stapo tarafından 
tertip edilmicıtir. Yahut da Führerin 
a\yasetinden hoşnut bıılun"Ilıyan par
tinin yüksek şahsiyetlerinin eseridir. 

Konuşma (A:'e ziraati: tavuk 
Turk muzıği (fasıl heyeti). 
Muzik \küçuk orkestra - şef: 

Gestapo'ya binlerce ihbar 
:;eliyor 

Kopenhag, 12 a.a. - Münih suy
kasıtının muhtemel faili hakkında 

Gestapo'ya binlerce ihbar mektubu 

gelmektedir. 
Hususi komisyonlar suykastçının, 

kıralcı veya komünist yahudi muhit
lerinde bulunması ihtimaliyle araştır
malar yapmaktadıriar. 

fÇ.,abahat yahudilere yükletiliyor 

Münih, 12 a.a. - Matbuat Burger
bran birahanesi suykastıyla meşgul 
olmıy:ı devam etmekte ve bu suykas
tın manevi mesuliyetini daha şimdi -
den tamamiyle beynelmilel yahudilik 

hareketine yükletmek mümkün oldu

ğunu yazmaktadır. Polis tarafından 
yapılan araştırmaların neticeleri şim

diye kadar malüm değildir. Gestapv 
teşkilatı mühim bir izin üstünde bu -
lunduğunu ve yakında bazı ifşaatta 

bulunabileceğini ümit ettiğini bildir-
m.k dl ... 

Hitler dün sabah suykast mahallini 

Aşkın). 
1 - Bruno Marka: K iıçtik ast 
(fantezi). 
2 - Paul Lincke: Ye5il va 
bir randevü . 
3 - E<lııard Kiınneke: Mavi 
li henışeriler operetinden mar 
4 - Paolo Tosti: Bir puse iç 
S - Beriot: Balet sahnesi. 
6 - Pııul Lincke: Mizahi ma 
7 - Tschaikowsky: Kanzonet 
man için konserto). 
8 - Jac Grit: Çiçeklerin ~z 
(vals). 
9 - Becthoven: İıkoçya hava 
10 - Franz Lehar: $en dul o 
tinden vals. 

22,00 Memleket &aat ayarı, ajanı ha 
!eri; ziraat, esham • tahvilat, le 
yo - nukut borsasI (fiyat). 

22,20 Muzik (küçük orkestra - yu 
ki programın devamı). 

22.35 Miızik (konserto: keman ve 
için - Mozart} (Pi.). 

23.00 Mfö:ik (cazbant - Pl.). 
23.25 - 23.30 Yarınki program ve kaı>tı 

Garp 

Cephesinde 
(Başı 1 inci sayfad 

garbında ve aynı nehrin birkaç li 
metre şarkında iki alman keşif k 
nun bir çıkı!'! hareketi yaptığı hı 

veriliyor. Birkaç mitralyöz ateş' 
muşsa da hakiki bir muharebe ecre 
etmemiştir. 

Belçika toprakıarına dü1e 
lransız mermileri 

Berlin, 12 a.a. - Ostand'dan D 
B. ajansına bildirildiğine göre Be 
ka arazisinde kain Pom civarına 
sız hava difi topçusunun yedi bu 
çapında d8rt mer•niai dUgırnGır~\Ar. 
mermtlerdcn bili uir c;vin U.:ıtUuç d 

1938 de Amerika hava endüstrisi ziyaret etmiş ve tahkikatın seyri hak
ceman 3675 kara ve deniz tayyaresi 
çıkar:nıştır ki bunlar şu şekilde in- kında hususi tahkik komisyonu şefin 

müşse de patlamamıştır. İkinci me 
e;ene bir eve düşmüş ve mahzende 
lunmuştur. Mermilerden diğer i 
komşu evlerden birinin bahçesine d kısıım etm ktcdir: den bazı malümat almıştır. 

150 Nakliye tayyaresi Mulıtelif §ayialar müştür. 

I ngiliz tayyarelerinin Alman 300 Mesai tayyaresi 
1.425 Turizm tayyaresi 
1.800 Askeri tayyare 
7 Şubat 1939 da, Amerika millet 

meclisi cumhurreisi Ruzveltin, sil.ah-

lanma programı içinde önsaf tayya-

releri miktarının 5.500 e çıkarılması 

hususundaki mesajini ittifakla tas
vip etmişti. Bu program, 25 şubatta 
15 reye karşı 367 reyle kabul edilmiş
ti. 
Diğer taraftan cari sene için ya

bancı devletlerle yapılan mukavele
ler yekunu 180 milyon franga yiıkse
Iiyordu. (Bu miktarın % 87 si Fran
sa ve İngilterenin siparişleri yekü
nudur.) 

Talepleri karşılamak üzere Ameri
ka fabrikaları bu sene asgari 5.000 ve 
1940 da 8.000 tayyare imal etmek 
mecburiyetindedir. 

İmalatın ne ölçüde arttırılması i
cap ettiği gorülüyor. Birleştk d1;vlet· 
ler 1ıava ordusu şefi general H. H. 
Armolcl, az önce, 1941 de Birleşik 
devletlerin bir sanayi seferberlik 
planı sayesinde 10.000 harp tayyare
si yapabileceğini söylemişti. 

Daha geçen sene 36.000 kişiden i
baret olan hava ordusu mevcudu şim
di 74.000 e çıkmıştır. 

Çok tekemmül ettirilmiş cihazlar
dan istifade edilmek suretiyle Birle
şik devletlerin imalat ranclımanı pek 
yüksektir. 

İşte bariz misali: 

Douglas tipi bir bombardıman tay
yaresinin normal olan 79.000 mesai 
saati icap ettiren imali 8.000 saatt:! 
tamamlanmaktadır. 

75, 2500 ve hatta 5.000 tonluk bU
yük presler haftada beş gün hiç clur
madan faaliyette bulunmaktadır. 

Bu endüstriyel metotlar, fiatları 

da mı::hsus surette indirmeye imkan 
vermektedir. ı 

Amerika havacılık sanayii bir kaç 
haftaya kadar seferber bir ha!e gele
cektir. Sevkiyat için Hiz!J'Il gelen kı
sa müddet hitama erdikten sonra dün 
yanın en iyi tayyareleri olan Ameri
kan tayyareleri seri halinde Fransa 
ve İngiltereye getirilmeye başlana
caktır. 

Le Figarodan 

Zürih, 12 a..a. - Münihten 
ajansına bildiriliyor : 

Az çok tenkit kabiliyeti 

Havas 

taşıyan 

münibliler Himmler'in sözlerine taz-

la itimat göstermemektedirler. Siha-

tini tahkık imkanı bulunmıyan sayı
sız şayıalar bu itimatsızlıga delil teş
kil edıyor. Mesela soylenıldigine gu
re mahut birahanenin sabıbi bunaan 
bir kaç hafta evci çok yüksek bir 
meblag iızerınden bır sigorta muka -
velcnamesi akdetmek istemiştir. Keza 
Munih gazetelerinden bir çoğunun 

haşınuharrirleri hatta Berlin galete ~ 
len başmuharrirleri o a'.<şam vazife
leri başında kalmak üzere emir almış
lardır. 

Kliniklerde cerrahların o gece nö
bette kalmaları için öğleden sonra e
mir verildiği de söyleniyor. Herkes 
polis şeflcrı hakkında ve en evci 
Himm,er hakkında neden dolayı hiç 
l>ir ceza tert~p c<lılmedığı sualıni sor
maktadır. Suykast faillerinin meyda
na çıkarılması içm vadedilen müka -
fatı ödemiye yahudilerin mecbur kal
ması pek muhtemel telakki edilmek
tedir. 

d aki keıil uçuıları 
Londra, 12 a.a. - İngiliz tayyar 

rinin Almanya üzerinde yaptık 

keşif uçuşları, düşmanın mor - ma 
turuncu işaret fişekleri kullandığ 

meydana çıkarmıştır. Bunun seb 
gece, tayyareleri görmek için, bulc 
lara en iyi nüfuz eden ışığın ha 
renk ışık olduğunu bulmak olsa ger 
tir. 

Bir ingiliz taburu Pari•'te 
Paris, 12 a.a. - Bu sabah bir ta 

ingiliz askeri Parise gelmiş ve LiYi 
garında Paris halkı tarafından al 
lanmıştır. 

Ziglrid'in arkaıında yeni 
bir hat mı? 

Avusturya hududu, 12 a.a. - Em 
bir kaynaktan alınan mallımata gö 

alma:ı makamatı kış mevsimin 
Sigrid hattının gerisinde i0-80 k 
Jometre mesafeyi kaplıyacak uzun 
lukta ikinci bir hat inşası imk!nı 
tetkik etmektedirler. Bu tahkiın 

sisteminin yepyeni bir şey oldu 

söyleniyor. 

Ba~tan başa TÜRKÇE sözlü ve sazlı 

Zeynebim ... Zeyneb· m .. 
Herkes duysun ... Bugün 

ULUS Sinemasında 
Çok meraklı ve hissi bir atk macerası, heyecanlı ve muhte· 

,em harp sahneleri, zevkli raks ve musiki alemleriyle süslenen 
bu filmi meşhur rejisör REKS lNGRAM yapmıttrr. 

Filmde 12 ki,ilik bir Ti.irk sazı çalacak ve me,hur Arap 
dansözü SEMIRA MUHAMMED raks edecektir. 

I!ave olarak: Renkli Mikinin gülünç maccrlllan ve 

Metronun yepyeni dünya havadhıleri 

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

Kalabah~a mahal kalmamak için gece koltuklarınızı kapatmıs ...................................................... 
Sabah 10 ucuz matinesinde iki film birden 

ARKA SOKAK ve ÖLÜM HARBi 

TL: 2193 
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Bayramdan önce Hava Kurumu
nun ııize göndermit olduğu zıırfa • 
bu sene her yJldan daha büyük is
tekle • bir ıey koymayı tabii unut
madığınız gibi bayram günlerinde 
de §eker yeyeceğiniz tiiphesizdir. 
Şekerli hastalara bile timdi hekim. 
ler tekeri büsbütün yasak etmiyor
lar ..• 

Şekerin faziletleri, hayata lüzu
munu daha önceleri de yazmııtım. 

Fak at bu da, bir çok ıeyler gibi ha
tırdan çıkar. Her bayram namaz kı
lanlara bile bayram namazının usu
lünü hatırlatmak adettir. Onun için 
bayram tekerinin faziletlerini bu
gün hatırlatmamı lüzumsuz gör
llle:uiniz sanırım. 

Bayram tekerinin birinci fazileti 
türk medeniyetinin icadı olmasıdır. 
Şiındiki tekerlemeler değil, daha ıe· 
kerin kendisi bilinmediği zamanlar
da eski türk medeniyetinde bahar 
bayramında tatlı ıeyler yemek adet 
olduğunu elbette bilirsiniz. Şeker ve 
tekerlemeler icat edildikten sonra 
da türk ~ekerlerinin büyük sergiler
de daima birinci mükafat kazanma
ları da bundan i.leri gelse gerektir. 
lier halde bayram günlerinde teker 
Yeyen her türk iki defa keyf duyar ... 

Şekerin inan.na en büyük lüzumu 
adaleleri itletmek içindir. insan al
bümin kalorisi ile vücudun şeklini 
Yapar, yağ kalorisi ile ısmır, fakat 
hareket için şeker kalorisi lazımdır. 
Durmadan vurarak hayatımızı de
vam ettiren yüreğinizin hareketi de 
ona bağlıdır. Sporculara en iyi ku
Veti fekcr verir. 

Hayala bu kadar lüzumu olan şe· 
ker bir çok dertlere de deva olur. 
Mesela hazım için lüzumlu olan mi
de ek tisi fazla çıkar da mideye ağn 
Veerine bir akide şekeri onun faz
lasını azaltacağından ağn geçer. 

Yumurta yeyince rahatsızlığa tu· 
tulanlar, karaciğer sancılan çeken. 
ler, halik yeyince katınanlar, bat ağ 
tısı sancılarına tahammül edemiyen 
ler teker yeyince rahat ederler, ge· 
ce uyuyamıyanlardan bir çoğu da 

bir kaç teker yedikten sonra rahat 
rahat uyurlar. 

Atetli hastalıklarda teker limon
la birleşince insana ferahlık verdik
ten baıka ateşin azalmasına bile 
yardım eder. Romatizma ağnlannm 
,ekerle azaldığı hissedenler var. 

Şeker • eski Rusyadaki papu Raa 
putin vakasmda olduğu gibi • tiddet 
li bir. zehirin tesirine bile mani ol
muttur .•• 

Bunlar ıekerin faziletlerinden bir 
kaçı, hepsini anlatmaya gazete bay
ram günlerinde çıkmıt olsaydı da, 
üç günlük yazı yetişmezdi ... 

Şu kadar ki tekerin vücuda yara· 
maaı ve iyiliklerini belli etmesi için 
onun yanında iki de vitamin lazım
dır. Biri tekerin vücuda yarayacak 
hale gelmesi için lüzumlu B 2, Öte· 
ki adalelerin §ekeri kullanabilme· 
leri için lüzumlu B 3 vitamini, bu vi· 
taminler bulunmayınca tekerin ken· 
disi vücuda zararlı bir madde olur. 

Bereket verıin ki o vitaminleri a
det Üzere yediğimiz yemeklerin ço
ğunda tabii olarnk buluruz. Onun 
için bayram günlerinde yediğimiz te 
kcrler daima tifalı olur. 

Fakat bu vitllminJeri bayram te· 
kerlerinin kendilerinde bulmak is
terseniz, daha ziyade yemiş şekerle. 
melerine rağbet etmelisiniz. O vita· 
minler yemişlerin bir çoğunda bulun 
duğundnn yemi, .tekerlemesi insana 
hem tekeri, hem de vitamini birlik
te verir. Mesela kaysi tekerlemesi, 
kaysinin kurusundan yapılmakla be 
raber, o vitaminlerden bolca verir. 
incir şekerlemesinde de ipice, ba
dem şekerinde haylıca, rahat loku
munun kendisinde yoksa da fındık
lı olunca vitaminlerde bulunur. Kes· 
tane ıekeri de vitaminlerini tekerle 
birlikte getirir. 

Yalnız fıstıkta bu vitaminlerden 
bulunduğuna dair henüz bir haber 
çıkmamışsa da fıstıklı rahat lokumu 

sevenler onu • vitaminsiz de olsa • 
canevine yollarlar. 

G. A. 

İ stanbu I' deki maçlar. 

Beşiktaşlılar dün 
G. Saray' ı 1-0 yendiler 

fenerbahçe Altıntuğ'u Süleyman iye 
mağlup ettiler de İstanbulspor'u 

İstanbul, 12 a.a. - Lik maçlarına bugün de devam edildi. 
Güzel bir havada ve çok müsait şartlar altında cereyan eden bu
günkü karşılaşmaların en mühimmi Şeref stadında oynanan 
Galatasaray - Beşiktaş maçı idi. 

7.000 e yakın bir seyirci kalabalığı 
<>nünde cereyan eden bu maça Beşik
taş !U kadro ile çıkmıştı: 

Mehmet Ali • Hüsnü, İbrahim - HU
•eyin, Feyzi, Cihat - Hayati, Hakkı, 
Sabri, Şeref, Eıref. 

Galatasaray da şu takımla oynuyor
du: 

Osman • Faruk, Adnan - Eşfak, En
"er, Celal • Salim, Salahattin, Cemil, 
~Uduri, Sarafim. 

liakem: Necdet Gezen. 
Oyuna Galatasaraylılar başladılar. 
:Fakat karşılıklı denemelerle geçen 

kısa fası lalardan sonra, rüzgarı arka· 
••na alarak oynıyan Beşiktaş takımı
~~n ağır basmıya başladığı görüldü. 

1Yah - beyazlılar daha temkinli bir 
~Unla, heyecanına mağllıp gözüken 

1 
alatasaraylıları sıkıştırmıya başladı

ar. 

Avuta giden bir gol 

1 
lle~!nci dakikada Hakkı, soldan ge · 

'.n bir şandeli 10 metreden vole bir 
~Utıe Galatasaray kalesine soktu. Yıl
k~tıın gibi giden top, ağların y11 tık 
dÖ§esinden dışarıya çıktı. Eu sıralar· 
,,. a hakem kalenin uzağında bulunuyor 

e ihtimal ki önünde bulunan bir o· 
~~ncunun maskelediği vaziyeti r,öre· 
a 1Yordu. Netekim bu muhakkak golii 
§~kut ola-ak knbul etti. Bu vaziyet Be 
kı ta§hların itirazını mucip ol<lu. Fa· 

111~t hakem her nedense iki yan hake· 

111
1nin reyini almıya bile lüzum gör · 

1• eden kararında ısrar etti ve 14 daki· j: kadar süren münakaşalar futbol a· 
nının müdahalesiyle nihayetlendi. 

B ı?§İ.~taşlılar ıir.irli 
ı;ı Hakemin görmemesi yüzünden bi ı 
a/~ kaybeden Beşiktaşlılar. oyuna a· c:

1
1 olarak clevam ettiler. Bu asabiyet 

oy atas.araylt1ara da sirayet ettiği için 
rn un bır aralık tatsız ve ahenksiz bir 
to~~ıara arzetmeğe başladı. Bu aralık 
:Se .a beraber kaleye inen Buduri'yi 

§ıkta11ı İbrahim beline &arılarak 

durdurdu. Bu vaziyet sarih bir penal~ 
idi. Fakat hakem, biraz evelki hatası
nı tashih etmek için cezayı vermedi. 

Oyuncular yava~ yavaş sinirlerine 
bakim olmaya başladılar. Yirmi doku
zuncu dakikada gene Hakkı Şerefin 
bir vuruşuna kafa ile yetişerek güzel 
bir sayı çıkardı. 

Devre, iki takımın arasında çetin 
bir mücadele halinde fakat daha ziya
de Beşiktaşın baskısı altında, ve on· 
!arın 1-0 faikiyetiyle nihayetlendi. 

l kinci devre 
İkinci devre başladığı zaman Beşik

taşlılar gene üstün vaziyetlerini mu
hafaza ettiler. Mamafih oyun durgun
du. Dakikalar geçtikçe oyun canlan· 
dı. İki tarafın da müdafaasındaki ku
vet sayılık vaziyetlere pek de fırsat 

vermiyordu. 
Yirmi beşinci dakikadan sonra, Ga

latasaraylılar Beşikta~ kalesini zorla
mıya başladılar. Bu sıralarda Mehmet 
Alinin cidden nefis kurtarışları görül 
dii. Ancak bu vaziyet sayesindedir ki 
Dcşil~taşlılar bir beraberlikten, belki 
de bir mağlubiyetten kurtuldular ve 
birinci devredeki neticeyi muhafaza 
ederek maçı 1·0 galip bitirdiler. 

Fenerbalıçe stadında: 
l'enerbahçeliler Altıntuğ takımına 

~u ka<lro ile çıkmışlarch: 
İrfan • Faruk, Lebib • Esat, Ali Ri

za, Hayati - Fikret, Yaşar, Melih, Re· 
bii, Basri. 
Maçı, Halit Galip Ezgü idare edi • 

yordu. 
Birinci devre beraberlikle bitti. f . 

kinci devrede Altıntuğ gene muvaffa. 
kiyetli bir müdafaa oyunu yapmakta 
devam ediyordu. Fakat Melih 31 inci 
·lakikada bir sayı çıkarmıya muvaffak 
oldu ve Fenerliler bu tek golün say· 
farkiyle, sahadan galip çıktılar. 
Taksim stadında: 

Taksimde Süleymaniyeliler lstan
bulsP,<>r'a 4-0 ıalip geldiler. 
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İstanbul Matb t 
takımı şehrimizde 

Dünkü lik maçlarının neticeleri 
't 

Gen~lerbirliği S : As. Fa. gücü 1 
İstanbul muhtelit takımı da 

çarşamba sabahı Ankara'da olacak 

Muhafızgücü 4 Demirspor O 
Birlikspor 4 Güneş 1 

Yanndan itibaren Ankaramız, bayram münasebetiyle bü ·· 
mikyasta bir spor hareket ve faaliyetine sahne olacaktır. İstanbul 
matbuat takımını teıkil eden gazeteci arkadaılar bugün sabah 
ıehrimizde bulunacaklardır. 

Gazeteci sporcuları Beden Terbiye- dan mürekkeptir. 

B. takımları maçını Maskespor kazandı 
si Genel Direktörlüğü neşriyat ve Hüsnü (Bş.), Menmet (Bş.), Şeref 
propaganda müdürü ile bölge asbaş- (Bş.), Hakkı (Bş.), Salahattin (G.S.), 
kanı, futbol ajanı, bu takıma karşı oy- Celal (G.S.), Enver, Cemil (G.S.), Fa
nıyacak sporcular ve kulüpler mümes ruk (F.B.), Esat (F.B.), Cihat (F. B.) 

Dün öğleden evel Ankara taknnlarmm bölge birinciliği için 
yaptıkları maçlara devam edildi. 19 mayıs stadyomu maçların 
ehemiyeti ile mütenasip bir kalabalıkla dolu idi. 

silleri karşılıyacaklardır. Basri (F.B.), Melih (F.B.). 
Gazeteciler Yenişehir Palas'ta mi - En kuvetli kadro ile gelecekleri an-

safir kalacaklar ve öğleden sonra saat laşılan İstanbul muhtelitinin şu şekil-
15 ten itibaren stadyom ve hipodrom- de oynıyacağını tahmin ediyoruz: 

İlk maç saat 10 da As. Fa. Gücü • 
Gençler birliği arasında idi. Hakem 
Necdetin idaresindeki bu maça iki ta
raf şu takımlarla çıkmı~lardı: 

Gençler Birliği : 
Rahim - Nuri, Ahmet - Halit, 

Hasan, Münir - Selim, Ali Anul, Ali 
Polat, Mustafa, Hüseyin. 

As. Fa. Gücü : 
Keler - Salih, Kamil - Fehmi, 

Abdul, lsmail - Orhan, Rıza, Fikret, 
Zeki, Hamdi. 

Oyun seri ve güzel başladı. İki e
zeli rakip, başka takımlarla yaptıkla
rı maçlarda görülmiyen bir enerji ile 
oynuyorlardı. Bilhassa Güçlüler, bun 
dan eve iki müsabakalarda gösterdik. 
leri muvaffakiyetsizli ği silmek azmi 
ile çok atılgan görünüyorlardı. Fakat 
dakikalar ilerledikçe Gençler Birliği
nin ağır bastığı göze çarpmıya başla
dı. Bu üstünlük kısa bir zamanda te . 
sirini gösterdi ve Gençler Birliği sol 
açık Hüseyinin ayağı ile birinci golü
nü kazandı. Bu sayı Ankara Gücünün 
gayretini arttırmıya vesile oldu. Ab· 
dul ve Rızanın hakemin nazarıdikka -
tini celbeden ve birkaç kere favul ver 
mesini mucip olan hareketleri Genç
ler Birliği sağ açığı Selimin attığı i -
kinci golden sonra bütün takıma sira
yet etti. 

Atılamıyan penaltı 

Güçlüler bu sırada bir penaltı fır
satı yakaladılar. Fakat sağ haf Feh
minin şütünü Rahim çeldi ve golü 
kurtardı. Biraz sonra Güçlüler Zeki • 
nin ayağı .ile ilk ve son gollerini yap
mıya mwvaffak oldular. Devrenin aon 
larına yakın bir zamanda olan bu gol 
oldukt.m sonrı Ankara Gücü takımın
daki asabiyet Gençler Birliği takımı
na de geçmiş bulunuyordu. Bu asabi 
hava içinde birinci devre zevksiz bir 
cereyan takip ederek 2-1 Gençler Bir
liğinin lehine bitti. 

ikinci devre 
On dakikalık dinlenme oyuncula -

rın sinirlerini yatırmıştı. Bu sebeple 
ikinci devre sakin geçti. Mustafa gü
zel bir baı vuruşu ile gençlerin üçün
cü golünü kaydettikten sonra, Güçlü
ler artık mağJQbiyeti kabul ettikleri
ni gösteren bir tarzda oynamıya baş· 
ladılar. 

Devrenin ortalarına doğru, dün de 
çok teknik ve güzel bir oyun çıkaran 
Ali Pulat, şahsi bir hücumla Gençle
rin dördüncü golünü yaptı. Bunu 
Ankaranın ince görüşlü oyuncusu ve 
dünkü bet golün hazırlayıcısı Ali A
nul beşinci golü de Güç kalesine attı. 
Ve maç 5-1 Gençlerin galibiyetiyle 
neticelendi • 

Dün Gençler Birliği takımının, 
bundan evelki maçlarına nazaran, o
yunu bozuktu. Fakat bu bozgunluk 
Ankara Gücünün gayretli oyunundan 
mütevellitti. Güçlüler, eksik bir kad
ro ile oynamalarına rağmen dün canlı 
ve iyi idiler. 

Muhaflzgücü - Dem!rspor 
Günün mühim karşılaşmalarından 

ikincisi Demirspor ve Muhafızgücü 
arsında yapılanı idi. Hakem Zıya O· 
zıın'ın idaresindeki bu maça Muhafız 
gücü güzel ve iyi bir takımla şöyle 
çıkmıştı : 

Fethi - Fethi, Haşim - lbrahim, 
Ahmet, Nccabi - Sal§hattin, Celal, 
Rıza, Şahin, Turgut. 

Buna karşı Demirapor elindeki da
ha iyi elem::ınları ihmal ederek şu ta· 
kımı çıkarmıştı : 

Hilmi - Gazi, Şevket - Şemsi, 
lbralıim, Kamil - Salih, Arif, Fetlıi, 
Orhan, Zeki. 

Muhafızgücü maçın başlamasiyle 
beraber kısa paslarla ve canlı bir o
yunla üstünlüğü derhal tesis etti. 20 
dakika rlevam eden müddet içinde 
Demir:~por ancak Muhafızgücü hü
cumlarına karşı koymak için çalıştı. 

Devrenin bundan sonraki kısmın· 
da Demirsporlular mukabil hücumlar
la evela beraberliği tesis ettiler. Son
ra tehlikeli akınlarla Muhafızgücü 
kalesini sıkıştırdılar. Bu sırada De • 
ınirspor forvedinin birkaç muhakkak 

golünü Fethi çok güzel kurtardı. Bi -
rinci devre Q.Q bitti. 

la ber~~r şehrin g~rülmeğe değer 'ı Cihat. Faruk, HfümU, CeUi~, Enver, 
yerlerını gezeceklerdır. Esat, Saiahattin, Hakkı, Cemıl, Şeref, 

lhir.ci devre Bu akşam şereflerine gar gazino- Basri. 
sunda bir yemek ziyafeti verilecektir. Mamafih bu takımda Hakkının ~an• 

!kinci devrenin 17 inci dakikasına 
kadar oyun gene beraberlik manzara
sı içinde seri ve güzel devam eti. Fa
kat Rızanın kıvrak ve çabuk bir süzü
lüşle attığı birinci golden sonra De. 
mirspor müdafaası daimi bir baskı al· 
tına düştü. Takımda ufak yer değiş-

Matbuat takımı maçını yarın saat trhafa ve Melihin sağaçık veya içe a• 
15.30 da Ankara mütekaitleriyle yapa- lınarak diğer bir tertip yapılması da 
caktır. · muhtemeldir. 
Bayramın ikinci gününe ait faaliyet Diğer taraftan Ankara muhtelitiniıı 

programı şudur: de aşağıda yazılı şekilde oynıyacağını 
El topu saat: 12 kuvetle tahmin ediyoruz. 
Maarif Cemiyeti Lisesi • Erkek Li- Hilmi (D.S.), Fethi (M.G.), Şevket 

tirmeler göründü. sesi. Hakem: Pathari, yan hakemleri: 

İkinci golü sağ iç Celal tam zaviye~ Veli, Cihat. 

k Futbol saat: 13 
den attı. Ha em kalecinin çeldiği bu . . . .. .. . . . Gazı Terbıye Enstıtusu • Zıraat 
topu kale ıçınden çevrilmiş saydı E · ·· ·· H k M ff E t ğ · nstıtusu. a em: uza er r u , 
Gol verdi. yan hakemleri: Şuayip Kıraç, Celal 

Güçlüler üçüncü golü İbrahime olan Oskay. 
hendbolü müteakip Rızanın çektiği i Voleybol saat : 14,15 
~üt le .. ka~an~ılar. B~nu c.elalin şütu . İsmet paşa Kız Enstitüsü - Gazi Ter 
ıle dorduncu gol takıp ettı ve bu su- bıye Enstitüsü kızları. 
retle Muhafızgücü şampiyon takımı Hakem Necati. 
4-0 yendi. Atletizm saat: 14,15. 

Bugüne kadar yaptığı maçlarda Küçükler arasında kır koşusu: 3000 
hiç mağlfıp olmıyan Muhafızgücü ta- metre, büyükler arasında kır koşusu 
kımı da dün çok güzel oynadı. Önü· 5000 metre. 
müzdeki haftalarda yalnız Harbiye. Saat 14,30 da okullar arasında mu
Gençler Birliği ve Birlik spor maçla- kavemet koşusu: 1000 metre. Saat 
rı kalmıştır. Bunları da yenerse bu 14,45 te okullar arasında bayrak kosu-
sene jampiyonluğu muhakkaktır. su. 4 X 100 M. 

Demirspor yukarıda da ışaret etti- Futbol Saat: 15,3 
ğimiz gibi, takımın fena teşkilinden İstanbul matbuat takımı - Ankara 
dolayı yenilmiştir. emekliler mo.bteliti. 

Güneı - Birlikspor 
Dün antrenman sahasında yapılan 

Birlikspor - GUnc§ A takımları maçı 
çok güzel olmuş ve neticede Birlik
sporlular bu maçı 4-1 kazanmışlardır. 
B. takımları arasındaki maçta da 
Maskesporlular Gençler Birliğini 3-0 

yenr11işlerdir. 

Hakem: Ömer Örel, yan hakemleri : 
Şuayip Kıraç, Celal Oskay. 

lıtanbul muhteliti yarın geliyor 
Ankara muhteliti ile kar,ılaıacak o

lan İstanbul muhteliti yarın sabah 
şehrimize gelecektir. 

İstanbul asbaşkanından bölgeye ge
len bir telgrafa göre İstanbul mubte
liti aşağıda isimleri yazılı oyuncular-

Ankara atıcıları dü'n 
bir kulüp tesis ettiler 

İdare heyeti seçimi yapıldı 
.. Dün Ankara'nın kapalı atış poligonunda Atıcılık Spor Kulü

bu kurulmuştur. Her zaman için müfit ve lüzumlu olan bu kıy
metli teşekkülün istikbalde de bilhassa memleket müdafasmda 
mühim bir rol oynıyacağı şüphesizdir. Buradan yetişecek olan 
genç eleman sadece atıcı değil, engin ve coşkun ruhundaki mil
li duygularını terbiye ederek cemiyete nafi bir uzuv olarak 
kalacaktır. 

Dün, birçok atıcılık meraklılarının 
iştirakiyle bir kongre akdolunmuştur. 
Bölge atıcılık ajan vekili ve muallimi 
tarafından atıcılığın ehemiyeti ve me
deni milletlerin bu husustaki faaliyet
lerine ait izahattan sonra celse açıl· 
mıg; evelce birçok kulüplerin nizam
namelerinin tetkikinden sonra hazır
lanan ve madde madde okunan nizam
name ile reis, kaptan, ve heyeti idare 
azaları seçilmiştir. Bu meyanda çalış
ma grupları tesbit edilmiş ve kulübü 
teşkil eden faal azaların yürüyeceği 
ana yollar çizilmiştir. Bundan sonra 
Milli Şefimizin memleketimizdeki 
spor faaliyetlerine verdiği ehemiyet 
tebarüz ettirilerek bu atış sporunun 
da diğerleriyle muvazi yürütülmesi 
temenni edilmiştir. 

Son olarak kulüp kaptanı emekli 
sporculardan Nuri Vural tarafından 

kulübün kuruluşu kutlanmış ve büyiık 
kurtarıcımız Ebedi Şefimizin ruhunu 
taziz için bir dakika ayakta beklen. 
miştir. Bunu müteakip azaya çay ik
ram edilmiş ve sonra diğtlınmıştır. 

Memleket müdafaası bakımından e
hemiyeti söz götürmiyen bir sporun 
memleketimizde taamümünü temin i
çin kurulan bu kulübün mümessille -
rini kutlarız. 

Ekzersizlerde iyi derece alan 
atıcılardan bazıları 

nı: emekli sporcu Nuri Vural, aza 
Münir Gümüş Baykal, aza (katip) Ya
aşr Yalçınkaya, aza (muhasip) Zeki 
Kuter, aza (veznedar) Naci Orak. 

Yedek aza: 
Hukuk doktoru B. Sa!Ahattin Öğel

man, Bayan Saime Conklu, Bayan Na
zime Yalçınkaya. B. Fahri Uğurel, B. 
Musluhuttin Mete. 

Yeni bir spor gazetesi 

(D.S.), Nusret (G.B.), Hasan (G.B.)1 

Keşfi (G.B.), Salih (D.S.), Arif (D. 
S.), Riza (M.G.), Orhan (D.S.), Mua
tafa (G.B.). 

İstanbul muhteliti kadrosundan an• 
!aşıldığı gibi en kuvetli şekliyle gel• 
mektedir. Neticenin ne olacağını bu· 
rad'a kestirmek güç olmakla beraber 
İzmir fuarı münasebetiyle yapılan mil 
sabakalarda aşağı yukarı aynı kadro· 
daki İstanbul muhtelitini Ankara muh 
teliti kolaylıkla yenmişti. Eğer saha 
ve muhitin verdiği avantaj da hesap 
edilirse müsabakanın Ankara takımı 
lehine neticelenmesi ihtimali vardır. 
Mamafih bunun için de her şeyden ön 
ce Ankara muhteliti defansının İstan
bul muhtelitinin seri ve sert muhacim 
!erini tutması ve onlara katiyen gol 
fırsatı vermemesi lazımdır. Herhalde 
bu maç müsavi kuvetler arasında cere
yan etmesi ve iki bölgenin en kuvetli 
futbolcularının dahil bulundukları ta
kımlar arasında vukubulması itibariy• 
le mevsimin en mühim ve zevkil maç· 
larından birisi olacaktır. 

İstanbul - Ankara muhteliti maçı
nı İstanbulluların arzusu üzerine İz· 
mirli hakem Mustafa Balöı: ld:tre ede· 
cektir. İlerde İstanbulda yapılacak 
revanş maçını da aynı hakem idare e. 
decektir. 

Muhtelit maçlarına ait futbol ajan-
lığının tebliği şudur: • 

Bölge futbol ajanlığından: 
1 - Şeker bayramının üçüncli gün(l 

ne rastlıyan 15 teşrinisani 939 çarıam
ba günü On dokuz mayıs ııtad.yomun• 
da saat 14,45 te Ankara ve İstanbul· 
muhtelit takımları arasında temsili 
bir maç yapılacaktır. 

2 - Bu maçı yapacak olan Ankara 
muhtelit takımı kadrosuna dahil fut· 
bolcuların isimleri aşağıya yazılmıı
tır: 

Hilmi (D.S.), Fethi {M.G.), Fethi 
(M. G. beki), Şevket (D.S.), Salih (D. 
S.), Arif (D.S.), Orhan (D.S.), Cels.I 
(M.G.), Hasan (G.B.), Ahmet (Q.B.)1 

Ali Riza (M.G.), Abdill (As. Fa.), 
Nusret (G.B.), Keşfi (G.B.), Mustafa 
(G.B.), 

3 - Bu sporcuların maçtan önce ya· 
pacakları işler şunlardır: 

A - 14-11-939 salı günü saat 14 te 
stadyomda futbol ajanlığiyle temas e
derek talimat almak .. 

B - 15-11-939 çarşamba sabahı An. 
karaya gelecek olan İstanbul muhteli
ti sporcularını karşılamak üzere istas• 
yonda bulunmak, aynı akşam İstanbu· 
la hareketleri mukarrer misafir spor
cuları teşyi merasiminde ispatı vücut 
etmek .. 

C - Maç günü saat 13,30 da forma, 
pantalon ve çoraptan maada spor le· 
vazımlariyle on dokuz mayıs stadyo
munun soyunma odasında bulunmak. 

D - Dünkü gazetelerle itan edilen 
Ankara emekliler muhteliti kadrosu 
meyanında isimleri zikredilmiyen Ra
if Külbastı, Ahmet Cemal, Nazım Al
tındağ ve Refik Güven'in de 14-11-939 
salı günü saat 13 te stadyomda bulun· 
maları rica olunur. 

Kulüplerin 
puvan vaziyetleri 

Mac Ga Be Ma At. v .. Pu. 
Gcnçlcrbirliği S 4 ı O 18 2 14 
MuhafızgıicU S 4 1 o 21 6 14 
r>emirspor 6 2 2 2 13 14 '12 
As Fa. Gücü 6 2 2 2 14 16 12 
Harbiye S 3 O 2 18 12 11 

Seçilen heyeti idare azası 

Reiı: Diş hekimi doktor .Refik fm
re, lstişari aza: Ajan vekili ve mual
lim binbaşı Sırrı Conklu, Atış kapta· 

H be 
~ .. Birlikspor S 2 ı 2 8 10 10 

a r aldıgımıza gore, bu hafta pa- Galatasaray s 2 0 3 ı2 17 9 
zartesiden itibaren İstanbulda "Stad'' Maakespor 6 ı ı 4 10 19 g 
adlı yeni bir spor mecmuası çıkar..ak· ı Güneı s o o S 6 ~4 • 
tır NOT - Cetvelimiz sahadaki fili neticele· 

• re ıöre tanzim cdilmi:ıtir. 
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-6- ULUS 13 - 11 - 1939 

.Fin andiya'nın lngiltere 
ile yaptığı ticaret 

Hitler ne 
taraftan 

saldıracak? Finlandiya ablukaya karşı koymak için 

Buz denizine doğru demiryolu· yapıyor 
YAZAN: • 

1 ngilizlerin tatbik ettiği de- ı 

niz ablukası yüzünden bir 
çok bitaraf memleket gemileri tor
pillendi. Bu gemilerden iki tanesi 
de Finlandiyaya aittir. Gemilerinin 
torpilJendiğini gören Finlandiya 
devleti şitn31 buz denizine doğru 
yeni bir demiryolu yaptırmaya ka
rar verdi. Bu demiryolu Fif'landiya 
Laponyasının idare merkezi olan 
Ravaniemi şehrini, Petsamo arazisi 
dahilinde ve şim:ıl buz deni i üze
rinde bulunan Liinahamari limanı
na bağhyacaktır. Petsamo arazisi, 
mareşal Mannerheim'in "beyaz mu
hafaza"sı tarafından Vibargda kızıl 
ordunun ezilmesinden sonra aktcdi
len 1920 Dorpatt muahedesiyle Fin
landiynya geçmiştir. 

ağaçları buraya bir nevi tundrayı 
manzarası verir ve yazın her taraf 
şimal çiçeklerinden hakiki bir halı 
şeklini alır. 

H. R. Knickerbocker 

'JNGILTEP.E FlNLA.NDIYANIN 
1JIR1NC1 /llÜŞTERlS!DIR 

E ğer bu uzun ve pahalı işe gi
rişecek olursa Finlandiya, 

hem İngiltere ile hem de diğer bi
taraf memleketlerle ehemiyetli ti
caretine devam edecektir. HcJsinki 
gazetelerinin bahsettiklerine göre, 
şimal buz denizine uzanacak olan 
yeni demiryolu 500 kilometreyi bu
lacak, ve 800 milyon Finlandiya 
markına mal olacaktır. 

Esas itibariyle, eğer Almanya 
Finlandiya gemilerini torpilleyor
sa, bunun sebebi, Finlandiyanın 
İngiltcreyc se1lüloz ihraç etmesini 
menetmektir. 

Filvaki, İngiltere Kanada domin
yonundan istihHik ettiği kağıt ha
murunun Uç mislini Finlandiyadan 
ithal eder. Almanlar, kağıt hamuru 
ve selJUlöz gibi malları para ile veya 
alman müstahzaratiylc mübadele e
derek Almanyaya vermeleri için 
Finlandiyayı sıkıştırıyor. 

Kı§, 'imalden esen rüzglrlar bu
ralara bir peritanhk verir. Toprak 
kalın bir kar ve buz tabakaıiyle 
örtülür. Ren geyikleri, karların al
tında yosun bulmak için karları a
yaklariyle deşerler. 

Finlandiya hükümeti, memleket 
toprakları altında bulunan madenle
ri işletmek için !eddetli bir teteb
büse girişmiştir. Yer altında mü
him miktarda demir, bakır, kalay, 
çinko damarları bulunmu9tur. Son 
zamanlarda Nala - Yaki mıntakasın
da altın kumlarına raıtlanmıı ve 
bundan Uç s.:ne evci buraya Finlan
diyanın her tarafından hücum edil
miştir. 

Bugün tahtelbahir harbı, Lapon
ların seri kızaklarını sürükliyen 
Ren geyiklerinin izleri yerinde çe
lik rayların izini belirtti. O yer ki, 
Fin milli destanı Kalevala soğuk ve 
açlık ilahlarının emri ve hükmü al
tında bulunan cinlerle mcıkün gös
terir! ... 

Paris - Midi 

Almanya'nın 
harp plônı 

Almanya'nın bu harpte kullan
makta olduğu ve ileride kullana
cağı taktiği anlamak için ıcncral 
Ludendorf'un 

Topyekun Harp 

Meıhur Amerikan Gazetecisi 

"Sinir harbı,, ensasında Hitlerin 
hangi 'tarafa tecavüz edeceğini bil
mek ne kadar müşkül idise şimdi de 
hakiki harp başladıktan sonra taar
ruzu hangi taraftan yapacağını bil
mek o kadar güçtür. Gayri resmi o
larak yakında Holandayı işgal etmek 
niyetinde olduğu söyleniyor ve şim
dilik bu en yakın olan düşüncedir. 
Hollandalıların mukavemet edecek
leri bilinmekte beraber, Hitler onlara 
Polonyada tatbik ettiği metodu tat
bik ettiği taktirde bir kaç günden faz 
la mukavemet edcmiyccekleri tahmin 
edilmektedir. Almanyanın ilk hedefi 
İngiltereye taarruz etmek üzere ora
da hava üsleri tesis etmek olacaktır. 
AJmıın tayyareleri bu suretle 500 ki
lometreye yakın mesafe kazanacaklar 
ve sıkışık evleri, doldarı, fabrikala
riyle dünyanın en kalabalık şehirle· 
rinden biri olan Londradan ancak ya
rım saatlik mesafede bulunacaklar
dır. 

Avrupa<la profesyonel müşahitle

rin takribi olarak tcsbit etmiş olduk
ları Hitlerin taarruz planı aşaeı yu
karı §Öyledir: 

1 - Alman hava kuvctleri Hollan
da da üsler tesis edecek, fakat Hitler 
Belçikaya hiç bir fena niyeti olmaoı
ğı hakkında teminat verecektir; 

2 - Almanlar ellerindeki bütün ha 
va kuvetleriyle İngiltereyi bombardı
man ederek bilhassa dokları, hava 
meydanlarını ve tayyare fabrikaları
nı tahribe çalışacaklardır; 

3 - Aynı zamanda Rusya Afganis
tan üzerinden Hindistanı tehdit ede
cektir; 

eserini okuyunuz 
Her kitapçıda bulunur Fakat böyle bir kombinezon ya- ~ 

pılacak olursa, Finlandiyanın iktı- 4-•••••••••••••" 
sadiyatı berbat olur. Çilnkil Ingil-

4 - Bu esnada, Hitlcr, kendisine 
taarruz etmek niyetinde olmadığını 

temin ederek Fransayı teskine çalışa
caık ve bu suretle her §eye rağmen o
nu müttefiklerinden ayırmayı uma
caktır; 

tere Finlandiyaya en çok mal veren 
bir memleket olduğu gibi Finlandi
yanı~ en mükemmel müşterisidir. 
Nitekım, 1938 de Finlandiya ithala
tının dörtte birini lhgiltereden yap
mış, ihracatının yüzde kırk beşini 
keza lngiltercye yapmıştır. 

Binaenaleyh, Finlandiyanın şimal 
buz denizine doğru inşa etmeğe baş
ladığı dcmiryolu ne kadar pahalı
ya çıkarsa çıksın Finlandiyanın In
giltereye yalnız 1938 de yaptığı ih
racatın beşte birini dahi bulmaz. 
Finlandiyalılar şimal buz denizine 
uzatacakları demiryolu için ancak 
800 milyon Finlandiya markı sarfc
deceklerdir. Halbuki 1938 de yalnız 
lngiltereye 4 milyar marklık ihra
catta bulunmuşlardır. 

Bu §imal demiryolu ikmal edilir 
edilmez Finlandiya ticareti Fiyor
duna Pctsamo dogru dönecektir. Bu 
Fifordun sonunda kücilk Liinaha
mari limanı vardır. Bu küçük liman 
tam !İmal buz denizinin içinde ol
duğu halde hiç buz tutmaz. Burası 
tıpkı şimal burnu gibidir. Malum 
olduğu üzere bu burun ve Kirhcnes 
ve Murmansk noktaları Atlas Ok
yasunundan gelen sıcak su ceryan
ları sayesinde bütiln ıenc buz yüzü 
görmezler. 

D. DEMIRYOLLARI 
5 - Bununla beraber, Fransa, ona 

ret cevabı verince, Hitler Polonya 
cephe•inden ve diğer taraflardan ge

D. D. Yollan !atm Alma Komiı- ti.rcbileceği bUtün kuvetlerle ıarpte 
taarruza ıeçecektir. 

250 fon karpit ahna<ak 

yonundan : 
Muhammen bedeli 23500 lira olan Bu taarruzun almanlacın pek ıeY.. 

250 ton karpit 25 - 12 - 1939 pazertesi dikleri meşhur "çifte kuşatma" mo
günü saat ıs de kapalı zarf usulü ile dem strateji metoduna göre yapılaca
Ankarada İdare binasında satın alına- ğı tahmin ediliyor; yani alınanlar ay
caktır. nı zamanda hem Belçika, hem de ta-

Bu işe girmek isteyenlerin (1762,50) viçre üzerinden geçmeye gayret ede
liralık muvakkat teminat ile kanunun ceklcrdir. 
tayin ettiii veaikalan ve tekliflerini Bununla beraber, fransız askeri 
ayni gUn ıaat 14 de kadar komiıyon makamları alınan ma.lfımatın Hitle
reisliğine vermeleri lazımdır. rin gerçekten bu planı tatbik edeceği 
Şartnameler parasız olarak Ankara- kanaatini vermeye kafi olmadığı fik

da Malzeme dairesinden, Haydarpa - rindcdir. Hitlcrin otoıtratlariyle bir 
şada TesellUm ve sevk ıefliflnden da- çok motorlu fırkalarının son dakika
ğıtılacaktır. (5696) 15708 ya kadar asker tahşidinc lüzum his· 

Kirahk Büvet 
ettirmediği işaret ediliyor. Mesela 
Hollandayı istila etmek niyetinde 
olduğu taktirde bu harekete geçme-

D. D. Y oltan 2. ci 1tletme Art- den kırk sekiz saat cveline kadar kı
tırma ve Eksiltme Komisyonundan: talarını Hollanda hududuna getirmek 

Senelik muhammen kira bedeli 60 lüzumunu hisetmcycbilir. 
lira olan Karabük istasyon bUveti Uç 
sene müddetle ve pazarlıkla kiraya ve- Yukarıda zikredilen planın hilafı
rilecektir. 27. 11. 939 tarihine rutlı- na olarak burada hakim olan başka 
yan pazartesi günU aut 16 da puar _ bir nazari yeye göre de Hitler Maji
lık neticuinde tekarrUr edecek bedel no hattına ve onun Belçika ve laviç
üzerinden % 15 niıbetinde kat! temi· redeki kollarına çarpup mahvolmak 

FiN POLlTlKASI nat alınmak ıuretiyle ibaleai yapıla- istcmiyeccktir. Milttefiklcrin Sieg-
cafından iıteklilerin kanunun tayin fried hattını yarmaya teıebbila ede

r inlandiyanın 1imali Laponya· ettiil veaaiJd htmllen muanea cGn celderi zamana kadar seyirci vaziyct
r dır. Buraya Finlandiyanın ve aaatte komiıyonda huır bulunma- te kalacaktır. 

I.3ponyası denir. Mari gölüne ka- ları lbımdır. 

Muhtelif kumaş ah nacak 
Ankara Yüksek Ziraat Enatitüaü RektörlQiaden ı 

1 - Kurumumuz erkek ve kız talebesi için iıiaı, miktar ve muıhammen be 
deli ile muvakkat teminatı qağıda yazılı c15rt kalem muhtelif kumq 16.11. 
1939 pcrıcmbe günü saat 11 de rektörlilk binasında miltetekkil komisyon 
tarafından kapalı zarf usuliylc ihale olunacaktır. 

lirler. 
5 - Eksiltmeye girebilmek için it 

teldiler bin iki yüz otuz dört lira yet 
mit altı kuruıluk teminat ile ehliye 
vesikası ve cari seneye ait ticaret o 
dası makbuzu teklif makbuzu ile bir 
likte komiıyona vermeleri lhımdı!". 
lateldilcr ehliyet vesikasının veriln-c 
si için eksiltmenin yapılacağı gtinde 
on sekiz gün evci bir istida ile vilarc 
te müracaatları muktazidir. Bu m:J d 

2 - Eksiltmeye girmek iıtiycnlerin muvakkat teminat ve teklif mektup
lariyle kanunun tayin ettiği vesikalan ihale aaatinden bit aaat evelfne ka-
dar komisyon reisine vermeleri. det zarfında vesika talebinde bulu•ı 

mıyanJar eksiltmeye giremezler . 
3 -Kumaı nümunelerini ıörmek ve daha fa&la iaabat ve paruız tartna- 6 _ istekliler muvakkat tcrr.inrt 

me almak iıtiyenlerin enstitü daire müdürlüğüne müracaatlan(5560) 1S545 makbuzu veya mektubu ticaret oda ı 
Asgari Azami Beher metreai Muvakkat makbuzu ve ehliyet vesikası ile tekl :f 

Cina 
Elbiıclik kumaş 
Paltoluk 
Tayyörlük 
Mantoluk 

Metre Metre Fi. Tutarı teminatı mektuplarını ihale günü olan ı 7 ikin• 
1176 1316 615 7232,40) citeırin 939 cuma gilnU saat 14 de ek· 
420 504 450 2268 ) ıiltme komisyonu reisliğine makbuı 

82 100 400 400 ) 754 mukabilinde tcılim edeceklerdir. Pos• 
30 38 400 122 ) tada olan gecikmeler kabul edilmea. 

10052,40 

Pirinç, bulgur ve odun ahnacok 
Bayramiç Askeri Satm Alma Komis~onu Bqkanbimdan ı 

Cinsi 

Pirinç 
.Dulı;ur 
Odun 

• 
ırno 

380'J:> 
55000 

1000000 

Tutarı 
Lira 

10?~0 
8250 
7500 

Teminatı 
Li. Kr. Günü 

!helenin 
Saati Seldi 

769 80 20·11-939 Pazarttti 15 kapalı zarf 
618 75 21-11-939 Sah .. • " 
552 50 22-11-939 çarpmba • • .. 

1 - Bayramlçte bulunan jandarma iki ncl alay eratrntn lhtiyaçlan olan J'\lkar• 
da cins ve miktarı ile tutarları ve muvakkat teminatları yazılı tiç kalem eraak ka
palı zarf usuliy)e eksiltmeye konulmuatu r. 

Z - Eksiltmeleri hizalarında yazılı ıtli nlerde ve saat 15 te ukerl pmlzonda 
yapılacaktır. 

3 - Sart:ıameler komisyonda her vakit için cörülebillr. 
4 - Teklif mektupları ihalelerinden bir ıaat evvel makbuz mukabilinde alma· 

caktır. 
5 - Taliplerin lı:anunwı "2-3." üncii maddelerine söre komisyona milracatlan 

ilin olunur. (8695-5475) 154-29 

Un ve sade '"' yagı ah nacak 
Çanakkale Jandarma Birinci Ala,. Satm Alma Komüyonundan ı 

Tutan Muvakkat T. İhale tarihi cilnfl saati tekli 
Lr. Kr. Lira Kr. 

Cinai Kilo 

(5606) 15531 

Posta nakliyatı 
Bitlis P. T. T. Müdürlüfiind.ent 
Aylığı 1500 lira muhammen bedelle 

ve kapalı zarf usulile eksiltmeye ko • 
nulduğu 3-10-939 tarihinde ilin edilen 
Bitlis D. Bakır arası posta suruculuğl& 
17-10-939 cuma gUnU Bitliı P. T. T. 
Mildürlüfil binasında ihale edilecek· 
tir. Keyfiyet ilin olunur. (5702) 15662 

Bir Bahçivan aranıyor 
Ç•n.lrkale Belecliyuiadeaı 

BelediyeınUde park itlerin._ a
lar bir bahçıvana ihtiyaç vardır. V .. 
rilecek ıehri ücret g&sterecett kabili· 
yete g6re bilahare arttırılmB lsere 
timdilik 40 liradır. Talip olanların ve• 
ıikalariyle birlikte Çanakkale beledi· 
yeıine mOracaatlan ilan olunur, 

(91M-572CS) 1'819 

Kapalı .. ... 

eksiltme ilillı Ekmeklik un 567000 7{)S75 00 479& 7S 27-11-939 puartesi 15 de kapalı 
Sadeyağı 20000 20000 CO 1500 00 Elbıi Nafıa MüdürlQiiııMlent ' 

1 - Çanakale birinci J. alayının 1-11-93 9 tarihinden si-8-940 tarihin; 1cact:r on 
aylık ihtiyacı bulunan yukarda yazılı iki le alem eraaltlana binııncla söıterilen etin • 1 - 22940 lira SO kurıu bedeli kqif 
!erde Ç:ınakkalede J. ikinci tabur kararglhrnda tqeklciil eden satın alma komiıyo • 1i Elazığ'da 80 yataklı memleket hal· 
nunda el:siltmesi yapılacaktrr. • 

2 - Teminat ve teklif mektupları ihale günü saat 14 e lı:adar lı:omia70n& teslim e- taneaı elektrik tesisatı kapalı •rf u-
dilmlı bulunacaktır. ıuliyle eksiltmeye konulmuttur. 

3 - Şartnameler parasız olarak komisyondan tedarik edilebilir. 2 - Bu ito ait p.rtname ve evra!t 
4 - İç ve dır; zarfları sahibi tarafından temhir edilmiı olacaktır, (9152-5715) 15741 

FAKÜLTELER 

Kapalı @rf usulile eksiltmt ilanı 

isteklilerin de 19.12.939 salı gUnil aa
at ona kadar teklif nıektuplarını en
cümene vermeleri ilin olunur. 

ıunlardır: 
Bayındırlık genel pr~eal 
Fenni prtname 
Ek•iltme prtmmıeel 
Hilliaal ketlf 

(5596) 15559 Mukavelename 

S t 1 k k İstekliler bu tartname 'ft wratn 
Ankara Dil ve Tarih • Cotrafya a 1 1 Q n 0% vlllyet nafıa müdUrltıftine ve nafıa 

Fakülteai Direktörlüğünden : vekileti yapı imar reiıliJW •bat 
21.11.1939 aah gilnü qat 15 te An- Ankara BeledİJ'• imar MüdürHl· bllroauıııııııta ~-- "" 

kara Mektepler muhase "Ciliğinde thden ' ·~ 3 _ Eksiltme 22. ıı. 939 çar--~ 
toplanacak Eksiltme Komisyonunda Duatepe'dc kadastronun 285 in~a- r-·· 

d 4 1 1• d ki ""'n ıaat 15 te Eluıf müdür ..... o-6750 lira muhammen bedeUi Etajer- asının numara ı parae ın e p _... ..._ .. 
h · h d' · · u b" · dasında mUte•ekkil artırma eblltme terin kapalı zarf usuliyle ekılltmeal ancnın c ım ve tcsvıyeı t ra ıyesı :r 
1 cak h alt 1 ak il -L komisyonunda yapılacaktır. • 

yapılacaktır. a a ta 1& om zere enaazı 
Eksiltme ıartnamesi ve teferruatı muhammen bedeli olan yu. ıeben li· 4 - Eklfltmeye girebilmek için is

Mektepler Muhasebeciliğine yatın la- ra ve 286 ncı adanın 33 numaralı par- teklilerin 1 nı Ura muvakkat tıemlnat 
cak beş lira bedel mukabilinde FalrUl- selindeki evin enkazı ise ylnnl Ura lle vermeleri bundan bqka apğıdakl ve-
te hesap memurluğundan alınır. ilin tarihinden itibaren on bet ıtın sikalan getirmeleri lhımdır. 

Muvakkat teminat 506 lira 25 ku _ müddetle açık artırmaya 1ronu1muıtur. A - 15000 lira kıymetinde etek • 

ruıtur. 

1stek1i1erin teklif mektuplarını mu
vakkat teminat ve prtnamede yazılı 
veıikalarla birlikte aynı gün aaat 14 e 
kadar makbuz mukabilinde komisyona 
vermeleri. (5647) 15621 

Münhal asistanlık 

İhalesi 24 - 11 - 939 Cuma günü saat trik itleri yaptığına dair veaikL 
15 de imar Mildürlilfilnde yapılaca • B - Eluığ villyetlnden ahnmıı eh 
ğından taliplerin % 7.5 teminatlariyle liyet vesikası 
milracaatlan llln olunur. (5779) 15720 D - lnpat milddetlnce lt bqında 

Satılık hayvanlar diplomalı bir milhendiı veya fen me-
muru bulunduracatına dair taahhut • 

Ankara Belediyesinden ı nar-e 
B&fl bot olarak ıokakta zabıta! be- 5 - Teklif mektupları yukarıda H-

a.-•-- D"l lediye memurları tarafından bulunup çUncU maddede yazılı saatten bir n-.ruuuara ı Ye Tarih •Coğrafya 
1 • Atpazarında Kıbrız hanında muhafa- at evetine kadar komisyon reisliğin: Fakü teaa Direktörlüiünden ı 

T za edilmekte bulunan bir erkek mer- makbuz mukabilinde verilecektir. Dil, arih ve Cofrafya Fakülteıi -
· F kep, bir 11kat diti merkep ve bı'r 18• Poıta ile gönderilecek mektuplı?r nın ranıızca Dil ve Edebiyatı Ensti-

tüsünde 3000 kuruı maqlı bir a•i•tan- kat kıııratın aahipleri zuhur etmedi- UçüncU maddede yazılı saatte gelm1t 
Iık mtinhaldir. Oniversite veya yilbek tinden 15-11-939 pertembe günü aut bulunmalıdır. Postada olacak gecik • 
mektep mezunu olmak Franıız diline 14 te Kıbrıı: hanında aatılacaiından meler kabul edilmez. 
ve edebiyatına liyıkiyle vakıf bulun • hasır bulunan mcmurumuıa müracaat-

m~Ji;~;~~lar arasında 20. XI. 1939 lan. Satıl ık ank~; Kıpılı zarf usuliyle 
pazartesi günU uat 10 da müsabaka eksiltme Hanı 
imtihanı yapılacaktır. Ankaar Belediyeai imar Müdür-

İıteklilerin bayram erteei müabit ev- lüiüııden ı 1atanbul Naf• Müdürlüiiiaclenr 

15693 

rak ve Uç tane vesika reemi ile Fakülte Duatepede kadaıtronun 285 inci a- 4. 12. 939 pazartesi &ünü aaat 15 te 
Dekanlığına mUracaatları. adaaının 26 numaralı parselindeki ah- İıtanbul'da nafıa müdürlüğü ebiltme 

(5743) 15709 taP hanenin hedim ve teıviyei türabi- komisyonu odasında (16410.68) Ura 

B • ycai alacak phıaa ait olmak Uı:ere en- ketif bedelli Guraba hastaneai dahili· 

c:'lr olan Fin Laponyası, baştan ha- &artname ve mukavelename proje
ga çam ormanlariyle doludur. Sonra leri ikinci ltletme kaleminden n Ka
Kaleniya kayın!ıu-ı gelir. Bu kayın 1 rabUk iıtuyonundan paruıs ftrll-

Meksikanın bltarıfhğı 

ır memur ahnacak kuı muhammen bedeli olan altmıı lira ye anfiıi bitirme itleri kapalı arf u
Ankara Dil ve Tarih • Coirafya ilo ilan tarihinden itibaren on bet gün suliyle eksiltmiye konulmuttur. 

Fakültai Direktörlüiünden : müddetle açık arttırmaya konulmut - Mukavele, eksiltme, bayındırlık it· 
Fakültemize müsabaka ile elli lira tur. lhaleıi 25-11-939 cumartesi günü lcri genel, hususi ve fenni prtname

aylık ücretli bir talebe kayıt lılcri 11at 11 de imar müdürlüğünde yapıla- leri, proje keşif hülaBasiyle buna mü· 
yardımcı memuru alınacaktır. Makine cafından taliplerin %7.5 teminatlariy- tefcrri diğer evrak (83) kuruı muka• 

__J mcktedlr. (5792) 15728 

Çam tomruğu ah nacak 
D. D. Yollan Satın Alma Komisyonundan : 

Muhammen bedel, muvakkat teminat ve miktarı apğıda yazılı 1 ve 2 No. 
1ı listeler muhteviyatı çam tomruk ve azmanlar ayrı ayrı ihale edilmek üze
re 2 '-11-1939 tarihinde cuma günü saat 15,30 da kapalı ı:arf uıulü ile Anka
ra da İdare binasında satın alınacaktır 

Bu iş~ girmek istiyenlerin listeleri hizasında yazılı muvakkat teminat ile 
kanunun tayin cttiJi vesikalar ve tekliflerini aynı gün saat 14,30 a kadar 
komisyon reisliğine vermeleri lazımdır. 
Şartnameler 511 kuruşa Ankara, Eıkiıehir, İzmir ve Haydarpap vezne

lerinde satılmaktadır. (5687) 

Liste 
No. Ualzemenin ismi 

1 Çam tomruk takriben 5071, 59~ m• 
muaJili 11700 adet 

Z Çam clzmanı takriben 2377 m' 
muadili 5300 adet 

Metre mikibı 
Muvakkat bedeli Muvakkat teminat 

Lira K. Lira K. 

35 00 

43 00 

10125 30 

6360 55 
15694 

Mekıiko, 12 a.a. - Resmi gazete, 
Mckaiko'nun bitaraflığını •ağlamlaı-
tıran bir kanunun metnini neıretmek
tedir. Kanun muhariplere ait tahtel
bahirlerle silahlı vapurların Meksi
ka ıularına girmelerini ve muharip
lere ait deniz tayyarelerinin Meksi
ka arazisi üzerinden uçmalarını me
neylcmektedir. 

Diğer cihetten rciıicUmhur bir ka
rarname neırederck ıillh ve patlayı
cı maddeler kaçakçılığı yapanların 
bundan ıonra 10 - ıs sene hapiı ce
zaaına çarpıl\Caklarını bildirmittir. 

Alman profesörleri Nobel 

mükif af mı reddetmiıler 
Bem, 12 LL - Bund gazetesine 

&ôre, 1936 ve 1939 nobel kimya mü
Watlannı kuanan alman profea6r
lerinden Kubn ve Butcnandt bu mU
üfatlan redcletmfılerdir, 

ile yazmasını bilenler tercih edilecek- le müracaatları ilin olunur. bilinde dairesinde verilecektir. 
tir. İsteklilerin 17.11.939 tarihine ka _ (5807) 15752 Muvakkat teminat (1231) liradır. 

·· b" --::=====;;;::-;;;;;;;;;;:;;:;:;;:;:;;:;;: İsteklilerin teklif mektupları ve en dar mus ıt evrak ve üç tane vesika rcs- - -
'1 f k"l VIL .ıyE az bir taahhütte (15000) lirahk bu i•e mi ı e a u te direktörlüiUne müraca- "" TLER :ıı 

atları. ----------------benzer iş yaptığına dair idarelerin· 
cs19o) 15126 Ko·· pru·· · ı· nşaatı den almıı olduğu vesikalara istinadcıı 

f ıtanbul vilayetinden eksiltme tad· 

ANKARA BELEDiYESi 

! 00 su saati ahna<ak 
Ankara Belediyesinden : 
1 - Su idareıi için alınacak olan 

7382 lira 50 kuruı kıymeti muham
mencli 500 adet su saati yeniden 45 
giln müddetle ve kapalı zarf usully
lc eksiltmeye . konulmuştur. 

2 - İhalesi 19.12.939 salı günU aaat 
ı 1 de belediye encümeninde yapıla
caktır. 

3 - Muvakkat teminat (554) lira
dır. 

4 - lartnameslnl g8rmek lıtiyen
lerln her &Un encümen kalemine ve 

Artvin Valiliğinden ı 
1 - Hopa Borika yolunun muhtc· 

lif kilometrelerindeki bet adet köp
rUniln betonarme tabliye inf8&tı ve bu 
köprülerin muvakkat geçidi ve 1/ 025 
inci kilometresindeki istinat duvarı 
intaatı iti yirmi gün müddetle kapalı 
zarf usullyle eksiltmeye çıkarılmıt
tır. 

Z - Bu iılerin mecmuu kc§if bedeli 
on altı bin dörtyüz altmıt Uç lira kırk 
bir lruruıtur. 

3 - Ekıiltme 17 lkinciteırin 939 
cuma günil aaat 15 te Çoruh nafıa mil
dilrlUiünde yapılacaktır. 

4 - ltteldllerln nrakı fennlJeyi 
Çoruh nafıa mGdtlrlUIUndt okuyabi· 

hinden (8) gün evci ahmnış, ehli ret 
ve 939 yılına ait tiearet odası vcsP.1· 
larını havi kapalı zarflarını 4. 12. 93'.J 
pazartesi günü saat 14 e kadar Na~·a 
müdilrlüğilnc vermeleri. (5814/ 9319) 

15806 

Ressam alınacak 
Maden Tetkik ve Arama Enıti• 

tüsü Genel Direktörlüğünden ı 
Enstitümüzün rcsimhane atelyeain· 

de çalııtırılmak Uzere imtihanla rc.
aam alınacaktır. İsteklilerin biltiln ve
aalklyle enıtftil genel direktörlüğtırı• 
mtlracaatları il~n olunur. 157'3 
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MiLLi MÜDAFAA 

Parke yol inşası 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko

l1"1İsyonundan : 
k .. K~~if _bedeli 5012 lira 25 kuru, olan Ak-

0Pru cıvarında parke yol açık eksiltme -
~: ~onmuetur. Eksiltmesi: 24-11-939 cuma 
0~" saat 11 dedir. İlk teminatı 376 lira 
al up ıartnamesi 26 kuruşa komisyondan 
Sınır. Taliplerin muayyen vakitte M.M.V. 

•. Al. Ko.da bulunmaları. 
(5746) 15699 

5 - Eniltme 20-11-939 tarihine teaa -
düf eden pazartesi günü aut 10 da Siirt 
askeri satın alma komisyonunda yapıla -
caktır. 

6 - İsteklilerin banka teminat mektubu 
veya vezne makbuzları ile komisyona mü
racaatları. (5663) 15608 

Buğday alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Er:zurum garnizonunun ihtiyacı olaD 

600 ton buğday 2ı-ll-939 &alı günü aaat 
15 de kapalı zarflı komisyonumu.zda ek • 
&iltmeyc konulacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 36000 ve ilk temina
tı 2700 4iradır. 

un 27-11-939 pazartesi aaat 11 de kapalı 
zarfla satın alınacaktır. 

2 - İlk teminatı 3188 liradır. 
3 - Evaaf ve şartnamesi Ankara ve 

İstanbul L V. amirlikleri satın alma ko -
misyonlarında ve Bursa tümen satın alma 
komiıyonunda her gün parasız görülebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatten bir saat 
cvcline kadar kanuni şekilde teklif mek -
tuplarını komisyona vermi:ı olmaları şart
tır. (5762) 15714 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : Tômirat yaptırılacak 
1\1 M ~ • Al K 3 - Şartname ve evsafı kolordunun 374 

• • • Vekaletı Satın ma O· sayılı kitabmdakinin aynıdır. 

1 - İzmir milııtahkem mevki birlikleri 
hayvanatının 340000 kilo yulaf ihtiyacı ka
palı zarf uıuliyle eksiltmeye konmuııtur. 

b'ııayonundan : 1 .. 4 .. - !3.u kitap hor yerde ve her zaman 
Keşif . bedeli 3341 lira 2S kuruı olan An- gorulebılır . . 

2 - İhaleai 24 - 2. ci t~rin - 939 cuma 
günü saat 15 de İzmir Lv. im.irliği satın 
alma komisyonunda yapılacaktır. karı ııhiye deposu tamiratı pıızarhkla yap- S - _Teklıf ~ektuplan 21-1.1-9~9 aaat 

tı.~ılıcakur. Pa:r:arhğı : 27-11-939 pazartesi 14 e k_adar komısyonumuz~ verılmıı veya 
&Unü saat ıı dedir. Kati teminatı: 501 li- posta ıle aynı saatte komısyonda bulun . 
ra. 20 kuruş olup ıartnamesi 9 kurusa ko- durulmııs olacaktır. (5666) 15609 
~16Yonda görülür. Taliplerin muayyen va- Bulgur alınacak 

3 - Tahmin edilen tutarı 18711 lira • 
dır. 

4 - Teminatı mun.klı:ata akçası 1403 
lira 33 kuruttur. 

•tte M .M.V. Sa. Al. Ko.da bulunmaları. 
(5771) 15750 

LEVAZIM AMlRLlGl 

Sığır eti ahnacak 
Ankara Levazım Amirliii Satın 

Alma Komisyonundan : : 
1 - Safranbolu garnizonu için 96 ton 

•ıtır eti kapalı zarf ile alınacaktır. 
2 - İhalesi 17.11.939 cuma günü saat 

lS de Safranbolu belediyesinde yapıla -
taktır. 

(" 3 - ''I'ahmin edilen fiyatı beher kiloıu 
,;2) kuruştur. 
4 - Muvakkat teminatı (1584) liradır. 

1ı 5 - Şartnamesi her gün Safranbolu aa-
trl satın alma komiıyonunda görülür. 
6 - İstekliler ticaret odasına kayıtlı 

0fdukJarına dair vesika göstermek mecbu
r l'etindedirler. 
1t 7 - Eksiltmeye girecekler 24'90 sayılı 
it •nunun 2 ve 3. maddelerinde yazılı vesl
ı.~larla, teminat ve teklif mektuplarını i
.,.le saatinden en az bir saat evetine ka
d1ar Safranbolu belediyesinde askeri satın 
~ rrıa komisyonu başkanlıfma vermiş bulu-

cakta rdır. (5578) 15560 

Buğday kırması 
Ankara Levazım Amirliii Satm 

Alına Komisyonundan : 
1 - Erzurum garnizonunun 600 ton 

~ da y kırmDBı 22-11-939 c;arııamba günü 
• t 10 da kapalı zarfla komtsyonumu;ı:da 
t 'iltır. ~,·e konulacaktır. 

2 - Tehmin bedeli 15000 lira ve ilk tc
rtı ıatt 1225 liradır. 

) - Teklif mektupları 22·11-939 ıaat 9 
dıı komisyona vcrilmiı veya posta ile aynı 
't 3•tte komisyonda bulundurulmuş olacak
ır. 

4 - Evsaf ve tartnametıi komisyonda 
ltıevcuttur. İstekliler tarafın.dan her :ı:a -
llıan görilleb!lir. (5661) 15606 

Un ahnacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

.l.lnıa Komisyonundan : 
1 - Erzurum ııamlzonunun ihtiyacı için 

tapalı ııarfla mlinakasaya konulan 500000 
ti!o unun bedeli 70000 lira ve ilk teminatı 
~750 liradır. 

2 - İhale ıünü 20-11-939 pazartesi ıii
"" - ıa dedir. 

3 - Evsaf •e prt.namcsl kolordunun 
tekmil ıamlzonlannda mevcut ve aynıdır. 
lier zaman ve her yerde görülür. 

4 - Teklif mektuplan eksiltme saatm
daıı bir saat önceye kadar komisyonumui' verilmiş veya posta ile aynı saatte bu-
tındurulmuı olacaktır. (5662) 15607 

Un alınacak 
Aııkara Levazım Amirliği Satın 

.\im. Komisyonundan : 
~ - Siirtteki birliklerin ihtiyacı için 
it 000 kilo un kapalı zarfla ekıiltmeye 

0 nu1mu,tur. 
lı: 2 - Şartnamesi Siirt askert satın alma 
h 0ıniıYOnundadır. İstekliler şartnameyi 
er rün iı saatlarında görebilirler. 

l 3 - İibu (280.000) kilo un muhammen 
lltarr 39200 liradır. 

· ~ - İlk teminatı (2940) lira.dır. 

Ankara Levazım Amirliği Satm 
Alma Komisyonundan : 

ı - Komutanlığa bağlı birlikler için 
200000 kilo bu!..o..:un kapalı ;zarfla müna
ı asası yapılacaktır. 

2 - Zarf lar komisyona 21-ı ı.939 salı 
günü saat 10 da veri lmiş olacaktır. Beher 
kilosunun muhammen fiyatı 12 kuru' 50 
san.timdir. İlk to:minatı 1875 liradır. İha
lesi aynı günde yapılacaktır. İsteklilerin 
belli gün ve saatte Fındıklıda komutanhk 
satın alma komisyonuna gclemelcri, 

(5698) 15635 

Zeytin yağı alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
1 - Komutanlığa bdh birlikler için 

S8000 kilo zeytin yağının kapah zarfla mü
nakaııası yapılacaktır. 

2 - Zarflar komisyona 22-11-939 çar -
şamba günü saat 10.30 da verilmiş olacak
tır Beher kilosunun muhammen fiyatı 
42 ·kuruştur. İlk teminatı 1827 liradır. İ -
halesi aynı günde yapılacaktır. İsteklilc -
rin belli gün ve saatte Fındıklıda komu -
tanlık satın alma komisyonuna ıelmc -
leri. (5699) 15636 

Nohut alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - 140 ton nohut alınacaktır. Kapah 

zarfla eksiltmesi 22-11-939 çarşamba gü -
nü saat 15 de Tophanede L V. amirliği sa
tın alma komisvonunda yapılacaktır. 

2 - Tahmin bedeli 15400 lira ilk temi
natı llSS liradır. Sartname ve nümuncıi 
komisyonda göriilür İsteklilerin kanuni 
vesikalariyle beraber teklif mektuplarını 
ihale aaatmdan bir saat eve! komisyona 
vermeleri (5707) 15664 

Un alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan : 
ı - Susurluk garnizonu için 340 ton 

5 - Şartnamesi her gÜn komisyon.da 
görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mcc • 
buriyctindedirl er. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
ıartnamNinde yazılı veaikalan teminat ve 
teklif mektuplarını ihale saatmdan en az 
bir saat evci komiıyona vcrmiı bulun -
malan. (5787) 15724 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 

1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri 
hayvanatının 372000 kilo yulaf ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 24 - 2. ci teşrin - 939 cuma 
günü saat 15.30 da kışlada İzmir L V. il.mir
liği satın alma komiı;yonunda yapılacak. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20460 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1534 li

ra 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyon.da 

görülebilir. 
6 - İstekliler ticaret odasında kayıtlı 

olduklarrıı.a dair vcıika ıtöıtcrmek mec • 
buriyctindcdirler. 

7 - Eksiltmeye iı;tirak edecekler 2-490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vesikalariyle teminat 
ve teklif mektuplarını ihale saatmdan anaz 
bir saat evci komisyona vermi:J buluna -
caklardır. (5788) 15725 

Pirine ve fasulye ah nacak 
Ankara Levazun Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
Sarıkamııı için 80 tıon pirinç 28 ton sabun 

alınacaktır. Tahmin bedeli 21600 ilk to • 
minatı 1620 liradır. 

Kars için 62 ton pirinç 22 ton sabun •· 
lınacaktır. Pirincin tahmini bedeli 16120 
ilk teminatı 2'09 liradır. 

Eksiltmesi 27-11-939 pazartesi günü sa
at dokuz ile 11 de Sarıkamı:J mıntakası sa
tın alına komisyonunda kapalı zarfla yapı
lacaktır. (5784) ı5737 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
nkara Levazım Amirliii Satm Alma Komiayonundan : 

1 - Tümen birliklerinin ıcncllk jhtiyacı olan er.ak, yem vo mahrukatlar eksiltme
ye konmuştur. 

2 - Cinsi, miktarı, M. teminatı, ihale tarihi, ihale saatı •e ihale şekli a~ağıda ya. 
zıhdır. Eksiltmeai Viredı: tümen satm alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Evsaf ve •artnımeleri komisyondadır. Mesai gün ve saatların.da görülebilir. 
4 - Kapalı zarfla ahnacalı: kalemlere iştirak etmek isti yenlerin bildirilen gün ve 

saatten bir saat cvcl teklif mektuplarım komisyona vermeleri. (5760) 1S7ı3 

Cinsi Miktarı Tutan M. Tem. İhale İhale İhale 

Sadeyağ 
Sabun 
Pirinç 
S. eti 
Gaz yağı 
Makarna 
Nohut 
Bulgur 
K. et 
Odun 
Yulaf 
Fasulye 

Ton Lr. Kr. Lr. Kr. tarihi Saati Şekli 
22 21120 1S84 00 5-12-39 '4 Kapalı ıarf 
18 5940 445 so .. .. .. ıs .. 
44 13200 990 00 " " " 16 .. 
60 16200 1215 00 .. .. .. 17 
20 3800 2s5 o::ı 24-11-39 16,30 
2S 5880 441 00 27-11-39 16.30 
38 4560 342 00 28-11-39 16.30 

100 14000 1050 00 29-11-39 16.30 
44 1760 132 00 4-12-39 15.30 

830 7470 560 2S 5-12-39 10.30 
88 4840 363 00 6-12-39 16.30 
54 8100 607 50 7-12-39 16.30 

Açık ek;lltme 
Kapalı zarf 

Açık eksiltme 
Kapalı zarf 

Ac;ık ekıiltme 
Kapalı zarf 

Acık eksiltme 
Kapalı zarf 

Erzak ve sabun allnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan 

1 - Tümen birliklerinin ıcnelik ihtiyı cı olan erzaklar eksiltmeye lronmuıtur • 
nı 2 - Cinsi, miktarı, tutan, M. teminatı, ihale tarihi, ihale saatı ve ihale şekli aıa ğıda göıterilmiıtir. Ekıiltmesi Vizede tü

en satın alma komisyonunda yapılacaktır. 
3 - Evsaf ve şartnameleri komisyondadır. Mesai gün ve saatlannda görüle~ilir. 
4 - Taliplerin bildirilen gün ve saatten bir sat evci teklif mektuplarını lı:omııyona vermeleri. (5679) 
Cinıi Miktarı Tutarı M Teminatı İhale İhale 

15613 
İhale 
Şekli 

1Capalı zarf &adeyat 
== 
== 
== Babull 
== 
== 

•. ;tl 
::ı:: 

== "Pirinç 
== 
== 

Ton Lira V• L;, Kr. Tarihi saatı 
37 35520 2464 00 20-11-939 10 
22 21120 1584 00 = = = 11 
22 21120 1584 00 = = = 15 
22 21450 1608 75 = = = 16 
30 9900 742 50 = = = 17 
18 5940 445 50 21-11-939 10 
18 5940 44S 50 = = = 11 
1a 6210 465 10 = = = ıs 
90 24300 1822 00 22-11-939 10 
60 16200 1215 00 = = = 11 
60 16200 121s oo = = = ıs 
7<' 9600 1470 00 = = = ı6 
7' ' 10() ı 735 00 23-11-939 10 
4 ..,o ::ı "~" oo = = = ıı 
" 00 O' = = = lS 
.... . 60 ~ = = = 16 

Yiyecek ve ya~acak alınacak 
.l.rıkara Levuım Amirliii Satın Alma Komisyonundan : 

~ - Tümen birliklerinin senelik ihtiyacı olan erzaklar eksiltmeye konıı1muşfor. 
ille!\ - Cinsi, miktarı, tutarı, teminatı, ihale tarihi, ihale saatı, ve ihale §ekli aşaiı da gösterilmiıtir. 

= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 
= 

Eksiltmesi Vizede tü-
3 &atın alma komisyonunda yapılacak. 
• - Evsaf ve iBrtnamclcri komisyo!l<I 

kc." .- l<npalr zarfla alınacak kalemlere 
cfY~na vernıcle·i. (56SO) 

Jır. Mesai gün ve saatle ·..,rie görül'!'bilir. 
iıtirak etmek. i.;tİ) ~nlerin bildirilen ıün ve saatten bir saat evci teklif mektuplarını 

1S614 
İhale 
Şekli 

Açık eksiltme 

nsı M ıktan 

::::: 

::::: 

Ton 
13 
20 
20 
20 
20 
28 
38 
38 
S8 
38 
28 
38 
33 
38 
33 
70 

100 
100 
100 
100 

Tutarı 
Lira Kr. 
2470 
3800 
3800 
3800 
4100 
ssso 
7980 
7980 
7980 
8~50 
2360 
4S60 
4560 
4560 
5130 
9800 

14000 
14000 
ı4000 
15000 

M. Teminatı 
Lr. 
185 
285 
28S 
28S 
307 
441 
598 
598 
598 
641 
177 
342 
3°ı2 
342 
334 
735 

1050 
1050 
1050 
ıııs 

Kr. 
25 
00 
00 
00 
50 
00 
50 
so 
50 
25 
00 
00 
00 
00 
75 
00 
00 
00 
00 
00 

İhale 
Tarihi 

24-11-939 
= = = 
= = = 
=; = 
= = = 

27-11-939 
=== 
= = = 
= = = 
= = = 

28-11-939 
= = = 
=== === = = = 

29-11-039 
= = = 
= = :::ıı 

=== 
= = ::s 

İhale 
saatı 

10 
11 
15 
16 
17 
10 
11 
ıs 
16 
ı1 
10 
11 
ıs 
16 
17 
10 
11 
ıs 
16 
H 

= 
= 
= 
= 

Kapalı zarf 
= 
= 
== 
= 

Açık eksiltme 
== 
= 
= 

Kapalı zarf 
== 
= 
= 
= 
.= 

MALİYE VEKALETl 

Daktilo aranıyor 
Maliye Vekaleti Kefalet Sandığı 

eisliğinden : R 
Sandığımızda münhal bulunan elli 

ra ilcrctli daktiloluk için 16 - 11 - 939 
erşembe günü saat 14 de ( Tapu ve 
adastro Umum Müdürlüğil binasınan 
st katındaki muhasebe kaleminde ) 

mtihan yapılacaktır. 

ti 
p 
K 
Ü 

i 

ri 
İmtihana girecek taliplerin ( memu

n kanununun beşinci maddesi muci
nce ) aşağıdaki vesaiki ( 16 - 11 • 
9 günü saat 12 ye kadar ) sandık 
uhasebeciliğine ibraz etmeleri la • 

bi 
93 
m 
z ımdır. 

1- Pullu ve fotograflı istida, 

y 

2- Hüsnühal klğıdı ve ma.hkumi -
eti sabıkası olmadığına dair müddei
murnilikten alınacak vesika, u 
3- Sıhhat şahadetnarnesi, 

4- Nilfus hüviyet cüzdanı. 
(5749) 15710 

NAFIA VEKALETi 

1 O adet yol silindiri ahna<ak 
Nafıa Vekaletinden : 

A 
27.11.1939 pazartesi günü saat 16 da 
nkarada Nafıa Vekaleti binası için
e malzeme müdürlüğü odasında top
nan malzeme eksiltme komisyonun

a İstanbulda gümrüklü ve montajlı 

d 
la 
d 
ol arak tamamen buharlı yahut tama

en mazotlu ve yahut kısmen buharm 
lı, kısmen mazotlu olarak teslim şar

yle atat ve yedekleriyle beraber bu
arlı silindirin beheri 8500 ve gene a
t ve yedekleriyle beraber mazotlu si 
ndirin beheri 8250 lira muhammen 

ti 
h 
la 
li 
be delli 10 adet yol silindirinin pazar

k usuliyle eksiltmesi yapılacaktır 
Eksiltme şartnamesi ve teferrüatı 
5 kuruş bedelle malzeme müdürlü

1ı 

42 
ünden alınabilir. ğ " 

Muvakkat teminat: 
İsteklilerin buharlı veya mazotlu o
rak teklif edeceği silindirlerin tu
r bedeline nazaran 2490 No. lu kanu

la 
ta 
n un 16 ncı maddesine göre olacaktır. 

şa 

İsteklilerin muvakkat teminat ve 
rtnamesinde yazılı vesaik ile birlik
aynı gün saat 16 da mezld\r komiste 

y onda hazır bulunmaları lazımdır. 
(5801) 15765 

ZlRAA T VEKALETi 

- Pulluk, Diskharo ve Mibzer 
ah nacak 

Ziraat Vekaletinden 

lı 

Zirat kombinalar ihtiyacı için kapa 
zarf usuliyle 30 adet Mibzer, 15 a 

et 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla 
O adet Diksharo satın alınacaktır. 

d 
3 

ti 
1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk
pulluğun beherine 600,6 Di.skli pul 
ğun beherine 750 ve Diksharonun lu 

b eherine de 350 lira kıymet tahmin e
tmiştir. di 

2 - İhale 14 birinci k8nun perşem 
be günü saat ıs de Ziraat vekaleti bi
asında müteşekkil satın alma komis 
onunda yapılacaktır. 

n 
y 

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira ıs 
a det 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 

Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
iksharo için 788 lira muvakkat temi 
at verilecektir. 

6 
D 
n 

nt 
4 - Bu makinelere ait idari ve fen
şartnameler zirat kombinalar mü 

ilrlüğünden parasız olarak verilir. 
5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
Brinci kanun perşembe günü saat 

4 de kadar komisyona vermeleri ve 
at 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 

esikalarla birlikte komisyonda ha 

d 

14 
1 
sa 
v 
zı r bulunmaları (4968) 1S148 

ASKERi FABRiKALAR 

85 fon kok kömürü ah nacak 
d" 

Askeri Fabrikalar Umum Mü
tlrlüğü Merkez Satm Alma Ko
İsyonundan : m 
Tahmin edilen bedeli (2027) lira (25) 
ruş olan 85 ton kok kömiırü askeri fabku 

ri 
m 

kalar umum mü<lürlüğü merkez satın al
a komisyonunca 23-11-939 pertembc günü 
at 14 de a~ık eksiltme ile ihale edilecek· 
. Şartname parasız olarak komisyondan 
rilir. Taliı>lerin muvakkat teminat olan 
52) lira (5) kuruş ve 2490 sayılı kanu . 
n 2 ve 3 ıpaddclerindcki ve .. aiklc ko -
ıyo:ıcu 0°lmadıklarma ve bu işle ala.ka
r tücc:ırdan olduklarına dair ticaret o -
sı vesikaııiyle mezkur gün ve saatte ko. 
ııyona müracaattan. (5728) 15681 

aa 
tir 
ve 
(1 
nu 
mi 
da 
da 
m 

ADLiYE VEKALETl 

inşaat ve tadilôt 
Ankara Adliyea Satın Alma Ko

misyonundan : 
1 - Ankara adliyesi ağır ceza mah 

kemesi salonu Ankara nafıasının yap
mıı olduğu keşfine göre değiştirile
cektir. 

2 - Muhammen bedeli 3222 lira 72 
kuru9tur. Üç bin iki yüz yirmi iki li
ra yetmiş iki kuruştur. 

3 - Muvakkat teminat mikdarı 242 
liradır. İki yüz kırk iki liradır. 

4 - Eksiltme 30 ikinciteşrin 939 
per§embe günü saat 15 tc Ankara ad
liyesinde toplanacak satın alına ko
misyonunda yapılacaktır. 

5 - Fenni ve hususi şartnamesi, 
ke§if evrakı ve yapılacak işin krokisi 
Ankara C. müddeiumumiliğindc gö
rülebilir ve izahat alınabilir. (5865) 

15805 

JANDARMA 

Karabük koku 
alınacak 

Jandarma Genel 
Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanlığı 
Komisyonun-

ı - Bir tonuna yirmi dört lira kıy
met biçilen vasıflarına uygun (283) 
ton) karabük koku kapalı zarf usulü 
ile 21-11-939 salı günü saat onda ıatın 
alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız olarak ko -
misyondan alınabilecek bu eksiltmeye 
girmek istiyenlerin beş yüz dokuz bu
çuk liralık ilk teminat ve şartnamede 
yazılı vasikaları muhtevi teklif mek • 
tuplarını en geç belli gün saat doku
za kadar komisyona vermiş olmaları. 

(5683) 15627 

Kundura yağı alınacak 
Jandarma Genel 

Ankara Satın Alma 
dan : 

Komutanlığı 

Komisyonun-

1 - Saf bir kilosuna altmış be§ ku
ruş kıymet biçilen vasıf ve örneğine 
uygun bin lira değerinde kundura ya
ğı pazarlıkla 27-11--939 pazartesi günü 
saat onda alınacaktır. 

2 - Şartnamesi parasız komisyon -
dan alınabilecek bu pazarlığa girmek 
istiyenlerin yetmiş beş liralık teminat 

la şartnamede yazılı vesikalarla bir
likte belli gün ve saatte komiıyonda 
bulunmaları. (5765) 15746 

P. T. VE T. MODORLUCU 

Çinko alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 
1 - Talibi çıkmayan 20 ton amel

ğama çinko pazarlıkL~ alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel {10.000) mu

vakkat teminat (750) lira olup pazar
lık 24 ikinci teşrin 939 cuma günü sa
at (16) da Ankara'da P. T. T. umum 
müdürlük binasındaki satın alma ko
misy'>nunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartları öğrenmek 

üzere her gün ve pazarlığa iştirak et
mek için mezkur gün ve saatte o ko
misyona müracaatları. (5583) 155S7 

150 adet terazi alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 

Adet Tartı Siası 

15 20 Kiloluk 
100 10 .. 

15 5 .. 
20 3 .. 

1 - İdare ihtiyacı için yukarıda 
miktarlariyle tartı Sii\ları yazılı ce
man 150 adet terazi açık eksiltmeye 
çıkarılmıştır. 

2 - Muhammen bedeli (1377,5) mu
vakkat teminat (103,32) lira olup ek
siltmesi 23 ikinci teşrin 1939 perşem
be günü saat 11 de Ankarada P. T. T. 
umum müdürlük binasındaki satın al
ma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler muvakkat teminat 

ANKARA V ALlLICl 

Şose inıası ve smai imalat 
Ankara Valiliğinden : 

1 - Ankara - K. Hamam - Gerede 
yolunun 103 + 800 - 126 1- 800 üncü kilo 
metreleri arasında yapılacak olan şose 
inşaatı ve sınai imala t işleri mukadde
ma üç defa cksiltmeğe konulmuş iken 
talip zuhur etmemiş olmasından dola
yı her türlü ihtimal nazarı itibara a
lınmak suretiyle bu kerre şartnamede 
esaslı tadilat yapılmış ve yeniden ka
palı zarf usuliyle eksiltmeğe konul -

muştur. 

2-Eksiltme 23-11-939 tarihine rast
lıyan perşembe günü saat 15 de An -
kara vilayeti daimi encümenide yapı

lacaktır. 

3 - Keşif bedeli (162.054) lira (44) 
kuruştur ve muvakkat teminat (9352) 
lira (72) kuruştur. 

4 - İsteklilerin teklif mektuplarını 
ticaret odası vesikası, teminat mek • 
tup veya makbuzu ile ihale gününden 
en az beş gün evel vilayete istida ile 
müracaat ederek alacakları fenni ehli
yet vcsikalariyle birlikte ikinci mad
dede zikrolunan günde saat 14 de ka
dar encümen riyasetine vermeleri lfi
zımdır. 

5 -Bu işe ait keşif ve şartname ve 
diğer evrak Ankara, İstanbul ve İzmir 
Nafia Müdürlüklerinde görülebilir. 
Veyahut Ankara Nafiasından 4 lira 06 
kuruş bedel mukabilinde alınabilir. 

(5700) 15644 

DEVLET ORMAN lŞ. 

Sahlik çam tomruğu 
Dursunbey Alaçam Revir Amir

liğinden : 

1 - Dursunbey Devlet Orman İş· 
!etmesi istasyon deposunda istifte 
mevcut (1734) adede muadil (1225) 
metremikap (289) desimetremikap 
çam tomruğu açık artırma ile satılığa 
çıkarılmıştır. 

2 - Tomrukların ayrıca baş kesme 
payları mevcut ve kabukları soyulmuş 
olup hacim kabuksuz orta kutur üze
rinden hesaplanmıştır. 

3 - Tomruklara ait satı§ şartname
si İstanbul, Ankara, Balıkesir orman 
çevirge müdürlüklerinde ve Dursun
bey revir amirliğinde görülebilir. 
Tomrukların beher metremikabının 

muhammen bedeli (ll) lira (70) lc-J
ru§tur. 

4 - İsteklilerin % 7,5 munkkat 
pey akçeleri 16-11-939 perşembe günü 
saat 15 te Dursunbey revir amirliği
ne müracaatları ilan olunur. 15637 

KAZALAR 

Halkevi binası inıaatı . 
Bor C. H. P. Ba,kanlığmdan : 

Bor Cümhuriyet Halk Partisinde 
inşa ettirilecek olan 12499 lira 99 ku
ruş bedeli keşifli Halkevi binasının 

üst katının inşası işi ile alt ve üst kat
larının diğer bilumum noksanlarının 
ikmali 1-11-939 tarihinden itibaren 20 
gün müddetle kapalı zarf usuliyle ek
siltmeye konulmuştur. İhale 20-11-939 
pazartesi günü saat 15 te Bor C.H.P. 
binasında icra kılınacağından taliple
rin % yedi buçuk muvakkat teminat 
ve ehliyet vesikalariyle birlikte ihale
den üç saat evvel komisyona müraca
at etmeleri bu husustaki proje ve ke
şifnameleri Niğde ve Bor Halk Parti-
sinden görebilirler. 4160 

ORMAN KORUMA 

Patates alınacak 
Orman Koruma Genel K. Satrn 

Alma Komisyonundan : 

1 - Orman koruma genci K.lrğının İstan 
bulda bulunan Talimgih eratı ihtiyacı icın 
40.000 kilo patatesin pa:r.ariık suretiyle i
halesi 17-11-939 cuma günü saat 15 de 
Ankarada Yenişehlrde komutanlık bina -
sında satın alma komisyonunda yapıla -
caklır. 

2 - Pat::ıtesin beher kilosunun muham-
4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. men bedeli 6 kuruş olup muvakkat tcmı -

levazım İstanbulda P. T. T. ayniyat natı 178 liradır. 
. .. .. .• • • 3 - $artnamcsl her gün p:ırasız olarak 

makbuz veya teminat mektubiyle ka
nuni vesikalarını hamilen mezkur gün 
ve saatte o komisyona müracaat ede
ceklerdir. 

şubesı mudurluklerınde bedelsız ola- lcomisyondı r,orülcbilir. 
rak verilecektir. (5711) 156~5 4 - tstcklilerin ilk teminatlariyle 

beraber !••]il gün ve saatta komisyona 
gelme,eri ilan olunur. (5531) 155::8 

Muhtelif yiyecek ahnacak 
Orman Koruma Genel K. Satın Alma Komisyonundan : 

Erzakın cinsi Miktarı Kiloıunun Muvııkkat Ne suretle Günü ve Saati 
Kilo M. Bedeli Teminatı Eksiltmesi 

Krş. San. Lira Krş. 
Sade Yl'i 3000 100 00 225 00 Açık eksiltme 16.11.939 11 de 
Sıiır eti 45000 28 00 945 00 Kapah zarf 16.11.939 ıs ., 
Ekmek 240000 9 50 1710 00 17.11 .939 11 
Pirinç 8000 25 00 150 00 P~~arlık IS.11.939 11 
Kuru fasulye 15000 12 20 137 25 18.11.939 ıs 

Orman koruma genel komutan~.iınnı İstanbulda Seli01lye lrtşlasında bulunan orman koruma ta)imgih eratı ihtiyacı için 
yukarıda cins ve miktarı yazılı bet lı:alemeuakın hizalarında gösterilen gU ve saatte Ankaratla Y cniıehirde orman koruma ge
nel komutanhiı binaamdaki satın alma komla)"OGU tarafından satm alınacaktır. &.lC!e :1ağ, pirine; ve kuru fasulyenin belli gun 
ve saatte gelmeleri "'t ııfrr eti ile ekmelin kamnıl Yeslkahrla teminat makbı1ılarınt havi teklif mcktupl;ıı iyle eksiltme gün ve 
natmdaıı cıı aııaiı bir ıaaat cveline ~adar komiJ7Q.Qa :ve!D!eleri ilin olunur. (5117) 15537 



Tür!·iyc İş 9ankası A. s. memur ve müsfahdcrn!erir:D 

ölüm vulıuunda yerdım bi!liği nlzamnames1d'r. 
CE~·İYET!N ADI: Türkiye İş banka- na bağlıdır. 

gı A. Ş. memur ve müst~hdemlcrine ölüm 1 c) 18 ya~ınt doldurmamıs olanlar bu 
vukuw1da yardım birliğidir. 1 b:rliğe giremezler. 

1 d) "'icmur ve mıiatahdemlcrin bankadan 
MAl:SAlll TEŞEI(KÜLÜ: Türkiye İş istifası ve y;thut hizmctınc bankaca niha

bankası A. $. mcrnur ve müs!ehdemlcrinc yet verilmesi halinde birlikle alikası kcn-
Olüm vultu11 h;flir1e yardım etmekt;.r, diliğindcn kcsilmş olur. 
MÜESSİS VEYA İDARE HEYETİ- Azrının her hangi bir suretle birlikten 

NİN 1S1t1LER1: Türkiye İş b3nkası u- rıkınası halind,. bilcümle hukuku sakit o
rnum müclürü S;\lah?t!:in Cam, Umum mü- tur. 
dür mu3vini Halis Kaynar, k- tibi umumi MADDE 9 - BİRLİKTEN AYRI
Baki Sedes ve hukuk mı.isavir mu<ı.vini Ce- LANLARIN BİRLİKLE OLAN 11.ÜNA-
liil Burhan Aru'dur. SEBETLER! 

TESiS TARiH!: 24.ıo.ı939. 
MERKEZi İDARESi: Ankara'da 

kiye lş bankası merkez binası. 
Tür-

UMUMi MERKEZ! VEYA ŞUBELE
Rİ: Me-kezi Türkiye İş bankasıdır. Şu
besi yoktur. 

MA T)DF r - BlRL!G!N MEVZUU 
Birli(':e mensup memur ve müstahr\em

l•rden vefilt edenlerın techiz ve tekfinle
r'ne, ai1e reisinin ebedi gaybuhetinden ha
sıl olması tabii bulunan büyük bütçe ta
b3vvülün;.in ilk sarsıntılarını haf: fi etmek 
veya yenı vaziyete intibaklarını kol<!yla,
tırmak ü:zcre hali }layatta iken irae edecek
leri kimselere aşaıi.ıdaki maddeler muci -
bince yardım yapılabilmek Ü7.ere bir yar
dım birli~i teoıkil olunmuştur. Birliğin 
ıubeleri olnuyacaktrr. 

Memur ve müstahdemlerin kendi sun' -
ları o!maksızın sadece yaşlarının ilerlemi11 
olmasından dolayı bankaca işten çıkarıl
dıktan takdirde tekliflerini fasılasız edaya 
devam etmek şartiyle birlikteki ali.katarı 
mahfuz tutulur. 

Bundan maada 20 seneye baliğ olan bir 
hizmet müddetinden sonra müesse!ieden 
istifa etmek veya kadro harici kalmak su
ret:yle ~yrılanlar da ayni bükme tiibidir
lcr. 

Bu iki katei'ori haricinde istifa, azil ve 
sair suretlerle bankadan kat'ı alika etmiş 
o!:ınlar, birlikteki her türlü haklarını ta· 
r"~men kaybederler. 

MADDE ıo - BİRL!GIN GELİR! 

MADDR 2 -
MERKEZİ 

a) Meınurlardan maaşl;...ı (150 dz.hil) 
liraya katlar olan memurlar1m1z1n maaş
larındarı her ay kesilecek (50) şer kuruş 
ve (15'.'.:) liradan fazla olanların maaşların

BİRLİGİN ADI VE 1 d.n kesilecek (100) zer kuruş ile miııtah
dcrnlerden kesilecek (Z5) şer kuru.,; 

Birliğin ad.! (Türkiy e. İş .~~.nkası A. S. b) İkramiye tediyesi halinde manş mik· 
memur ve mustahdemlerıne olum vukuun- ( ) 1. d - ı ı d k ·1 d d b' r ·)d. M k · A k 'd tarı 200 ıra. an a.raJ;ı o an ar an csı c-

T~. yak' r ımı bır ı~ı ı~ serb.ezı d ~.rah a cek birr . lira ile (200) lir .. dan yukarı olan-
u~ ıy~ s. an ası · · ınasın a 1 U· lardan kesilecek (2) şer lira, 

IU!ll d.J.ıredır. c) Hakil·i ve h:.ikmi şahısların yapacak-
MADDE 3 - BİRL!G!N MÜESSİS- lan tebenüler, 

LE~İ. .. . İ .. .. d) Mevcut paraların tenmiyesinden mü-
.. Bırlık, ~urkıye ş bankası .~~um rr.u~u: tevelUt gelirler. 

ru ~ala.batın C~m, ı;.~:ım mü.d:ır mu.avını Bu tevdiat sahipleri lehine niıamn;ııme
Halıs Ka~n~r ıl~ k~ıbı um?ı:ıı B~kı Se- ve tevfikan yapılma~::ı icap eden yar<lım
d~s ve h;11(.Uit ~'.'1şavır mu~.vın~ Celal Bur- dan ve fesih halinde t~!'fiyeye i~tirak hak
h:ın Aru dan murekkep muessısler arasın- kınd3n b3.şka hic bir alac<ıı~ hakkı tevlit 
Ca kurulmuştur. etmez Azalar birlikteki menfaatlerini a-

?.fADDE 4 _ 'BİRLtôtN or..GANLA- hara temlik veva terhin hakkından ş?mdi-
Rl VE lDARESİ den feragat eder:er. 

Birliğin organları umumi heyetle ida- MADDE 11 _ BİRLİÔİN 1.tALİ İ-
re ve mürakabe heyetlerinden ibarettir. DARESİ 

lJMU'""I HF.YZT Her iki senede bir, banka umum müdür-
A: - l.!m.~mi. h~yet idare ... heyetinin. ta - lüğü birliğin mali vaziyetini tetkik ettirc

lebı ve b:rlıa~ ın~ısap eden. aı.aiJrın bızzat I re': idare heyetiyle bilistişare aylık aidat 
ve>'.'a .b~t;'e;hı .atı. s':l:ette ıntıhap edece~- ve yardım hadleri üzerindf'! tcı:y:t veya 
lerı naı~.er.n ışhrf'ıkıyle beş senede bır tenk:s kararı almaV.a ihtiyaç görürse u
toplanacaktır. mumi h~yetce nizam.11amede icap eden ta-

l - Aj~nslardaki memur ve müstahdem-
1 

dil.1t icra olunur. 
ler ajans şefinin riya!leti altın.ela top 1 anıp J..1ADDE 12 
merbut oldukları eubedl'!n kendi reylerini ! Azaların aid'.lt ve sair mükellefiyetleri 
istimal~ a"l~hi?·~t1i naibi intihap ederek) maaşlann_dan banka.:ı tevkif . ile nıcrkez 
ıubelerıl'e bıldırırl~r. .. .. .. MÜdUrlü&unde ac:Ilacak "Türkıye 1ş biln-

2 - Şubelerdekı azalar şebe mudu~u- 1 kası memur ve müat;:ıhdemlerinc ö"Hm vu
nün riyaseti altında toplanarak umu?1. m.ü- kuun<la yardnn birliği'' hesabına günderi
dürlük memurlRrı arasından reylerını ıs· lir. 
timale salihiyetli bir naip intihap ve key- Bu hususta vazife a!;1n .iza ve memur-
fiyeti alelusul tesbit ederek birlik id;ı.re lara hic blr ücret verilmez. 
heye~ine bildirirler. }ı-1.emur ve müstahde:n MADDE 13 - YARDIM MİKTARI 
adedıne bakılmaksızın her şube yalnız bır B' l'k 1i . ..1.. .. h l' d b n 
naip intihap eder. ır ı . zaıar.~nın ~um~ ~ ın e eya -

3 - Mevcut iz.5.nın b~şte birinin tale- namelerınde gostc.rdıkler~ ~ ! msclere, ya; 
bi ile veya idare heyeti karariyle fevka- P!laca~ ya~dım mı~tarı ıst2sı:ıasız olara ,c 
ıadeden de izaların reyine müracaat edi- hıç hır guna tevkıfata tabı olmaksızın 
lebilir. (_~00) liradır. Ya~dım ölüme ittıla husu-

4 - İçtimada hazır bulunan i:za ve na.- lundc derhal tesvıye olunur. 
ib'n. bir reyi vardır. MADDE 14 -

5 - Kararlar mevcut Azanın ekseriye- Azanın birlikdeki menfaatleri cari ka-
t iyle verilir. Fesih kararları iı;in ekseri· nunlara göre bir güna tevldfata tJbi ol
yet kararının üçte iki ni&betinde olması madıi:ı gıbi kabili haciz ve teınlik dahı 

farttır. değildir. 
6 - Umumi heyet, idare heyeti reisi ta- MADDE ıs _ 

rafmdan acılacak içtima nisabına ait yok- Azalar birliğe dahi) oldukJart tarihte, 
lama yaptldıkfan sonra mevcut iza arasın- ölüm halinde işbu yardımın kime yapıla
dan bir reis ve iki k.itip seçilir. lçtimatn cağını beyannamelerinde tasrih etınege 
müteakip safahatı bu reia tarafından ida- mecburdurlar. 
re olunur. Umumi heyetin müzakere za- Azanın beyannamelerinde 1:österdikleri 
bıtlariyle ittihaz olunan mukarrerata ait müstahikleri başka bir beyanr.ame ile de~ 
yazılar reis ve iki kitip tarafından imza. ğiştirmeye hakları vardır. Beyannamesinı 
]anarak saklanmak üzere idare heyetine tanzime muvaffak olmadan vefat edenle-
tevdi olunur. rin hakları bir ıli.mla taayyün edecek 
İDARE HEYETİ mecrii varislerine ödenir. lic:yanname ile 
B - Umum müdür muavini, k9.tibi U· '# 

mumt ve hukuk müşavir muavininden mü- ~~yi~ü~~:ffu!ah;~~t;r~~~~~i;ı~~~=!; ~=: 
te$ekkildir. tinde de hüküm böyledir. Beyannameler, 

MURAKABE HEYETİ sahibi tarafından bir zarf içine konularak 
C - Muhasebe müdürü ve teftis heyeti- kapalı bir halde arkası mumla ve kendi za. 

nin bir izasından ibarettir. ti mühür veya imzasiyle mühürlendikten 
:MADDE S - UMUMİ HEYETİN VA- ve mafevk imirce de resmi mühürle ay-
ZİFELERİ rıca temhir olunduktan ve üzerine adı, soy 

Umumi heyeti vazifeleri şunlardır: adı memuriyeti, hal ve sıfatı ve - me-
l _ Ana nizamnamenin tadili. n1u~ olduğuna göre - sicil numarası kcn-
2 - Hesapların ve mürakip raporlarının di eliyle yazıldıktan sonra makbuz mu~a-

te•kiki ve bilinçonun tasdiki. bilinde mafevk imire teslim edilir. Boy-
3 _ Birliı:'Fin feshi. lece merkeze sevkolun2.cak zarflar idare 
MADDE 6 _ İDARE HEYETİNİN heyetinin kasasında veya o heyetin tensip 

VAZİFELERİ edeceği bir mahalde n1uha{aza olunur. 
İdare heyetinin vazifeleri şunlardır: MADDE 16 -
ı - Birlik i•lerini nizamnameye tevfi- l .rlik sermayesinin bir senelik takribi 

kan idare etmek. vukuat tediyatına tekabül edecek kısmı 
z - Geçen yıllara ait hesap, muamele ve Türkiye 11 Bankasına faizli ve hesabı ca

bi!incolan umumi heyetin tasdikine ar • ri şeklinde tevdi edilecektir. Miltebaki kıı-
zetrr.ek. mın, ileri senelerin muhtemel tazminatını 

MADDE 1 - BIRLİG!N TEMSİLİ derhal tediye edebilecek ıcyyaliyeti mu-
Birliği, yukarıda B. fıkrasında is:mleri h:ıfaza etmek ş;ı.rtiylc tenmiye şekli idare 

mezl:lr bulunan idare heyeti tem~il eder. ilcyetir.in kuı· arına bai;lıdır. 
frl~re heyeti fahriyen c;:<'h'lır. 
MAD:JE 8 - BIRLIGE GİRMEK VE 

BiRLİKTEN ÇIKMAK ŞARTLARI 
a) Türkiye İ!f Bankası memur ve müs

tahdemleri birliğin iı:ısındand1r. Birli&e 
duhul bu sıfatın tekevvünüyle tekemmül 
ettiğinden keyfiyet başkaca biç bir mera
sime ti.bi değildir. 

b) Muvakkat bir vazife ile bl'n'.;::'lya in· 
~sl.p «:<!enlerden cemiyete girmek istiyen· 

!erin kabulü birlik idare lıc;- etinin kararı-

MADDE ı7 - B!RLİC!N FESHİ HA
LJNDE TASFiYE 

Umuıni heyette birlii:in feshine karar 
verilmesi halincle b:rliiin mevcudu azala
ra b!rliğe tevdC ettik~eri mebalii ile mü· 
tenasiben taksim edilir. 

MÜESSiS! ER: 
Halis Kaynar 
Baki Sedes 

Salihattin Çam 
Celil Burhan Aru 

SURE'ITİR 
Ankara vilayeti 

Sayı: 13032 2-11-1939 

c.,, . .:yetin adı Türkiye İ§ bankası A. Ş. memur ve müstah
demlerine ölüm vukuunda yardım birliği 

r.rakaadı te~ekkülü 1'ılrkiye İş bankası A. Ş. memur ve müstah
dtmlerine ölüm vukuu halinde yardım et
mek. 

Mües· is veya idare heyetinin Türkiye İş bankası A. Ş. U. Md. SaJahat
Limleri ' tin Çam, U. Md. muavini Halis Kaynar, hu

kuk müşavir muavini Celal Burhan Aru, u
mumt katip Baki Sedes. 

Tesis tarihi : 24/10/1939 
Merkezi idaresi : Ankara Türkiye İş bankası merkez binası 
Umumi merkezi veya şu bol eri: İş Bankası merkez binası §Ubesi yoktur. 

Yukanda adı yazılı cemiyetin Ankara'da kurulduğuna dair viHiyete ve
rilen beyannameye mukabil Cemiyetler kanununun: (4). üncü maddesine 
tevfikan bu ilmühaber verilmiştir. 

Pul Vali 
8111/1939 Tandoğan 

Illrinci ne"·'i saatler meyanında bulunan 
ve bunların fiatına nisbeten daha ehven 

olan 80 senelik tecrübeli meşhur 

REVUE SAATLERİNİ 
her yerden İsrarll\ aramanız menfaatiniz
dir. Ankarada satış yeri: Rıza Gözlükçü. 

Bankalar Caddesi No. 8 7280 

Satılık : 
Küçük ilôn şordarı 

,__ ______ ... _.. .... ___________, S11,tılık - İyi mevkide işlek bir bakka
liye mağazası satılıktır. Postane arkasın -
da Sanayi Cad. Çınğtlh Halit mağazasın • 
da satış memuru İsmaile müracaat. 4248 

Oôrt satırlık kt.ıctik ıl !i nl::ı.td"n : 
Brı defa ıçın /(1 l\uruş 
lkı dela ıçın '\O Kuruş 
Üç del,ı ıçın O Kuruş 

· Dôrt dela ıçın 8lJ /{utuş 

Böbreklerden idrar torbasına kadar yollardaki hastalıkların mik

roplarını kökünden temizlemek için HELMOBLO kullanınız ... 

Sattlik soba vt su tulumbası - 16-11-
939 perşembe günü belediye delUlliye 

dükki.ntnda S No.lu Zonguldak sobasiyle in 
glliz su tulumbası satılacaktır. 4'Z52 

1 Kiralık 

Devamlı kücük ilinlırdan her de
fnsı icın 10 kuruş alınır "-lc~cll. 
10 defa neşredilect>k bir ilan ıçın 
140 kuruş alınacaktır Bit kolay · 
lık olmak üzere her satır. ırelime 
ıralarındaki bo!lfluklar müstesna. 
30 harf itibaı edilmiştir. Bir kü .. 
cük ilin 120 harften ibaret olmı -
lıciır 

2_ T•miz kan.· 

Helmoblö 
Böbreklerin çatışmak kudretini arttı
rır. Kadın, erkek idrar zorluklarını 

eski ve yeni belsoğukluğunu, mesane 
iltihabını, bel ağrısını, sık sık idrar 
bozmak ve bozarken yanmak halle
rini giderir. Bol idrar temin eder. 
İdrarda kumlann, mesanede taşlann 
teşekkülüne mani olur. 
DİKKAT: HELMOBLÖ idrarınızı 

temizliyerek mavileştirir. 

Sıhhat Vekaletinin ruhsatını hai?dir 
HER ECZANEDE BULUNUR. 

7281 

Kiralık apartman Geniş 4 oda v.s. 
Sabit 2 gardrop, 1 büfe tam konfor cihaz 
ve tesisatı fe"·kalide nezaret. İç Bakanlık 
kar51sı Kızılırmak sokak 4 Tel: 6046 4-086 

Kiralık daireler - Vek3.tetler arkası, 

' 

Dbrt satırdan fazla her satır lcin 
beher seferine ayrıca on kuruş •· 
hnır. 
Küçük ilinlarrn 120 harfi ceçme
mesi lizrmdır Bu miktarı ceçe..ıı 
il:i.nlar syrıca oul tarifıine tibl • 
dir. jand::ırma mektebi yanı, yeni inşası b'.ten 

Nazlı apartmanında, iki oda, bir bol, yerli 
dolap, b:ınyo, sandık odası, mutfak ve dört 
oda. hol, hizmetçi odası, banyo, mutfak Kiralik. dairtltr - Uç oda bir hol 
ve biitün konfor. Müracaat Ulusta Cemal yo mutfak müsait fi7atlarla kiralıktır. 14 
Kutay Tel: 1062. 4157 rutiyet caddesi üzerinde Özenli sokak 

No. Apart. 42 
Kirpllk ucuı dair~ - Ma'tepede iki o- , 

'.1~ bir hollü kullanışlı bir daire kiralıktır. Kiralik - Yeni11ehir Kutlu arkaıı, Al 
G/rnek icin fıf::ıltepe sebzeci Rü:,tüye fiat pay Türk sokak No. 12. Kömürlük mutf 
icin telefon 14'10. 41715 banyo ve holi havi 3 odalı daire kiralık 

f(irılrk - l:lndaiTTla ve Polis en-ıtitüsil
ne ve Dikmrrı asfaltına pek yakın Turağay 
:1n~rtm-::ırırnda klrahk daireler ir: ... rfekilere 

tır. Telefon: 2234 ve 3982. 4 

:Dit:'tt.~1'1 4> ... ,.,_....-.., .... .,.)4'A· ~~·~ ~f ... ·• ... · · ' · ' ..,, ._, , • ~"' · ı. .. .,,J,. • •. :;. ·~ .•• Wi'. ·.~"::~.~·~· .. , -~.· ... ..,\l .• • ... ~, ~·.,:.,' .. ı~~'!t.~··~ • ...... .,~ . • ....... ·=rJ·,.,,~ 
müraca:\t. 4183 

Kiralık. - Üç oda bir mutfak b.!l.!170.• 
havagazı 2 inci kat İsmet Pa!il- maball 
Akşehir aokak No. 23 müracaat. 42 

Sat2hk orsa 
Tfüı.i·{e Cümhuriyeli Ziraat 

Ba:lka~ı Meı kez Miidürlilğünd"n: 
Ankarada, Yeni~chirde, Deliler te

pesinC:e. Esat yolu üzerinde iş b>nka 
sına ait binaya m~icavir ve mühendi~ 
I~agıp evine bitiş\k parsele edilmesi 
kabil 8160 metre murabbaı arsa müsa· 
it fiyatla satılmaktadır. 

Fazla tafsil5.t alm3k istiyenlerin 
müdUrlüğUmüze müracaat etme~er! 

ilan olunur. 4239 

1 

TAPU VE KADASTRO / 
' 

10 Adet takeorıefre a:m:ırnk j 

Tapu ve Kadastro Umum Mü
;lür!üğünden : 

On adet takeometre alınacaktır 
Mübayna edilecek takcometlerin ev· 
safı a ğıda ır: 

1 - Zaviyei ufkiye taksimatı grat 
olacaktır. 

2 - En ufak taksimatı bir santigrat 
olacaktır. 

3 - Dairei ufkiye taksimatı kapah 
olacaktır. 

4 - Dürbinin büyültıne kuveti en az 
30 defa olacaktır. 

5 - Beher takeometre sehba, kutu, 
dürbin ve teferruatı tam olacaktır. 

İki mirası ve bir şemsiyesi beraber 
verilecektir. 
Yukarıda evsafı yazılı takeometre

lerden Sange, Zais, Kem, Vilt, Oto· 
fönel, Güstavhayde fabrikaları ma
mulatından veya bu ayarda bulunan 
diğer fabrika aletleri de yukarıda ya
zılı evsafı haiz olduğu taktirde alı

nacaktır. Bu aletlerin beherinin mu
hammen bedeli 500 liradır. Taliplerin 
muhammen bedeli o/o 7,5 pey akçele
riyle birlikte eksiltme günü olan 
24 te§rinisani 1939 cuma günü saat 
üçte tapu ve kadastro umum müdür
lüğü levazım müdürlüğünde müte
şekkil satın alma komisyonuna müra 
caatlan (5800) 15764 

..ti 1111111111111111il111il11111111111111 ı.. -- Kiralık büyük ev g 
12 oda tam konfor. Ti. 1589 4261: 

"1111111111111111111111111111111111111111" 

~-·-·-·· ..................... , ......... . 
! LOREL. HARDI j 
! Harbe Gidiyor j 
j sabırsızlıkla bekleyiniz j .. ..__ ........... _................ .. ... 

U L U S - 20. inci yıl. - N<>o 6568 

Imtiyaz Sahibi 
Iskender Artun 

Umumi Neşriyatı ldare Eden 
Yazı İşleri Müdilril 

Mümtaz Fe.ik FENiK 
MUesseae MüdUrüı Nasit ULUO 

ULUS Baaımevi ANKARA 

Devr~dilecelı Telefon ve kiralrk diikk§n K · / k d · Ul d d K 
- Po;;tane caddesi No. 43 görmek için ya· k ı:a' <I 81

{
6 ~ tt usb_ı:ney. ~nınb.• d ~ 

Memur ahnacak 
nındaki saatçiye, görüşmek için Telefon: 1 ~~ 

1 
~ın ~ 

1 
cı.f 3

• a ur~ ~.çın ırK aı 
3753 4189 ıra ı .~r. a arı erı asansoru var. apı 

cıya muracaat. 42 

Kira/Ik. ev - Çankaya Co:lddcainde tem • 
Çocuk Esirgeme Kunımu Umumi yiz mahkemesi karşısında 29 numaralı 7 

l\1erkezinden : oda, 2 banyo, aynca hizmetçi odaları olan, 
kaloriferi ve garajı bulunan bir ev kira-

Umumi merkezimizde açık bulu- lıktrr, Nafıa vckiJeti ıutar idaresinde 
mühendis Bay Rem.ıiye müracaat edilme

nan bir vazife iı;in bir memur alına- si. 4207 

caktır. Hariçte bır işle ve askerlikle 1 Ucuz kirlık. dairtl~r - YeniEehir Yük • 
alclkası olmıyan lise veya orta mektep sel cad 1lesi yanında Adakale sokağında 16 
mezunu isteklilerin kaydedilmek Ü· No.da ~efik _Bilk.ur Ap. 3 oda. 1 hol ve 

1
• "d" 

1 
.. _.. .. balkonlu yenı da1reler 40-55 lıraya '4213 

zere muame c1.t mu ur ugun~ muraca 
atlan. 4247 

Tuvaletinizi yaparken 
Pudra a ltrna daima 

KREM 
PERTEV 

sürünüz. Pudrayı sımsıkı tu
tar ve akmasına mani olur. 
Yağlı ve yağsız olan tüp ve 
vazoları vardır. 7288 

Kiralrk, mobılyalI, havadar oda - Aile 
n~z~inde, terhin, teshin kavaltı yemek da
htldır. İtfaıye meydanı Kurtuluş Ap. No,5 

4220 

Kiralık - Yenişehirde, vek.S lctlere ya
kın, hava$':ızı, su, elektrik üç oda ve hoUU 
daireler. Özenli sokak Tel. 3629 4222 

1 
Bayan için krralık oda - Kizım Özalp 

Cad. aile yanında kalorifer, sıcak su, e -
lektrik, soC;uk su dahil kiralıktır. 3924 te-
lefono. müracaat, 4227 

Kiralık. daire - Yenişehir Kiı:ımözalp 
ve Yüksel Cad. arası Ataç sokağında Ö -
zenç Apt, 4 oda bir hol ve banyolu daire. 
Miiracaıtt Tel: 3319 4229 

Kira/ılı - Jand:ırma enstitüsü yantnda 
ve"kllle ere a me af 
kın yeni yapılan Koçak Ap. 5 eer odalı da

l irelcr 30 • 45 lira içindekilere müracaat. 
423ı 

Kiralık. - Devren ucuz fiyatla 3 oda, 
hol, banyo elektrik havaıaz ı , Bıka.nlıklara 

1 S dakika mesafede Rus ıefaret i arkasında 
203-1 Vasfi apartmanı, 4233 

1 Kaloriferli kirs l ılc odalar - açıldı. İn -
hisarlar mtidürlüğü arkasındaki köıede 
Pansiyon palasa müracaat. '4234 

Kiraltlc. 2 ştr odalı 2 daire - Bakan -
lıklarda Belge sokakta 4 numaralı apart • 
manda. Çankaya caddesi 35 mt. otobüs 
durağına 2 dakika mesafee Tel: 6169 4242 

Kira/Ik daireltr - Maltepe UstUn ıo • 
kakta 3 oda bir holden ibaret fevk.alide 
manzaralı ve konforlu 3 daire alt kattaki
lere müracaat. 42-44 

Kiralik ev - 3 oda, mutfak, banyo ça. 
maşırlık v.s. Yenisehir Tuna cad. Yiğit
koşun sokak No. 8 fiyat mutedildir. 424.S 

Kiralık dairt - Yenişehir DemirteP 
Ekonomi sok. No: 21 de 3 oda banyo mut 
fak saire. ve balkon, Müracat D.D. yor~· 
Mağaz:a şefi Tel: 1797 4'"~ 

Dtvrtn kiralık. dairt - Yenişehir O 
nuvluk ıokak No. 8 2 ci kat S oda s~: .... 
İçindekilere müracaat. ~,.,.~ 

A ran ıyo r : 

Aranıyor -İyi dikiş bilen bayanlara flt• 
tiyaç vardır. Atatürk bulvarı Toygar AP• 
6 numarada terzi Mukaddese müracaat. 

416, 

Arınryor - Bıhçeli evlerden D. 41 C. ı. 
D. 2 tip ev alınmak iıtcniyor. Devretme~ 
istiyenlerin Halil Naciye müracaatları· 
Tel: 1230 4241 

İş arayanla r : 

1_. .,.,,..,,, Moah•••b• ı ""•""9ıtf fi 
defte r usullerine aşin a bir genç günd• bır 
iki saat çalışmak üzere iı arıyor. U1uı\1 
Y.S. rumuzuna mektupla müracaat. 4196 

iş arıyor - Diplomalı alman mürebbiY• 
yeni doimuş veya küçük çocuk bakım it• 
1eri arıyor. Yenişehir Olgunlar ıokak Taı1 
Apt. No: S Tel. 5703 4214 

iş arıyor - Türkçe, almanca ve fran .. 
ıızca bilen yazıhane ve u.ire iglere tec "' 
rübt:H referans verebilen bir ıenç iı arı• 
yor. ftfüracaat Ulus (B) rumuzuna m ek .. 
tupla. 4245 

iş aranıyor - Londra üniversiteaindeO 
mezun bir türk genci hususi in1tilizce, fran• 
sızca ders verecektir, Yeni Sinema üzerin• 
de Hayri Dilmana müracaat. Tel: 2181 

42-44 

iş arıyor - İnciliıce, almanca biteO 
diplomalı bir alman mürebbiye çocuk ba• 
kım işleri arıyor. Yenİ\'lehir Atatürk: Bul• 
varı No. 41 Viyana terzihanesine mUra • 
caat. 4-z60 

5 ka lem erzak alınacak 
' 

Ante.kya'd a H &t&y Gümrük Muhe.f&z& Taburu Satm Alma Komİa· yonundan : 

Aı;ağıda cins ve miktarlariyle muhammen fiat ve muvakkat teminat mi ktadan gösterilen beş kalem ernlr 
hizalarında yazılı eksiltme şekilleriyle ve muayyen gün ve satte ihale olu nacaktır. İştirak etmek isti yenler mu• 
vakkat teminat!annı İskendenın gümrükleri veznesine yatırarak makbuzlarını komisyona ibraz edecekler ve ka• 
palı zarflan tayin edilen saatten behemehal bir saat evvel komisyona tevdi etmiş bulunacaklardır. Buna ait şart• 
nameler tabur satınalma komisyonunda her an görülebilir. 15807 

Cinsi 

Arpa 
Sığır eti 
Un 
Sadeyağ 

Sabun 

'-!iktarı Muhammen bedeli Muvakkat teminatı 
Kilo Lira Lira kuruş İhale fekli 

240.000 12.000 900 Kapalı zarf 
47.100 9.420 706 50 JI il 

122.250 17.!15 1283 63 ,, " 
3.000 3.600 270 Açık eksiltme 
3.425 1.370 102 75 

JI " 

İhale tarih ve giinu 

28. 11. 939 salı günü sa: 10 da 
28. 11. 939 salı günü sa: 11 de 
28. 11. 939 salı günü sa: 15 te 
29. 1 !. 939 Sa: 11 de 

.. 15 de 

~===========================================================""' 

YENi SİNEMA 
BUGÜN 

12.45 Matinesinden İtibaren 

CASUS AVCISI 

Baş Ro11er.de 
Jean Murat - Mireille Baline 
~susluk teşkili.tına ait heyecanlı 

bir aşk ve ihtiras romanı 
Seanslar 

12.45 - 14.45 - 16.45 - 18,45 - Gece 21 de - ... - ... - . . . -
MARİE ANTOİNETTE 

Bugün yalnız 10 matinesinde 
ıösterilecektir 

HALK SINEMASI 
BUGÜN 

12.30 Matinesinden itibaren 

MAR!E ANTOİNETTE 

( Türkçe tözlü kopyesi ) 
Baş .Hollerde 

Norma Shearer - Tyrone Power 
Seanslar 

12.30 - ıs - 17.30 - Gece: 21 de ... - ... - ... -
Yalnız 10 matinesinde son defa olarak 

H A RP MUHABİRİ 
Baş Rollerde 

Clark Gable - Myrna Loy 

SUS SINEMASI 
BU GÜN 

12 Matinesinden itibaren 

MARIE ANTO!NETTE 

film;nin 
( Türkçe söz1ü kopy~ıi ) 

b:ı~lıyor. 

Se:ınslar 
12 - 14.30 - 17 - Gece: 20 33 '3 

... - ... 
Sabah 9,30 matinesir.de son defa ol:!rık 
MAR!E ANTO!NETTE 

Filminin franıuzca kcpye:t' 
gösterilecektir. 

940 MODEL BLAuru KT RAD.YOLARI GELDİ 
Kôzım Rüştü Ad liye caddesi 

Gençağa Ap.No. 6 Telefon : 2208 


