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okulunu gezdiler 
, Başvekilimiz Dr. Refik Saydam, 
dün saat 11,5 te Etimesğut yatı oku -
lunu şereflendirmişlerdir. Muhterem 
l3aşvekilimiz talebelerle meşgul ol
lnuş ve mektep idaresinden izahat al · 
lnıştır. Talebeler dün Başvekilimizin 
Jn_i&afiri olarak ainemalara gitmişler • 
dir. Muhterem Refik Saydam mektep· 
teki kimsesiz 42 talebeye hediyeler 
'1erınitlerdir. 
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İki teminat 
Falih Rılkı ATAY 

Cümliuriyet devrinin bütün 
ba.yramlan gibi, bu teker bayra
ltıı da sulh içinde geçiyor. Hiç 
bir hususi endite ve tehdit altın
da. değiliz. lçerde vahdet ve ni-
2aın, dıtarda itimat ve itibar sa
hibiyiz. Ve hepsini yalnız kendi
mize borçluyuz. Bizi birleştiren 
Ve müesseselerimize istikrar ve · 
ten, 16 senelik kendi snyimizdir; 
cihanın bize itimat ve itibarını 
tcınin eden gene 16 senedenberi 
beynelmilel münasebetlerimize 
hakim olan, kendi milli politika
mızın değifmez vasıflarıdır. 

Milli bir faaliyet düsturuna sa
dakatten tatmadık: memleketi 
kurtarmağa devam etmek! Bey
nelmilel hareket düsturumuz da 
!U olmu,tur: Barı§ ve milli hüri
Yetler fikrine hizmet etmek! Ge
:ti bir !ark devleti, bir yeniçağ 
ınüesaesesi olmuttur. Balkanlar, 
Şarki Akdeniz ve Y akıntark'ta 
daimi bir harp tehlikesi, asla şüp
he edilmiy n ir su teminatı 
naıınl! gelmiştir. 

Herkes zor ve cebre doğru ric
at ederken, hüriyet ve halk haki
ıniyetine doğru ilerleyip duruyo
ruz. Ciğerlerimiz, tazyiksiz bir 
havanm ferahlığı içinde teneffüs 
etmektedir. Mqnıtiyet günlerin
de tek bir adamın telahür'ü olan 
"fikri hür, vicdanı hür, irfam 
hür,, olmak, bütün bu milletin 
llrtık öğünmez olduğu bir vasfı
dır. 

Bir cemiyetin siyasi olgunluk 
llıükaf atı, hüriyettir. 1908 denbe
!'İ geçirdiğimiz ağır imtihan yıl
lan, nihayet bize hüriyeti kullan
llıak terbiyesini vermeğe kafi 
Relmeli idi. 31 sene bu! İçinde 
lııilli dağılıştan devlet rnkırazı· 
lla. kadar her türlü facialar, tek 
haıına cihana kartı istiklal dava
~· kazanmaktan bu yeni devletin 
1nt&ıına kadar her türlü kazanç
lar var. Tarih bir millete, hemen 
'bir iki nesillik müddet içinde, bu 
kadar ders almak fırsatını ve 
l:tıiihletini her zaman vermez. Ba
~n bir milletin sönen talihi ile 
l'eniden parlayan yıldızı arasın
da asır veya asırlar geçer. 

1908 meınıtiyetinin, 1911, 
1912 ve 1914 harplerinin, istiklal 
l:tıücadelesinin ve cümhuriyet 
te\':rinin hatıralarını nakleden-
er arasında heniiz kırk beşinde 
İlanlar az değildir. Bu orta yaş
•:ar, genç osmanlı vatanda~ları h arak, Adriyatik kıyılarından 
aıra. körfezine ve Hicaz sonla · 
~na kadar devam eden bir vatan 1 • . 
S1rıde seyahat etmişlerdi. 
d Doğrusu hiç bir zaman bu ka
l:tı ~r mesut, bu kadar toplu ve e-

ın, bu kadar şeref ve haysiyet 
•ahibi insanlar olmadık. Çağımı· 
hm, ."e bu çağı vücuda getiren 
ı.:~tki_ amillerin kadrini bilelim: 

aınılJer vatanperverlikte Ku
lkYtmilliyeciler ruhu, va.tandaşl··ta Kemalizm inkılapçılığrdır. 
n Urk İt1tikbalinin bu iki teminatı-

' canunız sdbi koruvn hm. 

BelçiKa ve Hollanda 
saat devam eden 

H~riciye .Nazırları iki. 
bir mülakat yôptıla~ 

BELCIKA HOKOMETI YENiDEN 
MÜDAFAA TEDBiRLERi ALDI 

İngilizler Hollanda ve Belçikayı terkediyorlar 
BrUksel, 13 a.a. - Belçika milli mU

clafaa nazırı general Denis, Belçika 
Drdusunun vaziyeti hakkında dün ak· 
şam radyo ile izahat vererek demiştir 
ki: 
"- Ordumuz fevkalll.de müsait şart 

Jar içinde müdafaa tertibatını almış
tır. Vatanı ölünceye kadar müdafaa 
ya azmetmiş bulunuyor.,, 

l!elçika'daki. İngilizlerin vaziyeti 

Brüksel, 13 a.a. - İngiltere konso
losluğu tarafından gönderilen gizli 
bir tamimde memlekette kalmak isti
ycn veya kalmak mecburiyetinde bu
lunan ing iliz tebaasının Belçikada ka
lahilecekleri fakat memleketi terkede
bilecek olanların şimdiden bu hususta 
lazım gelen tedbirleri ittihaz etmeleri 
bildirilmektedir. 

Garp cephesinde 10,5 luk bir lranıız obüı topu faaliyette 

Garp cephesinde akim kalan 
bir çok teşebbüslerine rağmen 

Almanlar taarruzları 
arttırmağa başladılar 

Paris'e gelen Alman tayyareleri püskürtüldü 
Paris, 13 a.a. - Askeri vaziyet hakkında Havas ajansı şu m 

lumatı vermektedir: • 

Kıraliçe Vilhelmin'in damadı Prenı Bernard, bir 
ağır topu tetkik ediyor 

Hariciye nazırları arannda 
Brüksel, 13 a.a. - Belçika hariciye 

(Sonu 3 ünca say/ada) 

Alman kıtalan evelki gün yaptığı iki teşebbüsün akim ka 
masma rağmen bir günlük bir sükO.netten sonra tekrar mütecav· 
olmıya başlamıştır. (Sonu J Dncü sayfada) 

Büyük Millet Meclisi 
Encümenlerinde 

Altıncı Büyük Millet Meclisi encü
menler seçimi yapmış olduğundan, en
cümenler. önUmUıııdeki perı~mbe itil · 
nünden itibaren çalı§mıya balJhyacak· 
tardır. Mecli• umumt katipliği encü • 
menler ruznamesini hazırlamakla meş
guldür. Beşinci Büyük Millet Meclisi 
encümenlerinde bulunup hükümsüz 
kalan yeni meclisin fevkalade devre· 
sinde hükümetin talebiyle müzakere 
edilmek üzere yeniden ruznameye a· 
tınan layihalarla, fevkalade devre i -
çinde meclise ıevkedilen l~yihalar ye
kilnu mühim bir miktara baliğ olmak
tadır. 

Münih'te Hitler' e yapllan 

S~ykast 
tahkikatı 

Birahanede çalışan bir 

işçi ortadan kayboldu 
Münib, 13 a.a. - 8 teşrinisani suy· 

kasti esnasında yaralananların sıhhi 
vaziyetinin gittikçe iyileştiği öğre • 
nilmektedir. 

Hitler, eski nazi kıtaaına mensup O· 

lup suykast neticesinde ölenlerden üç 
kişinin isminin nazi partisinin üç te
şekkülüne verilmesini emretmiştir. 

8 ikinciteşrin suykasti hakkında ya
pılan tahkikat, gece gündüz devam 
etmektedir. Bazı kimseler bir müddet 
evci Burgerbaru birahanesinde çalış· 

mış olan bir amele hakkında mallımat 
vermişlerdir. 

İstihbarat bürosu aranılmakta olan 
bu adamın birahane müstahdemleri a
rasında bulunmadığını ve birahaneden 
davet vukubulmadan gelip çalıştığını 
bildirmektedir. Meçhul adamın ağus

tos bidayetinde birahaneye geldiği 
tesbit edilmiştir. Hususi bir komite bu 
adamın hüviyetinin anlaşılmasına ya
rıyacak olan maliimatt top' 1<ta ve 
suykast hakkında verilen ta t...ı.ltı tes· 
bit etmektedir. Teknikçiler patlıyan 

bombanın saati iştial iletine benziyen 
aletleri imal eden iki firma teabit et
miıterdir. Bombanın diğer parçaları 
nın imaline yarıyan malzemenin nere- I 
den geldiği arattırılmaktadır. 

Alman denizaltılarr Finlandiya heyeti dün 
Moskova'dan ayrıldı 

örüımelere tekrar baılanıp 

başlanılmıyacağı meçhul 

88.461 ton hacminde 32 tane 

Bitaraf vapur batırdılar 
Londra, 13 a.a. - Resmen bildirildiğine göre geçen haft 

zarfında 961 tonluk Carmarthen Coas1 • isminde bir tek ingili~ 
gemisi alman tahtelbahirleri tarafından batırılmıştır. 

Helsinki, 13 a.a. - Finlandiya heyeti bu akşam Moskova'dan 
ayrılmıştır. Heyetin reisi B. Tanner telefopla verdiği beyanatta 
müzakerelere hangi tarihte tekrar başlanacağının meçhul oldu
ğunu bildirmiştir. 

Geçen hafta zarfında alman deniz
altıları bir tek ingiliz vapuru batır

mışlardır ki bu da bir infilak netice -
sinde şimal denizinde batan 961 ton • 
luk Carmarthen vapurudur. 

Hariciye nazırı B. Erkko, matbua
ta verdiği beyanatta hükümetle Mos
kovadaki Finlandiya heyeti arasında 
tam bir fikir mütabakatı mevcut ol -
duğunu ve heyetin avdeti hakkında 
verdiği kararı hükümetçe tamame:ı 

tasvip edildiğini bildirmi§tir. 
Sovyet matbuatı bu avdet üzerine 

hiç müteessir olmamı§ ve müzakere- Buna mukabil alman denizaltıları 
ler kat.iyen inkıtaa uğramamıştır. yekunu 88.461 tona baliğ olan 32 bita-
Pravda gazetesinin bir haberi raf vapur batırmışlardır. Bu tonaj 
Moskova. 13 a.a. _ Pravda gazete· memleket hesabiyle şu suretle taksim 

sine Helsinkiden yazılan bir telgraf- edilmektedir : 
ta halkın seferberlikten mütevellid Danimarka 3 vapur 8387 ton, Finlan
ve her gün 40 milyon marka balig o- diya 5 vapur 8746 ton, Holanda 2 va-

(Sonu J üncü sayfada) (Sonu J üncü sayfada) • 

(KIZILAYf Yardım ve şefkat kaynağıdır. 

... 

Fransız harp gemilerinin, Bearn 
tayyare gemisinin güı.:erteıind en 

göı·ünüıleri 

.J•····································•11. 
HER GE CE 

Ca~, Varyete, Dana 

Baraj Lokantasında 
Bayram münasebetiyle bugün 
saat 17 - 20 de ucuz matine 

Tekmil program 

Otobüs seferleri vardır. 
Telefon : 3941 

Taksi saatı Barajda açılmak 
üzere otomobil t emin edilir. 

"······································(' 

En son moda tül perdelerinizi, 1 J ARA Ç Ç J Mobilye ve karyolalannızı 
kornişlerinizi, güne!liklerin ç_eşitlerini - K A R O E S L E R taksitle alabilirs~in~i......,z~--
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tZILA'ı 

ı:.::::::::::::::::::::~!:~~~:~:~~::~::~:~~~~~~:::::::::~:.:.::·] 
Bazı eksiklikler 

Son Avrupa poataaının getirmit olduiu Vu mecmuası, daha ilk ba
latta belli ki, memleketimiz hakkmda, pzel bir nüaha çlkannak iM• .... 

M ... ıa, Paul Achard imzaamı taııyan 9ayansdikkat bir J'ası net
ntmit Ye bunda, tarih baknnmdan türklere kartı AYrUpa tarafından 
J'&pılan haluıslıklan eaaalı bir tekilde tamire Ç&lıfllllf. Baıkaca da 
eline ıeçen her fotoirafı dercetmeılde, herhanri bir aayf a taaarrufu 
anuunda olmadıiını ıöatermiı. 

311 •ar ki, dercettiii fotoiraflarm birçoiu, J'& Türkiye'J'e ait delil 
,-alaut Türki7e'ye ait fakat yanlıt takdim edilmittir. 

Hemen herke.in nazandikkatini celbeden bu huauaiyet, bazı mu
harrirlerimizi, haklı olarak, keyfiyeti itaret etmeğe aevketmittir. 

Bu .... imlerin birinde bir camiin içinde, halka olmut namaz örtülü 
bclmlar, mihrabın önünde oturmuı bir hocayı dinlemektedir. 

Bir diier naimde, feali bir kıta, aözde, eaki trük aakerini ıöater. 
mektedir. 

Kimin olduiu meçhul bir fotoirafm altma malmn bir bayanm ia-
1111 J'Ullmqtır. 

Ve, lmrab mahpualanm ıöateren bir difer reımin lejandı, bunla· 
na tilrk denizcileri oldutunu iddia etmektedir. 

Vu'nun bu aayıaı büyilk bir hüınüniyetle çıkanldıiı için, bu detay· 
hr üzerinde, ileride tekerrür etmemeıi sebeplerini arattırmak için 
f''uruyor ve bunun haricinde, bu cibi hatalara herhangi bir ehemiyet 
e tfetmiyoruz. 

Vu gibi Pariı'te çıkan bir mecmuanm l>u gibi turadan ve buradan 
•e ıeliti güzel toplanmıf fena kalitede fotoğraflarla çıkmaması için, 
fikrimizce iki yol vardır : 

Birinci yol bize ait deiil.dir, Franıa'ya aittir. Şöyle ki, eğer fran· 
ın:larm muntazam çalı~an bir propaganda aervialeri olsaydı, bu aer· 
, .·,, Vu mecmuunuı, Türki7e hakkında, Paul Acbard'm makalesi le• 

~iyeainde fotoğraf malzemesi verebilirdi. 
ikinci yol, bizi alakadar eder. Eğer Türkiye hükümetinin mühim 

ıefaretleri nezdinde matbuat atatel•ri ol .. yda, Vu mecmuaaı, Pariı 
türk sefaretine müracaat edet'ek oradaki matbuat atateainden her hu· 
ıuat .. yardım rica edecek ve bu yardımı, derbal bulacaktı. 

Temenni edelim ki, bundan böyleki bu kabil eksiklerin önlenmeaİ· 
ııae, J'a d•tlarımı:sın, yahut bizim propaıanda teıkilitnruzm tekem-
111ülii, medar olaun. Burhan BELGE 

Beden Terbiyesi kanununa göre 

Gençlik teşkilôtı ilk defa 
Balıkesirde kuruldu 

Federe, gayrt federe biltOn kulüpler lağvedildi 

bunların yerine 21 Gençlik kulübü açıldı 
Balıkesir, (Huıuıt) - Beden ter

biyeai kanununun tatbikine ait nizam· 
name benUz çıkmamıt olmakla beraber 
ıençllk lrulUpleri tetklll hakkındaki 
inanının tecrUbe mahiyetinde tatbiki
ne ıeçflmeal •e bu tecrübenin İ:zmir 
n Bahkt1lr bölgelerinde yıpıJmuı 
takarrilr etmiıtl. 

Beden terbiyeal senel direkt8ril 
ıeneral Cemil Taner bu 1 ııe metrul 
olmak Uıere ıeçen eylülde Balkeaire 
ıelmlf, bölıe ve iıtipre heyetleriyle 
ıtsrUtmUttU. Gençlik tetkilltınnı der· 
bal Balıketlr bötıeainde de yapılmuı 
karartaıtırılmııtı. , 

Balıketlr bölsnl derhal tatbikat i-

Beden Terbiyesi Seyhan 
bölgesi istiıare heyeti 

Adana (Huauıt) - Beden terbiye1i 
Seyhan bölgesi iıtiıare heJeti dün 
toplanmıı ve villyetin spor meaeteJe
ri hakkında g8rütıneler yaparak ka· 
rarlar almı!tır. 

Tasarruf ve yerli mallar 
haftası hazırlıkları 

tine ılrlttrek bölge dahlllnde, federe lktısat ve Tasarruf Cemiyeti, 12 
ve ıayrı federe faaliyette bulunan 19 birinci kanunda Başvekilimiz Dr. B. 
epor lruJUbUnU Jtrederek yeniden ve Refik Saydam'ın bir nutku ile açıla 
kanunun tarlfatı dahlllnde bölıenin cak olan Yerli mallar ve tasarruf haf· 
muhtelif kua ve nahiyelerinde 21 ta· tası etrafındaki hazırlıklarına devam 
ne ıençllk lrulUbU açtı vı faallyete etmektedir. Cemiyet bu yılki hayra· 
ıeçlrdl. Bu ıenc;lllr lrulUplerl derhal mın iyi ve istenilen ı1ekilde olmaıı i· 
19, 20, 21 yaılanndakl ıenc;lerl mecbu- çin lüzumlu tedbirleri almaktadır. Bu 
rl olarak kulüplerine kaydettiler. Mu- cümleden olarak vilayetlere ve kıy
ayenelerlnl yaptırdılar ve ajanlar ta· makamlıklara şimdiden hazırlıklara 
rafından buırlanan haftalık altı aaat- batlamaları Dahiliye Veklletlnc• bil· 
Jlk mecburt ıpor c;alıımalanna batla· dirilmi§tir. Hafta içinde halkımızın 
cblar. 

1 Bıyrım ~leıi•n ........................... 
Günler yav>a1ım ! 

Eelçika'da bir anne1er günü var
dır: senenin her ilik kAnun ayının 
birinci günü annelıe.- ı-iinü o4arak 
kutJanmaktadll'. oı gün, radyolai' 
anne için konutmakı&a, cu:eteler .aii
tunJarını annelere ft)'n1'1'8akta, ıerıi
ler anneler için açıltnaktadır.O gün, 
bütün yardımlar ve hayırlar, yok
au) anneler için yaptılmütMn-. •ı
çika'nın iyilik yapmİjldt iizere lımrul
mut bütün teıek.külİeri ;J'!lra bqün
kü verimini artırmak içia vU' bve
tiyle uğraşmaktadır .. 

Biz de acaba bCit,yle güıa!er 711· 
pamaz mıyız? Çocuik hafta..- !iller 
sene, itiyatlarumzd&ıdaha, fazla ,..,.
aldığı ve çoeuklarnmzın kendi bay. 
ramlarını seneler gt:ııçtikçe daha çok 
neşe içinde geçirdikl'ıerini görüyoruz. 
Böyle günler Ye haf.talara 90k ibti· 
yacımız vardır. 

Hususi günlerin diğer bir karak
teri, cemiyet hayatnu. iakitaf ver
mesidir: bizim tarihcimiz bu bak.Rn· 
dan zengin bir kaynaktır. Gençler, 
ihtiyarlar, kadınlar ve çıocuklar, a
tağı yukarı bütün taıtil günlerinde 
hatıraıını ihya etmciie deier bir 
milli varlık bulabilirler. Bu imkanı 
aanatkarlarnmza da ıtetmil edebili
riz. Türk büyüklerini, doium, ölüm 
ve aaire gibi hayatlarm da yer almış 
tarihlerde anmak Tef a Ye bdirıi· 
naalık duyıularımızı da kuvetJendi
recektir. 

s p o R 
111111111111111111111111111111111111111 •. 1111111111111111111111 

Bugünkü spor faaliyeti 

İstaııbul matbuat takımı 
Ankaralılarla karşılaşıyor 

Ayrıca mektepler arasında futbol, 
hendbol, atletizm müsabakaları olacak 

lat:anbul gazetelerine mensup arkadatların teşkil ettikleri mat
buat futbol takımı dün sabahki trenle tehrimize gelmi,t'r. Arka
daşlanmızı lıtaıyonda Beden Terbiyesi Umum Müdürlüğü neşri
yat ve propaganda müdürü ile, Ankara bölgesi asba~l:m .. Ttı B. Ni:ıa
mettin Kırıan, futbol ajanı B. Ferit Karslı, sta.dyom ve ipodrom 
müdürü 8. Kerim Bükey ve sporcular, gazeteciler karşılamışlar
dır. 

lbtbuat takımı Yenişehir palasa bunu takiben Ankara mütekaitleriy -
misafir edilmitler ve öğleden sonra le İstanbul Matbuat takımının futbol 
stadyom ve hipodromu, orman çift- maçı oynanacaktır. 
liğini n ıehrin gezmiye değer yer - Ankara bölgesinin bu maç için da
lerini gczmiılerdir. Saat 18.30 da Be- vet ettiği miltekait ıporcular ıunlar
den Terbiyeai umum müdilril Tüm • dır : 
general Cemil Taner tarafından ka • Raif Gülbastı, Ahmet Cemal, Nazım 
bul editen gazeteciler umum müdür- Altundağ, Refik Güven, Saim, İhsan 
le spor ve beden terbiyesi mevzuu et- Tllremen, Mitat Ertuğ, Muzaffer Er
rafında hupihallerde bulunmuglar • tuğ, Hüseyin Berkan, Dr. Ratit, Or
dır. Bedea terbiyesi genel dire-ktör • han Apak, Ziya Ozan, Alieddin Bay
lüğü misafirler ıerefine dün akpm dar, Rasim, Hikmet Akgül, Nevzat, 
20.30 da Gar gazinoıunda bir :ziyafet Hilseyin Tezel, Ali Rıza, Kerim Bü-
vermiftıir. key. Muayyen hi.diaeler. için hususi 

giinler yapmayı, inkılilbm kronolo
jiaini eaulı olarak teebit etmekle 

Bu ziyafette ittanbullu ve ankara- Bu arkadaıların bugUn aaat 14.30 
1ı gazetecilerle Beden Terbiyeai U • da 19 Mayıı stadyomunun ıoyunma 

batlamabyız. Bugünkil tmilli bayata mum müdürlüğü erkanı, Bölge ubq-· odasında ayakkaplariyle birlikte ha -
vücut veren bütün mea\!111 batanlan· kanı '" futbol ajanı, matbuat takımı· zıı- bulunmaları rica edilmektedir. 

na karp oynıyaıcak olan sporcular ha· 
mızdan aonra, kültür, ıanat, ekono· 
mi, inta, aoayal hayatla \Alakalı aa • 
yılı hldiaelerimlzin 71ldö'nüm1erinde 

zır buluamutlardır. Ziyafet seç vak· 
te bdar umimt bir hava için<H ve 
nqe Ue geçmi9tir. 

Bugünkü m"' 
Matbuat takımı bugün saat 15.30 

da 19 Mayıı Stadyomunda Ankara 
bölgesi mütekait futbolculariyle kar

Ankara'nm kanunla devlet merkezi şılaşacalrtır. Bu oyun seneleue evel 
olmatnma yirminci yılma rutlıyan futbol oynıyan ve hali kulüp idare -
gün, geçen ay içinde aesair.ı ve hare- cilri veya spor muharriri olan arka -
ketsiz geçip ıitmittir. Meıela her 16 daşlar arasında cereyan etmekle be -
ilktetrinde battehıimbin ıo ,..ı için- raber, eıtlracalı futbol meraklılarını 

onlan, yenilerini yaratmaak saye •e 
heyecani,.e anmak f aydah bir iti

yat olaa l'•rektir. Bir mia.al verelim: 

d ki b .. t .. 'k 1 k 1 tatmin edecek bir güzeUikte olacak -
e u un azanç annm an ara ı- tır. Matbuat takımı İstanbulda bir 

lara bir bilançoaunu vermek, bize çok rakiplerini yenmekle maruftur ve 
çok teYler ka•andwsr. Aalsar&War0 sok ı.:u-tlldiı-. Ankara mütekaitler 

tehirlerinin en ıne1ut aiinünüa YJI· takımı da yabana atılacak kuvette 

Aianlıfın tebliği 
BugUn ve yarın yapılacaık müuba

kalara ait futbol ajanlığının tebliği 
ıudur : 

BlJlge futbol Ajanlığından : 
1 - Buglin ve yarın 19 Mayıs stad

yomunda yapılacak müsabakaların 

programı aşağıda yazılmıştır : 

14-11·939 SALI 

ELTOPU : Saat: 12 Maa rif cemi -
yeti liıesi - Erkek lisesi. Hak em : 
Ratkai. Yan hakemleri: Veli, Cihat. 

FUTBOL: Saat: 13 Gazi terbiye 
enstitüsü - Ziraat enstitüsü. Hakem: 
Muzaffer Ertuğ. Yan hakemleri Şua
yip Ku~, ccıaı Oekey. 

VOLEYBOL: Saat :14.15. İsmet dönümünde yapılmaaı lüzumlu vazi· değildir. 
f 1 

.... __ b' uhJ L-brl b' Gazeteci arkadaılarımız maalesef Pqa kız enatitüaü ·Gazi terbiye ens • 
~ enna ,..... ır YU a .Q& 17• 1• pzetelerin bayram tatili çok kısa ol- titüsü kızları. Hakem : Necati. 

brler. duğu cihetle bugUn aktam 20.20 tre- ATLETİZM: Saat: 14.15. KUçük -
Mealek tetekküllerinin kendi ba- niyle İltanbula hareket etmek mec - ler arasında kır koıuıu : 3000 metre, 

kımlanndan elı-..iyet ta9ıyan mu- buriyetinde bulunmaktadırlar. Miaa • Büyükler arasında kır kotusu: 5000 
an•n tarihlerde ıünltr yapmalan- firlerimi:z bugün geldiklerinde oldu· metre. 
m temenni edelim. Böyle tetebbüa· ğu gibi törenle uğurlanacaklardır. A TLETIZM: Saat: 14.30. Okullar 
ler, aynı meslek aahipleri araamda Diğer ıpor hareketleri arasında mukavemet koıusu 1000 met-
birliği ve ~eal~i kültürü artır~ ~e Bugün 19 Mayıa atadyomunda mek re. 
kuvetlendıren bar vaaıta da olabilır. teplilerin mevsim epor faaliyetine ATLETİZM: Saat : 14.45. Okullar 
İstanbul ve Ankara Etıbba Odalan- bqlamalan milnaaebctiyle futbol, at- arasında bayrak koı1usu: ıoox4 metre. 
nm on beter günlük meeleki toplan .. letizm ve voleybol, hendbol ıubelerin- FUTBOL: Saat : 15.30. İstanbul 
tılan, bunun en gÜzel misalidir. de müteaddit mllaabakalar yapılacak - Matbuat takımı _ Ankara emekliler 

Taaarruf ıibi, milli menfaatler tır. muhteliti. Hakem: Ömer Ural. Yan 
için lüzumlu olan itiyatlara ayırdı· Spor faaliyeti saat 12 de ba1lamak- hakemleri: Şuayip Kıraç, Celal Os _ 
iımız haftalardan büyük faydalar tadır. Maarif cemiyeti lisesi ile erkek k ay. 
görmütiizdür. Kültür, ekonomi, aoa- Hıesi talebeleri bu saatte hendbol oy· 15_

11
_1939 ÇARŞAMBA : 

yal hayatımız için lüzumlu itiyatlar nıyacaklardır. Bunu aaat 13 de Gazi 
kazanmak üzere gÜnler yapalım. terbiye enstitüsü - Ziraat enstitüsil EL TOPU: Saat: 13.30. Gaıri ter -
Banlar, bilhuaa l'eDÇ n .. lin yaııy&D futbol maçı takip edecektir. biye enstitilsil - Spor eğitmenleri ta-
fikirlere sahip olması bakımından 14.15 de lanet Paşa kız enstitüsü kuru. Hakem : Ratkai. 
faydalı bir hareket olacaktır. ile Gazi terbiye enstitüsü kı:z talebe- FUTBOL: Saat : 14.45. İstanbul 

KUTA y leri arasında voleybol maçı vardır. muhteliti • Ankara muhteılti. Hakem: 

kuru ve yaş yemişlerimiz! genit mik
yasta istihlak etmesi için Jazınıgelcn 
propaganda yapılacak ve umumi yer
lere afi§ler asılacaktır. 

Aynı saatte küçükler arasında 3000 Mustafa Balöz. Yan hakemleri : Ziya 
ve büyükler arasında 5000 metrelik Ozan, Muzaffer Ertuğ. 
kır koıusu ba1Iıyacaktır. 2 - Okullar arasındaki mil1abaka-

Saat 14.30 da mektepler aruında )arda saha komiserliii Gazi terb~ye 
1000 metrelik mukavemet koıusu ve enatitüsü beden terbiyesi öğretmeni 

4x100 bayrak yarııı icra olunacak ve Ratkai yapacaktır. Okullar kendisiy-

Bu ıpor mükelleflerine beden ter- -
blyeıl muallimleri ve ordudan ayrılan ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı 

eubaylar tarafından (ukerlik, atıcı- A k hı· ı · Bakır devrine ait bir prens mezarı 
hk, daRcılık, atletizm ve IU sporları) ~ ın ta 1 1 r .. bulduk. Prensin önüne sırasiyle !jU 

ıibi mecburi •porları yaptırma~a baş- Uç bayram gününün ôkisleri madenler sıralanmış: 
!adılar. l9. ıo 939 tarihine kadar bölge Bir Amerik•lı, korku, hürnııt, mu- z _ Demir 
c'ahilinde 1667 apro mUkellefi aylık habbet ... gibi hiıl11dın mürekkep o· z _Altın 
~alışma programlarını ikmal ettiler. lan aşkı tah/11 ıdırılı bir broıllr neı- 3 B k 

· B b u d birkaç • t kokusuna bayılır. Garip taralı ıura- /ere Y• dudaklara, vahut da parmak- - a ır. Kendilerine yaptırılan hususi elbise- retmış. u roı r ın .. a ırı ı- ı 
terle ilk defa olarak Cümhuriyet bay- fağıya alıyorus: da ki aık sevdimi gönlün derlnli/rlerl- /arın ucuna lllisalir olur: gözden g6- Altından yapılmış eıya o kadar çok 

"A k b a 11/Lt • d n• gömülür korktu1'u zaman kabala· ze, dudaktan dudug· a, elden ele g•ri•i ki .. bakır da ondan sonra aeliyor. ramında geçit resmine i§tir~k ettiler !j , oyca ı H " 111 aşagı ır. ~ • 15 ":s 11 a 

F k b J d Ç . k' 1 na dog·ru "ıkar bunclandır. Fakat demir,· iflte o devrin en nadı"r, ve takdir edildiler. " at onu azan ı tı ıı. ır ın erse, • · .. 
Bu suretle (Gençlik Teşkilatının nöbetçilerin seslındik/11/ 1/bi: "Kim- "Aıkın, ötedenberi yakıp kavurdu- Aşkı kuvetlenclirmek için fil rıç~ en kıymetli madeni: ramammmn rad-

Kurulmasında) Ba11hsir bölgeai Tilr· d/r o?,, diye aşkı yanlarını ıoltmazlar. ğunu söylttrler. Halbuki hiç de 6yle teyl tavsiye edırim: yomu gibi ... ,, 
kiye dahilinde b' ı.il_ifi almış oldı:. "Alay, ekseriya akıl l•lıirlllinden, değildir'. G8nD~ ~v~isi~ oldumu zı- 1 - Sabahleyin aç karnına bir TU. Bakır devrinin adamı altını evirip 
Beden terbiyesi gcne ı direktörlüğii aık da gönülsüzlükten /1111 ııllr. mania kıreçleıır. Bır gun aşk bu ter· dum •u içmek çevirip binbir ıekle sokuyordu. Şim-
bir teJ 17raf göndererek bl:Slgenin faall- "Aşk tenha bir yer bulunca lııkl• kibi bozulmuı g/Jnlün üzerinı buz gi- 2 .~ h d' dide madde kılığından çıkorıp onu 

• ' bl ıı· "nl- ldbl d • · · - y• a et parmağını dudalımn d k . yetini takdir etmfıı • ı,._ ma§ukuıı kalbinde tahtarıvı/11 oy· •tıp ınce go un tıı egışır, ü • . saa et ıe lıne sokmuyor muyuz? 
nar. flıllı vı klmyı lıınunlırına ittibaen bir bz~~~~ yapıştırıp on sanıye aynayı "Bugün felsefe, ta eeki yunanlılar 
''Aşk gönülden gönüle zikzak yapa- h•rırıtt/r bıllrlı: aşkın şiddeti zaman a . zamanındakinden ancak yarım adım i-

6 la mebsuten mütenasiptir J - Gece, yatala girince bir dakika ı d d · rak gider. ,.,ıklar beceriksiz olursa · er e ır.,, 
aşkın da dalga kavisleri uzar, hıttl Vefasız ipklarıa eliadea qkın 'ek- yü:zü kuyun yatmak.,. Demir, difrt beş bin yıl evelkl değe-

/.dana' dan geleıek eser[ er 

ı·1 - 11 - tS39 

! 
......................................... . . . . . 
1~ HAVA j . ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Dün hava çok 
güzel geçti 

Diln çehrimizde hava sabahley!n 
sisli, öğleden sonra az bulutlu ve dut. 
gun geçmittir. Yurtta hava cenub .. 
garki mıntakasında az bulutlu, Kara
denizin gark sahilleri ile Ege mınta
kasında çok bulutlu, diğer mıntaka 
tarda bulutlu geçmiştir. Rüzgirl~ 
Trakya, Ege ve Karadeniz sahillerin
de şimalden diğer mıntakalarda ce -
nup istikametinden saniyede en çok 
6 metre kadar hızla esmiıtir. Diln la• 

bah saat sekize kadar vaki yafıtlaacın 
kare metreye bıraktığı su miktarları 
Hopada 56, Rizede 28, Mardin ve 
Karsta 7, Siirtte 6, Urfa<!a 5, Trabzon· 
da 3, diğer yağı! olan yerlerde 1 - ı 
kilogram arasındadır. Saat 14 de ya
pılan rasatlarda, en yüksek sıcaklık· 
lar Kütahyada 15, Burdurda 17, Urfa
da 19, Bodrumda 21, İakcnden.mc!a 
ve Adanada 23 derece olarak kavdc
dilmiştir. 

Noterlerin 
gayrisafi iradları 

Not er daireleri, ite bqladıktaıı Jk[ 
ay sonra gayrisafi iratlarını maliye 
dairlerine bildirmekle milketıeftirler. 
Maliye Vekaleti aldığı bir kararla no
ter dairelerinin bundan böyle sarfet
tikleri pullarla kıymetli evrak bakiye
lerini de gayrisafi iratlarına ilive et• 
melerini kararlattınnııtır. 

le temas etmeleri llzıftldır. 

Ankara - lstanbul 
• muhtelitleri maçı 
Şüphe yok ki bir kaç aene eveMne 

kadar İstanbul, gerek evet battamak 
ve gerekse nüfus kesafeti itibariyle 
spor sahasında, bUhuea futbolda An
karaya nazaran bir üıtünlük arKtmek 
te idi. Fakat bu ilerilik artık apor ta
rihine mal olmuı ve ankaralı ıporcu
lar İstanbul bölgesiyle evelt boy 81-
çüşecek ha le gelmi~ler ve IOnra da 
keyfiyet itibariyle onJan reçmlyı 

bc~lamıtlardır. 

Mim küıne maçları fııtbol eabMaft. 
da .iddiamızı iabat eden neticeler- ftr• 
ftJt rtr. MuıttoUt ~•mllır ~· 

ise Ankaranın üstün oldufu &örül • 
müştür. Son be§ maçtan üçil Anka • 
ra lehine bitmi§tir. Bunu açıkça yaza· 
biliriz. Fakat bu defa ne olacak? Bu
nu yarın sahada görecetfz. 

Futbol ajanlığının Ankara muh• 
titinl tetkil edecek ıporcular w dl
fer hususlar hakkındaki tebliflni ,a
zıyoruz ·: 

Bölge futbol ajanlığıpdaıı : 
1 - Yaruı 19 Mayıı Stadyomunda 

saat 14.45 te Ankara ve İstanbul muh
telit takımları arasında temam blr 
maç yapılacaktır. 

2 - Bu maçı yapacak olan Anlmra 
muhtelit takımı kadroıuna debil fut
bolcuların isimleri qafıya yaı:ılmıt
tır : 

Hilmi (D.S.), Fethi (M. G.), Fethi 
(M.G. beki), Şevket (D.S.), Salih (D. 
S.), Arif (D.S.), Orhan (D.S.), Celil 
(M.G.), Hasan (G.B.), Ahmet (G.B.) 
Ali Rıza (M.G.), Abdili (Aa. F'r.), 
Nusret (G.B.), Ke1fi (G.B.), Mustafa 
(G.B.) . 

3 - Bu sporcuların maçtan IJace 
yapacakları itler ıunlardır : 

A - Bugün saat 14 te ıtadyomda 
futbol ajanlığı ile temaı ederek tali· 
mat almak. 

B - Yarınki çarıamba sabahı .An· 
karaya ~elecek olan İstanbul muhtc-
liti sporcularını kar§ılamak (bere 

istasyonda bulunmak, aynı akpm t.
tanbula hareketleri mukarrer mi.afir 
ıporcuları teıyi meraıiminde bu.hm • 
mak. 

C - Maç günü saat 13.30 da forml 
pa.ntalon ve çoraptan maada ıpor Je
vazımlariyle 19 Mayıs stadyomU11ıUd 
soyunma odasında bulunmak. 

Spor EGifmenlerinden bir 
kalile Ankara'da 

Beden T erbiyesi Umum mUdUrUl · 
ğünün İstanbuldıı Çengelköyilnde aç· 
tığı beden terbiyesi kursu talebe · 
terinden 20 kişilik kafile diln alc· 
ıamki trenle b:ı,larında mualJimleri 
B. Hüsamettinle birlikte Ankarayı 
genmlşter ve istasyonda karıılanııııt• 
lardır. Adana, (Huıuıt) - Ankarada yeni 

teıia edilecek bedesten müze1lne şeh
rimiıı müzeai 300 par•" eser gönder
mektedir. Bu eıerJ-··" 0>ir kısmı iı
uayona nakledilmiJl ••. 

bazan kavisler o kadar bayar ki gider medill blmaa: if]ıdiii ıambt•a Pİi- Demir: ' · rinden bir zerre kaybetti mi bilmem. 
bir daha dönmez olur. man olur, döğünür ama if işten geçtik Yalnız şurası açık ki, insanı evirip çe-

" 4 şk sarmısak kokusundan, nezlt - t•11 sonra,_ Yazın hafriyat mıntalralarımızdan vlrlp kuı. balık ... gibi hayvanlara ben-
ek korkar. Penbe r~ng•, menelrıe Aık seyahate çılrtıfı Hman ya g4z· birindı bu/unao bir arkadaş anlattı: zeten demir değil mi? 

Kura t alebeleri yarın 19 Mayıs ıtad 
yomunda Gazi terbiye enstitüsy ta • 
lebelcriyle bir h cndt ol maçı yapacak· 
tardır. 

TÜRK ÇORAP DEPOSU bayramlarını Saygı de§.er miisterilerinin 

Anafartalar caddesi Hanef apatmanı ôltı 

kutlar. 

Tel 3527~ 
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ı-· ·~IY ~si .. İCMAL .. ..1 
Sulh tavassutu karşısmda 

İngiltere ve f ransa 
fon günlerde bütün dünyanın a

lakns:, Holanda ve Belçika'nın yap
lıkları sulh teşebbü:ıüne çcvrilmi§ 
bulunuyor. Malfun oldui:u üzere bu 
i!.ti lıükümet bu te•ebbüse müvazi , " . 
olarak, bir takım emniyet tc<lbirlen 
de almı§lardır. Vakıa iki hükümetin 
ordularını harekete geçirecek her
hangi bir teşebbüs vuku bulmamıtsa 
da, vaziyet nezaketini muhafaza et
hıekte ve Belçika ile Holanda, te • 
hıası hiç bir zaman kaybetmemekte· 
dirler. Fransa ile İngiltere, Belçika· 
Holanda sulh te§ebbüııüne cevap 
~enniş bulunuyorlar. Paris gazete
leri, bu cevaplardaki duygu ve gö • 
1iiı birliklerini tebarüz ettirmekte • 
clirler. 

Excelsior gazetesi diyor ki : 
"Almanya'nm bizi tehdit ettiği 

topyekUıı harbe karşı fransız ve in
rilizler topyekun sulh çıkarıyor. 
Avrupa sükunetinin daimi bozgun
cuları kendiliklerinden giri~tikleri 
taahhütlere riayet etmediklerinden 
onlara bu kanunu cebren kabul et • 
linneden topyekUıı sulh temin olu -
bamaz. Avrupa'nın ve sulhun hayrı 
iç.in, biribirine çözülmez bir tarzda 
bağlı bulunan İngiltere ve Fransa 
harbi sonuna kadar götürmeğe az
bıetmitlerdir .,, 

"Jour" gazetesi §Öyle yazıyor: 
"Adil ve samimi bir sulhun le· 

hinde veya aleyhinde bulunmak Al
manya 'ya aittir. 6 ilktetrindenberi 
a.!nun ı.ulhuaun ana hatlarını bili • 
)"oruz. Bu sulh emrivakilerin diğer 
devletler tarafından da tasdikidir. 

İngiltere ve Fransa'nm alman 
aulhunu asla kabul etmemelerinden 
Belçika ve Holanda ancak memnun 
olabilirler. Çünkü Avrupa'da nor
lnal enternasyonal uauller teessüs 
etmeden Franaa ve İngiltere silahla
rı elden bırakırlarsa müstemlekeleri 
olan bu iki küçük devletin hali nice 
olur?,, 

Petit Pari&ien gazetesi §Öyle di • 
1'or 

"Bizim harp hedefimiz aade ve 
tektir: Almanya'yı taarruz hareket
lerine devamdan menetmek.,, 

*** 
İngiliz matbuatı da aynı mevzu 

etT.aE...da -ütalealar yilrütel'ek, 
Holanda ve Belçika tarafından sulh 
lehinde yapılan tetebbüıe Fransa • 
İngiltere tarafından verilen cevabı 
lllÜttefikan tasvip etmektedir. 

Daily Telegraph diyor ki : 
"Anupa'yı felakete düıürmemek 

arzusu ile her türlü uzlaşma hadle· 
tini fazlaaiyle aşmış olduğumuzu u
ııutamayız. Müstevli Almanya'ya 
•rtık yapılacak hiç bir tavizimiz 
Yoktur. Avnıpa taarruz kabusundan 
kurtulmadıkça Büyilk Britanya im
Paratorluiu elinden silahları bırak
b'ıryacaktır.,, 

Daily Hera.ld ,öyle diyor : 
'Holanda ve Belçika'ya verilen 

cevaplar franaız ve inıiliz milletle
't'İnin duygularını tamamiyle akset
tirmektedir. Nasıl bundan evelki 
llelçika • Holanda tavassutuna ce. 
-.ap vennemiı ise Hitler'in buna da 
Cevap vermeıi beklenemez.,, 

Neva Chronicle §Öyle yazıyor : 
.,Franaa ve İngiltere verdikleri 

C4!vapta bu iki memleketin nasıl bir 
•ulhu müzakere edebileceklerini 
t.arih eylemiılerdir.,, 

Timea gazetesi de bat makale· 
&irıde diyor ki : . 

0 Bu cevap, Frabsa ile İngiltere'· 
lıhı nasıl bir sulh muahedesi aktede
teklerini bildirmektedir, Bu cevap 
"Yııı zamanda, lngiltere'nin bu harp· 
~e hangi hedefleri takip ettiğine da
ır resmi beyanat istiyenlere de bir 
~"ap te~kil eder. Eğer Holanda kı
"•liçeai ve Belçika kıralı, Almanya
l'lırı eamimi sulh emellerinin kati 
h\lrhanını ve taahhütJerlni tutacağı
.-ıırı da garantilerini gösterebilirler
•~, İngiltere tnvasaut tekliflerini en 
Cıddi bir tanda na:zarıitibara ala
caktır. Fakat Almanya'mn, son iki 
•elle içinde komtularınm huzurunu 
~e hüriyetini selbeden şedit hare-

etJerinden vaz geçeceğine dair en 
'ltfalt bir iıaret var mıdır?" 

cephesinde al~im 

tesebbüslerine 
Garp 
bir çok 

kalan 

rağmen .,. 

Almanlar taarruzları 
arttırmağa başladılar 

(Başı 1 inci sayfada) ~ • 
Dün akşamki resmi tebliğ kıtaatı-ı Belçika hükOmetı 

mızın alınanların teşebbüslerini tar-
detmiş olduğunu bildiriyordu. Biz- de müdafaa 
zat tebliğden de anlaşıldığı üzere, bu 
mühim bir hareket değildi. Çünkü e- t d b • ı • ı d 
velki günkü taarruzları alınanlar bir e 1 r e rl a 1 
taburu bulan mevcutlarla yapmışlar- (Başı ı inci sayfada) 
dı. Fakat o zaman da topçu ateşimizle nazırı Spaak, dün Breda'da Hollanda-
tardolunmu~lardı. Iı meslektaşı ile buluşmuştur. 

ıı Dünkü çarpışmalarda alınanlar, ya İki memleket hariciye nezaretinin 
fransız mevzilerini tutan küçük ileri ba~kitipleri nazırlara refakat etmekte 
karakollar silsilesini elde etmek yahut idi. 
da aralıklardan sokularak fransız Mülakat hakkında pek ketum dav
ı.-ıevzilerine yaklaşmak istemişlerdir. ranılmaktadır. Bu hususta elde edilen 
Her halde bütün bu teşebbüsler akim maIUmata göre iki nazır Belçika ve 
kalmıştır. Hollanda hükümdarları tarafından ya 

Üç kişi yaralandı pılan teşebbüse muharip devletler şef-
Paris, 13 a.a. - Bugün öğleden son }erinin gönderdikleri cevapları tetkik 

ra Parise yaklaşmak istiyen alman etmi~lerdir. 
tayyarelerine hava müdafaa topları ta Mülakat iki s!lat sürdü 
rafından yapılan atışlar, biri üç yaşın Amsterdaın, 13 a.a. _ Hollanda ve 
da bir çocuk olmak üzere üç kişinin Belçika Hariciye nazırlarının mü la -
yaralanmasına sebep olmuştur. katı iki saat sürmüştür. 

Alman tayyareleri Paris B. Spaak saat 23.30 da Brüksel'e 
üzerinde hareket etmiştir. 

Askeri vaziyetin heyeti umumiyesin Verilen malCımata göre, iki nazırın 
de daima hava faaliyeti h3.kimdir,. bu mülakatında Belçika - Hollanda 

Diln iki taraf avcı ve keşif tayya- barış teklifine fransız ve ingiliz hil -
releri şafak sökünciye kadar mütema- kümetlcri tarafından verilen cevaplar 
diyen uçmuşlardır. tetkik edilmiştir. 

Alman tayareleri erken Paris mm- Allgemen Netlerlandsk Presbureau 
takasına kadar ilerlemiş, fakat hava tarafından neşredilen yarı resmi bir 
toplarının ateşi karşısında bermutat notta, sulh tavassutu teklifine verilen 
Belçika bitaraflığını ihlal ederek kaç fransız ve ingiliz cevaplarının "kapı
mağa mecbur kalmışlardır. yı tamamen kapamadığı,. bildirilmek-

Rhin üzerinde de hava faliyeti ol- tedir. 

muştur. lngilizler Hollanda'dan 
Lorraine tepesinde gündüz No- ayrılıyorlar 

mansland'de bazı devriye faaliyeti Amsterdam, 13 a.a. _ Amsterdam-
kaydedilmişse de gece tamamen sa -

daki ingiliz tacirleri İngiliz konsolo-
kin geçmiştir. sunun memleketi terketmeleri hakkın 

Sar'ın şark ve garbında küçük grup 
daki davetini ekseriyet itibariyle redlar faaliyette bulunmuştur. Bu faali -

yet hiç bir hedefi istihdaf etmemekte dctmişlerdir. Şimdiye kadar yalnız 80 
ingiliz bu davete icabet etmiştir. idi. 

Bir alman devriyesi pusuya düşü
rülmüş bir nefer eair alınmıştır. Bir 
diğer alman askeri ölmüıtür. 

Sabah tebliği 
Pariı, 13 a.a. - 13 ikinciteşrin sa

bah tebliği: 
Cephenin heyetiumumiyesinde ge

ce aiikQnetle geçmiıtir. 

Akıam tebliği 
Pariı, 13 a.a. - 13 teşrinisani ak

şam tebliği: 

Düşman tayyareleri 12-13 teşrinisa
ni gecesi Fransanın doğu şimali üze
rinde uçmuşlardır. 

Bilhassa Sar'ın şarkında mutat dev
riye faaliyeti kaydedilmiştir. 

Alman resmi tebliği 
Berlin, 13 a.a. - "Alman umumi ka

rarg5.hı bildiriyor: 
Kuvetli düşman kıtaları tarafından 

Pirmasens'in 11 kilometre cenubu gar 
bisinde kain Hiderschiedt'in etrafın
daki sırtların iıgali için yeniden sarf· 
edilen gayretler muvaffakiyetsizlikle 
neticelenmiştir. Bir zabit ve 24 nefer 
esir edilmiştir. 

Sarbrücken etrafında topçu kuvet
leri son günlerdekinden daha büyük 
bir faaliyet göstermiştir. 

Yugoslovyado ôyôn 

neticeleri 
Belgrad, 13 a.a. - Dün yapılan ayan 

seçimlerinde; Başvekil Tsivtekoviç
in radikal birliği 29 azalık, Başvekil 
muavini Maçek'in Hırvat partisi 11, 
Ziraat nazırı Çubrikoviç'in ziraat par 
tisi 4 ve içtimai yardım nazırı Sudi
savleviç'in demokrat partisi de 3 a
zalık kazanmıştır. 

Shetland odalanna 

yeni bir hova toörruzu 
Londra : 13 a.a. - Bahriye nezare

ti, düşman tayyarelerinin bugün Shett 
land adası üzerine iki taarruz yaptıkta 
rını ve hava toplarile defedildiklerini 
bildirmektedir. Dü~man tarafından 

atılan bombalar hiç bir hasara sebep 
olımıınıştır. 

Alman denizaltıları 

32 tane bitaraf 

vapur batırdılar 
(Başı J inci sayfada) 

pur 8387 - ton, Norveç 9 vapur 20001 
ton, Belçika 2 vapur 8204 ton, İsveç 7 
vapur 11110 ton, Yunanistan 4 vapur 
19455 ton. 

Bir Hollanda vapuru da karaya 
oturdu 

Amsterdam, 13 a.a. - 450 tonluk 
J eanette ismindeki Hollanda vapuru 
dün akşam Viehors yakınında karaya 
oturmuştur. Tayyareleri şimal deni -
zine düşen üç alman tayyarecisi de 
bu vapurda bulunuyordu. Tayyareci
ler askeri makamlar tarafından neza
ret altına aldırılmıştır. 

Danimarka sahillerine düıen 
mayinler 

Kopenhag, 13 a.a. - Deniz Dani
markanın şimal sahillerine yüzen tor
piller atmıştır. Danimarka makamları 
bunlardan birini infilak ettirmiştir. 
Bunun alman mamulatından olduğu 
görülmüştür. 

Akim kalan bir denizaltı hücumu 
Kopenhag, 13 a.a. - Haugesund'a 

gelen bir Norveç vapurunun müret
tebatı bir ingiliz kafilesine taarruz e
den bir alman denizaltısının uğradığı 
muvaffakiyetııizliği anlatmaktadır. 

Denizaltı, muhafaza altında giden 
şileplere taarruza hazırlanırken iki 
ingiliz harp gemisi taarruz istikame
tinde harekete geçerek su bombaları 
atmışlardır. Tahtelbahirin burnu iki 
kere ıu üstüne çıktıktan sonra kay -
bolmuştur. 

Bir memnuiyet kararı 
Londra, 13 a.a. - Bahriye nezareti 

gemilerin Firth Clyde limanına de • 
mir atmalarını yasak etmiştir. Vapur
lar evelii açıkta istikşaf vapuruna 
yaklaşarak talimat alacaklardır. Emre 
muhalif harekette bulunanın tehlike 
ve mesuliyeti, bu suretle harekette 
bulunan vapurlara ait olacaktır. 

41 tayla lngiltere'de 

Eskiıehir Belediye Reisliğinden : 
Bir buçu kdereceli Eskişehir KapJanh suyunun Ankarada sa

tışı rnünhasıran Ankarada Tahtakale Çelikel sokak No. (3) te 
\'e. telefon numarası (2249) Hasan Ku~çu uhdesine ihale edil
tniJtir. 

Londra, 13 a.a. - Cenup Atlasında 
amiral Scheer tarafından batırılan 
İngiliz Slement vapurunun 41 kişi • 
den mürekkep tayfası bugün İngil -
tereye varmı~tır. Bu mürettebat iki 
gün bir tahlisiye sandalında kalmış -
tır. 

Bir gemin~n batmış olmasından 
korkuluyor 

Miami, 13 a.a. - Titusville sahil 
]erinde variller içinde 4000 litre zey
tin yağı ve Criple Creec ismindeki 

ŞİMALİ Çi N'DE 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

Fransa ve İngiltere askeri 
kuvetlerini azaltacaklar 

Londra, 13 a.a. - Hükürnet Çin'deki garnizonlarını elzem 
asgariye indinneğe karar vermiş .V...e bu kararını 1?0~ p~ot?kolu 
mucibince garnizon bulunduran dıger devletlere bıldınnıştır. 

Tokyo, 13 a.a. :.o Japon hariciye 1 
nazırı ile İngiltere büyük elçisi ara· 
sında dün uzun bir mülakat olmuştur. 

İngiltere 800 
tane talim İngiltere büyük elçisinin talebi ü -

zerine yapılan bu konuşmada büyük 
el!ji bir nota tevdi ederek İngilterenin 
şimali Çinde bulunan kuvetlerinden 
bir kısmını geri almıya karar verdiği
ni bildirmiştir. 

Domei ajansı, ingiliz kuvetlerinin 
ne miktarda azaltılacağının henüz bel
li olmadığını yazmaktadır. 

Tokyo, 13 a.a. - Japon mahfilleri
nin kanaatına göre, Japonyanın Av
rupa harbinden ettiği ilk istifade Çin 
deki İngiliz kuvetlerinin azaltılması
dır. 

Bu mahfillere göre verilen karar 
Tiençin meselesinin hallini tesri de
cek ve Çin hakkında yeni görüşmele
re imkan verecektir. Tokyodaki sela -
hiyetli ingiliz mahfilleri bu kuvetle
rin tamamen çekilmesi değil yalnız 

tahdidi mevzuubahis olduğunu ve bu 
,tahdidin de zannedildiği gibi siyasi 
sebeplerden değil askeri mülahaza -
!ardan ileri geldiğini kayıt ve işaret 
etmektedirler. 

Mezkur .:.1ahfiller ~imali Çinden in
gilizlerin çekilmesinden bahsetmenin 
katiyen yanlış olaca~ını ilave ediyor -
Jar. 

Fransa da kuvtelerini aagari 
hadde indiriyor 

Tokyo, 13 a.a. - Fransanın Tokyo
daki büyük elçisi, fransız hükümeti -
nin de ingiliz hükümeti gibi Çindeki 
fransız kuvetlerini elzem olan asga
ri hadde indirmiye karar verdiğini 
Tokyo hükümetine bildirmiştir. 

Londrada yapllan 

ticaret görü~meleri 
Londra, 13 a.a. - Haftalardanberi 

Londrada cereyan etmekte olan tica
ret müzakcreJerl henüz Hk safhasın • 
dadır. 

Zannedildiğine göre, İngiltere sov
yet delegelerine, Rusyaya satabilece
ği eşyanın listesini vermiş, sovyetler 
de kendi verebilecekleri eşyanın lis
tesini tanzim etmişlerdir. 

İngiliz - italyan ticaret müzakere
leri ile bir taraftan İngiltere ve diğer 
taraftan Belçika ve Hollanda arasın
da ticaret, bitaraflık ve kaçak mese -
leleri hakkında yapılan mü.:ı:akereler 

de devam etmektedir. 

Finlandiya heyeti 
Moskova' dan ayrıldı 

(Başı 1 inci sayfada) 
lan fevkalade masraflardan dolayı 
hoşnudsuzluğun gittikçe artmakta ol
duğu yazılıyor. 

Bu gazeteye göre ekonomik hayat 
felce uğramıştır ve Finlandiya buna 
ilanihaye devam edemiyecektir. 

Gazete, Tanner'in sözlerinin, yu -
muşak olmakla beraber, sovyet aleyh-

ahyor • 
tayyaresı 

Paris, 13 a.a. - (Pöti Parizyen) 
gazetesinin Londra muhabiri bildiri-
yor : 

Nevyoııktan alınan haberlere göre 
İngiltere hükümeti Harvart tipinde 
800 talim tayyaresi satın almak üze· 
re (North American Aviation Cor -
poration" müessesesi ile müzakere ha 
lindedir. Bu tayyareler saatte 400 kilo 
metre süratle uçabilecekler ve icap 
ettiği zama ntarassut veya muharebe 
tayyaresi şekline konulabilecekler • 
<lir. 

Harpten eve! sipariş edilmiş olan 
bu tayyarelerden dört yüzünün inşası 
tama.rnlanmış fakat harbin patlaması 
üzerine ambargo kanunu dolayısiyle 
bunların teslimi geri kalmıştı. 

Di"er cihetten News Chronicle ga-
b 

zetesinin Nevyork r.ı habiri bir fran-
sız heyetinin Amerikada ağır bom -
bardıman tayyareleri roübayaa etmek
te olduğunu bildirmektedir. 

r~-~(ÜK ~-ABER~ER J 
X Berlln, - İki yolcu treni aLngliemcn 

"Yukarı Silezya" da çarpışmış, 43 kişi öl
müş ve 63 kişi yaralanmıştır. Tahkikat 
yapılmaktadır. 

X Lontlra, - Kıral, İtalya kıralı Vic
tor Samuelc doğumunun 70 inci yıldönü -
nıü miınasebetiyle bir tebrik telgrafı gön.
dermıııti r. 

X Bern, - tsvi~re olimpiyat komitesi, 
olimplyııt oyunlarınm tehiri hakkındaki 
sirkülere tehir lehinde cevap vermiştir. 

X Knunas, - Sovyctler Birliğinde yer
leşmiş yüz bin litvanyah ile beyaz ruten -
lerin müba.dclesi ilkbaharda yapılacak • 
tır. 

X Tokyo, - Domei: Japonyanın Mos
kova büyük elçiıiBaykal gölü civarında 
Laşita hududunun tahtiti için bir komis
yon toplanması hakkında B. molotof'la 
yeni bir mülakatta bulunmuştur. 

XMemel, - Alman dahiliye nazın 
Funk buraya gelmiştir. Nazır söylediği bir 
nutukta, Mcmelin yeni Almanya dahilin
de kalacagını ve o aurctle inkişaf edece -
iini bildirmiııtir. 

X Londra, - Başvekilin doktorları, B. 
Çemberleyn'in sıhi vaziyetinin selSha doğ
ru gitmekte olduğunu bildirmiılerdir. 

XLima, - Manuel Prado bir ekseri -
yetle Peru reisicümhurluğuna seçilmiştir. 

X Madrid, - Musolininin oğlu Bruno, 
Musolini Afrika adalarından Sal adasına 
gitmek ü7.cre hususi tayyaresiylc Sevil • 
laya gelmiştir. Bu seyahatin sebepleri ve 
hedefi ma!Um olmamakla beraber bu ıe -
yahat mühim bir hadise olarak telakki e
dilmektedir. 

X Londra, - Thetis denizaltıaınm alt 
köprüsü oksit - asetilen vasıtasiylc delin
miş ve son 34 ceset de gemiden çıkarıl -
mıştır. 

X Bern, - Alman ra.dyosunu~ v~rdiğl 
bir habere göre, sürgün olan eskı Lı~v~n
ya reisicümhuru Woldemaras, kendısıne 
medeni haklarını iade eden kararname ü
z erine memleketine dönmüştür. 

XMontreal, - Kanadanın bu seneki 
buğdey rekoltesi altı milyon 24-0 bin ton
dur. Bufdayın evııafı fevkalade iyidir. 

Bayramın ilk günü 
Bayramın ilk günü, dün güzel bir 

havada ve neşe ile geçmiştir. Halk; 
havadan istifade ederek Çiftlik, Ba
raj, Keçiören gibi eğlence yerlerine 
gitmiştir. Bilhaasa sinemalar çok ka
labalık olmuştur. 

tarı olduğunu kaydediyor. ..JI Bugün lllllllllllllllllllllllllL. 
Ruslar E11tonya'dan yeni -
taleplerde bulunuyorlar ~ ULUS Sinemasında : -----Türk(e Sözlü ve saıh --

Bern, 13 a.a. - Neue Zürcher Zei- _ 
tung'a göre, ruslar Estonyada yeni -
istekler ileri sürmüşlerdir. Bütün 
Viek bölgesini kızılordu garnizonu ha 
line gelmiştir ve muahede hilafına o
larak ı:ıovyetler Hansa} civarında iki 
hava üssü dah \ istemişlerdir. Eston
yadaki rus nüfuzunu arttırmak için 
inşaat Rusyadan gelen ameleler tara
fından yapılmaktadır. 

~Zeynebim ... ~ - -
~Zeynebim ... ~ - ---Büyük bir a4k maceraaı ve : 

Amerika kargosu bahriyelilerinden ;: muhtetem harp sahnelerini ih- : 
birinin imzasını taşıyan bir tütün : tiva eden bu filmin her parçası : 
çantasının bulunması üzerine, mez - § türk s:ızı ve arap raks!ariyle : 
kur vapurun torpillenmiş olmasın - - süslenmiştir -
dan korkulmaktadır. Kargu Nouvelles § Aynı progra.mda: § 
Orleansdan Liverpool'a hareket et - Son dünya havadisleri ve : 
mişti. : renkli Miki E 

Londra, 13 a.a. - Dün ingiliz tay- : Seanslar: 14,30 _ JG,30 _ 18,30 E 

, __ N_o __ T_L _A_R_] 
K11ılay teıkilahm do~uran 

sebeplerden biri 
A vrup:ı.'da Kızılay teşkilatınm bir 

eşi olan "Kızı/haç" ismindeki ':afkat 
müessesesini do.~uran sebepleriıı ba -
şında miden ocal:farındaki amele top
lulu/darının ilk zamanlardaki havat 
ve sıhat şartlarının müsaade .. i:::Jiğin
den acı ve isyankar şikayet etmesi ge
lir. 

Büyük sermayelerin çıkardıkları 

miden cevherlerinin miktar ve fiyat
ları kadar çalı!]tırdıkları insan cevher
lerinin de hayat ve sıhatleriyle yakın
dan a151radar olmaları iatendiği ve bele 
lendiği günlerde, Kızılay'a ve Kızıl
haç'a benzer teşekküller meydana gel
miştir. 

O zamandanberi maden ocakların· 
da.ki amele bakımı bu hayır ve şefkat 
teşekkülleriyle işbirliği yapmakta, 
müşterek mukadderat taşımaktadır. 
Birinde yapılan ısl§hat ötekinde de 
çabucak yer almakta; yardım t e §el
kat şevk ve hamlesi, her ikisinin de 
hareket kaynağı olmaktadır. 

Bize gelince: bizdeki nıliden işlet
meleri, milli sermayelere gcçtil:ten ve 
bilhassa devlet müesseselerinin işi ol
mıya başladıktan sonra, kazançatn ve 
fazla istilısalden ziyade işçi sıhatini 
düşünmek, işçiler için iyi çalışma 
şartları, iyi dinlenme imkanları, iyi 
hayat ve sılıat koruma tedbirleri ha
zırlamak, şiar olmuştur. 

Kızı/aydan taşan ve zaten türk mil
letinin ruhunda ezeldenberi parlıyan 
şefkat ışığı, her felaketin, her hara
benin. her !ıfetin, üstüne düştükçe. va
ziyeti aydınlatıp şifayı sundukça türk 
milleti, sıhat ve saadetinden bir kat 
daha emin olabilir. Bu büyük müesse
semize hatırlatmakla zevk duyarız ki: 
milli şermayelere geçen maden işlet
meleri. Kızıl ayın birer fahri mümessi
li gibi bulundukları muhitte şefkat 

ve muavenetin timsali olmak sı:min
deditler. 

( RADYO ) 
TURK!YE 

Radyo Dilüzyon Postaları 
TÜRKİYE Radyosu - ANKARA Radyosıı 

-Dalga uzunluğu-
1648 m. 182 Kca./120 Kw. 
31.70 m. 946S Kes./ 20 Kw. T. A. P 

A N K A R A 

SALI - 1'4.11.1939 
Saat : 

12.30 Program ve memleket saat ayan 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.50 Türk müziği : 

Bağlama ve cura ile oyun hava
ları ve türküler. 
Takdim eden ve çalan: Sadi Ya
ver Ataman. 
Okuyan: Mefharet Sa~nak, Mah 
mut Karındaş. 

13.30-14.00 Müzik (Karı~ık hafif mü
zik - Pi.) 

18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans vo 

meteoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (Dans mliziği - Pl.) 
18.55 Konuşma (Ulusal ekonomi ve 

arttırma kurumu). 
19.10 Türk müziği : 

Cemal Kamil Gönenç'in ikinci 
konseri. 

19.50 Konuşma. 
20.05 Türk müziği: Klasik program 

Ankara Radyosu küme seı ve uz 
heyeti. İdare eden : Mesut Cemil 

21.00 Konser takdimi: Halil Bedii 
Yönetken. 

21.15 Müzik (Radyo orkestrası - Şef: 

Hasan Ferıit Alnar) : 
1 - G. Verdi - Talihin kudreti 

(üvertür) 
2 - A. Boieldieu - La Damı 

Blanche (Üvertür) 
3 - St. Moniuszko - Halka o -

perasından Mazurka 
4 - H. Marschner - Hans Hd -

ling operasından üvertürr 
5 - P. Tschaikowsky - Eugen 

Onegin operasından PrelUd, 
Vals ve Mazurka. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans ha -
berleri, ziraat, esham, tahvilit 
kambiyo - nukut borsası. (fiyat) 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Müzik (Opera aryaları - Pl.) 
22.55 Müzik (Cazband - Pl.) 
23.25-23.30 Yarınki program ve kapa-

nış. 

Tüfün 
1 

pıyasası yareleri bir alman denizaltısına hü - : ve 21 de : 
cum etmi~lerdir. Denizaltı derhal dal- : _ İzmir (Hususi) - Tütün piyasası-
mışs.a da tayyarecilerden biri bomba- :E Sabah 10 ucuz matineainde : nın bayramdan sonra açılması bcklen
lardan birinin isabet ettiğini zannet- - Miki ve iki film birden : mektedir. Mahsulün kalitesi çok iyi· 
mektedir. Deniz çok dalgalı olduğun- - Arka Sokak _ Ölüm Harbi : dir. Alıcı müesseselerin mübayaa me
dan bu isabet sarih olarak tesbit edi- : = murları, tütün mıntakasında son tet-
lememiştir. ;llllllllllllllllllllll TL. 2193 ır kiklerini yapmaktadırlar. 

Bu bayiden başka hiç kimse Ankarada bu suyu satamıyacak
tır. Keyfiyet sayın ankaralılarm bilgisine arz olunur. (5853) 

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

Kızda y ı unutma, aa günlerde sana yardımcı odur 
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.:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. -§ Türkiye Cümhuriyeti -
§ ZİRAAT BANKASI -------------------
~rrr -
§~ ------
------------------------= 

Kurulu~ tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

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

-------------------------------~ = 

= -

1-Para biriktirenlere 28.800 lira § 
ikramiye veriyor § --5 Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında E: 

5 en u 50 Jirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı· := 
5 daki pllna göre ikramiye dağıtılacaktır : -
55 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira _ = 4 •• 500 ,, 2 .000 .. = -= 4 .. 250 .. 1.000 .. -- -= 40 .. 100 .. 4.000 .. = - -= 100 .. 50 .. 5.000 .. -- -= 120 .. 40 .. 4.800 .. = - -= 1 

"'\ .. 20 .. 3.200 .. = - -= Kur'alar ~ 4 defa, ı Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve = 
:E 1 Haziran ta rıde çekilecektir. :: 

§ DJKKA T : . esaplarmdaki paralar bir sene içinde 50 Ii- := 
:E radan aıağı düşmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 := 
:= fazla.siyle verilecektir. =: 
~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;:: 

Her nevi bakkaliyeye ait ihtiyacınızı 

Memurlar Kooperatifi 
Mağazalarından tedarik etmeniz 

menfaatiniz icabıdır. 

Urfa1nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hususi 

surette getirilmiştir. 

Her şeyin • • • en ıyısı, 

En tazesı 
Ve en ucuzu 

Me~ez mağazası Tel. 1427. Yenişehir mağazası Tel. 1864 
Bahçeli evler mağazası 3485/ 43 Hamam önü 

mağazası Tel. 1974 

Siparişler evlere gönderilir. 
,_ 

•••••••••••••••••••••••••••••• • • : Çiçek ve Nebatat : • • 
: MÜESSESESİ : • • • i SABUNCAKIS ! 
e Tarihi tesiıi: 1874 · • 
: Merkezi: lıtanbul • Beyoğlu istiklal Caddesi No: 30 : 

Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 e 
: Park, bahçe planları tanzim ve tarh i,Ieri deruhte olu- e 
e nur. Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kıt nebat- e 
e lan ve en taze çim ve çiçek tohumlan bulunur ve ıiparitler e 
e kabul edilir. e 
e Her cins Felemenk çiçek soğanları • 

1 •••••••••••••••••••••••••••• 11 

AKMAN 
Pasta Salonu 
Utku sokak No. 9. Tel : 1118 

Mallarının temizliği, nefaseti ve 
müıterilerini memnun etmekle 
töhret kazanmıştır. Bozaları.mız 

bilhassa enfestir. 

SARK 
Kundura mağazası 

Tahtakale Caddesi No. 12 

Mağazamızın yeni çeşitlerini arzeyler 
Saygı değer Müıterilerinin 

Bayramını kutlar. 

KIZl!..A'Y 14. 11 • 1939 

~ .:!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll lllllllllll llllllll ll!:. 

Nazarı dikkate 
Ucuz f lektrik malzemesi 
aJmak isteyenlere müjde 

Sene sonu münasebetiyle 
elektrik it ini bırakmak iste
di ğimden fiyatlarımızı indir
dik. Malzemeye ihtiyacı o
lanlann mağazamızdan fiyat 
almaları menfaatleri iktiza
sında·ndır. 

ŞÜKRÜ AT ILGAN 

Elektrik Mağazası 

Anafartalar caddesi N o : 29 
T el: 2328 

--
·-._ -···-. ._ -----.. _ -----· ---------------·--· -----------

----------------------------------------------------------=------------------------ :::: - --------,:;:;::==================~~~ § 

M. Nedim 
İrengün 

Matbaa kağıtları kırtasiye, 
mukavva ve ambalaj kağıt
ları deposu. 
Mağazamızda bilumum çe • 
ıitlerimiz toptan ve pera
kende satılır. 

Yeni Hal No. 1-59, T el: 2246 

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

--------BETON KARIŞT.'İRMA l\1AKİNELERi ---------------"CA TERPİ LLAR,, AKTÖRLERİ 
-------------İngiliz John Tann Kasaları ----

'------------------------== - Kalörifer malzemesi 
----= 

Niyazi Kırımman 

ve M. Nedim 1 rengün 
HIRDAVAT TECiM EVl 

Anafartalar caddesi 93 
Ankara - T elefon : 1973 

İnşaat malzemesi, her cins boya, 
civata, marangoz takımları, te -
mizlik malzemesi, gaz ve benzin 

ocakları, berber levazımı. 

-------------~ -------------
I ~ -----

Her nevi ve her çapta kereste 
İhtiyacınızı 

''T 1 TAS _, il 

-------------------------------------
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~ -----Ticarer Türk Anonim Sirketi.nden ---Şehzadebaşı Şekercisi -----

Osman Nuri 
Bankalar caddesi. Ti: 3277 

------
--- temin edebilirsiniz. --

Nefasetiyle maruf her nevi := Stoklarımız azalmaktadır. Acele ediniz. ---şeker ve ,ekerlemelerini = :Ankara : Koçak Han - Ulua Meydanı P. K. 196. Telef : 2305 - 2338. Telg. TlTAŞ. 
muhterem mU,terilerine arz._ 5 l stanbul : Taş Han - ahçekapı . . 48. Te ef; 4a3Z47 • Z Z7 • • TlT AŞ 

-------eeder ve bayramlarını kutlar = 
~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l llllll lllllllllllllllllllllllllllllll~ 

, 
COŞKUN 

Manifatura Mağazası 

Adliye karşısı No: 38 

Saym müt terilerinin bayra
mını kutlar, bu münasebetle 
yeni vezengin mevsimlik çe
§itlerinin gelmi§ olduğunu 

arzeyler. 

Şekerci Ali Uzu:! 
Her çeşit şeker ve şekerlP.meci 

Anafartalar caddesi No. 86 
Tel: 3620 
ANKARA 

Sayın Mü~terilerine Saygılarını 
sunar. 

YILD . IZ 
TİCARET EVİM. BİLMAN 

Bilumum elektrik, radyo, telefon, avize, bisiklet, motosiklet ve ,. 
malzemelerini en ucuz fiyatlarla tedarik edebilirsiniz. Telf: 184 7 

Yusuf Esendemir 

Ve oğulları 

'Ankara Analartalar No. 105 

Bisiklet, Motosiklet, Süt Makineleri, 
Billuriye, Porselen ve Çinko Mağazası 

Tele fon: 2454 

Tesis Tarihi 1900 Sayın müşterilerinin bayramlarını kutlar. 

LİBRERİ HA~ET 
1-laşet I' itapevi 

ANKA RA ŞUBEst · 

21, BANKALAR CADDE~! 

Yazı Çoğaltma .Makineleri 

Her lhiandan kitaplar 
Dü~yanın bertarafında neşrerli 1 ;: ;-ı 

eazeteler ve mecmualar için 
abone kaydolunur. 

Kırtasiye ve mektep levazımı 
Remington yazı makinelerı 

Gestctner 

vazı Çoğaltma Makineleri 

Milner 
çelik para kasaları 

===~l l l l l IFI l~l~lhl 'il 11 Al' iki 1~
1 1: lg.1•11i1;11111===~ 11,"."'e" ""e'"" .G ... ~ .... E ...... N ........ '" ...... !! • ... ""."" "".""".""" "". "" "" '"" - - : 

= =ı. Tuhafiye mağazası 1 
Bonmarşe 

• Remington 
Madas 

Triumphator 
Hesap makineleri 

Anafartalar No. 37 
Muhterem müıterilerinin bay
rammı kutlar ve mevsimin en 

yeni yünlerinin geldiğini 
müjdeler 

E Kırtasiye ve Cilt E vi E 1 I 
=-- ikinci Anafartalal' No. 5 § Çocuk Sarayı No. 2 ı Eversharp 

i fazı masa kalemleri S Kırtasiye ve mektep ki- § i Kışlık çeşitlerinin geldiğini l -----------
E taplarınızı ucuzca temin e- E l ar.zeder. Saygı değer müşte- ! Ş 1 = debilirsiniz. Cilthanemiz bol = i rilerin bayramım kut lar f • evket Bokka iyesi 
E desenli bez ve maroken cilt- : .-..... __. ............................ - . yeni Halde 
§ leri büyük bir nefasetle ya- § 

~ ... _ .. _ .. _.,,_ .. _ ... _ .. _ .. _, .. _ .. _ .. ,_ .. _ .. ,_ .. _ .. _, .. _.,_ ... _ .. _, .. _ .. _ .. _.,, - ~~-~----~---
_----------- : par. = .................................................. ....... ~ayın .Müşterilerinin Bayramını 

kutlar. . : 

1

-· 'M"' il' "e" .. "n"' "e" "'k"" "ş" "e". "'"" ·ı i1111111111111111ı1111ı11111111111111111 ıi ı:. Fa h riT eGr zui' . rka "ili i ı ................................. ___ .. 
Eski emektarınız İ 

( f Çocuk Sarayı No. 35 • i i 
"'.lapkau Selim $enocak,, f Saygı değer miişte:ilerinin l i 

Halit Galip 
Manifatura Mağazası 

Maiazamızm yeni ve zengin 
çefitlerini arzeder ve bu vesile 

ile aaym mütterilerinin 
bayrammı kutlar. 

~ ... _ .. _ .. _, .. _ .. _ .. ,_ .. _ .. ,_ .. _ .. _ ... _ .. _, .. _ .. _ .. _, .. _ .. _ .. ,_ .. _ .. _ ... _ .. ~ ... 
................................ 

İlkbahar 
Manifatura Mağazası 

Sayın mütterilerinin bay
ramlarını kutlar 

Çı ngrl ll oğu lları 
Demir ve bilUmum inşaat 

malzemesi. Aok~::·.:~:;~ec::;; ~:~:. evi !.. .... ~.~.'..~~'.'.::.~'..~:'.'.'~~ .. ~~~.'.~_j i 
sayın müıterilerine bayramını ı Sanayi caddesi 40. Tel. 3870 
kutlar. ,,111,,, .. ,,.,,, , .. ,, ................... . ,,, 1111 ,, 1 ..... 

EGEBİRLİGİ 
TJCARET EVJ 

Muhterem vatandaıların 
bayramını kutlar 

Güneş mağazası 

Çocuk Sarayı Caddesi 
Yeni çefitlerinin geldiğ ini 

arzeyler, saygı değer mü~te

rilerinin bayramını kutlar. 

Ylld r rım Bakkaliyesi 
lemai! Ertan 

Yeni Hal No: 63 

Muhterem Müşterilerinin Bayramını 
tebrik eder. 



1 

KIZILAY -5-

680A 680A 

PHiLiPS 
1940 Radyoları her sene olduğu gibi 

bu sene gene birinciliği kazandı 
---:::.l. =tti 

J. İS BANKASI 
::!Jllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll.!:. - -- -- . . . .. -:= Sıhatmrzı, ömrünüzün uzunluğunu, neşen!z~ temın ıçın -= Mutlaka ilmin ve tabiatın göıterdiği yollardan ıstıf ade ederek = - ----------- Meram meyve evının 

---------- ------- Bol s.eçme ve her yerden ucuz ---------- Kuru ve yaş mcyvalanm 
------- -5 TAZE MEYVE SULARINI :: - -- -- -:= Sufle ve meyva ezmelerini, dondurmalı meyvalarını, kestane := - = = şekerlerini, meyva pasta, tart ve tarteletlerini, := = Krem ıantiili tatlılarını ve aaire aaireyi yiyiniz ve içiniz :: = Ancak bu ıuretle midenizi ağır hazım yüklerinden, barsaklarınızı = = hareketsizlikten, vücudunuzu vitaminsizlikten ve keselerinizi şim = 

!! diye kadar bir yıkım olan meyva masrafından koruyabilirsiniz. := 
C Ma w azalarımı ziyaret ediniz, malları görünüz, hükmü = - = = kendiniz veriniz = = Evlere ıipariş kabul olunur ve derhal gönderilir. § = 'Jd:ERAM MEYVA EVİ Atatürk bulv~n :u 133 Yenişehır = -= , ,, y, Tel. 3130 " = == . -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

······~······················· • • •• • e Sayın mütterilerimizin bayramlannı kutlarız 
8 

: Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi : • • e Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketi • • • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 

GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 

ZEiSS 
Zeisa Punktal Camlan 
Zeiaa Periviat Çerçeveleri 
Zeiaa Dürbünleri aatıf yeri 
Alpira Çerçeveleri 

REVUE SAATLERiNiN YEGANE SATIŞ YERi 
HER MARKA SAATLER SAT/LiR ve TAMiR OLUNUR 

~11111111111111111111111111111111111111~1 

~ BASAR ~ Adnan Taylan :: ..;, = - -- -S Elbise Deposu § Yeni Türk Hırdavat 
- -:: - Mağazası S Sayın müşterilerinin bay- : 
S ramlarını kutlar ve en yeni : Ana:artalar caddesi (Karaoğlan} 
S, çeşitlerini sunar. : , No : 71 Ankara. Telefon: 1966 
.:!!1111111111111111111111111111111111111;: 

ALTIN ÇİZME 

-
Sabık Harp Akademisi 

Usta başısı İL YAS 
Atatürk bulvan 

Eskinazi 
Yeni şapka modellerinin 

~cldiğini arzeder, saygı de
ger müşterilerinin bayramı

nı kutlar 

YENİPAZAR 
Bakkaliye ve Müskirat 

Şükrii Toprak ve 

şeriki· Yenihôl 
Sayın müşterilerinin bayram
larını tebrik eder. 

GÜVEN 
Türl< Anonim Sigorta Sosyetesi 

SÜMER BANK, EMLAK ve EYTAM ~ANKALARI 
KURUMU . ...,, .. , 

Yangın, Hayat, Nakliyat ve her türlü kaza sigortaları 

Merkezi: İstanbul Ga!ata Sümer Bank binasında Telefon: 
44969. Ankara Mümessilliği: Kazım Rü9tü. 

Adliye Sarayı Caddesi Gençağa apartmanı No. 6 ve 7 
Telefon: 22f>8 

·-
.:!llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!:. ----------------------

Komple bir Kereste 
Fabrikası Makina ve taknnlan ıatılrktır. 

60 lık bir katarak 35 beygir kuvctindc bir moto 

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

~ 

1940 Küçük cari hesaplar 
.i K R A M i Y E P L A N 1 

Keşidcler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteırin ~ 
tarihlerinde yapılacaktır. 

K11mhara/1 ve kumbarasız hesaplarında en az elli lir11.~1 bulunanlar. 
kuraya dahil edileceklerdir. 

................ 1940 iKRAMiYELERi 
1 Adet 2000 Liralık == 2000. - Lira 
3 il 1000 ,, == 3000. - ,, 
6 

12 
40 
75 

210 

il 

il 

il 

il 

" 

500 

250 
100 
50 

25 

il 

il 

il 

il 

il 

= 3000. -

== 3000. -
-- 4000 . -
-- 3750. -
== 5250. -...................................................................... 

il 

il 

,, 
,, 
il 

Türkiye lı Banka•ına para yatırmakla yalnız para birik
tirmiı olmaz, aynı zamanda taliinizi de denemiı olurmnuz. --------

=~~~~~~~~~~~ Yuvarlak, Tranşmisyon vesaire .. , = .:!.llllllllllllllllll llllllll lllllllllllllll l llll lllllllllll llllllllllllllllllll il!:. - - -:E Müracaat Telefon: 1130 ALI KARDAŞLAR - = · A = 
~rııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııW § EMLAK VE EYTAM BANKASI § 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Ankarada Cihan Palas 

Bu isim altında Ankara'da Maarif Vekaleti kartısında yeniden inıa edilen 
otel Avrupa memleketlerinde bile emsaline az tesadüf edilir bir şekilde mo
dern tesisat ve teşkilatı ihtiva etmektedir. 
CİHAN PALAS OTELİ: Odaların ekserisi banyolu ve banyolar son sis

tem hava mübcddile tertibatını ve kalorifer, aoğuk ve sıcak su, telefon gibi 
gayet güzel modern tesiaatı havidir. 

Fevkalade itina ile her türlü konforu haiz olan her odanın mobilyesi ta -
mamen ve yem sistem olarak dekoru türk aanayil nefise akademiai profe • 
sörlerinden Dekorasyon İsmail Oygar tarafından yapılmııtır. 
Servisi ecnebt bir kaç lisana aşina personellerle otelcilikte beynclmi!el bir 
şöhreti haiz olan eski Ankara Palas tqrifat müdürü Bay Hanri Berker ta
ralından idare edilmektedir. 
CİHAN PALAS gazino ve lokantası: Gazinonun mutfak kısmında maki

neleşmiş bir vaziyette ve son derece modem tesisat ve teşkilatı ihtiva et -
mekte olup idaresi Türkiyem.izde lokantacılıktaki ehliyet ve şöhretiyle te
mayüz etmit olan maruf Turenci Bay Osman Sencer'e verilmiştir. Serviste
ki intizam ve nezafet eısizdir. 
CİHAN PALAS çamaıırhanesi: Asrımızın en ileri çamaıır makina ci -

bazlariyle mücehhez olup son derece temiz ve sıhi tekilde çamaşır yıkan -
maktadır. 

Bu tesisat Ankaramızın gilzide halkının hizmetine amade olup her evin 
çamaşırını ayrı, temiz, emniyetli ve ucuz olarak yıkamayı temin edecek ka
biliyettedir . 
CİHAN PALAS perükar salonu: Tanınmış berberlerimizdcn Hakkı Öcal 

ustanın idaresindedir. En mütkülpeient müıterilerini memnun edebilecek 
vaziyette ve Ankaranın en temiz perüki.r salonudur. 

Otel, gazino, ve lokanta, çamaıırhane ve perükar salonları için Cihan 
Palas santralı 3430, 3431, 3432 numaralara telefon edilmelidir. 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
SAL Ti VE FRANKO 

Büyük mefruşat ve mobilya mağazası 
Ankara 2 inci Anaf artalar No. 7 

Sayın müflerilerinin bayramını tebrik eder. 

~ MERKEZİ : ANKARA ~ -- ----------
:: ŞUBELERi - IST ANBUL, IZMIR 
= AJANLARI: BURSA- lZMIT-ADANA-
= ESKiŞEHiR - ZONGULDAK -------
§ Yapılacak ve yapısına bqlanmı§ meskenler için vatan-= dqlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder - -- ----------- Mevcut gayri menkuller kar~ıhğında -- -§ ikrazat yapar § - -- -:= Faiz senede o/0 8 1/1 dur. : 
: Ayrıca komisyon almaz : 
:= Ekspertiz ücreti ( 1.000) liraya kadar = 
:E istekler için 1, fazlası için 2 liradır =: - -- -:E Gayrimenkul İpoteği ve esham ve tahvilat rebni kar~ılığın- =: 
:E da Banka muameleleri yapar. := 
§ Vadeli ve vadeıiz mevduat alır. S 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Demirvetahta fabrikafanT. A. S. Ti. 
Şirketimiz bilhassa ZiraatBankası ve Etibank'la Türk 

Ticaret Bankasının iştirakiyle kurulmuştur. 

ADAP AZARl'ndaki F ABRIKAMIZ: Dökümhane, maran
gozhane, demirhane ve atelyeden mürekkep olduğuna göre bü
yük ve küçük bütün demir ve tahta itlerini tam bir muvaffaki
yetle baıanr. Kerestekurutma hususunda mütehaaaıstır. Bu 
mevzular üzerindeki her türlü ihtiyaçlarınız için: D E T A : 
DEMiR VE TAHTA F ABRIKALARI T. A. Ş. Adap azar Mer
kezi ANKARA Yenişehir ARDA Apartmanı 3. No: lu dairede 
adresine müracaat edebilirsiniz. Memnun k;;ılacaksınız ... 

BU MİLLİ MÜESSESE 
Köylü için ideal vasıflı, her türlü ARABA ve YEDEK AK

SAMI, POYRA, ETÜV, KAZMA, KÜREK, ve çeşitli ZlRAAT 
ALETLERi ile kolay yanar, ucuz az masraflı mütenevvi boylar· 
da SOBAiar imal etmektedi1•. 
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~---6~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~_::K~I~Z~l~L~A~Y~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~1• 4-11-1939 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ -----------§ Türkiyemizin medarı iftihan olan 
:= ettiği dayanıklı -----------------

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

-----------
muazzam Karabük Demir ve Çelik F abrikalarmm iıtihıal § 

Kok Kömürleri - -- -- -- -- --- --== ,( :1 • .. .. • • = ··· Ankara, 'H hulun Anadolu tehırlenne ~vkivat yapılmak üzere ınuhterem mÜ•terilerimizin 
- ~ '1f 

--------- emirlerıne amadedir, ----- -- -- -- -- -- -- -- --------
----Sorgulara süratle cevap verilir. ---- -- -- -- -- ----- .. §E Sahil 4ehirf ,.nmi2e denizden ıevkiyat yapmak için ZONGULDAK. KiLiMLi, ve FiL - §§ 

§" :YOSTA ıto-..~aunı4' vardır. Fiat Karabükte vagonda tesliın tonu 18.50 liradır. := - -- -- -- -- -- -- -- --- -- -- -- ---------
--VEHBi KOÇ TiCARET EVi ------ -- -- -- --- -- -- -- -- -- ----- Uluı Meydanı, Ankara, 1 c!graf adresi: K O Ç , A N K A R A. Telefon: Ankara 3450 =: -- -- -- -- -- -- -- -- --- --= ~ 

5§ KARABÜK KOKUNU en iyi yakan Zümrezade Fabrikatının Halk ve Zonguldak §§ - -:= tipi her boy S O B A 'ları ile Belçikanın Kon tinantal marka her renkte S O B A'lan her =: -= .zaman müfteril~imizin emirlerine amadedir ----
-------------------

Koç Ticaret T. A. Ş. Mağazaları, ULUS meydanı Ankara 
---------. -- --- -- -- -- -- -

~llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll\llllllllllll1111111111111111111111111111111~ 
111111111111111111111111111111111111111111 - -- -
~ TÜRK ~ - -- -- -- -BANK 

AZ PAQA~ilE 
iYi GiYiNMEK 
iSTERSENiZ 

~1(12' 
KUl"\ASLAQINI 

§ Güven Tuhafiye § 
- -~ ınağazarı a ~~._ ... .,. ... ll'JIJ!ll! .. ~mw .......................... ._ .................. .lı 

Merkezi - ANKARA 

Sermayesi 20.000.000 Türk Lirası 

Kömür - Krom Cevheri - Bakır - Kükürt - Demir 
Cevheri - Linyit Kömürleri ve alelumum miden istihsal 

ve ıatış itleriyle iştigal eder. 

--~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~-

.:!llllllllllllllllllll\1111111111111lllllll111111111111111111111111llllllllllllll!:. 

iHususi çay ve kahve şekeri! - -
~Türkiye ıeker fabrikalari Anonim Sirkeli~ 
i Çay ve kahve için 1 - -
~ 2,5 kiloluk kapah paketler içinde EE - --§ Kare şekerler çıkarmıştır § - -- -- -
§Fabrika el değmeden, otomatik makinalarlas - -
~ paketlenen b11 şekerlerde temizliğin bütün ~ - -- -§ §eaiti toplanmış bulunuyor § - -ES Haıkımıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye Şeker § 
:= Fabrikaları, ambalaj masraflarından da mühim fedakarlık :S 
:E yapmak suretiyle mutat fiyatlara kiloda ancak iki kurut E: - . . -= zammelmı§tır. = - -- -- -5 Ankara' da Umumi Deposu : Memurlar § - -- -5 Kooperatif Şirketi ve $übe!eridir. ~ - -5 Heer bakkaldan bu şekerleri isterseniz hem temizliğine § 
E: hem tarttSına emin olarak tedarik edebilirsiniz. 5 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
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Halk Kırtasiye Tecim evi 
Anafartalar Caddesi No. 99 

ANKARA 

Kırtasiye, Ali.tı Hendesi ye, Fotoğraf Levazımı 
Tele fon: 3556 

: Koyunpazan No. 55 : ----------• : Çile yün, lacivert ve diğer renk - E 
: lerini tamamladığını ar.ıeder, E 
: Saygı değer MUşterilerinln E 
: bayramını kutlar. : - -iiııııııııııııııııııııııııııııııırrıııırı'i 

ZAMAN 
Manifatura mağazası : Adliye 

karıısı Tel: 3016 

Sayın mütterilerinin bay • 

Ressam aranıyor 
Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel Di· 

rektörlüğünden : 
_:!llllllllllllllllllllllllllllllllllllU!:, ramla.rını kutlar, yeni ve 
: E mevıimlik kumaşlarını tak- Enstitümüzün Resimhane Atölyesinde çalıştırılmak üzere imti-
~- çiçek şapka salonu E_ •·d·i·m·.ed-e·r·------• hanla ressam alınacaktır. ısteklilerin bütün vesaikiyle Enstitü ee-

----------- nel Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 
~Sabahat ve Ojenia ...................................................... .. 
§ Çocuk Sarayı Caddesi No. 31 § 1 Hah merakhlarana i 
: Yeni modellerinin geldiğini 5 , 1 
§ m~jde}e; ve saygı değer mü,-§ l Meıhur EGın Kemaliye 
: terılerının bayramını kutlar. : h l il : s a ı arını 
"'lt1111111111111111111111111111111111111r Adi. dd · ~- v 1 

AYTAÇ 
Tuhafiye Mağazası 

Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Karadeniz Apartmanı altında 

Sayın Müıterilerinin Bayramını 

kutlar, Mevsimlik .zengin çorap 
çeşitlerinin gelmiş olduğunu 

ar.ıeyler. 

TİRYAKİ!.. 
EHLi KEYFi KiM TAZE

LER? ... 
TiRYAKiNiN TAZE EL

DEN TAZE PiŞMiŞ, TAZE 
KAHVESi TAZELER. 
YENiŞEHiR ÇiFTLiK 
MAC.AZASI KARŞISI 

TERZi 

Mithat Gürsay 
Daima üstün elbf te yapar. 

M.T.A. Enstitüsü altında No: :4 

ı 
ıye ca esı \.>'l:nç Aga 

Apartmanı No: 6 ve 7 de 
KAZIM RÜŞTÜ'de 1 

bulacaksınız. 

................ !~!~!~;.~~.~~ ............... : ... . 

U.G.RAK 
Tuhafiye mağazası 
Anafartalar caddesi No. 95 
Saygı değer Müşterilerinin 

Bayramlarını kutlar. 

Uğrak Bakkaliyesi 
Necati Bey Caddesi No. 62 

Ankara • Tel: 3939 

Raşit TAMER 
Her nevi alaturka ve alafranga 

meze ve içkiler . 

Saygı değer müıterilerinin 
bayramlarını kutlar 

Gündoğdu 
Bakkaliye Ticarethanesi 

Dik.men Caddesinde 
Sayın Mügterilerinin Bayramını 

kutlar. 
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MiLLi PiYANGO 
Bileti atınız! 

' Bu bilet sizin l)ir ·r<aç senede elde edemlyeceglnlz parayı 

ayın 11 inde ve bir saniye içinde 

KAZANDIRABİLİR 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Manganez ahnacak 
P. T. T. 1..evazmı Müdürlüiünden : 

1 - İdare ihtiyacı için 17 ton manganez açık eksiltmeye çtkarılmıştır. 
2 - Muhammen bedel (4930) muvakkat teminat (369,75) olup eksilt-

nıesi, 12 birinci teırin 1939 salı gilnU saat (16) Ankarada P. T. T. umum 
?nüdürlük binaıındaki aatın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - İstekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat mektu
biyle kanuni vesikalarını hamilen mezkQr gün ve saatte o komisyona mü
racaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım, lstanbulda P. T. T. leva
zım ayniyat şubeıi müdürlUklerinden bedelıiz olarak verilecektir. 

(5452) 

70 adet bisiklet ahnacôk 

FLORYA SPOR 
Her cina Spor eıyası, Tuha
fiye, hazır ve ısmarlama 
Kundura, Bavul, Çanta, Por
tatif karyola, fapka ve saire 

Kilo ile açık kolonyalar 
Anafartalar caddesi No. 28 

Tele fon: 3072 

ANKARA 

... ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!::. 
: Cilde berraklık, taravet, tazelik : - -P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : E veren : 

1 - Talibi çıkmıyan 70 adet bisiklet pazarlıkla alı~acaımr. - ==-:- B E L L 1. s ==-=-
2 - Muhammen bedel (4620) muvakkat teminat (346,5) lira olup pa-

Sermayesi 300.000 T. L. 

Şark Merkez 
Ecza deposu 

Türk Anonim Şirketi 
Merkezi: Horasanciyan Han -

Sirkeci. Tel. lst. 52 Telgraf 
adresi: lst. Drogeri Şubeler: 

Ankara, Galata, Beyoğlu, 
Kadıköy. 

Tam çeşit, mükemmel amba
laj, nakliyatta sürat. 

Fiyatlarımız rekabet kabul et
mez derecede ehven olup mua
melatta intizam, ciddiyet ve te· 
diyatta gösterdiğimiz azami tes
hilatı muhterem meslektaşlarımı
zın bir defa müracaat ederek an
lamaları menfaatleri iktizasıdır. 

En meşhur fabrikaların her 
çeşit tıbbi ve kimyevi mevaddı, 

a!atı ispenciyariye, kauçuk mal
zemesi, yerli ve Avrupa müstah· 
zaratı, ıtriyat, bilumum tuvalet 

malzemesi 

İpekiş, Yüniş 

' Sayın müsterilerinin 
bayranı;nı kutlar 

ÜLKÜ Giyimevi 
ı Bahaettin Eres 

:kinci Anafartalar Hını 
Apartm<!nı altındıı 

Sayın Bayan müşterilerinin 
bayramını kutlar, bu müna
seebetle mevsimin en yeni ve 
eısiz İngiliz muıambalarını, 
manto, rop ve Bayan şapka
larını en ucuz fiyatla satmak
ta olduğunJ saygılariyle aı·z
eyler. 

~arlık 28 ikinciteırin 939 salı gUnU aaat (16) da Ankarada P. T. T. Umum 
'.Müdürlük binaıındaki .atın alma komisyonunda yapılacaktır. E : -------------
le~azım. lstanbulda P. T. T. ayniyat gube müdürlüklerine pazarlığa iıti- = Kremleri kadın güzelliğinin E (" 
tak etmek için de 28 ikincitejrin 039 tarihinde m zk\ir 2ün ve saatte o ~o- E bU.tUn israrını taşır. E 
uıısycrna muracaatları. (SC528) : .Umumi satı§ yeri: : 

3 - Taliplerin şartları öğrenmek üzere her gün Ankarada P. T. T. : GENÇ Tu·· RK : 
ayniyat tube müdürlüklerine pazarlığa iştirak etmek için de 28 ilkteşrin E : 
939 tarihinde mezkQr ıün ve saatte o komiıyona müracaatları. (5628) : -

.,111111111111111111m11111111111111 n,,.. 

Su tesisatı yaptırılacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : , .... . -
1 - Etimesğut radyo istasyonu lojman binasının harict su tesisatı ln

~aatı pazarlığa çıkarılmııtır. 

2 - Muhammen bedel (1061,79), muvakkat teminat (79,65) lira olup 
Pazarlık 24 ikinciteşrin 939 cuma günü saat 11 de Ankarada P. T. T. u
nıum müdürlük binasındaki satın alma komiıyonunda yapılacaktır. 

3 -İstekliler, muvakkat teminat makbuz veyabanka teminat mektubu 
ile kanuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte o komisyona müra
caat edeceklerdir. 

KAMELYA 
MAGAZASI 

Abdurrahman Kibar 

ve 
Osman İsmet Koyuncu 

Bütün yenilikleri 

Giyim Evinde 

Bulabilirsiniz 

..1111111111111111111111111111111111111111.. 

- -- -
§ REHBER § - -- -- -- -§ Tuhafiye Ticarethanesi § - -- -

-7-

D. D. Y. Umum Müdürlüğünden : 
16. 10. 939 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmirde yapıl 

imtihanlar neticesinde tam numaranın 2/3 nisbetinde not ala 
larm isimleri yukanda yazılı yerlerde istasyon ilan mahalleri 
asılmıştır. 

Bunlar arasından münhal nisbetinde ikinci bir şifahi tefr 
imtihanı yapılmak üzere 20. 11. 939 tarihinde saat 10 da Ank 
rada zat işleri müdürlüğüne, İzmir ve !stanbulda İzmir ve Si 
keci işletme müdürlüklerine müracaat etmeleri ilan olunur. 

(5818) 

••••••••••••••••••••••••••••• 
Eşsiz ve Fantazi kumaşlarile rağbet kazanan_ 

İpekiş Yüniş 
mağazalarının yeni değişik desenlerin:" 

mutlaka görünüz. 
Bankolar caddesi 

••••••••••••••••••••••••••••• 

NAUMANN 
Dikiş ve Naumann, Erika ve İdeal 
yazı makinaları en sağlam, hassas 

ve garantili makinalardır 

Adliye Sarayı karş11Sı 

DEVLET ZİRAAT İŞLETMELERİ KURUMU 

Çiftliklerinin nefis ve temiz süt, yoğ 

ve peynirlerini mağazalarımızdan arayınız. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
i BaJkan Bakkaliyesi ·i 
• • : Hikmet Balkaner : • • • Merkezi: Zafer Caddesi No. 1/ 2 TL. 1160 e 
: Şubesi : Yenişehir Emciler caddesi N o: 18 - 20 Te 1: 2629. : 

• S ·· ·ı . . B k ti • • ayın mu_şterı er1nın oyramını u ar. , • • • •••••••••••••••••••••••••••••• 
4 - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım müdürlüğünden bedelsiz 

o:arak verilecektir. (5713) 

Her nevi tuhafiye, bavul kolonya 

ayakkabı w ~pka çeşitleri 

bulunur. 

= ikinci Anafartalar caddesi : --------------------------- -, .... _,_:) ..................... .. 
: SU İ Ş Ticaretevi 1 • • 
: Bilumum Elektrik, Sıhhi tesisat ve banyo malzemelerini : 
e bilhassa (1500) saat dayanan LEUCl ampullerini e 
e yalnız Sui~'te bulabilirsiniz. • 
e r eni,ehir Emciler cad. No. 23, Tel 3659. e , ........................... .. 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

~OSMANLI BANKASI~ 
~ = 
~ SERMAYESİ : § 
~ = 
~ 10.000.000 İngiliz Lirası § 
~ = ~ -;:::::: Türkiye'nin batlıca ,ehirleriınde bulunan :E 
~ ŞUBELERiNDEN b~ka §§ 
~ P ARlS - MARSlL YA - NIS - LONDRA :E 
;::::: MANÇESTER' de ve = 
~ -
;::::: MISIR - KIBRIS - IRAK - FiLiSTiN = 
~ YUNANIST AN' da ŞUBELERi ile E: 
;::::: ~ 
;:::: YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE E: 
~ ve YUNANiSTAN' da ::: 

~ Müessisi bulunduğu Bankalar vardır. ~ 
ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiii 

Anafartalar caddesi No. 34 

~NKARA 

Telefon: 3072 

Foto Suat 
Saygı değer müıterilerimize 

: Rehber apartmanı altında : - -- -E Sayın müıterilerinin bayramını E 
: kutlar, mevsimin en yeni ve : 
: ~in çe~itlerinin geldiiini : 
: arzeyler : -.,11111111111111111111111111111111111111,. 

Sabahat Pastahanesi 

Tahir ve Cemôl 
Atilı caddesi No: 97 

Sayın müıterilerinin bayramını 
kutlar. 

.. . .............. L'ö'iiE:L·:··itA.aö'i'''"' .... . 

1 
' Harbe Gidiyor ı 

Kadıköyündeki atelyemiz Yenişehir 

Orduevi karıısı No: 9 P 

,.. nakledilmiştir. 

sabırsızlıkla bekleyiniz 

İstanbul Kuywncuau 

" ........................................................ .. 

..1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.. - -- . -- SAKARYA ECZAHANESI -- -- -- -- -- -- -- -- -- Ankara'nın büyük Eczahanesidir. -- en -- -- -- -- llôçlarınızı ve bu senenin Bollk yağıni Ec- -- -- -- -- -- -- -- zahonemizden taze olarak bu la bilirsiniz. -- -- -- -- --.,ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııtr" 

Rıza Sevinç Çadırcılar Bonmarşesi 

Billuriye Mağazası Hıfzı Çadırcıoğlu 
ATATÜRK BULVARI Atatürk Bulvarı 

Muhterem Müşterilerinin Bayramını Sayın Müşterilerinin Bayramlarını 

kutlar. kutlar. 

MAHMUT SÜR «=======================================================================::-. 
Eksper - Kuyumcu 

Saygı değer Müşteri ve 
dostlarının 

Bayramlarını kutlar, yeni ve 
müstesna çeşitleri geldiğini 

müjdeler 

Oska mağazası 
ATATÜRK BULVARI 

Sayın Mü§terilerinin Bayramını 

kutlar. 

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 

:ASUS AVCISI 

Fransızca sözlü 
Ba§ Rollerde 

Jean Murat - Mircille Baline 
Casusluk teşkilatına ait heyecanlı 

maceralarla dolu ihtiraslı aşk 
romanı. 

Bayram münasebetiyle seanslar 
10 - 12 - 14.45 - 16.45 - 18.45 

Gece: 21 de 

HALK ve SUS Sinemalarında 
BU GÜN BU GECE 

Kıymetli artistlerimizin büyük bir muvaffakiyctle ve aslının bütün 
inceliklerini muhafaza ederek kendi dilimize çevirdikleri, . . 

M A R t E A N T O t N E T T E ' in 

Türkçe sözlü kopycsi 
Baş Rollerde 

NORMA SHEARER - TA YRONE POWER 
Bayram münasebetiyle seanslar 

SUS'da: 9.30 - 12 -14.30 - 17 - Gece: 20.30 da 
HALK'da: 10 - 12.30 - 15 - 17.30 - Gece: 21 de. 

.1 

940 MODEL BLAU~UNKT RADYOLARI GELDİ 
Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençağo Ap.No. 6 Telefon : 2208 



/ YENi 
il 

,, 

KIVAN_ÇLA. TAKDiH EDER 

Her keseye uygun muhtelif çeşit radyo lüzum eder. 

R. C. A. radyolarsnın, pahahlar1 gibi, ucuz fiathları dahi"' yük· 

sek kalite itibarile biribirlerine benzerler. 

Veni R. c. A. 1940 NEVVORK modelleri, 

Nevyork dünya sergisinde teknik, gü

zellik, fiat it:ibarile R. c. A. t: ar i hinde 

kazanıtan t:ekmil rekorları kıran, mu-
~ 

azzam bir muvaffakiyet elde ettiler. 

NEVVORK serişi radyoları, R- C.A.'nın 

şimdiye kadar imal etti§ı racıvo çesi-
~~-

dinin en mütekamilidir. 

Bunlar arasında, icabında elektrik cereyanile işletilebilir ba~ 

taryah yeni bir ahize vardır ki, behemehal büyük bir heye· 

can tevlit edecektir. 

Bu harikulade radyolafin tecrübesini isteyiniz. Size en uyg-un 

olanını behemehal seçeceksiniz. ,,. 

' .·ı•.'l"A • •.• '. • • " .. 

RtA l'ıev~ 5 ~ 
5 LAMBALI 

Teknik noktai nazardan bir 
şaheserdir. Ebonitten güzel 
bir mahfaza içinde bulunur. 
13, 16, 19, 25, 31 ve 49 me. 
trelik tekmil beynelmilel dal
galarım mükemmel alır. 
Orta ve uzun dalgalarmı, ka
bili fctlnap olmayan asgari 
pürüz ile alır. 

Petin Sat.ş fiyat. T. L. 90 

BOUff LA BilADERLift 

NEVYORK tipindeki R. c. A. radyoları fev kal4lde .. 

güzel olup, eşsiz bir randeman verirler. 
Bunlar arasında, her cereyana uyar . radyolar bulundtJta 

gibi 1200 saat dayanır batarya takımıle işler NEVYORf( 

R tipinde bir modeli vardtr. Buna ilave edilebilen 

25, - lira kıymetinde bir mübeddile ile her istendiği . . 
anda alternatif cereyan ile işletilebilir. 

Bu radyonun 1200 saat dayan1r. batarya takımıte bet'•--
- ..ı 

ber · peşin satlş fiatı 120.~ liradır~ 

RCA ~ 6 Hıt>ddi . .. 
6 LAMBALI 

Ebonitten mahfazası, geniş 
eb'attadır. Yüksek frekans 
bir lambası sayesinde, tek· 
mil dalgaları daha mükem· 
mel ahzeder. Bilhassa, 13, 
16, 19, 25, 31 ve 49 metre. 
lik kısa dalgaları mümkün 
olduğu kadar az parazitle 
ahzeder. 

Peşin Satış Fiya~ T. L. 135 

--· -
. . , . . . ' ....... \'. .. 'til fil-.. tY .,..!"ıS.\f' • ·.·,.,· •. 
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ISTANBUL - ANKARA İ Z MİR 
• 
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