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Sovyet - Finlandiya görüşmelerinin 

müddetsiz olarak tehirinden sonra 
Almanyanın Hollanda bitaraflığına 
riayet edeceğini bildirdiği söyleniyoa· 

Finlandiya hududunda 
15 fırka Rus askeri var 

Buna rağmen Hollanda yeni emniyet tedbirleri aldı 

Amsterdamda tayyarelerden Rus • Finlandiya hududunda nehirler 

tehlikeli bir suretle tuğyan elli 
korunma manevraları yapddı Moskova, 14 a.a. - Fin1andiya murahhasları, çarşamba gününden

beri, Kremline davet edilmeye beyhude intizarda bulunmuşlardır. Bu 
müddet zarfında, sovyet matbuatı, Stalinin. Finlandiya tekliflerinden 
memnun olmadığım yazmaktadır. 

Türk 
hasleti ve 
Kızılay 

Natit ULUC 

Kızılayı kuranlar, harplerde 
)'nralı kahramanlarm dertlerine 
hosmak makaadiyle ite baılamışlar· 
dı;

4 

bu tefkat müeaseaeai yalnız harp 
cünlerinin değil, anlh günlerinin de 
hc~er hayatmda en büyük tesellisi
ni tetkil edecek büyük bir tesis ola
ı-ak inkişaf etti. 

Türkiye kızılayı, Trablus harbin· 
~en beri bizim tesellimizin ve insan
lığın minnettarlığını kazanmış ve 
türk milletinin gönlünde yer almış 
bir varlıktır. 

Balkan harbi, ı.:mumi harp ve is
tiklal -vaımda mutat tabiri ile 
hemıire te§ekküller arumda en az 
vasıta ve imkana malik bir cemiyet 
nl ..... aama .... ....__ ..-...&üiü lü.-t Ye 

f edaki.rhk ile Türkiye kızılayı bü-
tün cihanm takdir ve hayranbğmı 
celbetti. 

Knılay, 16 ıulli yılmtla bilhaaaa 
temayüz etti; bunu bu milletin bü
Yiik yardımına olduğu kadar, onun 
idare.İnde mi&ila.iz bir titizlik gös• 
teren aaym tefine de borçluyuz. 

Kızılay, zelzel, ael, yanl'm •e 
kuraklık gibi afetlere uğnyan va
t.ndqlanmızın ııtırap ve elemleri
b:i a.ıı:altmak için her müessir tedbiri 
%&manında aldı ve hayrihasanat fik
l'İni bu milletin ruhunda daiına ya
§atan ve bu duyguyu ııcak tutan 
kurumların batında geldi. 

Türkiye kızılayı, milli bir müeı· 
leae olarak fayda ve sahabetini yal. 
h.ız Türkiye'nin sınırları içindeki fe
laketzedelere haarıtahais etmiı de
ğildir. Yakın ve uzak bütün memle
ketlerde felakete ve afete uğnyan. 
ların acısını paylaşmak, Kızılay1D11· 
:tın ıiarı olmu§tur. 

Bugün mesut bir vatanın evlatla
l"ı olarak bayram gününü ya§arken, 
kızıtaya kar§ı olan borcumuzu ha
tırlatmak vc:ıilesiyle bir hususiyeti· 
lnizi tebarüz ettirmek isteriz: biz 
fedakarlık günü geldiği zaman hiç 
bir §eyi esirgemiyen bir milletiz, ne· 
iniz ve.rsa hepsini vermekten çekin
lneyiz. Milli inşamızın, milli hazne· 
lnizin ve milli müdafaamızın en bü
)Ük mesnedi bu fedakarlık kaynağı 
olduğu gibi, Kızılayımızm da sonsuz 
he llikenmcz güven menbaı şüphesiz 
\l milJi hasletimizdir. Bugün!.i:ü ce

tniyetçilik hayatımızın ufak bir ek· 
ai~ini İ§aret etmek cesaretini gene 
hu ha:ılctten ve onun her vesile ile 
t~:ı:ahrı- eden ıuurundan alıyor; 
tu:h ve aelamet günlerinde bu necip 
duvırulnrrmn:ı c:hansi~mul bir teşki
latın azaM olarıtk izhar etmek lÜ· 
~1.lrnunu hatırlatıyoruz. 

Dünyanın buhranlar içinde geçen 
1~ günlerinde, insanlık duygularının 
Yuce bir timsali, Türkiye ve beıeri
r.et geınasının parlak hilali altına 
•

0 i11.ral< ona a7.a yazılmayı, beşeri 
olduj;u kndnr milli bir vazife de sa
:Vıyoruz. 

h' Azaaı çok bir Türkiye Kızrlayı, 
•rnnıet ve kudretiyle inaanlığm bu 

rnuztarip günlerinde en büyiik te. 
ı:eJt' • 

ıvı teıkil edecektir. 

1 Finlandiya h•ycti, dün akşam MoS· 
kovadan ayrılmıştır. Finlandiyalılar 
mahafilinde görüşmelerin hiç bir ne· 
ticeye i.ktiran etmemiş olduğunu be -

ı(Sonu J üncii sayfada) 

Yukarıda: Finlandiya or
duları kumandanı general 
Hugo Österman aşağıda: 
bir Finlandiya harp gemisi 
faa !iyette. 

Cenuptaki kanallarda 
seyrisefer yasak edildi 
Jl.:nsterdam, 14 a.a. - Almanya'nın La Haye ort:ı 

e!~isi Holanda hariciye nazırı nı ziyo.ret etm\ştir. 
Maasbedc gazetesine gore, bu z•yaret sulh te~eb· 

büsü ile aHikadardır. 

Berlin, 14 a.a. - D. N. B. ajansının tasrih ettiriği
ne göre, Holanda ve Belçika'nın bitaraflığına İgilte· 
re ve Fransa tarafından riayet edi!rliği r.ı.üdd-::tçe ve 
Holanda ve Belçika b~ bit~aflığı muhafazaya mul:
tedir kaldıkları müddetçe Almanya tarafından da ri
ayet edilecektir. 

Londra, 14 a.a. - Roma'dan öğrenildiğine göre, 
Kıraliçe Villıelmin, prenıes Julyana ile birlikte 

bir aıkeri mercuimde 
alman hariciye na zırı Fon Ribben· ı 
trop Holandamn Berlin elçisini ka
bul ederek Almanyanın Holandaya 
kar§ı hiç gir tecavüz emeli besleme DENİZ TECAVÜZLERİ 

YENİDEN FAZLALASTI 
arp cephesinde 

Alman tayyareleri büyük 
bir faaliyet gösterdiler 

İngiltere' deki 
iki hava 

Shetland adalarına 
taarruzu yaptılar 

Paris, 14 a.a. - Dün garp cephesinde alman tayyareleri, büyük bir 
faaliyet göstermişlerdir. Bu faaliyet, alman hava kuvetlerinin harbin 
başlangıcmdanberi göstermiş oldukları en büyük faaliyettir. 

diğiııi temin eylemiştir. 

Emniyet tedbirleri 
Amsterdam, 14 a.a. - Holanda na 

zırlar meclisi, dün akşam yeniden 
Laheyde bir toplantı yapmıştır. 

BafVekil, millete hitaben neşret
miı olduğu bir mesajda Holandanın 
son günlerde kabul etmiş olduğu as
keri mahiyetteki tedbirlerin tehlike
nin artmış olması dolayısiyle değil, 

(Sonu J üncü sayfada]' 

Mesken 
buhranı 

önlenecek 
Dahiliye vekaleti, bir çok şehirleri-

Fransız arazisi üzerinde bir takım ı mizde ve bu arada Ankara'da arsa ba-
istikşaf hareketleri yapılmış olduğu Fi 1 istı· n meselesi halılığı ile malzemenin yekten temin 
gibi bir takım tayyareler de Shetland edilememesi dolayısiyle orta ve fakir 

adalarına k.adar gi_~~işlerdir. . . ··ç·ı n g o·· r·u· şmeler halkın mesken temini etrafındaki müş 
Sabahleyın ve ogleden sonra ıkı k"'J" .... 

1 
k .. b' k 

. u unu on eme uzere ır anun pro-
tayyare grupu Parıs mıntakasına ka- . . ı · .. h . . . . . 
d 

.1 1 . .' d d f'A t Roma, 14 a.a. - Stefanı a1ansının Jesı azırlcımıştır. Dahılıye vekılımı • 
ar 1 er femdış ıse .. \:~Y~f re .. ~. 11 r~~- ı Kahireden bildirdiğine göre, 1rak zin şehrimize avdetini müteak!p ken

a~r tar\ın an pus urtu ;uştur. l .1ç başvekili Nuri Sait bugün Kahireye dilerine takdim olunacak olan bu pro
bır bom a atılmamıştır. ayyare erın gelmiş ve Mısır başvekili Ali Mahir je ile belediye hudutları dahilinde be· 
bu cevelanlarından maksat, tarassut · ı .. .. .. .. ı d' 1 h · · 1 . . 

1 
. ı e goruşmuştur. e ıye ere ve azıneye aıt arsa ar u -

ıdı. Ancak bu maksat, tayyare erın Miilakat Filistin meselesi etrafın • zun taksitlerle halka tevzi olunacak 
foto~rafi almalarına_ mani olan sis do- da cereyan etmiştir. Ancak müzakere tır. Elinde biri" miş bir miktar para· 
layısıyle akamete u~r~mıştır. . edilecek mevzuu ingilizler tarafın - sı olan halkımız uzun vade ile elde e-
Al~an tay!'~r~lerı.nın, avdetlerınde dan Filistinde nefyedilen arapların decekleri arsaya kendilerine kafi bir 

Belçıka arazısı uzerınden uçmuş ol • tekrar memlekete dönmeleri mesele- mesken inşasını temin edebilecekler -
dukları zannedilmektedir. sini aşmıyacaktır. dir. 

Alman kıtaatının Belçika ve Holan-

İngiltereye ait iki tane 
tane de ticaret gemisi 

~ 

harp, üç 
batırıldı 

İki Alman vapuru " intihar elli " 

Almanlar tarafından tevkil olunan bir Danimarka gemiai 

Londra, 14 a.a. - British lndia Steam Company'ye mensup 7 745 
ton hacmindeki ve Sirdhana adındaki ingiliz vapurunun dün akşam 
batmış olduğu haber verilmektedir. 

da hudutlarında yeni hiç bir hareket
leri görülmemiştir. 

--, Vapurun batmasının sebebi, henüz 

L d Lı d 
öğrenilememiştir. Fakat bir mayna or oy ç~rpmış olduğu tahmin edilmekte '1 

F ranıız ıabah tebliği 
Paris, 14 a.a. - Bugün umumi ka

rargahtan tebliğ edilmiştir. 
Gece, sükunet içinde geçmiştir. 

Fransız akşam tebliği 

Paris, 14 a.a. - 14 Teşrinisani ak -
şam tebliği : 

Bilhassa Sarrein şarkında şiddetli 
keşif kolları faaliyeti olmuştur. 

Alman reımi tebliği 
Berlin, 14 a.a. - Alman baş kuman

danlığı tebliğ ediyor: 
Dünkü gün bütün cephede baıı top· 

çu ve keşif kolları faaliyeti müstesna 
olmak üzere sükunetle geçmiştir. 
Havanın fena olmasına rağmen, 

harp tayyarelerimizden bir filo İngil
tere'nin Shetland adalarına bir taar • 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

• 
1 

I 

Dün Ankarada İstanbul Matbuat takımı ile Ankara mütckaitlcri araı,mda bir fut
bol mac;ı yapılmıştır,. Ayrıca mektepliler arasında cltopu, veleyboy, futbol ve atlc -
tizm müsabakaları da yapılmıljtır. Spor haberlerimiz 2 inci sayfa.dadır. 

dır. 

Bükreş'te 
(Sonu 3 üncü sayfada) 

1 Dilkre~. 14 a.a. - Bükreşin ~iy3aİ Baraj Lokantasında 
mahfillerinde dün akşam buraya ge- •---------------o.111 
len Britishcount Council'in reisi Lort 

Lloyd'in yapmış olduğu seyahatin ln

gilterenin sadece iki memleket ara

sındaki kültürel münasebetleri alaka
dar eden meseleler hakkında değil, 

aynı zamanda iki memleketin ticari 

münasebetleri hakkında da rornen ri

cali ile noktainazar teatisinde bulun

ması arzusundan mütevellit olduğu 
beyan edilmektedir. 

Romanya parlamentosu, bu ayın 
25 inde içtimaa davet edilmiştir. 

HER GECE 

SWİNG BOY'S 
CAZ, DANS ve 

MEZEY REVÜSÜ .................... 
Bugün aaat 17 • 20 de ucuz 
matine - teknıil program 

Otobüs seferleri vardır. 
Telefon: 3941 

En son moda tül perdelerinizi, 

korniılerinizi, aüneıliklerin çe,itlerini HARAÇÇI KARD~ŞLER Mobilye ve 
taksitle 

karyolalannızı 
alabil irsin iz 
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Tanzimat'ın 100. Yıldönümü 

Tanzimat hareketi, umumi hat· 
ıariyle, karaya oturmu~ olan impa
ratorluk teknesini yüzdürme, yüz
dürdülıtcn sonra da parça pnrça tn
mirlerle yürütme teşebbüsüdür. Bu· 
gün herkesin maliımu oldueu üzere, 
bu teıebbüs muvaffak olamamı§, ya· 
ni, imparatorluk, gösterilmiş olan 
bütün gayretlere ve birçoğu çok bü
yük bir değer taınnak Üzere yapıl· 
mı§ birçok müdahalelere rağmen 
yaıatılamamııtır. 

Tanzimat, dnha doğrusu impn· 
ratorluğun aon 70 - 80 senelik tarihi 
hakkında esaslı etüdler yapılm dı· 
ğından, hareketin kendisi de, objek· 
lif ve ilmi bir tekilde tahlil ve tavsif 
edilemcmi1tir. Ortilda yalnız bir ta· 
kım hükümler vardır ki, bunlara 
kendimizinkileri de ilave edecek O· 

lursak, Tanzimatm ne olduğunu ve 
neden muvaffak olamadığını, bir 
makalelik bir mütalea ile ıöyle ifade 
edebiliriz : 

Bir kere, sebepleri iki ana gate· 
gorlye ayırmalıyız 

1. Dahili • 
il. Harici. 
1. Dahili aebepler : 
Bunlan ihtiva edip besliyen, İm· 

paratorluğun bünyeai ve bu bünye
yi tahrik etmekte olan zihniyet ve 
devlet telakkisidir ki, bunun mebde· 
lerini Osmanlı lmparatorlu~unun 
tesia tarihine kİıdar çıkarabiliriz. 

/1. Harici Hbepler : ı 
On dokuzuncu asrın iptidasm-1 

dan itibaren, Avrupa' dan dünya- .

1 
nm her tarafına İnti§ar eden milliyet 
fikri, osmanlı camiasından, her ne- 1 
sildc bir, bir parçayı koparıp gö-l 
türmüıtür. 

Aynı A vrupanın tahakkuk et tit"· ı 
diği sanayi inkılabı, davanın ne ol· ı 
duğunu bir türlü anhyamıyan Os· 
manlı ülke,,;ni, bir iki hamlede açık 
bir pazara ka!betmeğe muvaffak o· 
lar k, osmanlı devletini mesnetsiz 
bırakmıı, ötesini, AVl'upa'nm on do· 
kuzuncu asır politikasına havale ey· 
lcmiıtir. Bütün "şark meselesi" mu· 
asır hayat kanunlarına göre yaşıya· 
mıy11n bir uzviyetin "hesabat ta.Ci· 
ycsi" nden ibarettir. 

" ,, " 
Tanzimat, talihsiz ve ynrım bir 

hareket olmakla beraber, gerek ma· 
hiyeti gerek maarif ve bilhassa ida. 
re sah sında yaptıiı hizmetler iti· 
bnriyle, Osmanlı tarihinin §ayanı • 
dikkat derecede verimli bir devre· 
sidir. 

Tanzimat, gayesine varamamış, 
yani osmanh İmparatorluğunu kur
taramamı§hr. Fakat bu topraklarda 
bir yeni in&an mahsulünü idrak et. 
mcmizi mümkün kılmış ve bu su
rette, Cümhuriyet Türkiyesine ya
pılabilecek en büyük hizmeti yap • 
mı~tır. Cümhuriyet Türkiyesi, dün
yaya geliti ile beraber, eğer devleti
ni derhal kurabildi ve milli ordu· 
sunun yanında milli idare cihıızını 
bulabildi ise, bunu, Tan:r.imat'a ve 
Tanzimahn ciddi ve sabırlı emekle· 
rine borçludur, 

-

KIZILAY 

R 
· ~ Heyecanh bir maçtan sonra 

') j . ,,,I 
1 

Ankara mütekaitleri Istanbul 
A :#k~~ \~ matbuat takımını 3 -2 yendiler 

1 
Gazeteciler dün İstanbul'a döndüler 
İki gündcnbcri §Chrimizdc bulunan 

İstanbul gazetecileri dün öğleden c • 
vcl ziyaretlerine devam etmişler ve 
saat ıs de 19 Mayıs Stadyomuna gc • 
lcrek Ankara bölgesince teşkil edilen 
mütekaitler takımiylc bir futbol maçı 
yapmışlardır. 

yer alan matbuat takımı şu kadro ile 
oynuyordu: 

Ncjet - Ercüment, Murad • Velid, 
Sctahattin, Ahmet Aclem . Niyazi, Er
cüment, Sedat, Ülvi, Besim. 

Buna karşı bölge rengini taşıyan 
fonnalariyle Ankara mütekait fut • 
bolcuları şöyle bir tnkım kurmuşlar -
dı : 

Cereket verıin top direğe çarptı 
yoksa Ankara tekaütlerine gol 

olacaktı 

Maçın hakemi, İstanbul bölgesi ha· 
kem komitesi reisi eski sporculardan 
değerli spor idaresici Alıdullah ağalı! 
icli. 

Beyaz ve cazip formalariylc sahada 

Ahmet Cemal - Kerim, İhsan - Or -
han Şeref, Hüseyin, Nazım · Muzaf -
fer, Nevzat, Ali Rıza, Rasim, Hikmet. 

Oyun birinci sınıf takımlarda gö -
rülmiyen bir şekilde başladı ve zevk 
verici l>ir tarzda devam etti. Top tu
tuşlar, pasiar mükemmeldi. Ahenkli 
ve güzel bir oyw1 ... 

Ankara tekaütleri 

llk golü Ankara müte!·aitleri yap
tılar. Ankarnnın genç ve iyi hakemle
rinden Muzaffer Ertuğ'un sağ açık -
tan ortaladığı topu Ali Rıza baıiylc 
kaleye gönderdi. Matbuat kalecisi 
Nejad bunu yakaladığı halde elin -
den kaçırdı. Ali Rıza koştu ve hafif 
bir plase vuruşla birinci golU yaptı. 

İkinci gol gene Ali Rıza tarafından 
atıldı. Ankara Gençlerbirliğinde sene
lerce beraber oynamanın verdiği alış
kanlıkla Rasim güzel bir pas verdi. 

.-. Bu derin ve ince pası Ali Rıza iyi 
kullandı ve topu matbuat takımının 

Oamanlı imparatorluğu, hiç ğüp
he yok ki, bir türk devleti idi. An • 
cak, bu devlet, birinci merhalede 
Buna, ikinci merhalede Edime, Ü· 
çüncü merhaleainde de fstanbul'un 
fethi ile, bir taraftan rn\Ulüman Sel
çuk devletinin bir taraftan da Bi· 
zau ortodolu devletinin miraıımı ü. 
zerine almakla, bunlan telif etme • 
nin aoayal ve politik §artlarını da o
tomatik olarak kabul etmiıti. 

Devir, milliyet ve milliyetler dev
ri değildi. Haçlı seferlerinin hatıra· 
lan ve neticeleri henüz dipdiri idi. 

Bu bakımdan, 100. yıl dönümü
nü idrak etmiş olan bu harekete, ne 
istihkar ne de nıüahaza, olıa olsa 
gittikçe artan bir alaka ve hatta 
sevgi ile bakmalıyız. 

--------------------------·------------------------------------,ağlarına taktı. 
Devre Z·O Ankara mütckaitlerinin 

Burhan BELGE 

Nitekinı Selçuk devletinin kendisi ! 1111111111 
.. 

111111181111181811111811" 11 ~ 

de hir türk devleti ve Bağdat Abba- E H A y A : 
siler devletinin bir ilel".i merhalesi : : 
iken, bütün devlet vazifelerini niha- ~ .... 11111111 .. 111 .. 111111111111 .. 11111 .. i 
yet ialam üniversalizminin o sırada-

Dün yurdun hi~ bir 
yerinde yağıJ olmach 

Mektep( iler arasında 

Dün Eltopu, Futbol, Voleybol 
Atletizm müsabakaları yapıldı 

galibiyetiyle neticelendi. 
İkinci devrede yorulanlar yerlerini 

terketmişler ve her iki takımda da 
bazı tadilat yapılmıştı. 

Bu devrede iki takımın en muka· 
vim oyuncusu olduğunu dsbat eden 
Stadyom müdürü Kerim Bükey, An
kara takımının forvert hattınını sü
rükliyen bir oyunla Matbuat kalesine 
tehlikeler aratıyordu. Diğer taraf -

lstanbul matbuat kalesine g 

tan, Amasyalı namı ile meşhur As. 
Gücünün tanınmış umumi katibi H 
met, 22 kişi arasında en kıvrak oy 
çıkarıyordu. Ziya Ozan, Nazım. 
seyin güzel bir müdafaa kunnuşl 
dı. Bu vaziyet mai'buat takımının 
kışmasını mucip oldu ve neticede 
nadolu Ajansının spor muharriri N1 
zadın yerinde pasiyle Kerim B" 
üçüncü Ankara golünü attı. 

Mat buat takımının golleri 
Bu golden sonra milli takım kal 

sinde oyununu hayranlıkla seyre~ 
ğimiz Ülvi, Sedat, Fenerbahçcnin 
ki sevimli sağ açığı Niyazi, S · 
sağından solundan geçen şütlerle A 
kara kalesini bombalamıya başladı 
Hakemler hakemi Şazi Tezcan aağ 
çıktan biribirini takip eden p.ndell 
gönderiyordu. Nihayet Sedat gün 
en güzel golünü yaptı. Bunu Niyu 
nin karşısına çıkan bütün oyunc 
atlatarak yaptığı ikinci gol takip et 
ve biraz sonra Abdullah ağabi yor 
ğunluğu kafi görerek Z-3 vaziyet 
maça nihayet verdi. 

Stadyomu dolduran binlerce eeyi 
cinin bu maçtan aldığı intiba şu oldu 
Meğerse matbuat ve Ankara mütek 
itleri takımında kulüplerin birin 
takımlarına Iayik oyuncular varnıı§ 
Ellerindeki düdükle maçlarda dur 
madan favul cezası veren hakemle 
içinde, yaman telanecilcr, taç atma ~ 
sını bilmiyenler bulunuyormuş.. 

Fakat öğrenilen hakikatin en büyü 
ğü, gazete sütunlarında kalem aallı 
yan, kulüplerde idarecilik eden, ha 
kemlik yapan ve spor işlerinde ça 
lışan bu arkadaşların her şeyden evci 
tam ve kfimil birer sporcu oldukları -
dır. 

Başlarında değedi baslratılan Ah • 
met İhsanla birlikte,...;. - ~ilci gün 
geçiren sporcu ve gueteo-- arkadaıla
rımız dün akşamki 20.20 treniyle !a • 
tanbula hareket ettnısıerd!r. 

Dlin Ankara'da mekteplilerin mcv -
simin apor faaliyetine ba~lamaları 
münasebetiyle genig mikyasta müsa-

kinci, ve gene ayni kulüpten İsmail 
12 dakikada üçüncü oldular. Bugün saat 14.45 de 

ki İcaplarına göre yürütmeyi, daha 
kendi devlet felsefesinin esası tanı· 
mağa mecbur kalmıttı. Keza, Şarki 
Roma'nm bütün davalarınr, garpta 
garbi ve katolik Roma'ya ve tark
ta müslümanlara karşı yürütmeğe 
mecbur kalmı§ olan Bizans İmpara
torluğu da, bir nevi hrristiyan üni • 
versalizmini, devletine temel seç· 
miıti. 

Dün şehrimizde hava ıabahleyin a -
çık ve hafif sisli, sonraları bulutlu 
geçmiş, rüzgar garptcn pek hafif ola· 
rak esmiştir. En yüksek sıcaklık 16 
derece olarak kaydedilmiştir. Yurtta 
cenup mıntakalarınad hava az bulutlu, 
Karadeniz'in garp taraflariyle Trak
ya'da kapalı, diğer yerlerde bulutlu ve 
yer yer sisli geçmiştir. Son 24 eaat 
içinde yurdun hiç bir yerinde yağış 
olmamıştır. Rüzgarlar cenup mınta -
kalariyle ıarki Anadolu'da sakin kal • 
mış, diğer mıntakalarda ekseriyetle 
şark ve cenup istikametlerinden en 
çok 7 metre kadar hızla camiıtir. Yurt 
ta en yüksek sıcaklıklar Urfa'da 20. 
Isllihiye'dc 21, İzmir'dc 22, İskendc
run'da 23, Dörtyol'da 25, Adana'da 
26 derecedir. 

bakalar icra edilmiştir. -.. 
El topu maçı •.IHl'i 

Büyükler arasındaki 5.000 metrelik 
koguya 58 atlet girdi. Demirapor'dan 
Mustafa Kaplan 15.41.2 dakikada bi • 
rinci, Muhafız gücünden Mehmet 
15.53 dakikada ikinci, gene Muhafız 
gücünden Kenan 15.59 dakikada üçün
cü geldiler. Bu koşuda ikinci ve üçün
cü gelen Kenan ve Mehmet çok mu -
vaffakiyetli koşmuşlardır ve istikbal 
için büyük ümitler vermişlerdir. 
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Demek• oluyor ki, osmanlı türk
lerinin vazifesi, daha ziyade bu iki 
zıt üniveraalizmi telif etmekti. Os· 
manidar bunu yaptılar. Ve, islB.m 
üniveraalizmini devletin remli gö
rüıü olarak bata çıkanp ortodoks 
üniversalizmini temsil eden Fener 
kiliaeaini oamanlı devletinin menfa
atleri emrinde çalııan bir müessese 
olarak kullandılar. 

Bundan baıka, bir adım daha i · 
]eri giderek, müslüman unsurlarla 
hıristiyan unsurlar arasında bir it 
ve vazife bölümüne gittiler ve bu 
ııuretle, müılüman tebasının oımanlı 
devletine kal'§• alakalandırılması 
yollan ile hıriatiyan tebaanın os. 
manlı devleti ile alnkalandırılmaıı 
yollan tayin edilmit oldu. 

lıte Tanzimatı'n muvaffakiyetle 
baıarılmaaı icap ettiği sıralarda, bil· 
hassa bu iki türlü tebaa ve bunların 
kurtarılması mevzuu bahis devlete 
kartı ol:ın alakaları rol oynamıştır. 
Bugün tarihen sabittir ki, Tanzimat 
hareketinin muvaffak odması için 
bir imparatorluk burjuvazisinin &Ü· 
rntle yeti~erek, bütün şuur ve bağlı
hğı ile osmanlı devletini, kendi öz 
devleti gibi korwnası icap etmi§ fa. 
kat bu burjuvazi bir türlü yctiıeme
diğinden daha doğrusu, ticaret aa· 
haamda çalııan osmanlı tebasmın 
osmanlı devletine kartı herhangi bir 
samimi ve candan merbutiyeti kabil 
olamadığından, bütün Tanzirnnt hn· 
reketi, osmanlı devletinin b zı isin· 
ha.t hareketlerinden ibaret knlmıt ve 
melez osmanlı hal1cının ne anlayı§ı· 
na ne de geni~ bir tasvibine mazhar 
olmuıtur. Şöyle ki, i~ ve ticaret sa
hasını tutan tcbnıı, osmanlı d evleti· 
nin tutunmasından ziyade inhilal e· 
deceğine inanmış ve ona göre ya • 
şnmış; devlet kapısını tutan yahut 
bu knpıya berhc.ngi bir mensu!Jiyet 
bağiyle yakın bulunan tebna ise, İs· 
lahatın devleti yıkncağındnn kork· 
muııtur. Öyle ki bir avuç cesur dev· 
let ve millet adamiyle bir iki müa
bet saray hareketi müstesna, neti • 
cede, gene mürteci bir muhafaza
karlık, devleti artık hiç bir şeyin 
kurtaramıyacağı tına kadar calip 
geimi;.tir. 

Yani ve kısacası, "tebaa" ile "ra· 
aya,, tasnifinden "vatanda§" mef • 
bumunun tekliğine gidilememi.ttir. 

izmir'de tuz istihsalôtl 
İzmir, 14 a.a. - Çamaltı tuzlasın

da bu mevsime ait istihsal itleri ta
mamlanmıştır. Bu sene iatihaalitı ge· 
çcn seneye nazaran azdır. 

Ege' de inhisar idaresi 

tütün satın alacak 
'r, 14 a.a. - İnhisar idaresi pi

}'..ı _ aiılınca geniş mikyasta tütün 
mübayaası için hazırlıklarını tamam· 
laınıştır. Yerli ürünler Türk limitet 
şirketi de tütlin mübayaacıları arasın
dadır. 

İlk olarak saat 12 de Erkek lisesi i
le Maarif cemiyeti lisesi talebeleri a· 
rasında el topu maçı yapıldı. Hakem 
Ratkai'nin idaresinde yapılan bu mü
sabakayı Erkek lisesi takımı 9 - O gibi 
mühim bir fat kla kazandı. 

Futbol müıabakmı 
Saat 13 de hakem Muzaffer Ertuğ'

un idaresinde Gazi terbiye enstitüsü 
ile Yüksek ziraat enstitüsü arasında 
bir futbol maçı yapıldı. 

Maçtn neticesinde Gazi terbiye ens
titüsü takımı Yüksek ziraat enstitüsü 
takını 3 - 1 yendi. 

Voleybol karıılcqması 
Gazi terbiye enstitüsü kız talebele

riyle İsmet pa§a enstitüsü kızları a
rasında yapılan voleybol maçı da en
teresan oldu. Hakem Necati'nin idare 
ettiği bu müsabakayı iki devrede 14 • 
16 ve 12 - 15 sayı ile Gazi terbiye ens
titüsü takımı kazandı. 

Atletizm faaliyeti 
Dün saat 14.15 de mekteplilerin mu

kavemet koşusu başlamadan cvcl An
kara kulüpleri mensupları arasında 
3.000 ve 5.000 metrelik iki kır koşusu 
yapıldı. 

Küçükler arasındaki 3.000 metrelik 
koguya 87 kigi iştirak etti. Ankara gü· 
cündcn Osman 11.2 dakikada birinci, 
ayni kulüpten Musa 11.8 dakikada i· 

Mekteplilerin koşusu 
Saat 14.30 da mektepliler arasında

ki 1.000 metrelik mukavemet koşusuna 
başlanıldı. 

Gazi lisesinden Cevat Ulusal 2.58.4 
dakikada birinci, gene Gazi lisesinden 
Ahmet ikinci, Ticaret lisesinden Ah
met üçüncü, gene ticaret lisesinden 
lamail Pektürk dördüncü, polis ko
lejinden Kemal Yılmaz beşinci oldu· 
lar. 

Gene mekteplilerin koştukları 4 X 
100 bayrak yarışı gerek koşu ve ge
rekse neticesi itibariyle güzel oldu. 
Erkek lisesi takımı 49.5 saniyede bi· 
rinci, Sanat mektebi takımı 50.2 sani
yede ikinci, polis koleji atkımı 50.3 
saniyede Uçüncü geldiler. 

Romanya tütün alıyor 
Gümrük ve İnhisarlar V ckaletinc 

gelen haberlere göre Romanya rejisi 
bizden tütün almak için yakında bir 
heyet gönderecektir. Amerikaya ikin
ci parti ttitün ihraç edilmiştir. 

Ankara -İstanbul muhtelit 

takımları karşılaşacaklar 
Günlcrdenberi beklediğimiz Anka

ra - İstanbul muhtclitleri maçı bugün 
saat 14.45 de 19 Mayıs Stadyomunda 
yapılacaktır. İstanbul takımı bu sabah 
treniyle saat 8.10 da şehrimize ge -
lecektir. Yalnız kaleci Cihat daha e -
vel Ankaraya gelmiş ve evelki gün, 
Ankara takımının bel kemiğini teş -
kil eden Keşfi, Hasan ve Nusretle 
beraber stadyomun antrenman saha
sında çalışmıştır. 

Gelen İstanbul takımını Beşiktaş
tan: Hüsnü, Mehmet, Şeref, Hakkı, 

Galatasaraydan: Salahattin, Celal, En 
ver, Cemil, Fencrbahçeden: Cihat, Fa 
ruk, Basri ve Melih teşkil etmekte -
dir. Buna nazaran, Ankara muhtcliti • 
ne karşı şöyle bir takımın oynatılaca
ğı anlaşılmaktadır. 

Cihat 
Faruk Hüsnü 

Celil Enver Ssat 
Salahattin Hakkı Cemil Şeref Basri 

Ve belki de forvert hattında ufak 
bir değişiklik olacaktır. Bu takıma 
karşı oynamak üzere Ankara muhtcli
tine davet edilen oyuncular da şun
lardır : 

Dcmirspordan: Hilmi, Şevket, Sa
lih, Arif, Orhan; Gençlerbirliğinden: 
Hasan, Ahmet, Keşfi, Nusret, Mu.ata· 
fa; Muhafızgücünden: Kaleci Fethi, 
Bek Fethi, Ccltil, AH Rıza. As. Fa. 
Gücünden: Abdili. 

Bu on lıeş oyuncunun arasından ıe· 
çilecek on biri tayin etmek kolaydır 
ve bu hususta malumatı da haiz bu -
lunınaktayız. Fakat karşı tarafın ona 
göre takım teşkil etmelerine foıkan 
vermemek arzusunda bulunan bölge 
idarecilerinin kararına uyarak takımı 
yazmıyoruz. 

Bugünkü müsabaka, denk kuvctlcr 
arasında ve müsavi şartlar altında cc· 
reyan edecektir. Her iki taraf da fut· 
bolu kavramış, bilgili ve iyi oyuncu
lardan mürekkeptir. Binaenaleyh gü
zel bir maç seyretmemek için sebep 
yoktur. Tahminimiz gençlerimizin 
kendilerinden beklenen oyunu gös -
termclerinı.len ibarettir. 
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Bu maç için İzınirin ve hatta Tür
kiyenin en iyi hakemlcrinclen B. Hüse 
yin d~vet edilmiştir. Maçın futbol ka
idelerine uygun, nizamlı ve disiplin
li cereyan edeceği hususunda bu isim 
kuvctli bir teminat teşkil etmekte • 
ddir. 

Oku;·ken ..• 
' ... ilim ve sanatlarda eskilerin 

eriştiği zevke nice asırlar sonra e
riştik! O zevke eriştik te nihayet 
sade ve tabii yazmasını ondan son
ra öğrendik .... 

Bugün bütün gıdamızı eski müel
liflerden alıyoruz. Onların eserleri
ni sıkıp özünü çıkarıyoruz, eserle
rimizi şişiriyoruz, yazı yazmağa 

kalktık mı, onlara kala tutuyoruz: 
emdikleri bol sütle beslenip kuvet
lenen çocukların süt ninelerini döğ
dükleri gibi biz de eskilere hakaret 
ediyoruz .... " 

Bu satırlar iki yüz küsur sene e
vci yazılmıştır. A.ndre Gide: 

"Bizden eve/ söylenmiş bir tek 
söz y_oktur.'' der. lnsanın hatırına, 

r ........................................................................................................ , 
l Üç bayram gününün ôkisleri J 

........................................................................................................ 
içi baya/ dolu bir iki "beylik" keli
meyi yan yana getirip: "Alırken .... 
duyarken, yatarken .... " gibi hal si
galariyle başlıyan iki üç takırtılı 

mısraa "şaheser" diyen ve örnekleri 
"geri" bulan "okuma" yoksulları ba
tıra geliyor. 

Kutue!ara doğrul 

lngiliz - fransız donanması lslca
jaralr. boğazından kuş uçurmuyor. 

Almanlar, "allahın bol, kulunun 
az olduğu'' şimal buz denizine nasıl 
çıbınlarl 

_ -Kanal bazırl Babrıeby_az denen 

beyaz deniz kendi vasıtasiyle ..• 
Yalnız, burası eylülden hazirana 

kadar buz tutmazsa ... 

Beyaz deniz kanalım açmağa ilk 
defa büyük ihtilil zamanında fran
sız mDhendisleri teşebbüs etti. Fa • 
kat "Deli çar" bıraktırdı. 

Sonra burada 100 - 150 bin kişi ça
lışıp bu kanalı vücuda getirdi. 

Ruslar, hafif filolarını Baltık de
nizi, şimal buz denizi vasıtasiyle ya
zzn, Uzak şarka, buradan ıönderir
Jer. 

_ Ş,imdi de alman tabtelbabirleıi • 

nin işine yarılacak: "l cadı ihtiyaç 
doğurmu§." 

Bir 1.em~ 

Bir fransız gazetesi dünyanın 
belli başlı deniz ticaret filolarını 

şöyle smılıyor: 

lngiltere'nin 7.203 ticaret gemisi 
vardır, Amcrika'nzn 2.839, ]aponya'
mn 2.187, Norveç'in 1.965 (Tonajı 
alman/arınkinden fazla), Almanya
nın 2.328, ltalya'nın 1.293, Fransa'
nzn 1.307, Holanda'nın da 1.483. 

Bu listeye bir göz gezdirdikten 
sonra ingilizlerin şu sözleri hatı
rımıza geldi: 
"Dünyanın en büyük iki deniz 

devleti filolarını birleştirseler, İn· 

giliz deniz filosu gene onlardan 1 
/azla olacak." 

- ldeal tahakkuk etmez ml?. 

El topu maçı 
Evelce de haber verdiğimiz gibi, 

dün fstanbuldan gelen beden terbi -
yesi eğitmen kursu talebelerinden 
mürekkep bir takımla Gazi terbiye 
enstitüsü eltopu takımı bugün muh -
telit maçından evcl saat 13.30 da bir 
maç yapacaklardır. 

Yeni bir koşu 
Bugünkü programda memleketi • 

mizde ilk defa olmak üzere bir ingi • 
liz mili üzerine (1609 metre) bir bay· 
rak koşusu yapılacaktır. 4 x mil üze· 
rine yapılacak bu koşuya polis koleji, 
Ankara liseler ckipi, kulüpler ekipi, 
ve bedcnterbiyesi eğitmen kursu tale· 
beleri takımı iştirak edecektir. 
Alınan teknik netice bu koıunun 

ilk Türkiye rekoru olacaktır • . 
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gitrnek bizim çolc eskidenberi adeti- k 
rnizdir: Köy, şehre göre değişik de- 15 f 1 rka Rus as e rı· va r 
korlarla dolu, daha ba§ka hayat 
~;ırtJarınm hikim oJduğu bir yerdir 
Ve ruhumm:da tabiiliğe k~rtı bir 
haaret duyduğumuz zamandrr ki 
köyü hatırlarız. 

Alakalı makamlara gelen haber
lere göre bu bayram a,ağı yukarı 
bütün halkevleri köyler için sefer
ler tertip etmiıtir. Henüz çoğunun 
Yolu olmıyan, mektebi bulunmıyan 
\te tehir hayatının hemen hemen bil. 
t\iıı imkanlarından mahrum bu in -
••ıı ve ev r.ayısı mahdut yerler için 
fehirden gelen insan bir hadisedir. 
Y eııi zamanlar medeniyetin insan
l•ra rahat ve kolay yafamak için 
h•zırladığı imkanlardan mahrum o· 
lllll köy, bu basit hüviyetinden uta. 
llQ' gibi kendi kabuğu içine çekil -
bıİftir. 

Fakat birkaç &enedenberi köye 
tidifler, bilhana halkevlilerin gidit 
leri, bir muhit değiıtinne için değil
diı-: inkılap, bütün büyük davalan
!ıııı en çetin imtihanını köyde ver
bıektedir. Halkevlilerin köye gidi,i, 
bir bayram gezintisi olarak değil, 
"Öyün bugüne kadar verdiklerimiz
den neler aldığını ve daha neler is
tediğini anlamak içindir. 

Köyden gelen haberler, bu bay • 
ram gününde, içimizde hakiki bay· 
rıun neıeaini yaratabilir: türk köyÜ 
bugün, on beş yılın kendisine ka • 
~andırdıiı eserlerin bayramını yap· 
t:'ıaktadır. Biraz rakam verelim: 
köylerimizin yalnız son bir aene i -
Çinde kültür, ziraat ve ekonomi, su· 
hına, baymdırlık, saflık itleri için 
en küsur milyon lira para ayrılmış
tır. Bu mikdar, devlet teşkilatının 
Yardımı d.eiildir, köy bütçelerinin 
YekWıudur. 

Köylümüzün ha.kiki bayramı bu
Riin için ancak imkan nisbetinde ay. 
l'ılma.kta olan paralarla k111men te -
lrıin ediılebilen kalkınma ve refah 
\'asıtalarına tamamiyle kavuıtukları 
RÜn olacaktır. Türk köyünün bugün 
için en çok muhtaç olduğu sıhi va • 
•ıtalardan, su tesisatı, sıtma, tulum
be, arteziyen, umumi hela, hamam 
\te düt yeri, mezbaha, köy çamaıır 
evi, hayvan aulam• yalafı, süb~lik, 
çöp .. ndıfı, çöp arabası, . ~tuv ve 
huğu sandığı, ecza dolabı gıbı t erte 

- !.-, r-~ -&tık-Ye hayat dolu köyü 
Yaratacak bütün tesislere sahip o· 
lan köyler de vardır. Onlar için de
vamlı bayram barlamJfhr. Mektebi, 
Yatı pansiyonu, öğretmen evi, köy o
kuma odası, gezici sinema, fidanlık, 
b'ıeyva bahçesi, meydan, spor alanı, 
Parkı ve çarım ile rejimin bütün ga
Yelerini tahakkuk ettirmiı, toprağı
na makineyi aokmuı, bol ve çetitli 
istihsal yapan Kemalist köy, kırk bi
llİn hiç olmazsa yarısını aıtığı gün 
b'ıilli bayram yapacağız. 

Bugünkü bayramlarda köylere 
tidenler milletimizin temeli ve kav· 
hA.ğı ola~ bu aziz vatandaılara, bü -
~ k bayramımızı kendilerinin bütün 
l'lleselelerinin halledildiği gün kut
lıyacağımızı anlatmalıdır. Ancak 
o zamandır ki her günümüz bayram 
'>lacaktır. KUT AY 

B~sik~aşlılar Feneri 

3 - 2 yendaer 

(Başı 1 inci sayfada) 1 
yan, ancak müzakerelerin inkıtaa uğ
ramamış olduğunu ilave etmektedir- ı 
ler. 

Şimali Çinde 
Finlandiya heyetinin Moskovaya 

dönüp dönmiyeceği malO.m değildir. 
Ecnebi mU~ahitler, sovyetlcrin teh

ditlerine rağmen Finlandiyanın az -
minin katiyen sarsılmamış olduğunu 
beyan etrm:ktedirler. 

Finlandiya'cla vaziyet ve Tas 
cijını 

Helainki, 14 a.a. - Selahiyetli mah 
filler, Tas ajansının Finlandiyadaki 
vd%iyet hakkında, Finlandiyanın as -
keri karargah şekline kalbedildiğini, 
Finlandiya ordusunda pek çok kaçak 
bulunduğu, ordu ile inzibat kuvetleri 
arasında ihtilaflar çıktığı tarzında 

yanlış iddialarda bulunduğunu söy -
!emektedir. 

Hclsinki, 14 a.a. - Moskova rad -
yosu, Finlandiya hükümetini, sovyet 
- J<'inlandiya hududu yakınındaki ne
hirlerin tehlikeli surette taşmasın -
dan sovyet makamatını haberdar et
memiş olmakla ittiham ediyor. Spi -
ker, beynelmilel muahede mucibince, 
sovyetlere bu haberin verilmesi la -
zım geldiğini ileri sürmektedir. 

Moskova, -4 a.a. - Havas Ajansın • 
dan: 

Moakovadaki finlandiyalılar maha
filinde sovyetlerin şimdiki halde sov
yet - Finlandiya müzakerelerinin a -
kamete uğramış olduğu kaydedilmek
le iktifa edecekleri, şiddetli bir ha -
rekete geçmiyecekleri ve yeni esasla
ra istinaden işi tekrar ele almadan e -
vel beynelmilel vaziyetin inkişafları
na intizar edecekleri tahmin olunmak
tadır. 

Müzakerelerin akamete uğraması -
nın başlıca sebebi, finlandiyalıların 

Hangoe üssübahrisini terketmekten 
kati surette imtina etmeleridir. Çün
kü diğer meselelerin halli kolaydır. 

Hel•inki bölge•inde a•keri 
faaliyet var 

Her halde Lcningrad mıntakasında 
bir nebze askeri faaliyet sadedi! -
mekte olması enteresandır. Bu faali-
yet , ileride H elsinki üzerinde bir taz
yik icrasına delalet etmektedir. 
Rusların bu mıntabda Finlandiya 

hududunda en azı 15 fırkaları vardır. 
Bununla beraber Finlandiyanın mü -
dafaa vesaitinden mahrum olmadığı 

söylenmektedir. Finlandiyanın Care
lie berzahı üzerindeki müstahkem 
hattın gerisinde bulunan 7 fırkası, 
nazari olarak uzun müddet mukave -
met edebilir. 
Leningradın hududa ancak 30 kilo

metre mesafede olduğu hatırlatılmak
tadır. 

Esasen mUzakerelerin resmen ve 
katiyen inkıtaa uğramamı§ olup sade
ce bili müddet tehir edilmi§ olduğu 
beyan olunmaktadır. 

Bern, 14 a.a. - Newe Zurcher Zei
tung gazetesinin Helsinki muhabiri -
ne nazaran Finlandiya ahalisi sovyet
ler ittihadının askeri harekete geçe -
ceğini umumiyetle tahmin etmemekle 
beraber, sinir harbi için hareket ede
ceklerini zannetmektedirler. 

Sovyet kıtaları 

Litvanya'ya giriyorlar 

Amerika 
askerlerini 
azaltmıyor 
İngiliz - Fransız 

kıtalar. geri çekilmeğe 

başladılar 

Pekin, 14 a.a. - Tientsin'deki İngi
liz ve fransız garnizonlarının çekilme 
si bugiin başlamıştır. Bu tedbir henüz 
Pekin garnizonlarına teşmil edilme -
miştir. 

Asahi gazetesi de Şanghay'daki in
r.iliz kıtaatının geri alınmış olduğunu 
haber vermektedir. 

Amerika Şimali Çin'de aakerle
rini azaltmıyacak 

Amsterdam, 14 a.a. Hariciye nezare
ti erkanından biri, Birleşik Amerika
nın lngiltereye imtisal etmiyeceğini 
ve Çindeki Amerika askerinin adedi
ni azaltmıyacağını söylemiştir. Şang
hay, Pekin ve Tientsin'e taksim edil
miş olan bu askerin sayısı .1500 dür. 

Japon mahfillerinin fikri 
Tokyo, 14 a.a. - D. N. B. Siyası 

mahafilin kanaatine göre, şimali Çin
deki fransız ve İngiliz garnizonları
nın kısmen geri alınrrası ehemiyetsiz 
bir harekettir. Çünkü bu iki memleket 
oralarda kuvet bulundurmak prensipi
ni terketmiş değildirler. Sonra, bu ha
reket §imdiki Avrupa harbinin de bir 
neticesi olarak telakki edilmektedir. 

Garp cephesinde 
(B•ıı J inci sayfada) 

ruz yapmı§tır. İki ingiliz deniz atyya
resi tahrip edilmiştir. Bir ingiliz kru
vazörüne de bir bombanın isabet etmiş 
olması muhtemeldir. Fakat hadise ka-
ti olarak tesbit edilememiştir. Bütün 
tayyarelerimiz üslerine dönmüşler -
dir. 

Shetlancl adalarına yapılan 
taarruz 

Londra, 14 a.a. - Bütün Shetland 
adaları üstünde iki taarruz yapan al
man tayyarelerinin attıkları bomba
lar, hiç bir İngiliz gemisine isabet et
memittir. Harbin bidayetinden beri 
İngiltere üzerinde yapılan uçuıtarda 
bununla ikinci defa olarak bomba a
tılmış bulunuyor. 

Ayni mahafil, tek bir telef vuku 
bulduğunu bunun da bir bombanın aç 
tığı bir delikte ölü olarak bulunmuş 
bir ada atvşanı olduğunu iddia etmek
tedirler. 

Almanyanın Hollanda bitarafhğına 

riayet edeceğini bildirdiği söyleniyor 
(Başı 1 inci sayfada) 

belki ihtiyat olarak ittihaz edilmiş ı 
olduğunu beyan etmektedir. Deniz tecavüzleri 

yeniden f azlalaıtı 
Başvekil, Holandanın muhariplere 

karşı tamamiyle bitaraf kalacağı ve 
Holanda milletinin sükunetini muha
faza ve mesuliyetlerini idrak etmesi 
lazım olduğunu ilave etmektedir. 

Dün akşam burada tayyarelere 
karşı müdafaa manevraları yapıl
mıştır. ilk alınan haberlere göre her 
şey yolunda ve mükemmel bir ğekil
de cereyan etmiştir. 

Holanda'da iaşe mevaddının fi -
yatları ağustos ayına nazaran yüzde 
7 nisbetinde artmıştır. 

Resmen bildirildiğine göre, Ho
landanın cenubunda birçok kanallar 
üzerinde seyrüsefer yasak edilmiş -
tir. 
Sulh tqebbüsü ve Almanya 

Lahey, 14 a.a. - Telegraf gazete
sinin muhabiri, alman hükümetinin 
Holanda ve Belçikanın sulh için yap 

mış oldukları tavassuta bugün cevap 
vereceği Berlınden bildirilmektedir. 

Ziglrid hattı uzatılıyor 
Amsterdam, 14 a.a. - Handels 

blad gazetesinin Bertin muhabiri bil
diriyor : 

"Almanlar Sigfrit hattını Hol an
da hududu boyunca da temdit için 
humalı bir faaliyet sarfediyorlar. Bu 
hususta Berlinde deniliyor ki, bu, 
lüzumlu idi. Çünkü Almanyanın bü
tün garp hududu boydan boya mü -
dafaa sistemine malik olmalıdır ve 
Holanda ve Belçika yolu ile gelecek 
bir istila hareketine karşı da himaye 
olunmalıdır.,. 

Almanya taarruza cesaret 
edecek mi? 

Brüksel, 14 a.a. - Vingtieme Siec
le gazetesinin askeri muharriri albay 
Requette yazdığı bir makalede diyor 
ki: 

"Alman baş kumandanlığı, Holan -
da'ya veya Belçika'ya kar§ı taarruzda 
bulunarak mevcut düşmana daha baş
ka düşmanlar iliive etmiyecek kadar 
basiretlidir. 

Holanda ve Belçika'ya taarruz ede
cek olan taraf ancak zarar görebilir 
ve kendi eliyle fena bir askeri vazi -
yete düşer. Bilhassa Almanya bu iki 
memleketle yaptığı ticareti kaybeder 
ve düşmanların elinde Hambourg'un 
ta karşısında müthiş bir k!Sprü başı 
teai• etıniı olur." 
Hitler 6Ulla tqebbiisiine cevap 

verdi 
Amsterdam. 14 a.a. - Telegraf ga

zetesinin Berlin muhabiri yazıyor : 
Hollanda kıraliçesiyle Belçika kı -

ralının sulh teşebbüsüne Almanyanın 
resmi cevabı bugün Hollanda ve Bel
çika elçilerine tevdi olunmuştur. 

Berlin mahafilinde deniliyor ki : 
Almanya bilhassa fransız cebavın -

da koşulan g.artları kabul edemez. E -
ğer sulh tavassutuna Paris ve Lon • 
dranın verecek başka bir cevabı yok
sa sulhun son çıkan yolunu da kapa -
mışlardır. 

(Bafı 1 inci sayfada) 

Vapurda memleketkrinden çıka -
rılmış olan 173 çinli bulunmakta idi. 
16 çinlinin kaybolduğu bildiriliyor. 
Çinli mahpuslar araamd&ki zayiat da
ha fazla değildir. Zira bunlara nezaret 
etmiye memur olan ingiliz müfetti§, 
hapishane kapısının kilidini bir rü • 
velver kurı1uniyle parçalamış ve bu 
suretle onların tam hapiıı.ancyi sula
rın istilaya ba§ladı~ı sırada tahlisiye 
sandallarına binmelerini temin etmit
tir. 

Batan diğer gemiler 
Croivell devriye geıniai İıdı:oçyanın 

şimalinde bir alman deniı.altıaı tara -
fından torpillenmiştir. 12 kıitilik mü
rettebattan altıaı kurtarılmıştır. 

Dün gece şimal denizinde 8.000 ton 
luk İngiliz Matra vapuru bir infilak 
neticesinde batınııtır. Mürettebattan 
ikisi ölmüt ve yirmi ikisi yaralanmış· 
tır. 

Liverpool limanına mensup 1346 
ton hacminde ve Pozana adındaki 

vapur, dün cenubu şarki sahilleri a -
çıklarında batmıştır. Uç kitiden iba
ret olan yolcusu ile mürettebatı kur
tarılmışlardır. 

iki alman gemi•i "intihar" etti 
Londra, 14 a.a - 8.000 ton h1lılminde 

ve Macklembourg adında ve 6000 ton 
hacminde ve Parena adındaki iki al
man vapuruna, İngiliz harp gemileri 
tarafından "dur" işareti verilmiştir. 
Bunun üzerine alman mürettebat, ge
milerini batırmıılardır. İngiliz harp 
gemileri, bu mürettebatı toplayıp al
mışlar<iır. 

Bir İngiliz cle•troyeri bath 
Londra, 14 a.a - Bir ingiliz muh

biri, bir mayna çarparak batmı§tır. 
Mürettebatının büyük bir kıanı, ro -
morkörler ve mayn tarak gemileri ta
rafından toplanıp alınmıştır. 

Bir kiti ölmüı. 6 kiti kaybolmuı
tur. 15 yaralı vardır. 70 kişi kurtarıl
mıştır. 

Harbin başından beri İngiliz bah
ri yesinin kaybettiği ilk deıtroyerdir. 

Muhribin batmış olduğu mahalden 
pek uzak olnuyan bir mevkide infi -
Jakten bir saat •onra bir geminin bir 
mayn gönnüı oldufu haber verilmek
tedir . 

Muhribin ingiliz sahillerine çık -
mış olan mürettebatı, derhal hussi o
tomobiller ve hasta otomobilleri ile 
şehirlere sevkedilmiılerdir. Bunlar
dan bazıları acilen hastanelere naklo
lunmuşlardır. 

City ol Flint'in Amerika'ya 
dönme•İ için .•• 

Vaşington, 14 a.a. -City of filind 
in Birleşik Amerikaya avdetine mani 
olmamaları irin alman harp gemileri
ne emir verildiğini, alman hükümeti 
tarafından, Berlindeki Amerikan mas 
lahatgüzarı Kuke tebliğ edildiği hü
kümet tarafından bildirilmektedir. 

Bir Norveç gemisi batırıldı 

Alman mahafili İngiltere ve Fran
sanın şartlarından fevıkalade kızgın • 
dır. Bilhassa Avusturya, Çekoslovak
ya ve Polonyanın tekrar tesisini esas
lı bir şart olarak ileri süren fransız 
cevabı infial uyandırmıştır. 

KÜ(ÜK Dl~ HABERLER 
XLondra, - Çemberleyn'in sıhi vaziye

ti iyileımektedir. Bu sabah toplanan ka • 
bine içtimaına riyaset etmiştir. 

Londra, 14 a.a. - Bir alman deniz
altısı tarafından ihtarsız batırılan bir 
Norveç petrol gemisinin müretteba -
tından 23 ü bir balıkçı kayığı tarafın. 
dan kurtarılmış ve /ngiltere'nin şimal 
limanlarından birine çıkarılmı~tır. 
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A N K A R A 

ÇARŞAMBA - 15.11.1939 
ı 2.30 Program ve memleket aa.t ayan 
12.35 Ajana ve meteoroloji haberı.ri. 
12.50 Türk müriği: (Pi.) 
13.30-14.00 Müzik (Küçük Orkeeva • 

Şef: Necip Atkın): 
1 - Frcderiksen - GroenlMMI •· 

iti. 
2 - Dclibec - Menba - Balet ..._ 

ti. 
3 - Zikoff - Romanealı:a (Fan -

tezi). 
4- Beccc - İtalyan ıuiti, No: 1. 

18.00 Program 
18.05 Memleket aaat ayan, ajans " 

meteoroloji haberleri. 
18.25 Türk müziti (Fasıl heyeti) 
19.25 Konupna (Dıı politika hidiee • 

leri.) 
19.40 Türle miziğt ı 

Çalanlar: Vecihe, P'Dire Pw -
1a11, Refik Ferun, c.e.dct Çat· 
la. 
1-Okuyan: Radife Ert..ı ı 

1 - Lemi - Hicaz prlo • Sorul· 
maaın bana yuim. 

2 - Tanburi Cemil - Hicaz f&l' -
lu - Hep sayei vaslında &ö • 
nü!. 

3 - Şevki boy - Hicu pcln - Pl
rakmla zalim. 

4 - - Hic.a:ı türkü - Elt 
gözlerine kurban ol<luğum. 

2 - Okuyan: Ne<:mi Rıza Ahı .. 
kan : 
1 - İamail Hakkı Bey - Ruz 

yürük semai - Glilıende yi
ne ahu emn eyledi bülbül. 

2 - Lomi - Rast şar.kı - Y oknıu 
cana. 

3 - Ali Rifat Bey - Rast f<ll'kı -
Anlatayım. halimi dildara 

4- Dede - Rast prkı - Yine bir 
gülnihal. 

5 - Rac t saz semai ıri. 
20.20 TEMSiL: (Aile d09'tu - Yazan 

Ekrem Refit). 
20.50 Konu~ (Haftalık ıx-t.a kutw-

su.) 
21.10 Müzik (Riyaseti Cümhur :&,n. 

dosu - Şef: İhean Kilnçer) : 
1 - J. Fucik - Marş. 
2 - F. Suppe -Hafif süvari 1 • 

vertürü. 
3-A. Glazounov - Xonaoc valsı 
4 - Saint - Saen• - Sekizinci 

Henry opcraaından : 
a) Afi retlerin girıişi; 
b) İalı:oçyalı sevdası; 
c) Çigan dansı ; 
d) Final. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans ha • 
berleri, ziraat, esham - Tahvilat, 
kambiyo • nukut bor&a.sı (fiyat) 

22.20 Serbest saat. 
22.30 Müzik (Opera aryaları - Pi.) 
22.55 Müzik (Cazband - PI.) 
23.25-23.30 Yarınki program ve k~ 

nış. 

B. Litvinof yeni bir 
işe tayin edilmiş 

Londra, 14 a.a. - News Chroıılcle 
gazetesi, aovyct ittihadı eski hariciye 
nazırı Litvinof'un komünist partiıi 
merkezi icra komitesi ecnebi iatihba • 
rat bürosu §efliğine tayin edildiğini 
yazmaktadır. Litvinof'un Moskova'da
ki Marxengels enıtitüsü direktörfü • 
ğüne tayin ~dildiği riyaveti de dolat
maktadır. 

İstanbul, 14 (Telefonla) - Bayram 
tl'ıünasebetiyle Fenerbahçe Beşikta~ 
arasında tertip olunan dostluk maçı 
huıun Betiktat stadında 6000 den faz. 
la bir seyirci kütlesi önünde yapıl -
dı. 

Kaunas, 14 a.a. - 10 ilkteşrin 

Sovyet - Litvanya yardımlaşma pak 
tında derpiş edildiği üzere sovyet 
kıtalarının Litvanyaya girişi bugün 
başlamıştır. 

İngiliz sahillerinin şimali şarkisi ü
zerinde çok yüksekten uçan tayyare· 
ler müşahade edilmiştir. Ayni zaman
da silah sesleri duyulmuştur. Balık· 
çılar tayyareleri gördüklerini ve fa -
kat çok süratle uçutuklarından milli
yetlerini tesbit edemediklerini söyle -
mişlerdir. 

X Kalkütta, - Cumadanberi 10.000 çu
val işçisi grev yapmaktadır. Bugün bu sa
yı 12,000 e çıkmıştır. Greveller ücretlerin 
arttırılmaıını istiyorlar. 

X.Madrid, - Bir i~iliz ticaret eheyeti 
buraya gelmiıtir. 

Bunların söylediğine göre 30 saat 
bir kayık içinde kalmışlardır. Bir tah-
lisiye gemisi, mürettebattan diğer 17 _., Bugün 
sini taşıyan ikinci bir kayığı aramışaa : 
da bulamamıştır. _ LJ l LJ S 

1111111111111111111111111" -Sinemasında i . Çok heyecanlı anlardan sonra bi -
rınci devre 3-0 Beıikta, lehine bitti. 
İlcinci devrede fenerliler iki sayı ya
PabiJdiler ve neticede maç Beşikta -
Sın 3-2 galibiyetiyle neticelendi. 

Ufak bir yelkenli ile 
Napoli'den Nevyork'a 

. ~Otna. 14 a.a. - Messagero gazete · 
11

• Brooklyn'den istihbar ediyor : 
Aslen italyalı olup Amerika tabii . 

~~tinde bulunan Martinucci, yelkenli 
ı_r landalla geçen haziran ayının ü -

Slinde ltalya'daki akrabasını ziyaret 
et~k üzere Nevyork'dan hareket et
rtııı idi. Mumaileyh, bu seyahatini ik
~l e~tikten sonra 1 eylül tarihinde 
h rtıcrıka'ya dönmek üzere Napoli'den 
rn areket etmiı ve avdet seyahatini de 
~ llYaffakiyetle ikmal ederek bu sabah 
rxı:0olı:Iyn'e vasıl olmuştur. Kendisi li
d ilet. avdetine intizar eden bir çok 
OStları tarafından karşılanmıştır. 

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

Topçu müfrezeleri Litvanyanın ce 
nubunda bulunan Alytus'a gelmişler· 
dir. Bu şehre, ileride dört binden dört 
bin bet yüze kadar rus askeri gelecek 
ve garnizon halinde kalacaktır. 

Kaunas civarında Gaizunai'ye der
hal motörlü ve süvari kıtaatı gelecek· 
tir. 

Asıl büyük kuvet ki mevcudu bir 
fırkalıktır, Vilno civarında Vilecke -
Novo'da duracaktır. 

Litvanya'ya gelecek olan aovyet ku 
vetlerinin mecmuu yirmi bini aşmıya
caktır. 

Mf n ··~·ta yaralananlardan 
biri hastahanede öldü 

Alman tayyareleri Pari•' e 
beyanname attılar 

Paris, 14 a.a. - 7 teşrinisanide Pa· 
ris mıntakasına Molotov'un nutkunu 
hamil beyannameler atan tayyarenin 
bir alman tayyaresi olduğu anlaşıl -

XRiga, - Ecnebilerin Letonyanm ban 
mmtakalannda ikamet etmeleri memnui -
yeti, Kuldinga ve Aipute tehir ve kasaba
larına teımil edilmiıtir. Memnuiyet, tabi
iyetleri bulunmıyan ethasa oamildir. 

XLondra, - Petrolün t-kesi yahut 
takriben 4.5 litresi 20 pensten 21 pe!l.6e 
yükselmiıtir. 15 senedenberi petrolün en 

mıştır. pahalı fiyatı budur. 
O zaman tayyare çok yüksekten uç- X Londra, - Lancaahire ve Che&hine 

tuğu için milliyeti seçilememitti. Fa- maden iıçileri ve patronları mümessilleri, 
Mançeıterde toplannuılar ve harp esna

kat beyannameleri ihtiva eden çelik sında ve harpten sonra altı ay müddetle 
kap parçaları bulunmuş ve bu suretle grev yapılmamasını kararlaıtırmıılardır. 
b ~ X Madrid, - İspanya ile Fransa ara • unların alman mamUlatından oldugu sındaki ticaret müzakereleri faaliyetle de-
görülmüştür. vanı etmektedir. 

I ·1 · l • B l • L X Brüksel, - Belçika Kongo11mda Ma-ngı ı.z tayyare erı e çıRa taodide klin olup içinde ısoo kilogram 
üzerinde dinamit bulunan bir baruthane malum ol-

Brüksel, 14 a .a. _ Bugün üç ingi- nuyan bir sebepten dolayı bir infilak vu -
kua gelmiıtir. Şehirde vukua ıelen haaa. 

!iz tayyaresi fransız hududu civarın· rat mühimdir. 
da Belçika topraklarından uçmuştur. X Floransa, - Prens ve prenses Aga -
Tayyarelerden biri Belr.ika toprak - han, buaaya gelmiılerdir. Bir kaç gün ka-

~ lacaklardır. 
larında Coaydeye diğeri La Panneye X Ncvyork, - Fritz Kuhn davasının 

Münih, 14 a.a. - Geçen suykasttt'. ve üçüncüsü de hemen hudut üzerine üçlincü celsesinde, iddia makamr, casusla-
k · · · rının skandalı ile .dolu hususi hayatları yaralananlardan Milnih mınta ası na- ınmıştır. hakkında, aiır ittihamları ihtiva eden yc-

zi şefi Sshmeidl öğleden sonra hasta· Belçika topraklarına bugün inen ni deliller ileri sürmüştür. 
nede ölmüıtür. Bu suretle mezkOr 1 ingiliz tayyarecileri fransız toprak - XRigıı, - Memleketle!'.ine rönderilmek-

.. 1 · k. k 1 · · ·1 h k tt"k t eolan 700 almanı hamı! bulunan Brake suykastte olen erın sayısı se ıze çı I ar~n~ ınıyor zannı ı e are et e ı • , vapuru, Gotcnhafcne gitmek üzere Lcic-
mıştır. lerını söylemi§lerdir. pajadan hareket etmiıtir. 

Vilno yahridileri 
Rusyay a kaçıyorlar 

Kaunat, 14 a.a. - Vilno'daki yahu
dilerin Rusya'ya muhacereti bir akın 
halini aldığından ve ilkteşrin sonunda 
bir kaç bine çıktığından ruslar 12 teı
rinisanide hududu kapamııtardır. 

Sovyet elçiliği bugün neşrettiği bir 
tebliğde yahudi muhacirlerin Rusya
ya girmek için yapacakları taleplerin 
şimdilik kabul edilmiyeceğini bildir
miştir. 

Molotof ilkbaharda T okyo'ya 
gidecekmit 

Roma, 14 a.a. - Gozetelerin öğren

---------
------= Türkçe Sözlü ve sazh -

~Zeynebi m ... j 
iZeynebim ... ! 
E Büyiik b1r aık macera.ar n :E -: muhtetem harp aahnelerini ih- : -: tiva eden bu filmin her parç&M -
E türk aazı ve arap rakslariyle E 
: aüslenmiıtir : - -E Aynı programda: : 
: Son dünya havadisleri ...,. E 
: renkli Miki : 
:E Seanslar: 14,30 - 16,30 - 18,30 E 

diğine göre Moskovada, rua - japon -=---------------=
münasebetlerinin iyileımcsi ve hatta : Sabah ıo ucuz matinesinde : 
iki memleket arasında süratle bir -

ve 21 de E 

_ Miki ve iki film b: • .!.~:l 
mukarenet tesisi ve Molotofun ilk - : Arka Sokak • Ölüı. · · .ııi>_ İ 
baharda Tokyoya gitmesi bekleni - : 
yor. ;1111111111111111111111 TL. 2193 

-------. ... 

TÜRK ÇORAP. DEPOSU Saygı değer müşterilerinin bayramlarını 

Anafartalar caddesi Hanef apatmanı ôlh 
kutlar. 

Tel 3527. 
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§ Türkiye Cümhuriyeti -
~ ZİRAAT BANKASI ------------------E::lfl! ~ 
§\ ------

-----------

Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

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

------------------------------
---h= 
-------·------

-·------------- -
§ Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında § 
E en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile a:.ağı- § 
E daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: 
E 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira := - -= 4 ,, 500 " 2.000 u = = 4 .. 250 .. 1.000 .. :...: - --= 40 .. 100 4.000 -- ,, ., -= 100 .. 50 ., 5.000 .. = = 120 .. 40 .. 4.800 .. = - -= 160 .. 20 .. 3.200 .. -
E Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birincikanun, 1 Mart ve ;:: = 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir. =: 
§ DlKKA T: Hesaplanndaki paralar bir sene içinde 50 Ji. § 
5 radan aşağı düımiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 := 
5 fulasiyle verilecektir. = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Her nevi bakkaliyeye ait ihtiyacınızı 

Memurlar Kooperatifi 
Mağazalarından tedarik etmeniz 

menfaatiniz icabıdır. 

Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hususi 

surette getirilmiştir~ 

Her şeyin en 
En 

• • • 
ıyısı, 

tazesi 
Ve en ucuzu 

Merkez mağazası Tel. 1427. Yenitehir mağazası Tel. 1864 
Bahçeli evler mağazası 3485/43 Hamam önü 

mağazası Tel. 1974 

Siparişler evlere gönderilir. 
, 

ı• 

, ............................• 
! Çiçel' ve Nebatat i 
• •• • • • MUESSESESI • • • • i SABUNCAKIS i 
• Tarihi tesisi: 1874 • 
: Merkezi: İstanbul - Beyoğlu istiklal Caddesi No: 30 : 
Ci) Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 • 
fO Park, bahçe pl8.nları tanzim ve tarh işleri deruhte olu- e 
O nur. Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kıt nebat- e 
e ları ve en taze ç;m ve çiçek tohumları bulunur ve sipariıler e 
• kabul edilir. e 
• Her cins Felemenk çiçek ıoğa·nlan • - ... 
•••••••••o•e~•~•a••••••••••••• 

Al<MAN 
Pasta Salonu 

Utku sokak No. 9. Tel: 1118 

Mallarının temizliği, nefaseti ve 
müşterilerini memnun etmekle 
töhret kazanmıştır. Bozalarımı.z 

bilhassa enfestir. 

SARK 
-a 

Kundura mağazası 

Tahtakale Caddesi No. 12 

Mağazamızın yeni çeşitlerini arzeyler 
Saygı değer Müşterilerinin 

Bayramını kutlar. 

Cümhuriyet Merkez Bankasının 11 2. ci teşrin 1939 vazi}·e 

AKTİF 
Kasa: 

Lira 
PASiF: 

Lira 

L. 
15.000~~ 

Altın: Safi kilogram '\ 15.500,302 

Ura 
21.8Q2,414,36 
15.493.557,50 
~.471:_:746,72._ 

Sermaye : 

ihtiyat akçesi 

Adi ve fevkallde 
Hususi 

Banknot 
Ufaklık 

Dahildeki Muhabirler : · 
Altın: Safi kilogram 
Türk lirası 

Hariçteki Muhabirler : 

678,111 Ç>~~ .8flli Rt 
335.140,01 

38.767.718,65 

1.288.956,82 Tedavüldeki Banknotlar : 

4.217.134,25 
6.000.000,- 10.217.13 

Altın ıafi kilogram : 10.010,219 14.080.216,% 
.25.370,29 

Deruhte edilen evrakı nakdiye 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev

fikan hazine tarafından vaki tediyat 

158.748.563,-

17 .307.666,-
Altına tahvili kabil serbest dovı.ı:l~t 
D i ğer dövizler ve borçlu kliring 
bakiyeleri : 

Hazine Tahvilleri : 
Deruhte edi evrakı nakdiye kar$tlığı 
Kanunun 6-8 inci maddelerine tev
fikan hazine tarahndan vaki tedıyat 

Senedat Clizdanı : 
Tıcari senetler 

4.049.486,SO - - -

1S8.748.563,

_!Z:307 .666,-=._ 

2()7 .062.635,37 

18.l 55.073,25 

141.440.897 .-

207.062.635,37 

Deruhte edl. evrakı nakdiye bakiyesi 
Karşrlığr tamamen altın olarak ilave
ten tedavüle vuedilen 
Reeskont mukabili ilaveten tedavüle 
vazedilen 

Türk Lirası Mevduatı : 

Döviz T aahhüdatı : 

141.4'4-0.897,-

17.000.000,-

138.000,000,-
295 440 '!97 

3~.987.056 

E.~hanı ve 1 ahvilat Cü,.danı : 
(Deruhte edilen evrakı nak.diyenin 

A - )kaısılıti;ı Esham ve Tahvilit (İtı
(bari kıymetle) 47.SS7.964,97 

- 7.566.547,68 -
55.154.512,65 

Altına tahvili kabil dövizler 
Diğer dövizler ve alacaklı kliring 
bakiyeled 

Muhtelif : 

2.742,17 

•41. 155.433,35 
41.158 175., 

102.616.638 

B - Serbest esharr ve tahvil4t 

Avanslm : 
Hazıneye krsa vadeli avans 
Altın ve döviz üzerine 
Tahvilat üzerine 

Hissedarlar 
Muhtelif : 

Nazarı dikkate 
Ucuz Elektrik malzemesi 
almak isteyen!ere müjde 

Sene sonu müna~ebetiyle 
elektrik i~ini bırakmak iste
diğimden fiyatlarımızı indir
dik. Malzemeye ihtiyacı O· 

lanlarm mağazamızdan fiyat 
almaları menfaatleri iktiza
sındandır. 

ŞÜKRÜ ATILGAN 

Elektrik Mağazası 

Anafartalar caddesi No: 29 

Tel: 2328 

M. Nedim . 
lrengün 

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

Yeni Hal No. 1-59, Tel: 2246 

Niyazi Kırımman 

ve M. Nedim 1 rengün 
HIRDAVAT TEClM EVl 

Anafartalar caddesi 93 
Ankara· Telefon: 1973 

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

ocakları, berber levazımı. 

Şehzadebaıı Şekercisi 

Osman Nuri 
Bankalar caddesi. Ti: 3277 

Nefasetiyle maruf her nevi 
§eker ve şekerlemelerini 
muhterem mÜ§terilerine arz
eeder ve bayramlarını kutlar. 

P. P. ASLANGÜL 
Saygı değer mÜ§terilerinin 

bayramlarını kutlar 

Ankara kuyumcusu 
M. Zakir EKN 1 
Saygı değer mütterilerinin 

bayramlarmı kutlar 

8.377.000,-
7.776,97 

-1:!!37 .371,4!_ 

Yekun 

16,222.148,45 

4.500.000,-

17.827 .960,02 

500.419.902.21- Yakun : _ 500.41D.'3 

1 Temmuz 1938 tarihinden itiharf"n : lskonto haddi o/o4 Altın üzerine avans o/0 3 

y 1 z 
TİCARET EVİ M. BİLMAN 

Bilumum elektrik, radyo, telefon, avize, bisiklet, motosiklet ve 
malzet?elerini en ucuz fiyatlarla tedarik edebilirsiniz. Telf: 1847 

Yusuf Esendemir 

Ve oğullara 

' Ankara Analartalar No. 105 

Bisiklet, Motosiklet, Süt Makineleri, 
3illiiriye, Porselen ve Çinko Mağazası 

Telefon: 2454 

Tesis Tarihi 1900 Sayın mütterilerinin bayramlarrnı kutlar. 

Otomobil sahiplerine müjde 
Her nevi otomobil parçaları ve yay çelikleri fiatlarında 

mühim miktarda tenzilat yapılmııtır. 
Sayın müıterilerimizin istif ad el eri için bir defa dükanı

mıza uğramaları kafidir. 
Soğukkuyu Fabrika So. No: 23 

Bulgaryalı Ahmet Volkan Ankara 

LİBRERİ HA~ET 
Haıet Kitapevi 

ANKARA ŞUBESi 

21, BANKALAR CADDESİ 

Yazı Çoğaltma Makineleri ~ 

Her lisandan kitaplar 
Dünyanın bertarafında neşredile 

gazeteler ve mecmualar için 
abone kaydolunur. 

Kırtasiye ve mektep levazımı 
Remington yazı makineleri 

Gestetner 

Yazı Çoğaltma Makineleri 

Milner 
çelik para kasaları 

Remington 
Madas 

Triumphator 
Hesap makineleri 

Eversharp 
Yazı masa kalemleri 

Şevket Bakkaliyesi 
Yeni Halde 

Sayın Müşterilerinin Bayramım 
kutlar. 

111111111111111111111111111111111111111111 - -- -~ Fethi Akyiğit E BEGEN 1 ....... """." .......... " "" 
l Halit Galip - -- -E Kırtasiye ve Cilt Evi E 

: ikinci Anafartalar No. 5 : 

Tuhafiye mağazası 

Çocuk Sarayı N o. 2 

Kışlık çeşitlerinin geldiğini 
ar.zeder. Saygı değer müşte

rilerin bayramım kutlar 

ı Çıngıllı oğulları - -E Kırtasiye ve mektep ki- E 
E taplarınızı ucuzca temin e- E 
: debilirsiniz. Cilthanemiz bol : 
E desenli bez ve maroken cilt- E § leri büyük bir nefasetle ya- E ............................................ .,_,,, ............................... .,_,,, ................ ,_ 
E par. : _. .... , ........................................................................ _ ................................ . 
iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

Eski emektarınız 

"~apkau Selim $eno<ak,, 
Çocuk Sarayı caddesi No: 72 

Asker, subay ve okul şapka evi 

Terzi 

Fahri Gürkan 

ı 
Çocuk Sarayı No. 35 

Saygı değer mi1şte:-ilerinin 
bayramını candan kutlar l ........................................................ 

sayın müıterilerine bayramını ------------
kutlar. 

EGEBİRLiGi 
T1CARETEV1 

Muhterem vatandaşların 
bayramını kutlar 

Elmadağ Gazozu 
Halkımızın daima tercih ettiği 

latif, güzel ve sıhhi bir gazozdur. 
Merkezi: Anaf artalar Uçanlar 

sokak Ateı hanı altında 

Şubeleri: 
Polatlı Hükümet caddeıi 
lzmir Yem it çarını No: 4 7 

Güneş mağazası 

Çocuk Sarayı Caddesi 
Yeni çe1itlerinin geldiğini 

arzeyler, saygı değer müıte
rilerinin bayramını kutlar. 

Şen kasap 

Mehmet ERSİN 
Meırutiyet caddesi 

Mü§terilerinin bayramlarını kutlar 

Çorlu Pazarı 
Rahmi Bahar 

Çocuk Sarayı caddesi 
Müıterilerinin bayramını candan 

kutlar 

Demir ve biliımum inşaat 
malzemesi. 

Sanayicaddesi40. Tel.3870 ....................................................... 
Yıldır1m Bakkaliyesi 

lsmail Ertan 

Yeni Hal No: 63 

Muhterem Müşterilerinin Bayramını 
tebrik eder. 

İsmail ERTAN 
Ba~kaliye li<arethanesi 

Yeni Hal No: 63 
Sayın müşterilerinin bayramın•· 

kutlar 

Kuyumcu Zeynel 
ve kardeıi 

Muhterem müşterilerinin 
bayramını tebrik eder 

Halil Mormana 
Cam, ayna ve kornİ§ 

t:carethaneai 
Anafartalar caddesi N o: 117 

Sayın mÜ§terileri·nin bayramları" 
nı kutlar 
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1940 Radyoları her sene olduğu gibi 
bu sene gene birinciliği kazandı 

.::!1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111!:. 
::::: -- -E: Sıhatınızı, ömrünüzün uzunluğunu, neşenizi temin için :E 
::: Mutlaka ilmin ve tabiatın göıterdiği yollardan istifade ederek -:::: . = 1 Meram meyve evınin ~ 
~ Bol seçme ve her yerden ucuz ~ 
== == 5: Kuru ve yaş meyvalannı := - -- -§ TAZE MEYVE SULARINI ~ - -- -5 Sufle ve meyva ezmelerini, dondurmalı meyvalarını, kestane := 
5 ıekerlerini, meyva pasta, tart ve tarteletlerini, = 
E5 Krem f&Jltİilİ tatlılarını ve ıaire ıaireyi yiyiniz ve içiniz _ 
E5 Ancak bu suretle midenizi ağır hazım yüklerinden, barsaklarınızı = 
5 hareketsizlikten, vücudunuzu vitaminsizlikten ve keselerinizi şim := 
E: diye kadar bir yıkım olan meyva masrafından koruyabilirsiniz. = 
E: Mağazalarımı ziyaret ediniz, malları görünüz, hükmü = 
::: kendiniz veriniz = :::: ~ ::::: Evlere ıipariı kabul olunur ve derhal gönderilir. = 
~ MERAM MEYVA EVİ Atatürk bulvarı 31/ 33 Yenişehir E: 
:::: Tel. 3130 = 
~ = 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

•••••••••••••••••••••••••••••• - . 
: Sayın müfterilerimizin bayramlarını kutlarız : 

: Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi : 

• • : Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketi • . ~ •••••••••••••••••••••••••••••• 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 

ZEiSS 
Zeiss Punktal Camları 
Zeiss Perivist Çerçeveleri 
Zeiss Dürbünleri aatıt yeri 
Alpira Çerçeveleri 

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

~······•••••••••••••••••••••r••••••••••!:,I 

1 BAŞAR il 
~ -
~ -
~ -
~ Elbise Deposu ~ 
~ -
§ Sayın müşterilerinin bay- § 
=: tamlarını kutlar ve en yeni : 
~ çesitlerini sunar. : 
~~~ıııııııııııııııııti=' 

l<asa p İhsan 
S Dikmen Caddesi 
ayın rnüşter;lerinin bayıdllllarını 

kutlar 

Adnan Taylan 
Yeni Türk Hırdavat 

Mağazası 

Anafartalar caddesi (Karaoğlan) 

No: 71 Ankara • Telefon: 1966 

Yusuf Öxöx 
TUHAFİYE MACAZASI 

Çocuk Sarayı caddesi 
Müşterilerinin bayramını kutlar 

Şekerci Ali Uzun 
Her çeşit teker ve şekerlemeci 

A-nafartalar caddesi No. 86 

Tel: 3620 

ANKARA 
Sayın Müşterilerine Saygılarını 

sunar. 

ALTIN ÇİZME 

-----------
KURU KAHVECİ 

İbrahim Melek 
Muhterem mÜ!jterilerinin bayra
mını kutlar ve saygılarını sunar 

ı.-.-.. .......... ----.......... - .............. 

..................................................... 

' ~~~~~lb~M~:.:S t 
1 

Belediye karııaında No: 2-3 
Sabık Harp Akademisi Ali Halim Doyran 
Usta başısı İLYAS 

Atatürk bulvan Her nevi hazır ve ısmarlama ------------ ı elbise, mütenevvi çeş.itleri~ 
i mizi muhakkak görünüz. 

~i nazi =-........ -.. -... -.. -.. -........ -.. -... -.. -.. -... -.. -............. -.. -... -.. . 
Yeni şapka modellerinin u·· ç E R 

geldiğini arzeder, saygı de-
ğer müşterilerinin bayramı

nı kutlar 

Hilôl bakkaliyesi 
ATATORK BULVARI 

Müşterilerinin bayramını kutlar 

Köseleci Abdütkadir Ağdukcan 
Tahtakale caddesi No: 50 

Müşterilerinin bayramını kutlar 

Sebzeci Faik ERSİN 
Meşrutiyet caddesi No: 13 

Müşterilerinin bayramını candan 
kutlar 

Hamdi ALMAÇ 
Atatürk bulvarı No :2 

Müşterilerinin bayramını kutlar 

Kanaat bakkaliyesi • Muharrem 

Selvi 

Atatürk bulvarı No: 17 
Müşterilerinin bayramını kutlar 

İbrahim ERLER 
TUHAFİYE MAÖAZASI 

Sayın müşterilerinin bayramını 

kutlar 

Mehmet Ali 

ERKUT 
Tuhafiye ticarethanesi 

Adliye Sarayı kartısı No: 28 
Saygı değer müıterilerinin bay· 

ramlannı kutlar. 

Manifatura mağazası 
Saygı değer müıterilerinin bay
ramlarını sıhat ve saadet içinde 

i?'eçirmelerini diler 

Anafartalar Hanef apartman. 
Tel : 3503 

...... 111111111 ... 111111111111''11 .... '" ............. " 

Gönül - Güzel 
• 

lzmir rakllar1 
Bayramınızı kutlar aevgi ve 

aaygdarmı sunar 

Fuat Arı 
Dayı bey f abrikaıı sahibi 

Vahit Mevlut 
Kasap 

Koyunpazarı caddesi 29 
Müıterilerinin bayramını kutlar 

VEHBİ ALMAÇ 

Büyük Türk Paxar1 

Tuhafiye mağazası 

Anafartalar caddesi No. 118 
Daima memnun ettiği müşterilerinin 

bayramlarını tebrik eder 

Köklü bakkaliyesi 
Yeni Halde İbrahim Köklü 

Saygı değer müşterilerinin bayramını 
kutlar 

.. 

• 

T. IS BANKASI 
.:> 

1940 Küçük cari hesaplar . 
İKRAMİYE PLANI 

Keşideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkinciteşrin 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbaraszz hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
',_raya dahil edileceklerdir 

................ 1940 i KRAMiYELERT 
1 Adet 2000 Liralık = 2000. - Lira 
3 il 1000 il = 3000. - il 

6 il 500 il = 3000. - il 

12 
" 

250 il = 3000. - il 

40 il 100 il = 4000. -
" 75 il 50 il = 3750. - il 

210 
" 25 il = 5250. -

i ........ ' ....................... 11 .......... '111 ....... ' ........................ " 
Türkiye lı Bankcuına para yatırmakla yalnız para birik

tirmİf olmaz, aynı zamanda taliinizi de denemİf olursunuz. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -
EMLAK VE EYTAM BANKASI ~ 

-
---- -

MERKEZİ : ANKARA § ----- -- -:E ŞUBELERi - ISTANBUL, lZMlR 1= = :AJANLARI: BURSA - lZMlT - ADANA - ·------:E ESKlŞEHlR - ZONGULDAK --------
§ Yapılacak ve yapısına ba.tlanmıt meskenler için vatan
§ daılara mümkün ola·n kolaylıkla yardım eder 

- -------
---- Mevcut gayri menkuller karşılığında -- ------
-- ikraxat yapar ---- --------------

-:E • Faiz senede o/0 81/2 dur. -= Ayrıca komisyon almaz = Ekspertiz ücreti (1.000) liraya kadar -= istekler için 1, fazlası için 2 liradır. - --c ---
§ Gayrimenkul ipoteği ve esham ve tahvilat rehni kar~ılığın. =: da Banka muameleleri yapar. - -------- Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 

'=illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 

Demirvetahta fabrikalarıT.A. S. Ti. ..,, 

Şirketimiz bilhaaaa ZiraatBankası ve Etibank'la Türk 
Ticaret Bankasının i§tirakiyle kurulmu§tur. 

ADAPAZARl'ndaki FABRİKAMIZ: Dökümhane, maran
gozhane, demirhane ve atelyeden mürekkep olduğuna göre bü
yük ve küçük bütün demir ve tahta İ§lerini tam bir muvaffalci
yetle ba§anr. Kerestekurutma hususunda mütehassıatır. Bu 
mevzular Üzerindeki her türlü ihtiyaçlarınız için: D E T A : 
DEMiR VE TAHTA F ABRIKALARI T. A. Ş. Adapazar Mer
kezi ANKARA Yenişehir ARDA Apartmanı 3. No: tu dairede 
adreıine müracaat edebilirsiniz. Meınnun kalacaksınız ..• 

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

SAMI, POYRA, ETÜV, KAZMA, KÜREK, ve çefitli ZiRAAT 
ALETLERİ ile kolay yanar, ucuz az maıraflı mütenevvi boylar
da SOBAiar imal etmektedir. 
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-6- KIZILAY 

~ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııl!::. - ----- -- -- -- --§ Türkiyemizin medarı iftiharı olan muazzam Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının istihsal § = ettiği dayanıklı =: - -----------------
----------------------------

Kok Kömürleri 
Ankara, ve bütün Anadolu ıehirlerine ..,vklyat yapılmak üzere muhterem müıterilerlmizin 

emirlerıno i.midedir, 

Sorgulara süratle cevap verilir. 

-------------------------------------------
§ Sahil şehirJ~,.imize denizden ıevkiyat yapmak için ZONGULDAK, KiLiMLi, ve FiL- § -§ l'OSTA &to~~•""'" vardır. Fiat Karabükte vagonda teılim tonu 18.50 !hadır. ----- -- ---- -- --- -- -- ----- VEHBi KOÇ TiCARET EVi -------------------- ----

Ulus Meydanı, Ankara, 1 .,!graf adresi: K O Ç , A N KARA. Telefon: Ankara 3450 § -------------- ------ -§ KARA BOK KOKUNU en iyi yakan Zümrezade Fabrikaıının Halk ve Zonguldak = 
§ tipi her boy S O B A 'lan ile Belçikanın Kon tinantal marka her renkte S O B A'lan her =: -- ----=: zaman mü~terilerimizin emirlerine amadedir --- -- -- -----------

Koç Ticaret T. A. Ş. Mağazaları, ULUS meydanı Ankara ----------- ---- -- -- -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

111111111111111111111111111111111111111111 - -- -• --7777777--7777---7 -7777777777- .. av NV NJJV V %K 
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AZ PARA-iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TER5ENiZ 
~ R~I(~· 
KUMASLARINI 

YERLiMALtAR PAZARLARIHoAHAllNTZ 
~ TÜRK ~ - ----g Güven Tuhafiye ~ 

ETİ BA K --
Merkezi - ANKARA 

- - lııııiiıı ............................................................................ ~ - -- .., - ı;. = magazarı = Sermayesi 20.000.000 Türk Lirası - - ~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-
= Koyunpazan No. SS El •---------11 El Çile yün, lacivert ve diğer renk - :E Kömür - Krom Cevheri - Bakır - Kükürt - Demir 

Cevheri - Linyit Kömürleri ve alelumum miden iıtihıal 
ve ıatış işleriyle ittigal eder. 

S lcrini tamamladığını arzcdcr, E 
: Saygı değer Mü1terllerinin :E 
: bayramını kutlar. : - -

---------·------------ iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi 

ZAMAN 
Manifatura mağazası : Adliye 

karşısı Tel: 3016 
Sayın mü9terilerinin bay • 

Ressam aranıyor 
Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel Di· 

rektörlüğünden : .:!Jl 111111111111111111111111111111111111111111111111111111 ili l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l!::. .ıı ı ı ı ı il 1111111111111111111111111111111 L. ramlanru kutlar, yeni ve 

~==_Husus"ı çay ve kahve şekerı·~=-= -===_ Ç'ıçek Şapka salonu~==_ mev•n:;lik kumaılarını tak- Enstitümüzün Resimhane Atölyesln"de çalıştırılmak üzere imtf.. 
-di•m•e-e•r·------· hanla ressam alınacaktır. isteklilerin bütün veaaikiyle F.nsti'lıü Ge-

lrürkiye ~eker fabrika(ari Anonim Sirkeli~ !Sabahat ve Ojenii ,------ nel Direktörlüğüne müracaatları ilan olunur. 

= = = ÇocukSarayıCaddeaiNo.31: Halı meraklılarına 
~ ç Q Y Ve k Q h Ve İÇİ n ~ § ~:j~:i::;~1::;8~ d!:~!i!~:- ~ Meşhur EOln Kemaliye HtR >. YOJ lLK G(lN(} 

=: :E terilerinin bayramını kutlar. :E FAİZl VE Rll..t 

~ 2,5 kiloluk kopah paketler içinde ~ ~111111 1111111111111111111 111111 11 11111~ halıllarını · P N' 
_ _ Adliye caddesi Genç Ağa 

--= Kare şekerler çıkarmıştır §_ Apartmanı No: 6 ve 7 de ~ 
- - KAZIM RÜŞTÜ'de - = bulacakaınu:. 
~Fabrika el değmeden, otomatik makinalarla~ AYTAÇ Telefon: 22_o_s __ -...ı 

~ paketlen'?n bu şekerlerde temizliğin bütün §§ - -- -:: şeaiti toplanmış bulunuyor § 
§ Haıkunıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye Şeker § 
=: Fabrikaları, ambalaj masraflarından da mühim feda.karlrk § 
§ yapmak suretiyle mutat fiyatlara kiloda ancak iki kurut 5 = zammctmiştir. =: = -- ---- -----An:mra'da Umumi Deposu : Memurlar -
~ Kooperatif ~irkeli ve $fıbeleridir. _ - -- -_ Heer bakkaldım bu ,ekerleri iıteneniz hem temizliğine =: 
:= hem tartuına emin olarak t edarik edebilirainiz. =: 
~lillllllilllllllllllllllllllllll l ll l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll(i=' 

h..-111111111 .......... .....,. ..... ,...... ..... .__ ......... llıllllllll.,._ .......... 

Halk Kırtasiye Tecim evi 
Anafartahr Caddesi No. 99 

ANI' ARA 

Kırtasiye, Alatr Hendesiye, Fotoğraf Levazımı 
Telefon: 3556 

Tuhafiye Mağazuı 

Yenltehlr Atatürk Bulvarı 
Karadeniz Apartmanı altında 

Sayın Mü1terilerinln Bayramını 
kutlar, Mevsimlik zengin çorap 
çeşltlerlnln gelmit olduğunu 

aueyler. 

TİRYAKİ!.. 
EHLi KEYFi KiM TAZE

LER? ... 
TiRYAKiNiN TAZE EL. 

DEN TAZE PiŞMiŞ, TAZE 
KAHVESi TAZELER. 
YENiŞEHiR ÇiFTLiK 
MAGAZASI KARŞISI 

TERZi 

Mithat Gürsay 
Daıima Ustün elbise yapar. 

M. T.A. Enı~tiiıii altında No; <l 

UG.RAK 
Tuhafiye mağazası 
Anafartal.ar caddeei No. 95 

Saygı değer Milşterilerinin 

Bayramlarını kutlar. 

Uğrak Bakkaliyesi 
Necati Bey Caddesi No. 62 

Ankara • Tel : 3939 

Rll!it TAMER 
Her nevi alaturka ve alafranga 

meze ve içkiler. 

Saygı değer müıterilerinin 
bayramlarını kutlar 

Gündoğdu 
Bakkaliye Ticarethaneııi 

Dikmen Caddemnde 
Sayın MUıtcrilerinin Bayramını 

,kutlar. 
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Bir köşenize beş, on para atarken birde bir 

MİLLİ PİYANGO 
Bileti atınız! 

Bu bilet sizin bir ICaç senede elde eciemiyeceğiniz parayı 

ayın 11 inde ve bir saniye içinde 

KAZANDIRABİLİR 

P. T. VE T. MODORLOCO 

8 ton grafit ahnacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden : 

1 - idare ihtiyacı için 8 ton grafit açık ekıiltmeye çıkanl
bıı!tır. 

·2 - Muhammen bedel (2640), muvakkat teminat (198) lira 
olup eksiltmesi, 11 birinci kanun 1939 pazartesi günü saat (16) 
A.nkara'da P. T. T. ummn müdürlük binaıındaki satın alma ko
hıisyonunda yapılacaktır. 

3 - istekliler, muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
lbektubiyle kanuni vesikalannı hamilen mezkur gün ve saatte o 
komisyona müracaat edeceklerdir. 

FLORYA SPOR 
Her cinı Spor eıyuı, T uha
fiye, hazır ve ısmarlama 
Kundura, Bavul, Çanta, Por
tatif karyola, ppka ve aire 

Kilo ile açık kolonyalar 
Anaf artalar caddesi No. 28 

Telefon: 3072 

ANKARA 

Sermayesi 300.000 T. L. 

Şark Merkez 
Ecza deposu 

Türk Anonim Şirketi 
Merkezi: Horaaanciyan Han • 

Sirkeci. Tel. lat. 52 Tagraf 
adresi: lat. Drogeri Şubeler: 

Ankara, Galata, Beyoğlu, 
Kadlköy. 

Tam çeşit, mükemmel anıba
laj, nakliyatta sUrat. 

Fiyatlarımız rekabet kabul et
mez derecede ehven olup mua
melltta intizam, ciddiyet ve te
diyatta göıterdiğimiz azamt tes
hilitı muhterem meslektaşlarımı
zın bir defa müracaat ederek an
lamaları menfaatleri iktizasıdır. 

En meşhur fabrikaların her 
çeıit tıbbt ve kimyevi mevaddı, 

ilatı ispenciyariye, kauçuk mal
zemesi, yerli ve Avrupa milstah· 
zaratı, ıtriyat, bilumum tuvalet 

malzemesi 

1 pekiş, Yün iş 
Sayın mü1terilerinin 
b,ayramım kutlar 

ÜLKÜ Giyimevi 
Bahaettin Eres 

İkinci Anafartalar Hınıf 
Apartmanı altında 

Saym Bayan mütterilerinin 
bayramını kutlar, bu müna
ıeebetle mevsimin en yeni ve 
etsiz İngiliz muıambalannı, 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
Eşsiz v.e Fantazi kumaşlarile rağbet kazanan 

İpekiş Yüniş 
mağazalarının yeni değişik desenlerin: 

mutlaka görünüz. 
Bankalar caddesi 

• ••••••••••••••••••••••••••••• 

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

ve garantili makinalardır 

Adliye Sarayı karşısı 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -
A K B A Kitapevi 

---------E: Ankara'da her dilden kitab, mecmua, kırtasiye ve gazetelerin satıı 
=:yeridir. Her dilden kitab, mecmua, kırtasiye aipariti kabul eder, abone 
E: kaydeder. lıtanbul gazete ve mecmualarının tevzi yeridir. 
E: Underwood yazı ve hesap makinelerinin, bütün dünyaca tanınmış 

~ 111111;,;;~~~1~~~7ı~~~;;;11;1~;;;1; 1;;;l~;;;;;;;i11111111 :ı ~ ;~;;~; l~~;;ıffi 
••••••••••••••••••••••••••••• • • : Balkan Bakkaliyesi • • 4 - Şartnameler, Ankara'da P. T. T. levazım, lstanbul'da P. 

't. T. levazım ayniyat ıubesi müdürlüklerinden bedelıiz olarak ve-
rilecektir. (5453) 15436 

..ıı1111111111111111111111111111111111111&. manto, rop ve Bayan ıapka- ! Hikmet Balkaner .............................. . - . . . 
: SU 1 Ş Ticaretevı : • • • Bilıınınm Elektrik. Sıhhi tes" at ve banyo malzemelerini • 
• bilhuıa (1500) saat dayanan LEUCJ ampullerini : 
e yalnız Suit'te bulabilirıiniz. e 
e Y enitehir Emciler cad. No. 23, Tel 3659. 1 ............................ ~ 
.::!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. 

~OSMANLI BANKASI i 
~ -i SERMAYESİ : ~ 
~ 10.000.000 İngiliz Lirası· s 
~ = iS Türkiye'nin bathca tehirlerinde bulunan § 
~ ŞUBELERiNDEN bqka = 
~ = iS P ARiS - MARSIL YA. - NIS - LONDRA :: 
~ MANÇESTER'de ve = 
~ -
~ MISIR - KIBRIS - IRAK - FiLiSTiN :: 
~ YUNANISTAN'da ŞUBELERi ile = 
~ YUGOSLAVYA, ROMA.NY A, SURiYE ES 
~ ve YUNANIST A.N' da ~ : 
s = § Müeuiıi bulunduğu Bankalar vardır. _ 
'!!O: -
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

;!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 
§ -~ = 1 Komple bir Kereste ~ 
§ = 
~ Ftıbrikası Makina ve takımları satıhktar § 
§ = 
§ b" = § 60 lık bir katarak 35 beygir kuvetinde ır motor = 
§ = 
s -§ • = 
~ Yuvarlak Transmisyon vesaıre.. . : 
§ ' = 
~Müracaat Telefon : 1130 ALI KARDAŞLAR§ 
s -
":iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırr:-
~, ............................................... . 

~ Bonmarşe 
1 

Anafartalar No. 37 
Muhterem müıterilerinin bay
....._. kutlar Ye mevıimin en 

Yeıai :rünlerinin seldiiini 
müjcleler 

YENİPAZAR 
.Bakkaliye Ye Müekirat 

Şükrü Toprak ve 

ıeriki • Yenihôl 
Sayın miifterilerinin bayram· 

lanm tııbrik eder. 

; Cilde berraklık, taravet, tuelik E larmı en ucuz fiyatla aatmak-
5 veren 5 ta olcluiunu aayıdariyle arz-

i BELLİS i _eyı_er. __ _ 
e Merkezi: Zafer Caddai No. 1/2 TL 1180 • e Şube.i: Yeniıehir Emelle!' caddeai No: 18 - 20 Tel: 2619. 

: Sayın mü~terilerinin Bayramını kutlar. - -- -- -: Kremleri kadın güzelliğinin : - -: bütün israrını taşır. : 
: • Umumi .atı9 Jiieii: !: = -
§ GENÇ TÜRK § 
- -'=;ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

KAMELYA 
MACAZASI 

Abdurrahman Kibar 

ve 
Oaman İsmet Koyuncu 

Her nevi tuhafiye, bavul kolonya 
ayakkabı ve şapka çefitleri 

bulunur. 

Anaf artalar caddesi No. 34 

ANKARA 

Telefon: 3072 

Foto Suat 
Saygı değer müfterilerimize 

Kadıköyilndeki atelyemiz Yenitchir 
Orduevi karfıaı No: 9 a 

nakledilmıittir. 

İstanbul Kuyumcusu 

MAHMUT SOR 
Eksper - Kuyumcu 

Saygı değer Müşteri ve 
dostlarının 

Bayramlarını kutlar, yeni ve 
müıteana çeıitleri geldiğini 

müjdeler 

Menekşe 
Manifatura Mağazası 

Maiazamrzm yeni ve zengin 

Ç•t;ıı~ an~er ve bu ~:~..ı ile aaym mütterilerinin 
baJl'UIUDI kutlar. 

Bütün yenilikleri 

ORTAÇ 
Giyim Evinde 

Bu 1abi1 irsin iz 

• • •••••••••••••••••••••••••••••• 
,:!11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 -------- SAKARYA ECZAHANESİ -----.. --..ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı&. = 

Ankara'nın en büyük Eczahanesidir. 

llôçlarınızı ve bu senenin Balık yağıni Ec-- - -- - -- - -
§ RE H BE R § § zahanemizden taze olarak bulabilirsiniz. - - -= = ~•1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -: Tuhafiye Ticarethanesi : ----------------1 
= =······························ : ikinci Anaf artalar caddeai : - -: Rehber apartmanı altmcla : - -- -: Sayın miqterilerinin bayranum : 
: kutlar, mevaimin en yeni ve : 
: zengin çeıitlerinin geldiiini : 
: arz eyler : - -':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

ilkbahar 
Manifatura Mağazası 

Sayın müıterilerinin bay
ramlannı kutlar 

••1111ıı111111111111111111111111111111111111111111111111 

Sabahat Pastahaınesi 

Tahir ve Cemal 
AtlJA caddesi No: 97 

Sayın müıterilerinin bayramını 
kutlar. 

Rıza Sevinç 
Billuriye Mağa:tMı 

ATATURK BULVARI 

Muhterem Mütterilerinin Bayramını 
kutlar. 

Çadırcılar Bonma11esi 
Hıfzı Çadırcıoğhı 
Atatürk Bulvan 

Sayın Müıtedlerin.in Bayramlarını 
kutlar. 

Oska mağazası 
ATATURK BULVARI 

Sayın MUıterilerinin B•Y,ramını 
· kutlar. · 

Ankarada Cihan Palas 
Bu isim altında Ankara'da Maarif Vekaleti karşısında yeniden inp edilen 

otel Avrupa memleketlerinde bile emsaline az tesadüf edilir bir tekilde mo
dem teıiaat ve tefk:il!tı ihtiva etmektedir. 

CiHAN PALAS OTELİ: Odaların ekaeriıi banyolu ve banyolar aon aia
tem hava milbeddlle tertibatını ve kalorifer, soğuk ve ııcak su, telefon &ibi 
gayet ~zel modern teıiaatı havidir. 

Fevkalade itlna ile her tilrlil konforu haiz olan her odanın mo6i1yeai ta -
mamen ve yeni &istem olarak dekoru türk sanayii nefise akademisi profe • 
sörlerinden Dekorasyon İsmail Oygar tarafından yapılmıştır. 
Servisi ecnebt bir kaç liaana aıina penonellerle otelcilikte beynelmilel bir 
töhreti haiz olan eaki Ankara Palas teırifat müdürü Bay Hayri Berker ta
rafından idare edilmektedir. 

CİHAN PALAS gazino ve lokantaıı: Gazinonun mutfak kısmında maki
nelepniı bir vaziyette ve aon derece modern teıiaat ve tetkilitı ihtiva et -
mekte olup idaresi Türkiyemizde lokantacılıktaki ehliyet ve töhretiyle te
mayüz etmiı olan maruf Turancı Bay Osman Sencer'e verilmiıtir. Serviste
ki intizam ve nezafet epizdir. 

CİHAN PALAS çamaıırhaneei: Aırımızın en ileri çamatır makina ci • 
hulariyle müeebhcz olup ıon derece temiz ve ııht ıekilde çamaıır yıkan • 
maktadır. 

Bu tesiaat Ankaramızın güzide halkının hizmetine amade olup her evin 
çamaıırını ayrı, temb, emniyetli ve ucuz olarak yıkamayı temin edecek ka
biliyettedir. 

CiHAN PALAS perükar salonu: Tanınmıı berberlerimizden Hakkı Öc."\I 
ustanın idareıindedir. En mUtkillpe.ent müıterilerini memnun edebilecek 
vaziyette ve Ankaranın en temiz perUkar salonudur. 

Otel, gazino, ve lokanta. çamaşırhane ve perükiir salonları için Cihc:.n 
Palas santralı 3430, 3431, 3432 numaralara telefon edilmelidir. 

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

Büyük mefruşat ve mobilya mağazası 
ktb.ra 2 inci Anafaıtalar No. 7 

.S.:ym müfterilerinin bayramını tebrik eder, 



HUVVET 
ERiA 

•• 

GUVEN 
Türk Anonim 

Sigor a Sosyetesi 
Sümer Bank, Emlak ve Eytam 

Bankaları Kurumu 
Yangın, Hayat, Nakliyat ve her türlü kaza sigortalan ' 

Merkezi: İstanbul Galata Sümer Bank binasında Telefon: 
44969. Ankara Mümessilliği: Kazım Rüştü. 

Adliye sarayı caddesi Gençağa apartmanı No. 6 ve 7 
Telefon : 2208 

Eski~ehir Belediye Reisliğinden : 
Bir buçuk dereceli Eskişehir kaplanlı suyunun Ankara' da satr§ı 

münhasıran Ankara'da Tahta!<ale Çelik el sokak No: (3) de ve 
telefon numarası (2249) Hasan Ku~u uhdesine ihale edilmiştir. 

Bu bayiden başka hiç kimse Ankara'da bu suyu satamıyacak
tır. Keyfiyet sayın ankaralıların bilgisine arz olunur. (5853) 

il s sn n var on ,.~o o s o rı n n s s s Pak9 o on• il 

DEVLET ZİRAAT İ~LETMELERİ KURUMU 

Çiftliklerinin nefis ve temiz süt, yağ 

1 

1 Ankara pasta salonu 
Tüze caddesi 

Saygı değer mütterilerinin 
bayramlarını kutlar 

YOMOTOV 
Uğurluoğlu 

Anafartalar Cad. No: 91 
inşaat malzemesine müteal

lik doğrama, kapı ve pencere 
kolları ve ispanyulların envaı 
çeıidi ve yağlı boyalar. Ucuz fi. 
yatla tedarik edebilirsiniz. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ ı·-........... -·· 
~ A N K A R A p A LA S ~ ı imren lokantas . = 1 Saygı değer müşterilerinin 

PAVIYON =ı 

Cüınartesi 18.11.1939 Akşamı L __ ~:.~~1.~'._kK~~: 
Fevkalade yeni program Sevim ma ı';azası 

- L Ü I' S Her Pazar - Şapka-Tuhafiye 
_ Yenişehir: Atatürk bulvarı No: 15 

~TH E DANSANT~,---....ı - -- -
~lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll~ 
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Eyüb Sabri Tunçer 
Adliye Sarayı karşısrnda 

Tuhafiye Mağazası 
Saygı değer mütterilerinin bayramlarını kutlar 

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 

CASUS AVCISI 

Fransızca sözlü 

Baş Rollerde 

Jean Murat - Mireille Baline 
Casusluk teşkilatına ait heyecanlı 

maceralarla dolu ihtiraslı aşk 

romanı. 

HALK SiNEMASI 
BU GECE 21 de 

LOREL-HARDİ 

HARBE GİDİYOR 

Türkçe Sözlü 

GÜNDÜZ 

10 - 12.30 - 15 - 17.30 Matinelerinde 

Son defa olarak 

COŞKUt~ 
• Manifatura M., ğaza:ı 

Adliye karşısı No: 33 

Sayın müşterilerinin bayra
mını kutlar, bu münasebetle 
yeni vezengin mevsimlik çe
şitlerinin gelmiş olduğunu 

arzcyler. 

SUS SİNEMASI 

BU GÜN BU GECE 

MARİE ANTOİNETTE'in 

Türkçe sözlü nüshası 

Sayın halktan gördüğü rağbet ve 

alaka üzerine devam etmektedir. 

Bayram münasebetiyle 

Seanslar 

Bayram münasebetiyle seanslar 9.30 _ 12 _ 14.30 _ 17 
MARİE ANTOİNETTE'in 

1 
·-.. "-"'-'"--, 10 - 12 - 14.45 - 16.45. 18.45 Gece: 20.30 da Ç k s k k Türkçe sözlü kopyesi 

I ma~'''~'''~' ~·~~~Ge=~=:2=ld=e~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
ve peynirlerini mağazalarımızdan arayınız. 

• uırssuaasussu CJISI s sus rssssssuss 

940 MODEL BLAUPU KT RADYOLARI GELDİ 
Kôzım Rüştü Adliye caddesi 

Gençağa Ap. No. 6 Telefon : 2208 


