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Harbin başlangıcından beri 

in iliz- Fransız katak servisleri 
650.000 ton mal zaptettiler 
Fransız abluka Nazırının parlamento 

Harriciye Encümeninde verdiği tafsilat 

Bir lr°"nz harp gemiıinin hava müdafaa topları 

Harp ve 

Kemal UNAL 

Kızılayın Ankara ve İstanbul'da 
bayram günlerinin tek gazetesini neş 
retmesi güzel bir anane olmuştur. O
nun üç veya dört tatil gününde Türk 
efkarı umumiyesine haber yetiştirme 
gi kabul etmesi, Kızılay fikrine yaptı
ğı hizmetten başka, matbuatın yüzler
ce kafa ve bden işçisine de bayramın 
herkese vadeylediği huzur ve istira -
batı temin etmektedir. 

Paris, 15 a.a. - Mcbusan meclisi hariciye encüme
ni bugün B. J can Mistler'in riyasetinde toplanmıı ve 
abloka nazırı nazırı B. Pcmot'un izahatını dinlemiı
tir. 

Nazır, iktısadi harbin meıruiyetini ve alman propa
gandasının bu harp aleyhinde ileri sürmiye yeltendi
ği itirazların beyhudeliğini ispat etmiş ve demittir 
ki: 
"- Filhakika, müttefikler tarafından yapılan deniz 

kontrolü beynelmilel hukuk prensiplerine uygundur. 
Ve muhariplerin ananevi ıilahıdır. Hiç şüphesiz ki 
deniz kontrolü, bitarafların hamuleler üzerindeki 
mülkiyet haklarına, alınanların, gemileri, tahtelbahir
ler vasıtasiyle torpilliyerek yaptıkları kontrolden da
ha fazla hürmet göstermektedir.,, 

Abluka nazırı, bundan sonra, düşmanı ham madde
lerden ve harbe devam için muhtaç olduğu diğer mad
delerden mahrum etmek üzere tatbik edilen başlıca 
tedbirleri izah etmiş ve abluka nezaretinin teşkilatı 
hakkında tafsilat vermistir. 

(Sonu J üncü sayfada) 

. ' 

Fransız kruvazörleri seyir halinde 

İngilizler bir Alman 
denizaltısını batırdılar 

Kafile sistemi sôyeside 3070 
vapurdan ancak yedisi batırıldı 

Londra, 15 a.a. - Harbiye Nazırı, ticaret vapurlarının kafile 
halinde ıeyahat ıiatemi hakkındaki tenkitlere cevap vererek, tim
diye kadar bu suretle seyahat eden 3 bin 70 vapurdan yalnız ye
disinin battığını bildirmittir. 

--, Amirallik, dün bir İngiliz muhribi-

v 'd b' ~ / nin uğradığı kaza neticesinde kaybolenezuella a ır yangın dukları ilan edilen mürettebattan dört 
kişinin sağ ve salim olduklarını bil -

Y , , 1 k • • dirmektcdir. uz erce 1ş1 ~O~t~rin. V~rdiği bir ha?e.re göre 

1 

orıas ısımh bır yunan gemısı bugün 

d • • d • • d İngiltercn'in şimali ~arki sahilinde 

1 rı 1 rı yan 1 ~=;~ış;~:;,i~~nk~~'.~ı~~iy:ÜSr"~~~:~~arı0::~ 

2000 kiıinin alevlerdeıı 
kurtarılm~sına ~alı1ılıyor 

Marakaybo, 15 a.a. - "Venezüella" 
Marakaybo gölü üzerinde kain Gul\il
la kolonisinde bir yangın çıkmış ve 
büyüyerek bir afet halini almıştır. 

Yangın, bu küçük şehirdeki bir bar
da, bir gazolin lambasının patlamasın· 
dan çıkmıştır. Şehirde ikamet edenle
rin çoğu, civardaki petrol m3.dcnlerin
de çahpn işçiler, az zaman sonra bü
tün koloni alevler içinde kalmıştır. 

Yüzlerce kişi ölmüştür. Ölülerin sayı
sı 500 veya 1000 olduğu söyleniyor. 
Yangın çıktığı esnada, kolonide üç 
binden fazla erkek, kadın ve çocuk 
vardı. Burauan kırk fersah uzakta bu-

sıtasiyle kurtarılmıştır. Corias'ın bat
rrı~,ına sebep yarı su dıışında h~ıb ı naT\ 

di ğer bir fiemi f"nkazına gece karanlı· 
ğında çarpma~ıdır. 

Bir denizaltı gemi•i batırıldı 
Lizbon, ıs a.a. - Kaptan Peter So

rensen, bir alman denizaltısının ingi
liz donanması tarafnıdan nasıl hatırı! 
dığını anlatmıştır: 

"- Norveç bandıralı J enny Kar -
gosu porto }imanına varmak üzere i
ken bir alman denizaltısı tarafından 

durdurulmuştur. Denizaltı, Kargo • 
dan yiyecek istemiş, vermediği tak -
dirde batıracağını bildirmiştir. Bunun 
üzerine Kargo mühim miktarda yiye
cek vermiştir. Tam bu sırada iki in -

(Sonu 3 üncü sayfada) ı 

Finlôndiya sükunetle 

neticeyi bekliyor 

ISVEC 
endisede 

.;J 

Hclsinki, 15 a .a. - Milli müdafaa 
için çıkarılan elli milyon marklık i .. 
tikraz tahvilleri tayin edilen müddet• 
ten çok eve! satılmııtır. Milli müda· 
faa için satılan tahvillerin ve topla
nan ianenin şi!Qdıi.ye kadar yüz mil· 
yon Fenlandiya markına baliğ oldu
ğu zannedilmektedir. 
Bazı §&yiaların hilafına olarak fin 

murahhaslarının avdeti halkın ınanc• 
viyatı ilzerindc müessir olmamııtır. 

Halk sükunet ve emniyetle neticeyi 
beklemektedir. 

Hükümet merkednden tahliye edl· 
len bir çok kimseler avdet mekte 1-
ıeler de hUkümct makamları bunlan 
geldikleri yerlere dönmeğe davet •Y" 
!emektedir. 

l.veç endİfede 

Stokholm, 15 a.a. - Sovyetlerle 
Fenlandiyalılar arasındaki müzake • 
relerin inkıtaa uğraması İsveç efkin 
umumiyesini endişeye düıürmekte • 
dir. İsveç efkarıumumiyesi, Fenlan
diya körfezinde rusların üsaübahrl 
tcsiı etmelerinin !svcç'in emniyeti 1-

(Sonu 3 Dncıi sayfada) 

Fransız Maliye Nazın B. 
Paul Reynaud 

Kızılay fikri; bunun Türkiyt'de 
anlatılmamış olduğunu söylemek ha
ta olur. Köylü, 'ehirli, muhacir, yer
li herkes bilir ki tabii bir afete, bir 
Yoksulluğa uğrıyan her yurt parçasına 
onun şefkatli eli süratlc yetişir. Bay
ranı gazetelerinde dejiil günlük ha -
herler içinde de sık sık görürüz ki o, 
Ya bir sel veya zelzele mıntakasında 

Yeni köyler yapmakta veyahut ta ana
Yurda akıp gelen mühacirleri hudut
lardan itibaren yedirip giydirmekte
dir. Tek tek bunalmış malUl ve muz
tarip binlerce vatandaşın Kızılay şu
belerinde yardım görmesi de günlük 
hadiselerdendir. 

lunan vaka mahalline, derhal Sallarla 
Hitler Hollanda - Belçika sulh teklifine cevap vererek bu teklifin itfaiye ve tahlisiye gönderilmiştir. 
kendisince akim kaimi§ telakki olunduğunu bildirmiştir. Hollan- Sathı kalın bir petrol tabakasiyle ör
da'daki vaziyete ait lıaberlerimiz 3 üncü sayfadadır. Yukardaki tülü olan Marakaybo gölü bir alev der 
resimde Hollandalı sivil halka bir subayın askeri ders verişi görü- , yası halindedir. Gölün kenarında bu-

lüyor. ! · · ' (Sonu 3 üncü sayfada) 

B. Faul Reynaud Londra'yı ziyaret etti 

Fransız - İngiliz mali 
işbirliği inkişaf edecek 

l<:ızılay bayram nüshasında, parça 
Parça lıadiseler üzerinde durmıyarak 
0 nun çalışmalarını topluca hüHisa et
tııek yerinde olacaktır. Cemiyetin 1 
'I'cmmuz 1937 den 30.6.1938 tarihine ka 
darki bir yıllık hesabı katisiyle için
d: bulunduğumuz senenin bütçesi bi
•ı aydınlatacak kıymettedir. Bilhassa 
30 Haziran 1938 tarihli bilançoda Türk 
"atandaşının daima gururla hatırlıya
Cağı de ğerli rakamlar vardır. 

1938 hesabı katisini şöyle 11ütasa e
de1>iiiri7. : 

Gelirler 

263.218 Lire V.ır~elıir ve diğer iane 
!er 

111.766 
56.296 

1 1~.ıso 

12.1322 
132.150 

22 .. 576 
58.564 

,, Şefkat pulları 

" Merkez ve şubeler 
lirleri 

ge-

0 
J{urban derileri, zekat 
fıtra 

11 Oyun kiğıtları geliri 
,. Sıtma ve firengi i13.ç 

lan geliri 
,, Maden suyu geliri 
,, Hükümetçe yardım 

(Sonu 4 üncü sayfada) 

Alman hül\Ometinin bazı 

şartlar altında muhtariyet 

vermek teklifini reddlli diye 

B. Hacl1a Prag'da 
hapsedilmiş 

Bratislava, 15 a.a. - (Havas) ıyı 

lıab·r alan Prag mahfillerinde söylen 
diğine göre, Almanya Prag'da bulu
nan çek liderlerinin Fransa ve İngil· 
teredcki çeklerin faaliyetini tasvip 
etmemelerini ve müttefiklerle çarpış· 
mak üzere sembolik küçük bir ordu 
vücude getirmeğe hazır bulundukla 
rını beyan etmelerini arzu eylemek 
tedir. 

Buna mukabil Almanya südet mın 

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

Dün Ankara ha
reketli ve canlı 
bir spor günü 
ya§amııtır. 

Stadyomda mu
azzam bir s"!yir. 
ci kütlesinin ö-

• niinde karşıla
ıan lstanbul -
Ankara muhte
litleri ntafı, An· 
kara muhte!iii
nin 1 .. O galibi
yetiyle neticc
Ienmiıtir. 

'lesmirniz, Ciha
dın dün yaptığı 
harikulade kur
tarıılardtın biri
ni gösteriyor. 

takasında hudutta tashihat yapmağı Ayrıca mekt~p-
Tcschen arazisini Çekoslovakya'ya i- liler ara.,ında 

ade etmeği ve protektora statüsünü alletiz.n1 ve el 
tam bir muhtcriyet esası dahi.tinde ta topu mülfaba~a 

dildil etmeği teklif etmektedir. • 'art )'Op1lmı<>trr. 

B. Hacha hapia mi edilmiı? ~ Spor hab~rleri
Bratislava, 15 a.a. - Havaı ajansı :. miz. 2 inci aay

• !adadır. 
bildiriyor: : 

(Sonu 3. D.ncO sayfada) : 111 , 11 , 111111111111 ,, 1 

En son moda tül perdelerinizi, 

kornişlerinizi, güneşliklerin çeşitlerini HARAÇÇI 

Maliye Nazırı Fransa'nın harp dolayisiyle 

katlandığı fedakarlıklan anlatıyor 

Londra, 15 a.a. - Fransız Maliye Nazın B. Paul Reynaud 13 
ve 14 sontetrin tarihlerinde Londra'yı ziyaret ederek İngiliz mea
lekda1lariyle iki memleket aruındaki mali itbirliğini inkita-f et. 
tirmek imkanları üzerinde konuımalar yapmıt ve Pariı'e dön
müştür. 

B. Paul Reynaud, hareketinden Bn-ı

ce ingiliz radyosunda bir nutuk vcre- J ~--•••••••• .. 
rek ezcümle demiştir ki: l 
"- İki sene evci Almanya'dan dön- B • 

düğüm zaman vatandaılarıma şöyle ara J Lokantasında 
demiştim: acele ediniz ve ıilahl.anı - 1--------------m 
ııız, daha şimdiden kanlı olıruyan bir 
harbe girmiş bulunuyoruz. 

Ve şimdi harp halindeyiz ve size 
şöyle diyorum: düşmanımız müthiş
tir. Hararetli hazırlıklar yapıyor. İs
tifade etmesini bilirsek, zaman bizim· 
le müttefiktir. 

Alman milletine zorla tahmil edi -
len fedakarlıktan üstün bir fedakh
lığa katlanmaklığımız lazımdır. Düı-

KARDEŞLER 

(Sonu 3 üncü sayfada) 

Mobilye ve 
taksitle 

HER GECE 

SWİNG BOY'S 
CAZ, DANS ve 

MEZEY REVÜSÜ 

Cuma günü aktamından iti
b&ren yeni varyete progra
mı. REVÜ Telefon: 3941. 

karyolalannızı 
alabilirsiniz 
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1 İNSANLAR - ADETLER 1 
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Sulh edebiyatı 
Cörünüıe bakılıraa, itin Polonya 

ıafhasr müstesna, harp olmadan 
ıulh yapılacaktır. Birçok aelahiyet· 
1i devlet adamları, ıulhten bahıet· 
mel<te, krrallar ve kıraliçeler muha· 
riplere sulh teklif etmekte, muharip
ler iae, bu tekliflerin ehemiyetle tet· 
kik olunacağını bildirmektedir. 

İngiliz Hariciye Nazırı Lord Ha
ljf &ks, en aon nutkunda (ki, Belçi
lta - Hollanda ıulh tavassutnun ya
pılmasına tesadüf etmiıtir), harp· 
ten aonra, ne türlü bir aulh aktedil
meai mevzuu üzerinde durarak, bu 
aulh hakkında ıimdilik bir ıey ıöy
lemek kabil olmamakla beraber, bu· 
nun, bundan böyle herhangi bir har
bi hiç olmazıa çok uzun müddet ön
leme kudretine malik bir aulh olma· 
aı laxımııeldiğini taarih ederek, dün
yada daha bugünden mevcut bazı 
kanaatlere temas etmittir. 

Bu kanaatlere göre, devletleri be· 
raber çalııtıracak ve belki de batta, 
nerede tatbikine iınki.n varaa, fede
raayonlan tecviz edecek bir politik 
ve ekonomik teaanüde ihtiyaç var
dır. Ancak, bu ııibi federaayonlar 
veya anlaımalar mecburi olmamalı 
ve milletler, bunlara, kendi arzula
riyle ve kendi menfaatleri bu iltiha
kı makul bulduğu için ııirmelidir. 

Aynı aulh mevzuuna, Amerika 
Cümhurreiıi Rooaevelt de dokun
muı ve kapalı bir ıekilde dahi olaa, 
birbiriyle harp etmekten ziyade be
raberce çalııan bir devletler ve mil· 
Jetler nizamının lüzumunu ima et .. 
mİ§tİr. 

Şimdi ise, Belçika kıralı ile Hol
landa kıraliçeainin aulh teklifleri 
üzerine, bilhaasa İngiliz matbuatı; 
"onların topyekun harbine muka
bil bizler topyekiln aulh istiyonız!,, 
demektedir. "Topyekun" harbin ne 
demek olduğunu, Ludendorf ve o
nun mütercimi ve "Topyekiin" tibi-

Eminönü • Unkapanı 
yolunun a~llması lıi 

• İıtanbul vl!Ayetl, Emln8ni! • Unka
panı ve Arapkapı araaındald yolların 
yeni latanbul pllnına gı!re yapılması 
için lilsumlu olan paraya bir baılan
gıç olmak üzere belediyeler bankaaı
na 1.100.000 llra yatırmııtır. ViJAyet 
bu yola ıelen araa ve binaları lıtim
lalı: edecektir. İıtlmlalı: edilecek yer
ler için Dahlllye Veklletinden me
nafii umumiye kararı alınmıı bulun
maktadır, -

Adanı'nın su lsfilisından 

kurtarılması üıerindetd tetkikler 
Nafıa vekaleti, zaman zaman taşan 

Seyhan nehrinin Adana'yı ve civarını 
iatill etmeıini 8nleınek için lüzumlu 
olan ıedlerin inıa11 etrafındaki tet· 
kikelrine devam etmektedir. Vekalet 
mahallinde tetkikler yapmak üzere 
au itleri mütehauıslarından B. Tev
fik'i Adana'ya göndermiş ve kendi • 
sinden au istilasını önliyecek bendler 
etrafında bir rapor vermesini istemiş
tir, B. Tevfik Adana'dı yaptıfı tel -
kiklerden sonra şehrimize dönerek ra· 
porunu vekalete vermiştir. Raporun 
tetkikinden alınacak neticeye göre A· 
dana ıehrlnln ıu iıtilbından kurtarıl · 
ması için derhal faaliyete geçilecek · 
tir. 

rının türkçemizde vazn olan Hik • 
met Tuna aayesinde biliyoruz. 

Fakat "TopyekU.n" ıulh, acaba ne 
demektir? 

"Topyel<iın" harp, bütün bir mil· 
li bünyenin bütün cihazlarını, bir &• 

na kumanda maniveliıına, müdafaa 
ve harp bakımından raptederdi. Öy
le ki, herhanııi bir iıtihaal iti bir yan 
dan ekonomiye bir yandan da milli 
müdafaa zanıretine bağlanırdı. Bu· 
nun gibi, herhanri bir ıoayal it de, 
meıeli ıpor, bir yandan hayatın 
bir ihtiyacı olmak vaafını muhafaza 
eder fakat bir yandan da, milli mÜ· 
dafaa'yı kuvetli ve hazır tutmak 
vasfını tatırdı. Yani her ıey, o tekil· 
de tertibatı haiz olurdu ki, bir düf· 
meye b&1makla, bütün bir hayatın 
bütün mekanizmaları, birden milli 
müdafaa ve harp cepheıinde yer &• 

lırdı. 

Milletin ıulh zamanında da aefer
ber teli.kki edilme1i ve ona göre ha· 
zır tutulması, acaba o milletin ada• 
le gerginliğini hangi nisbet1ere 
kadar zorluyabilecektir ve adalele
rin böyle mütemadiyen gergin tutul· 
ması acaba o milleti er geç, bir ku· 
vet ve şiddet hamleaine yani adale
lerini harp iti ve harp hedefi Üze
rinde dinlendirmeğe mecbur etmi. 
yecek midir; bunlar dütünülmekıi
zin, topyekiın harbin tarifi yapıl
mıı ve bazı memleketlerde hazırlık 
tatbikatına yahut tatbikat hazırlık· 
la.rına geçilmitti. 

Şimdi, "Topyekun ıulh" diyorlar. 
Bu da nedir? Acaba "Topyekun 
harp" in tam zıddı mı? Yani bütün 
adalelerin gerırin olm&1ı yerine laç
ka yapma11 mı? 

Bunu henüz bilmiyoruz. Belki de, 
bu tabir, aadece, bir ıulh ve aulh 
propagandası ııarını ortaya atmak· 
tan ibarettir. 

Burhan BELGE 

Yolcu biletlerindeki farklar 
Devlet demiryolları umum müdür

lüğü, uzun yol için alınan biletlerin 
kısa ve kısa yol için alınan biletlerin 
uzun yolda muteber tutulması şartla
rı hakkında aliikalılara bir tamim yap· 
mıştır. Bu biletler ancak şu şartlarla 
muteber olabilecektir : 

"l - Muvasalat istasyonlarına git· 
mek için muhtelif yollar olduğu ve 
yolcular tarafından ayrıca bir talep 
vuku bulmadığı takdirde yolcu bilet· 
]erinin, muvasalat iıtaayonuna gitmek 
için en kısa yoldan muteber olmak Ü· 
zere verilmesi kaidedendir. 

2 - Uzun yoldan gitmek iıtiyen 

yolculara bu mesafeye ait ücret muka· 
bilinde uzun yol bileti satılır. 

3 - Muayyen bir istasyona, elinde
ki biletin muteber olduğu yoldan baı
ka bir yoldan gitmek istiyen yolcular
dan : 

a) Ellerindeki biletin ücreti yeni 
takip edecekleri yola ait bilet ücre
tinden fazla veya buna müsavi ise hir, 
bir ücret aranmaz. 

b) Ellerindeki bilet i!creti yeni ta
kip edecekleri yola ait bilet ücretinin 
dU.nunda iGe ücret farkı tahsil edilir .. , 

İzmir su ve Elektrik $irketleri 
İzmir ıu ve elektrik ı1irketinin sa· 

tın alınması etrafında Nafıa Vekile
tincc verilen karar ilzerinc yapılacal 
müzakerelerin önümüzdeki günJerd t 
ba§hyaca ğ ı haber verilmekte ·iir. Mü 
zakerelerde hük ;imet adına Nafıa ve 
Maliye Vekaletleri mümessilleri bu
lunacaktır. 

KIZILAY 

········································~ • • HAVA : • • 
········································' 
Dün hıvı l(ık ve rüıgarsııdı 
Dün şehrimizde hava, açıK g:eçmlş, 

rüzgıir timalden saniyede ı metre ka
dar nızla esmiştir. E;n yüksek sıcak
lık 17 derece olarak kayaedi lmıştır . 

Yurtda hava, Trakya ve 1'..ge mmıa
kaıarında kapalı ve mevziı yağ ı tlı, 
diğer mıntakalarda umumıyetıe ou · 
!utlu geçm•.ttir. 24 Hat içinde yalnız 
Çanakkale'de az miktarda yağış 

olmuıtur. Şarki Anadolu'da hava dur 
gun geçmlt, diğer mıntakalarda fllrk 
istikametinden 11niyede en çok 7 
metre kadar hızla eımittir. En yilk· 
ıek aıcaklıklar İıkenderun'da 23 
Dörtyol'da 24, Adana'da 25 derece o
larak kaydedllmittlr. 

Tekirdağın kurtuluş 

bayramı kutlandı 
Tekirdağ, 1 S a.L - Dlln burada te

kirdağın on yedinci kurtulut yıldönü
mi! coıkun tezahllratla kutlanmıttır. 
Saat 9.30 da binlerce halk ıehrin met· 
haline toplanmışlar ve o günün hatı. 
rasını tesit Tekirdağına giren kıta· 
yı seliimlamışlardır. Burada belediye 
reisi komutana bir buket sunmuş ve 
halkın orduya ıükranını bildirmiştir. 
Bu gece Belediye tarafından bir balo 
verilmiştir, 

İhra( maddelerimiz 
üzerindeki piyasa vaziycli 

Şehrimize gelen malQmata göre İs
tanbul, İzmir ve Mersin gibi ihracat 
ıchirlerimizdeki piyaıa faaliyeti her 
gUn biraz daha artmaktadır. Hilküme
timizin bazı maddeler üzerinde kabul 
edeceği kararnamenin yükaek tasdi -
ka iktiran etmesi ihraç maddeleri -
mizin fiyatını yükseltecektir. Bunun 
da yurdumuzda ticari bir faaliyet u
yandıracağı şilpheslzdir. 

Yabancı memlekeff ere 
yapılacak posta havaleleri 

Posta, telgraf ve telefon umum mü· 
dürlüğü, yabancı memleketlerle mem· 
leketimiz ara11nda yapılmaıı düşünü
len posta havalcai igi ilzerinde tetkik
lerine devam etmektedir. Memleketi· 
mizde olduğu gibi bir çok yabancı 
memleketlerde mevcut bulunan döviz 
tahdidatı üzerinde bulunacak formül
den ıonra havale işi ilzerinde kati ka· 
rar verilecektir. 

Armsfıong ~irkefinin 

mümessilleri ıehrimizde 
İngilterenin bütün dünyaca tanın. 

mıı en büyük bahri inşaat ve ağır sa
nayi fabrikalarının sahibi olan Armı
trong grupu mümeasillerinden B. M. 
Knoni ve M. Çalmera şehrimize gel -
mitlerdir. Bu iki mümessil, hüküme
tln yeniden yaptırmağa karar verdiği 
yolcu vapurları etrafında alakalılarla 
temasta bulunacaklardır. 

Acı bir ölüm 
Devlet meteoroloji işleri umum mü

dilrlüğil hava hizmetleri ıubesi mil
dürü Şemıettin Pattaban uzun zaman· 
danberi mustarip olduğu haatalıktan 
kurtulamıyarak dün vefat etmiş bu· 
gün cenazeıi öğleden ıonra Hacıbay· 
ram camiinden kaldırılacağı öğrenil 

mittir. 

lstanbul ve Ankara muhtelitleri bir araıla 

s p o R 
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Ankara dün İstanbul 
takımını 1 -O yendi 

Eltopu ve atlezizm müsabakaları yapıldı 
Ankara muhtelit takımı, dün, son bir buçuk sene içinde lstanbul 

muhteliti ile yapmıt olduğu altı maçtan dörılüncüıünü de kazan
dı. 19 Mayıs ıtadyomunun leribünlerini dolduran on bet bi·nden 
fazla seyircinin önünde 1-0 kaz.anılan bu maç, Ankara'nın lıtan
bula nazaran ıon senelerde futbolda ne derece yükseldiğini ve lı
tanbul futbolunun da ne kadar gerilediğini göstermek bakımın
dan çok enteresandı. 

Filancanın ayağı sakat, şuna izin 
alamadık. Yol yorgunluğu ve sair< 
gibi mazeretler, bu güzel neticey ı de
ğiştirmek içın hiç bir muhık sebep 
teşkil etmemektedir. Ankara muhte· 
liti, canlı ve gUzel bir oyunla lst.an· 
bul kalesini l.5 saat muhasaraya al
mış ve onu yenmiştir. Eğer netice O -
4, O • S ve hatta daha fazla olmamışsa, 
İstanbul muhtelitinin bu vaziyetten 
Cihat gibi bir kaleciye malik olmanın 
ıanaiyle kurtulduğunu kabul etmek 
lazımdır. 

Hakem ve takımlar: 
İki tarafın uyuşarak İzmir'den ge· 

tirtmek istediği hakem Mustafa gene 
bir mazeret serdederek gelmemişti. 
Bu naz ve istiğna üzerine, İhsan Tü
remen maçı idareye memur edilmişti. 
Yan hakemleri Ziya Ozdu ve Muzaf
fer Ertuğ idi.' 

Ankara muhteliti ıu suretle teıkil 
eclllml§t! : 

Hilmi (D. S.) • Fethi (M. G.) , Şev· 
ket (D. S.) • Nuaret, Hasan, Keşfi 

(G. B.) • Salih (D. S.), Arif (D. S.). 
Rıza (M. G.), Orhan (D. S), Musta
fa (G B.). 

Dünkü bayram koıu•unu kaza • 
nan Hakkı, Cevdet, Ziya ve Hü

ıeyinden mürekkep eğitmen 
kur•u takımı 

İstanbul muhtelit! de ıu kadro ile 
oynuyordu: 

Cihat • İbrahim, Salim - Esat, En
ver, Celal - Melih, Hakkı, Cemil, Şe
ref, Besri 

Maç 14.15 de illin edilmi§tl. Fakat 
hakem ve halk oyuncuları 12 dakika 
beklediler. Seramoni de üç dakika ka· 
dar sü•ı ü ve maç tam 15 de ba§l,dı. 

İlk on <iakikada iki taraf da müte
reddit ve cansız oynadı. Top hemen 
hemen ortalarda dolaştı. Onuncu da
kikada Ankara muhteliti santrforu 
Rıza, ceza çizgisi içinde güzel bir §llt 
çekti. Cihat sol zaviyeden kaleye gir
mek üzere olan bu şütu çok mükem
mel yakaladı. 

Bunu Ankara aleyhine bir korner 
takip etti. Basri'nin ortaladığı top 
Hakkı'nın başiyle avuta gitti. 

Ankara ağır basıyor: 
On beşinci dakikadan sonra Anka

ra takımı ahenkli bir oyunla üstün· 
lüğü ele aldı. Soldan, sağdan ve or
tadan mütemadi akınlar yapılıyordu. 
Fakat Rıza"nın, Arif'in bir kaç şütu· 
nu Cihat fevkalade sıçrayışlarla kes
ti ve muhakkak gollere mani oldu. 
Bir seri teşkil eden bu kurtarışları 
halk uzun uzun alkışladı. 

Dünkü maçtan heyecanlı bir an ıs · 20 dakika fasılasız devam eden 
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Tarih, Dil, Coğrafya 

Fakültesinin yeni binası 
Tarih, Dil • coğrafya fakültesi için 

!&met paşa kız en•titÜ•Ü yanında ya· 
pılmakta olan binanın inşaatı bltmiı· 
tir. Müteahhit binanın iç kmmla . 
riyle önünün tanzimini ikmal ile meş 
p:uldür. Fakültenin önümüzdeki ayın 
ilk haftası içinde yeni binaya taşına 
cağı haber verilmektedir. 

Avrupa'dan ge:en fot~~e'.er 

döi1b crlar 
Harp vaziyeti d >layıi ı lc mcmle • 

ketimize çağrılmış olan Avrupadaki 
talebelerimiz, bayram ertesi tekrar 
tahıil ettikleri memlekete dönecekler· 
dlr. Eve!S bitaraf memleketlerde oku
}'ln talebeler gideceklerdir. Bunlar a· 
r~sında memleketimizde yüksek mek· 
teplere kaydolmuş olanların vesikala
rını istedikleri zaman almaları için 
".'ektep idarelerine talimat verilmiş · j 
tır. 

Kahve d"plomatları 

Bunlara A vrup•lılar "kahve stra
ceji, diyor. Kahve diplomatlarının 
Jayranı palavralarına kulak kabar
:an bir tanıdık şöyle diyor : 
"- Azizim bu adamların iki öl -

, üsü var: bir memleketin büyüklü
Jü, ve nüfusunun çokluğu, ırk ve 
cibilliyet, n1anevi lcuvet, askeri 
tecrübe itaat ve disiplin, itimat 
mefhumu "tabii olarak,. ki.Jlıve dip
lomatlarıııın semtinden çok uzak • 
tat! ı r. 

A rupa'ı/::ı.rın t3biri bizimkinden 
;ok daha yerinde, zira, kahve dip
loıııatlarının en "ileri,. olan dünya 
ordularını dama taşı gibi istedikle
ri yere sürüp geri çekenlerdir. 

Nasıl muharebe meydanları sulh 
n1asası oldu ise, kahve diplomatı 

da çarpıştırarak dünya haritasına 
yeni yeni renkler ilive ettikten son· 
ra uatmıya,, başlıyor: onlar da te -
rakki var/,, 

Son zamanlarda Avrupada '"dip
lomat hastalığı,, na yakalanan bir 
münever gürfıhu türemiş. Bir ga
zeteci "muhit ve şöhret yapmış., 

r····· ......... -----....... 

L .. ~: ..... ~~~.~ 
. ....................................................... ] 

.:.~.~~.~.~.~. . ~.~~.~~.~.~.~~ ... . 
bir kahve diplomatının anlattıkla • 
rını harfi harfine şöyle kaydetmiş: 

"Eski zamanın harp ilahları gü -
ze/e görünmezdi; fakat gümüş gi
bi parlıyan beyaz bulutların içinde 
faaliyet, cevvaliyet gösterirler. Mu
haripleu hükmeder, onları korur 
ve korkuturdu. Harp ilahları, tıp
kı bizim gibi hisseder, heyecan du
yar, sefalet çekerdi. Yalnız düşün
celeri bizimkinden biraz daha doğ
ru, biraz daha yüksek ve daha sal
tı. Fakat zaman ilerledikçe adam 
oğluna arkadaşlık eden harp i/§h • 
/arı hem büyüdüler, hem de ondan 
uzakla~tılar. Artık mukavemet de 
edilemez hale geldi ... Ordular te -
kemmül edince ilim, tıp kuvetleri 
eline aldı, şimdiye kadar esarar ço
cukları büyüdü, harp saflarımızda 

dikilen, filolarımızı dağıtan, bürç
lerimizi sarsan gemilerimizi deniz
lere garkeden şimdi artık o eski 
ilahları değil .... H 

Gazeteci, bütün bu mü/§hazala -

rın Belçikalı filozof şair Maurice 
Macterlinck'e ait olduğunu görmü} 
lşin asıl garip taralı, bütün bu söz
ler "diplomat" ın girişeceği harp 
siyaset bahislerine bir mukaddime 
teşkil etmesidir. 

Bilmem bu tip bizde de var mı? 

Kadın 

Romanı pek seven bir tanıdık şim 
diye kadar kadınlar hakkında söy
lenen vecizeleri, telakkileri bir ara· 
ya toplamı~. Bu satırları oradan al
dık: 

"Hayat yolunda erkeksiz ksılın. 
tekerlekleri fırlamış drabaya ben
zer. 
Kadının kalbinde ihtiros yumu

şar, aşk olur; erkeğin kalbinde aşı.. 

sertleşir, ihtiras olur. 
Erkek, aşkına çabuk deva bulur. 

kadın geç kalır: kadınlar erkeklere 
ondan dolayı hep "zalim" derler. 

Şıklık istemiyen genç kadınlarla 
gülün~ mevkie düşmekten korkan 

yaşlı erkekler B§ktan bahsetmeme
lidir. 

"Kara sevda sarı§ın kadınlara pek 
musallat olur. 
"Erkeğin değeri itidalinden, ka

lının değeri lazi/etindendir. 
"Kadın gönlü beyaz yelkenli kot

ra/ara benzer, zaman zaman yalpa 
yapar: bir kere devrilmiye görsün/ 

''Gençlik mütemadi bir sarhoşluk
tur; kadın daima sarho§tur.,, 

·,/Jırım harbi 

Hitler, geçen mayısta lehli/ere 
bulutlardan şiııJ~ekler gibi lışkıra-
1ğını., söylemişti. Alman tekniği 

·~ehistan ovaları üzerinden son sür
ti ile geçti, her şeyi sildi süpürdü: 
Yıldmm harbi., dediler. 
Bilirsiniz, me§hur Roma kuman-

':ı.nı Seza.r Pontus kıralı Farnas'ı 

1ağliı.p ederek muharebe neticesini 
?oma senatosuna şu üç kelime ile 
~ildirnıişti: 

0 Veni, vidi, nici." "'Geldim, gör
lüm, yendim.'' 

Bu üç kelimenin senatoya kaç ay· 
la ulaştığını bilmiyoruz ama, "Yıl
dırım harbl" nin tarihini yıldırım 

sürati ile uzaklara uçurmuyor mu? 

16-11 -1939 

Ankara takımının bu baskısı eınasın
da Jstanbul muntehti yaınız iki defa 
gol atoca.k va, ıye te geıdi. lvlelıh sağ

dan ilcrliyerek J::Jasr ı ye guzel hır p~s 
verJı. ı.aıtat Şevket ycr ııı.de bır çı· 

kış ı.a topu kornere attı. lstanbul muh
telıti bu kornerden ıstifade edemedi. 

23 üncü dakikada top İstanbul yarı 
sahasında iken ileride duran Melih, 
seri bır iniş le kaleye sokuldu. Sıkı 

bir şüt çekti. Gol avaze•i ortalı ğ ı dol
du rdu. 1' akat, top dışarıdan ag ı yırta· 

rak içeri girmijti ve Istanbul muhte
litinin galibiyetini istiy~nlerin ümi
di de boşa ç ıkmıştı. 

Son on beş dakika zarfınd~ oyun 
yukarıdaki tempo ile devam etti ve 
devre O - O beraberlikle bitti. 

lltinci deure: 
On beş dakikalık dinlenmeden ıon

ra ikinci devre başladığı zaman 1a • 
tanbul forvedini bir anda ArıWa ka· 
leıi önünde gördük. Ankara'ya üıt 

üste iki korner oldu. Kale önil çok ka· 
rı§tı. Bu esnada Hilmi ayaklar ara· 
11ndan topu sorlukla aldı ve ancak 
İstanbullu bir oyuncunun yaptığı fa· 
vul gole mani oldu. 

İstanbul muhtelitinin llstünlilğü 
onuncu dakikaya kadar devam etti. 
Bu esnada misafirler bir çok fırsatlar 
kaçırdılar. Bilhassa Melih Hilmi ile 
karşı karşıya kaldığı halde topu kap
tırdı. 

Ankara'nın golü: 
Onuncu dakikadan aonra vasiyet 

gene değitti. Ankara muhteliti ken· 
diaini topladı. Birinci devrede oldu
ğu gibi, muntazam ve gil.ıel akınları· 

na başladı. 14 üncü dakikada İttanbul 
muhtelit! yüzde yüz bir golden Sa
lim'in topu kornere atmaıiyle kurtul· 
du. 

17 inci dakikadayız. Top Ankara 
muhtelitinin sol açığı Muıtafa'd•. 

Mustafa süratle ilerliyor ve uzun bir 
vuruşla topu Salih'e gönderiyor. Sa· 
lih şüt çekiyor, fakat top Cihad'ln el· 
!erinde .. '"Gene mi kurtuldu?" deme· 
ğe vakit kalmadan, top yere dilıüyor. 
Mustafa yetiıiyor ve güniln tek go• 
!ünü yapıyor .. 

Saha dakikalarca alkııla inledi. Top 
ortaya geldi. htanbul muhteliti aaabl 
bir hamle ile merkezden ilerledi. Çok 
sıkı bir şüt, Hilmi alkışlanan bir kur
tarış yaptı. 

Son dakikalar: 
Oyunun geri kalan kısmı gene An· 

kara muhtelitinin ezici hakimiyeti al
tında fakat golsüz geçti. İstanbul 
muhtciiti Cihad'a mcydun oldui:u bir 
netice ile 1 - O sahadan ayrıldı. 

Futbolcularımız: 
Takım halinde İstanbul muhteliti 

hiçti. Daha birinci devrenin on betin· 
ci dakikasında yenileceği muhakkak 
görünilyordu. Dün bu takım içinde 
tanınmamış oyuncular daha iyi oy
nadılar ve takım hiç şüphesiz futbol 
şöhretlerinin uğruna mağlup oldu. 

Ankara muhteliti, iyi kurulmuıtu. 
Yalnız forvet hattını teşkil eden o • 
yuncuların her biri ayrı ayrı kuli!p
lere mensup ve şimdiye kadar beraber 
oynamadıkları için biribirlcrine lüzu· 
mu kadar yardım edemediler. Eğer 

bir kaç kere beraber oynarlarsa daha 
çok muvaffak olacaklarına ıüphe 

yoktur. 
22 kişi içinde Hasan ve Cihat birin· 

ci sınıf futbolcu vasıflariyle tema
yüz ettiler. Mill! takımımızın bu iki 
güzide elemanından sonra, İstanbul 
takımından, yalnız Esat ve Salim'! 
Ankara'dan bütün takımı takdir ve 
tebrik edebiliriz. 

Çay ziya/eti: 
Ankara bölgesi beden terbiyeıl di· 

rektörlüğü, bölgemizin misafiri ola· 
rak şehrimize gelen İstanbul muhte• 
liti şerefine dün saat 17 de atadyom· 
da bir çay ziyafeti vermiştir. 

Ziyafette, beden terbiyesi umum 
müdürü tümgeneral Cemil Taner ile, 
genel direktörlük erkanı, bölge ajan· 
ları, misafir takım ve idarecileri, An· 
kara muhtelitini teıkil eden sporcu· 
lar ve kulüp reisleri bulunmuşlardır. 

İstanbul muhteliti dün ak§8mki 
trenle İstanbul'a hareket etmiı ve is
tasyonda bölge idarecileriyle ıporcu· 
lar tarafından uğurlanmışlardır. 

Dün saat 13.30 da beden terbiyeıl 
umum müdürlüğünün Çengelköy'de 
açtığı eğitmen kursuna menıup tale
belerden mürekkep bir takımla Anka
ra Gzai terbiye enstitüsü takımı a· 
rasında bir eltopu müsabakası yapıl

mıştır. Bu maçı Gazi terbiye enstitü• 
sü takımı 6 • 13 kazanmıştır. 

Bayrak koşusu: 
Futbol maçından sonra Ankara 

mekteplilerinin teşkil ettikleıi bir 
takımla beden terbiyesi eğitmen kur· 
su talebelerinden mi!rekkep diğer bir 
takım bir bayrak koşusu yapmı9lar
dır. 

Bir İngiliz mili X 4 mesafe üzeri
ne Türkiye'de ilk defa yapılan bu ko
şuyu Hakkı Erte, Cevdet Kirman, Zi
ya Atlet ve Hasan Bayraktardan ınU· 
rekkep kurs takımı kazanmıştır. Bu 
koşuda ilk Türkiye rekoru 20.20.S/ 10 
dakikadır. 



16. 11 . 1939 

l 
... tt ı ı ı ı"' "'"'' 11111ı1uaau1111u1111 ı ı u ı ı ı ın 

Bayram peıinden j 
.................................................... 
Bayramın ders tarafı 

• 

lngiliz tayyareleri 
Alman arazisinde 

KIZILAY 

İngiliz - Fransız 
ka~ak servislerinin 
zapeffikleri mallar 

(Başı 1. inci sayfada) 

B. Faul Reynaud 
londra'yı ziyaret elli 

(Başı 1 inci sayfada) 
ma:ıımız bizim kendisi kadar feda -
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N o T L A R ı 
Sıhat meselesi ve 

made n işletmesi Alıı veriı ettiğiniz bütün esnaf, 
bayramın üç günü dükkanlarını er
kence kapamak ve bir eı dost ziya
l"eti yapmak için acele ediyorlardı. 
Bu üç gün Ankara ıokaklan, diğer 
&Ünlerle hiç luyaılanmıyacak kadar 
doldu, boıaldı. Sinamalarda yer yok 
tu, •ilence yerleri kalabalıktı ve a
ad mühimmi, gece saat on ikiden 
lonra bu geniı, aıfalt caddelerde in
aaıı kabalıklarına raıtlanıyordu, 

lnaan bu manzarayı ırördükten 
lonra, bayram hareketinin yılın üç
YÜz altmıı beş günü devam etmesi
ıai temenni ediyor. Bizim, seneler
denberi Ankaranın şikayet ettiğimiz 
tarafı, henüz hayat hacminin kurul
llıamıı olmaııdır. Bu gÜzel, tertemiz 
llıodem ıehirde, inıanın gözü, gü -
llün her ıaatinde ıezen, eilenen, ne· 
teli ina.an kümeleri anyor. Bir gün 
bir arkadaıla beraber, saat bire doğ 
ru çıktığımız sazetedeki iıimizden 
.\' eniıehirdeki evimize kadar yürü
düiümüz yolda, poliı noktalan da 
dahil olarak 14 kiti görebildik. Bu 
bıanzara hüzünden baıka bir ıey 
•erebilir mi 7 Bol parlıclan ve bahçe
leri, hemen hemen hiç bir ıehrimiz
de bulunmıyan caddeleriyle boş An. 
le.ara, inıana, boıuna harcanan bir 
kıymetten f aydalanmamıı olmanın 
azabmı veriyor. 

keşif uçuşla ·rı yaptılar 
Bir çok mühim hava üslerile Emden 
ve Hamburg'un f otografileri alındı 

Pariı, 15 a.a. - Havu ajansı askeri vaziyet hakkında ıu tafai
latı veriyor: 

Dün havanın fe?a olmaıı yüzünden, tayyare faaliyeti olmamı,, 
sadece pek az keııf harekatı yapılmıştır. Karada, cüzi kuvetlerle 

Nazır, bunu müteakip, Rusyaynın, 
hali hazırda Almanyaya yapabileceği 
iktısadi yardıma dair olarak ıık sık 
ortaya atılan iddialardaki milbalega
yı tebarüz ettirmiş ve ablukanın elde 
edilen ilk neticelerinin bir bil§nçosu
nu yapmıştır. 

karlık yapamıyacağımıza kanidir. Fa· Memleketimizde günden guı c in ... 
kat aldanıyor. İngiltere'de geçirdi _ kişaf eden madenciliğin ilerleme ve 
ğim kısa bir müddet zarfında gör gelişmesi için halli beklenen mcı>cle· 
düklerim bende ehemiyetli intiba ha- lerden birisi de ' ' daimi aıne!e bul
aıl etmiştir. İngiliz milleti galip gel- mak"dır. İlk devirlerden kalır.;,ı lıir te
mek ve hakiki bir barış elde etmek Hikki ile maden ameleliğıni sıhata za
için müttehit bir surette azmetmiş rarlı, tehlikelerle dolu bir iş sayan
tfr. Endüstri istihsalini arttırmak i _ lar, tamamen aldanmaktadırlar. 
çin hararetle çalışıyoruz. Maden işletme kurumları, her ~ey • 

F ransa'nın katlandığ~ . den önce işçilerinin hayatı, sıhati ve Bu neticeler §Öyle hülisa edilebi -
lir : fedakarlıklar rahatı ile al5kalıdırlar. 

birkaç keıif hareketi olmuıtur. · 

Küçük müfrezeler tarafından yapı- 1 
lan en bariz keşif faaliyetine, Sarre- 1 \J , • 

ın garp ve şark sahaları ile Orenthal Venezuella da bu yangın 
tepesinin fark cepheıindeki Biteche 
ıimal şarkiıi sahne olmakta devam e
diyor. Bununla beraber, askeri faali
yet, Sarre cephesinden şarka doğru 

yaklaşma istidadı göstermektedir. 
Çünkü, Biteche ile Wissemburg ara
sında küçük Vosges'larda da bir keşif 
faaliyeti haber verilmektedir. 

(Başı 1 inci sayfada) 

Harbin ilk iki ayı zarfında Britan
ya bahriyesi 400 bin tondan fazla mal 
müsadere etmiştir. Bunların takriben 
100 bin tonu demir cevheri, 10 bin to
nu mayi mahrukat ve 10 bin tonu ha· 
kırdır. 

Fransız milletine gelince, sekiz nü- Maden ocaklarının civanmıdki a-
fuı;tan bir nüfus silah altındadır. Ka- mele hastahaneleri, revirleri, ya tak ve 
dınlar fabrikada ve tarlada erkeğın yemek yerleri, el emeği ile hayatını 
yerine kaim olmuştur. Hemen bütün kazanmaya çalışan yurtdaşlardan hiç 
atlara ve kamyonlara el konmuştur. birinin abşka hiç bir yerde bulamıya
Ekseriya bir köyde bir tek at kalmış- cağı kadar muntazam ve mükemmel
tır ve münavebe ile kullanılmakta dir. Köylerinde henüz hakkiyle ıs13.
dır. Kadın kocasının yerine sapan sil- hına sıra gelmemiş hayat ve maişet 
rüyor ve hepsi bu kadar da değil. şartlar içinde başka işlerde çok çalış
Bazı vilayetlerde kadın ve çocuklar ,maktan halsiz düşen yurtdaşların 
tamamen tahliye edilmiştir. 220 bin günün mahdut saatlerine inhisar eden 
nüfuslu Strasburg bom boştur. metotlu çalışmalardan sonra en rahat, 

lunan takriben 300 kulübe de derhal 
yanmıştır. Ateş, korkunç bir süratle 
büyümektedir. Ada ile kara arasında 
mevcut bir köprü keza ateşin tehdidi 
altındadır. Bu köprü yandığı takdirde 
son kurtarma ümitleri de mahvlacak
tır. Henüz yanmıyan takriben iki bin 
kişi ancak bu köprü sayesinde kurta
rılabilecektir. Birçok kişi ateşten kaç
mak için, kendilerini alevler içindeki 
göle atmı§lardır. Gölün henüz ateş si
rayet etmiyen bir noktasından, iki yüz 
kişi küçük bir vapurla kurtarılmıştır. 
Yangını söndürmek için yapılacak 
her teşebbüs beyhudedir. 

Fransız bahriyesi, harbin bidayetin 
den 10 teşrinisaniye kadar 223.297 ton 
mal müsadere etmiş olup bunun 101. 
653 tonu sanayia mahsus ham madde, 
35 bin tonu mayi mahrukat ve 240 to
nu silahtır. 

McmıcKct1mın maruz kdıoığı eko- en sıhate uygun dinlenip yiyebilecek
nomik darbeyi herkes kahramanca kar leri yer, maden ocakları ve onlann a
şılamıştır. İşçimiz 60 saat çalışıyor. mele revirleridir 

lngiliz tayyarelerinin keıil 
uçu,ları 

Son haftalar zarfında, İngiliz hava 
ordusu tayyareleri, Almanya üzerin
de devamlı keşif uçu~ları yapmışlar -
dır. 

Nazır, sözlerini bitirirken askerle
rin kanını siyanet ve T.afer anını te -
sir edecek olan iktisadi harbe şiddet 
ve sebatla devam etmek lazımı;eldi{:i
ni söylemiştir. 

Yiyecek maddelerinin tahdidi de baş- Köyündeki gayrı sıht binadan çıka
lamış bulunuyor ve haftada iki gün rak böyle bir yere gelmek, köyünde 
sığır eti yoktur. alıştığı mahdut gıdalardan başka şey-

"'*' 

Ankara qafı yukan bütün ıehir 
llleaeleleri halledilmiı bir merkez• 
dir. Öyle bir merkez ki, bir taraftan 
battehir olmanın verdiii hususiyet• 
ler, difer taraftan devlet tedbirleri
ııin yarattığı iktısadi it aahası do
layısİJ'le nüf u.au, daima inkitaf ha· 
lindeclir. Ankara için bundan aonra 
yapılacak hizmetler, toplanan ve 
her yıl bütün diğer ıehirlerimiz için 
örnek olacak bir hızla artan nüfu
aun; memuriyet, it ve saire gibi ken· 
dilerini buraya toplıyan zaruretler 
olmasa dahi, Ankara'ya tercih ede
bilecek varlıklar kazandırmakla o
lacaktır. Bu emek, bugün için me&
ken ve hayat ucuzluğu için çok ıü
nıullü ve büyük davalar üzerinde ol
duğu aibi, Ankara'yı kuru bir me
mur ve iı ıehri halinden çıkaracak 
teü.lere barcanıraa en ha~lı yeri-

Alman avcı tayyarelerinin muhale
fetine rağmen, bu tayyareler, maksat
larına erişmişlerdir. Şehirler, limah. 
lar ve askeri hedefler hayati ehemiye
ti haiz teferruatlı yüzlerce fotoğraf 

halinde tesbit edilmiştir. Düşman tay
yare istasyonlarından 16 sı ile Emden 
ve Hamburg gehirlerinin fotoğrafları 
da alınmıştır. Tayyareciler, gayrimü
sait hava şeraitine göğüs gererek, ha
zan oksijen kıtllanmağa mecbur kala
cak derecede yüksekten uçarak, her 
türlü stayişin fevkinde cesaret ve a· 
zim göstermişlerdir. Bu uçuşlardan 
her birinde katedilmiı olan mesafe en 
az bin üç yüz kilometredir. 

Londra, 15 a.a. - İngiliz kaçak kon 
trol servisi, l 1 teşrinisani de biten haf 
ta zarfında, Almanya'ya p,itmekte o
lan 10.500 ton mal müsadere etmiştir. 

Fransız milleti bu fedakarlıkları lerle btslenmeye başlamak, bir çok 
yalnız cesaretle kabul etmekle kal - yurtdaş vücutlarına bir sanatoryoma 
ınamış, ayni zamanda bütün zorluk- gelmiş kadar hayırlı tesirler yapabiJe
lara rağmen mali kalkınmada devam cektir. 
etmekte bulunmuştur. Bugilnkü bUyilk maden işletmeleri-

Fransız aabah tebliği ı-
Paris, 15 a.a. - 15 teşrinisani sabah 

tebliği: 

Gece mahdut bir faaliyet kaydedil-
mittir. 

ni bulacaktır. Son aylarda tehirde Alman resmi tebliği 
açılan birkaç müzikli yerin gördü- Bedin, 15 a.a. - Umumi karargah 
fi ratbet bile §ehrin bu sahadaki bildiriyor: 
~ ......... ettirir. , Garp cephesinde mevzii topçu faa-

Ankara, en seçkin me.lek aahala- Jfyetinden batka mühim hiç bir ~di
olmamııtır. İngiliz amirallık daireai, 

rmda dahi, kulüpler, cemiyetler, te-
tekküller kuracak kadar süzide bir bir ingiliz muhribinin ziyaa uğramıı 

olduğunu kabul etmektedir. Bu muh
nüfusa maliktir. Sanat değeri olan 

rip, bir alman mayınına çarpmıştır. 
topluluklar, konserler, temsiller ve 
lıatti. filmler; burada mükemmel Sekiz bin altı yüz ton hacmindeki ve 
l>ir kartılama aörmütlerdir. lıtan- Matra adındaki İngiliz vapuru, bir in
bul tehir tiyatroaunun Ankara'ya filak neticesinde mahvolmuştur. Tah
celiti battehir için hali. bir hadise telbahirlerimizden bir aon günlerde 
oluyor. Efer bütün bu ihtiyaçlar te· 23 bin ton hacminde bir gemi batırmış 
IDİn edilae, Ankara, bu bayram gün- ve bir gemiyi de zaptetmiştir. 
1-mde aördüğünüz canlılık ve hare- lakoçya aahillerincle 
keti MDenin bütün ıünleri yaııya- Londra, 15 a.a. - Altı bombardı • 
CÜbr. man tayyareıinden mürekkep bir al -

KUTAY 

B. Hacha Prag' da 
hapsedilmiş 

(Başı 1. inci sayfada) 

Pragdan haber verildiğine göre, 
liacha, Landy şatoıunda mahpus bu
lunmaktadır. Mahbuıiyetinin sebebi, 

man hava filosu dün akşam 1skoçya 
Sahillerinde görünmüştür. Fakat İngi
liz tayyareleri havalanmadan evci al
man tayyareleri şimale doğru gitmiş
lerdir. 

Tehlike i§Clreti verilmig fakat bunu 
bir kaç dakika sonra "tehlike, geç
ti" itareti takip etmittir. 

Harp kızııacalı mı? 
Londra, 15 a.a. - Reuter ajansı bil

diriyor: 

Hollandalıları endişeye 
düşü ren sebepler nedir? 

1 - Huduttaki Alman kıtalarının hareketi 

2 - Nazi Partisinin Hollanda'daki faaliyeti 
Amıterdam, 15 a.a. - Bazı Hollanda gazeteleri hükümetin al

dıiı askeri tedbirlerle memleketin her tarafında korku uyandır
mıf olmakla ittiham eylemektedir. Halbuki daha evel halk büyük 
bir sükunet içinde yaıamakta idi. 

Ecnebi müşahitlere göre Holanda 
hükümet:ini endişeye Gevkeden sebep
ler şunlardır: 

1. - Holanda hududunda alman kı-
talarıoın !Mu'ekcti. ·-·· 

2. - Nazi partisinin büyük bir fa
aliyet göstermesi. 

Diplomatik mahfillerde söylendi -
ğine göre Holanda hududu civarında 
bulunan alman kıtaları Holanda için 
daimi bir tehlike teşkil etmektedir. 
Fakat Holanda nazi partisi ciddi bir 
tehlike addedilmemektedir. 

Amerika •eliri kıraliçe ile 
ne konuıtu? 

Hinihacette kolayca bu partinin 
hakkından gelmek mümkündür. Hu· 
dut civarındaki şehir ve kasabalardan 
gelen halk yerlerine dönmektedir. 

İyi haber alan mahfillerde Ameri
ka sefirinin kıraliçe Vilhelmin tara -
fından kabulüne dair resmi malômat 
mevcut değildir. Fakat sefir Ruzvelt
in bir mesajını hamil olduğu için 
mezkur mahfillerde bu ziyarete bü -
yük bir ehemiyet atfedilmektedir. 

kabul ederek, Belçika ve Holanda tek 
liklerinin, İngiliz ve fransız hükü -
metleri tarafından reddi üzerine, al
man hükümeinin de sulh teşebbüsü
nü akim blmıı teJ&lrJci etmek zaru• 
retinde bulunduğunu Führer namına 
kendilerine bildirmiştir • 

Paris mahfillerinin fikri 

Paris, 15 a.a. - Havaı> ajansı bil
diriyor: 

Alınan hükümetinin, Belçika kıralı 
ile Holanda kırali~esinin tekl.i.fıerıne 
verdiği cevap, harpten dolayı Alman
ya'ya tevcih edilmekte olan mesuli -
yetler Fransa ile İngilterc'ye yük -
letilmesinden ibaret olan mutat ma -
nevraya yeni bir delildir. 

Fransa'da bugün altın ve döviz nin yerlerindeki ·kli 1 d L •• 

mevcudu harbin bidayetindekinden ı m şart arı a 1.1'1 

daha fazladır. Fransız milleti harbin görüşümüze hak verdirecek güzellik· 
tedir. her nesilde tekerrür etmesine mani 

olmağa azmetmiş bulunmaktadır. Maden işçilerine şunu hatırlatmak, 
şunu telkin etmek icap eder: muvak -
kat bir zaman için gelip de işe tam eli 
ve aklı yatıp kendine ve müesseseye 
tam yararlı olabileceği zamanda ocağı 
terketmek, hem şahsi hem milli ka • 
zancına tam zamanında sekte vurmak 
demektir. 

. 
lngHizler bir Alman 
danizalhsını ballrdılar 

(Başı 1 inci sayfada) 
giliz harp gemisi gözükmüş, denizal
tı hemen dalmıştır. İngiliz gemileri 
ateş açmıştır., müteakiben deniz aat -
hında, alman gemisinin tahrip edildi
ğini gösteren büyük yağ lekeleri gö -
rülmüştür.,. 

Bir Finlandiya' vapurunda 
arafhrma 

Helsingfors, 15 a.a. -Bir alman 
harp gemisi Aland adaları civarında. 
İn&"iltcreye &'İtmekte olan ••veaaie., iı 
mindeki Fin vapurunda arqtırmalar 
yapmıştır. "Yessie,. Hamburg lima • 
nına götürülmüştür. 

Habersiz batınlan bir geminin 
11Klcerası 

Londra, 15 a.a. - ,Geçenlerde Cres
tidell ingiliz vapurunu habersiz batı
ranın bir alman tahtelbahiri olduğu 
bildirilmektedir. 

Geminin zayiatı boğulan ve kaybo
lan altı kişi mütesna, bu tahtelbahiri 
tarafından kurtarılmıştır. Az sonra 
tahtelbahir, Phyllisia isimli İngiliz ba 
lıkçı gemisine tesadüf etmiştir. 

Crestidell'in tayfası bu gemiye tes 
lim edilmiş ve tahtelbahir süvarisi ge 
mi kaptanına şu tavsiyede bulunmuş
tur: 
"- B. Çemherleyn'e söyleyiniz ki, 

alman tahtelbahiri efradı, size inan -
dırılmak istenildiği gibi, katı yürek
li katiller değildir.,, 

Tayfa, Fletvoda çıkarılmıştır .. Bun 
lar, tahtelbahirde kendilerine iyi mu
amele edildiğini söylemektedirler. 

Almanlar bir gemiyi maaadere 
ettiler 

"Köye dinlenmeye gidiyorum" ıa
zü, aslında "vücudumu yeniden gev
şemeye bıarkacağım, zihin açıklığımı 
yeniden kaybedeceğim'' demektir. 

On be.ı - yirmi günde kazandığı pa
ra ile bütün bir mevsim, soğan - ek -
mek yiyerek geçineceğini düşilnüp iş
leri yüz üstü bırakarak gitmek, yalnız 
müessesenin vaziytei için değil, biz
zat yurtdaşın kendi şarklı kanaatk1r
lı ğı namına acınacak bir haldir. 

Türkiye'de refah, hayat hacmini ge
niıletmek, hayatt sayılan ihtiyaçlan 
çoğaltmak, daha fazla çalışıp daha 
fazla kazanmıya sevkctmekle kabil o
lacaktır. 

Tekrar edelim: maden ocaklarının 
işçileri için hayat ve sıhat şartları, her 
maden ocağında yardıma hazır ve şef
katle dolu bir kızılay şubesi vannıı 
gibi, mükemmel ve muntazam temin e
dilmiş bulunmaktadır. 

Amerika'da büyük bir 
zelzele oldu 

Filadelfiya, 15 a.a. - Franklin en .. 
titüsünün sismografi büyük bir zel -
zele kaydetmiştir. 10 saniye devam e
den zelzele Pensilvanya, Nev-J ersev 
ve Maryland devletleri arazisinde his 
sedilmiştir. Nev-Jersey'in cenubu gar 
bisinde bir çok evler sarsılmış fakat 
şimdiye kadar hiç bir hasar kaydedil
memiştir. 

ırıütefik memleketlerdeki Çekoslovak 
hareketlerini ret ve inkAr etmesi mu
kabilinde, himaye idaresinin muhtari-

}'ete kalbediJeceği yolundaki son al
ınan tekliflerini reddetmesidir. Hirna 
Ye idaresi reisi Fon Neurathın, 28 teş
rineveldeki kanlı hadiseler tesriri al· 
tında yaptığı tekliflerin, çek hilkilme 

tince de reddedildiği söylenmekte • 
dir. 

Berlin'de hüküm ıüren kanaate na
zaran, Churchill'in radyoda verdiği 

nutuk, nazilerle müttefikler arasın

daki ihtilafların ancak harp yolu ile 
halledileceğine Hitler'i ikna etmiş-
tir. 

Bundan sonra Hitler'in, bilhassa 
Büyük Britanya'ya karfı, taaavvur 
edilebilecek en vahşiyane bir tarzda 
harbe devam edeceği şimdi tahmin e· 
dilmektedir. 

Ayni mahfillerde Holanda'ya bir 
tecavüz veya tazyik vukuunda bu 
memleketin Amerika hükümctinin fi. 
ili sempatisinden tamamiyle emin o
labileceği söylenmekte ve Amerika 
sefiri tarafından y

0

apılan ziyaretin 
vaziyetteki gerginliğin izalesine yar
dım ettiği ilave edilmektedir. 

Kıraliçe Vilhelmine dün Norveç 
ve Romanya sefirlerini kabul etmiş -
tir. 

La Haye tarafından vaki olan ci -
vanmerdane teklifi Almanya nın ilk 
karşılayışı, açıktan açığa menfi oldu
ğu unutulmamıştır. 'l eklifin iş işten 
geçtikten sonra geldiği söyleniyor. 
Belçika ile Holanda müttefiklere 
yardı~ etmekle itham olunuyor. Fa
kat resmen cevap verilmiyor, intizar 
ediliyordu: bugün, iki bitaraf hüküm
dar tarafından yapılan teşebbüsün 
muvaffakiyetine mani olmakla itham 
edilenler Fransa ve İngiltere'dir. Bu 
tabiye hiç kimseyi aldatamaz, sadece 
Almanya'nın cevap vermek hususun
da gösterdiği teahhür bile yegine en
dişesinin sulh lehindeki bu jesti ken
di lehine iıtismar etmek olduğunu 
göstermeye kafidir. 

Yalnız, Almanya'nın "hayır" ceva
bını verdiği unutulmıyacaktır. 

Talin, ıs a.a. - Şimal denizinde 
bir harp gemisi kereste yüklü olduğu 
halde Anvers'e gitmekte olan "Meo • 
ro,, ismindeki Estonya vapurunu tev
~derek Emden'e götürmüştür. 

İzmirdeki ormanlarda 
kesime izin verildi 

İzmir, 15 a.a. - Orman mıntakası 
dahilindeki ormanlarda kesime müsa
ade edilmiş ve bu hususta takip olu
nacak usul hakkında bütün orman mü 
dür ve memurlarına -talimat verilmiş
tir. Bu sebeple, Almanlar, şimdi hükü

lnette, hatta himaye idaresinin hükü-

~et riyaseti ıııakamında bir değişik -
lık yapmak istemektedirler. Bunu da. 
alınan muhibbi muhalefet partisi olan 

VJacka ismindeki küçük faşist züm -
tenin yardımiyle yapmıya çalıştıkları 
aciyleniyor. 

Prag'cla hôdisele• 
Prag, 15 a.a. - 28 teşrinievle vuku· 

•tı esnasında aldığı yaralar neticesin
d~ Ölen talebenin cenaze alayında ye
nı bir takım hadir.eler olmuttur. 

l'ezahürat yapan talebe şiddetle d:ı 
l~tılrnıı ve yaralanlar olmuş, bazı tev
kıfat yapılmıştır. Bütün Clementri -
nurn mahallesi ve hukuk fakültesi ma 
:•ilesi silahlı S.S. ler tarafından ma-

afaza altına alınmıştır. -
•• 

Berlin'de ıu cihet de tebarüz ettiri
liyr- ki, Almanya, sulhun tesisine 
doğru müspet bir adım atamaz. Zira, 
Fransa ile İngiltere'nin Belçika - Ho
landa teklifine verdikleri menfi cevap 
karşısında Almanya tarafından böyle 
bir tcıebbüs, Almanya'nın boyun eğ· 
mesi min!sını tazammun eder. 

Yunanistan yeni vapur 
se~erleri ihdas edecek 

Atina, 15 a.a. - Yunanistan, yeni 
deniz seferleri ihdas etmeğe karar 
vermiştir. Bu seferler, bilhassa ayda 
iki defa olmak üzere Pire, İzmir, İs
tanbul ve Karadeniz limanları arasın
da icra edilecektir. Bu seferlerin 
Brendizi ve Triyeste'ye kadar tem· 
dit edilmesi muhtemeldir. 

Danimarka huauai tedbirler 
almıyacalı 

Kopenhag, 15 a.a. - D. N. B. ajan
sı bildiriyor: 

Deveran"eden şayiaların hilafına o
larak alınan haberlere göre, hükümet, 
bitaraflığın miidafaasını kuvetlendir
mek üzere hususi tertibat alacak de -
ğildir. Evelce haber verildiği üzere 
her ~enenin sonbaharında ve ilkbaha
rında, miisavi nishetlerde kura efradı 
toplanacaktır. Kışlalardan yeni ayrı

lan efradın tekrar celbi derpiş edilmi
yor. Kıtalar hir pazar günlük alarm 
talimi için çağrılacaktır. 

Hitler sulh tefebhiiaüne 
cevap verdi 

Berlin, 15 a.a. - D. N. B. ajansı bil
diriyor: 

Hariciye nazırı von Ribentrop bu
gün Melçika ve Holanda elçilerini 

TURK ÇORAP, DEPOSU. 

(Başı 1. inci sayfada) 

çin daimi bir tehlike teşkil edeceği 1 
mütaleasındadır. 

İsveç efkirıumumiyesinde uyanan 
endişenin ikinci bir jmili de şimal 

okyanusunda daimi surette buzlardan 
azade olan limanının kendisine terke
dilmesini Norveç'ten istemesidir. 

bir tekzip 

Helsinki, 15 a.a. - Reuter ajansı
na verilen mallımata göre sovyet tay
yarelerinin şehrin üzerinde uçtukla
rına ve bu tayyarelerden bir tanesi
nin dütürüldüğüne dair olan haberler 
asılsızdır. 

Bir gün daha 

ULUS Sinemasında 
Türkçe sözlü ve sazlı 

Zeynebim.~. 
Zeynebim ... 

Bu filmde Zeynebim, Zeyne
bim tarkısı herkesi mestediyor 
ve Semira Mahmud'un raksı 
gelenleri bir daha celbediyor .. 

Ayrıca renkli Miki ve 
dünya havadisleri 

Seanslar: 12.15 • 14.30. 16.30 
18.30 ve 21 de 
Telefon: 2193 

Elôzığ muallimlerinin 
Maraş seyahati 

Maraş. 15 a.a. - Bayram tatilinden 
bilistifade Elazığ muallimlerinden 38 
kişilik bir grup dün şehrimize gelmiş 
ve istasyonda Maraş muallimleri ve 
Halkevi mümessilleri tarafından kar
şılanmıştır. 

Misafirler şerefine dün halkevinde 
vali ve vi!ayet erk§nının da hazır bu
lundukları bir ziyafet verildiği gibi 
gece de maraşlı meslektaşları tarafın
dan bir ziyafet verilmiştir. 

Elazığ muallimleri bugün şehrin 
görülecek yerlerini ve fabrikaları gez 
dikleri gibi şehitliği ziyaret ederek 
şembc açılacaktır. 

Saygı değer m iişterilerinin bayramlar1nı kutlar. 
Anafartalar caddesi Hanef apatmanı ôlh Tel 352711 
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Harp ve 
sulhte Kızılay 

• 
(Başı 1 inci sayfada) 

Almanya'da gelin 
çeyizleri de vesika 

usulüne tôbi 
Berlin, 15 a.a. - D. N. B. Ajansı 

394.475 .. Diğer gelirler. bildiriyor: 
Müessesenin işletme muhasebe ve Bugün meriyet mevkiine giren al-

mürakabe için harç etti~i miktarlarla man elbise vesikaları, dirije ekono _ 
müteferrik tediyeleri dışında başlıca mik mensucat sanayiindeki yep yeni 
şu masrafları vardır: bir şekli vardır. Bu vesikalar, yalnız 
327.737 Lira İmdat ve muavenet palto, meslek kıyafetleri, ayakkapları, 
160.200 ,. Depolar için sıhat leva- ve gelin çeyizlerine mahsustur. Alela 

zım mübayaatı de bonoların yerine kaim olan bu ve-
99.713 ,, Depolar için inşaat ve sikalar, erkekler, kadınlar, erkek ve 

teoisat kız çocuklarla 2 ve 3 yaşındaki küçük 
59.833 ,, Hasta bakıcı hemşire- çocuklar için ayrı ayrı şekilerdedir. 

ler mektebi. Yeni doğmuş olan küçükler için elbi-
Haziran 1938 sonundaki bilanço bi- se vesikası yoktur. 

~e göstermektedir ki, müessesenin a-
di ve fevkaladeye ayrılmış iki ihtiyat 
akçesi vardır. 1.238. 700 lira olan fev
kalade ihtiyat akçesi umumi meclis 
kararı olmadıkça barış zamanında sar
fedilmiyecek olan nakit veya bu ma
hiyette kıymetlerdir. 

1.129.482 lira tutan Kızılay anbar -
larındaki tıbbi ecza. sıhi malzeme ve 
füetler de gene umumi meclis karan 
olmadıkça barı~ zamanında kullanıla

maz. Kızılayın 1.177.522 lira kıyme -
tindeki gayri menkulleri de bir nevı 

ihtiyat mahiyetindedir. 
İçinde bulunduğumuz bütçe yılın

da Kızılay depolarındaki eşya mevcu
du 200.000 lira daha artırılacaktır. Ve 
bu sene için tahmin edilen yardım 

miktarı da 200.000 liradır. Ancak Di
kili zelzelesinin genişliği her halde 
bu yardım tahsisatını biraz daha artı
racaktır. Kızılayın harp yılları için 
yaptığı hazırlığa ait bir kaç rakam 
gördük. Bunlar yapılırken cemiyet 
bir gelir kaynağı veya bir nizam un
suru olarak kendisine tevdi olunmuş 

Tekirdağ' da serbest 
gureş müsabakası 

Tekirdağ, 15 a.a. - Dün Tekirda -
ğında greko romen serbest güreşleri 
yapılmış ve bu müsabakalarda vali ve 
tümgeneral başta olmak üzere altı bi
ne yakın seyirci bulunmuştur. Evela 
yerli pehlivanlar arasında güreşler 
yapılmış ve bunu büyük müsabakalar 
takip eylemiştir. 

Kara Ali ile güreşen habeş Kasım 
Tafari yedi dakikada mağlup olmuş
tur. Ankara ve İstanbul müsabakala
rının intikam güreşini bugün Tekir
dağlı Hüseyin'le yapan alman şam
piyonu Villi Marn 14 dakik.ada ye
nilmiştir. 

Cemal pehlivanın idaresinde yapı
lan bu güreşler fevk.ahide heyecanlı 
olmuş ve binlerce yurtdaşımıza bay
ramı hoş geçirmek fırsatını vermiş
tir. 

bazı iktisadi teşebbüsleri de başar - --------------
.maktadır. Sulh Kızılaycılığı diyece -

fi:;z bu hizmetlere kısaca temas ede- K Ü Ç Ü K D I ~ H A B E R l E R 

( RADYO ) 
TURKlYE 

Radyo Dilüzyon Postaları 
TURKİYE Radyosu - ANKARA Radyosu 

-DalKa uırualulu-
1648 m. 182 Kcı./120 Kw. 
31.70 m. 9465 Kes./ 20 Kw. T. A. P. 

A N K A R A 
PERŞEMBE: 16.11.1939 

12.30 Program, ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji haberleri. 
12.SO Türk müziği: yeni eserler. Çalan-

lar: Cevdet Çağla, Şerif İçli, Hasan 
Gür, Hamdi Tekay. Okuyanlar: 
Mustafa Çağlar, Safiye Tokay. 

13.30 - 14.00Müzik (kan:ıık hafif müzik • 
Pi.). 

18.00 Proıram. 
18.0S Memleket aaat ayan, ajans ve me-

teoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (radyo caz orkestras.). 
19.00 Konuşma (Ziraat saati). 
19.15 Türk müziği Çalanlar: Hakkı Der

m:ın, Şerif İçli, Hasan Gür, Hamdi 
Tokay. 
1 - Okuyan: Semahat Özdense&. 
l - Nuri Halil Poyraz • Hüseyni 
oarkı: (Artık yeti:ıir). 
2 - ..•.. - Hüseyni §arkı: (Sevdi
ğim cemalin çünki göremem). 
3 - Refik Fersan - Hüseyni earkı: 
(Bir kaçı birleşerek). 
2 - Okuyan: Sadi Hoşses, 
l - Kazım Uz - hicaz :ıarkı: (Gam
la kıymettarı ömrün). 
2 - .... - hicaz şarkı: (Hasreti ru
yinle). 
3 - Refik Feraan . hicaz earkı: 
(Cihanda biricik sevdiğim sensin). 
III - Okuyan: Mefharet Sainak. 
1 - Musa Süreyya • hüzzam prkı: 
(Sen sanki baharın gülüsün). 
2 - Yesari Asım - hüzzam earkı: 
(Gene kalbim taşar ağlar). 
3 - ZekAi dede - hüzzam şarkı: 
(Ey hüsnü cemal). 

20.00 Tiırk müziği: halk türküleri. , 
20.15 Konuşma (doktorun saati). 
20.30 Türk müziği (fasıl heyeti). 
21.15 Müzik (küçük orkestra - şef: Necip 

Aşkın). 
1 - Heinrich Strecker: Kalbimin 
sahibisin. 
2 - Heinz Reinfeld: Eve gel, yav
rum. 
3 - Eduartd Künneke: Lady Ha
milton operetinin potpurisi. 
4 - Emmerich Kalmann: Holan
dah kadın operetinden potpuri. 
5 - Ziehrer: Karnaval çocuklnrı 
(vols). 
6 - Rubinstein: Kostümlü balo su
itinden: Toreador ve Endülüs. 

22.00 Memleket saat ayarı, ajans haber. 
leri; ziraat, esham - tahvilat, kam
biyo - nukut borsası (fiyat). 

22.20 Müzik (küçük orkestra 1 yukarda. 
ki programın devamı). 

Her nevi bakkaliyeye ait ihtiyacınızı 

Memurlar Kooperatifi 
tviağazalanndan tedarik etmeniz 

menfaatiniz icabıdsr. 

Urfa'nın halis sade yağları ile Edirne'nin 

nefis peynirleri mahallerinden hususi 

surette getirilmiştir! 

Her • 
şeyın en 

En 

• • • 
ıyısı, 

tazesi 
Ve en ucuzu 

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

mağazası Tel. 1974 

Siparişler evlere gönderilir. , __________________________ _, 

250 masa telef onu alınacak 
P. T. T. Umtım Müdürlüğünden: 
1) İdare ihtiyacı için 250 adet masa teleform KApalr zarfla ek

siltmeye çıkarılmıştır. 
2) - Muhammen bedel (7500), muvakkat teminat (562,5) lira 

olup eksiltmesi, 21 ikinci teşrin 939 salı günü saat (16) da Ankara
da P. T. T. umum müdürlüğü binasındaki satın alma komisyonun
da yapılacaktır. 

3) - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya banka teminat 
mektubiyle kanuni vesaiki ve teklifi muhtevi kapalı zarflarını o 
gün saat (15) kadar mezkur komisyona vereceklerdir. 

4) - Şartnameler, Ankarada P. T. T. levazım, lstanbul'da P. 
T. T. levazım ayniyat şubesi müdürlüklerinden bedelsiz olarak 
verilecektir. (5669) 15638 • Maske Fabrikası: Kızılayın Ma

makta kurduğu bu müessese ordu ih
tiyacını karşılamaktadır. Ancak cemi
yet imal, ithal ve satış inhisarı ken -
disine verilmiş olan bu işte halkın u
cuz maske edinmesini mümkün kıla -
cak her tedbiri almıştır. 

X Sevil - Bruno Musolini, Roma - ce-
Müzik (Chopin'in piyano eserleri -
Pi.). 

23 00 Müzik (cazbant • Pi.). 

nubi Amerika hava hattı tetkikatına de • 22.35 
vam etmek üzere buradan tayyare ile 
Selx adasına uçmuştur. 150 adet terazi alınacak 

Sıtma ve Firengi i!Açları inhisarı: 

Bu iki hastalığa ait ilaçların ithal ve 
manipUle edilerek toptan satışı da ce
miyete verilmiştir. 

X Londra, - Sikorski ile Zaleıki dün 
Londra'yı resmen ziyaret etmişlerdir. Öi
leden sonra lord Halifaks ile ıörüşmüıı
ler ve bundan sonra başvekalet dairesin
de Chamberlain'i ziyaret etmişlerdir. 

X Kahire (D. N. B.) Suriye mahfille
rinde dolaşan şayialara göre, Saidi Utebe 
Eleyyüp, yakın.da Suriye cümhurreisliğine 
intihap olunacaktır. Fiyatların müsait olmasına rağ -

b • h• 1 · · X Londrn - İngiliz zenginlerinden lord 
men U ın ısar arın cemıyete temın Nuffield, Fransa'daki ingiliz askerlerinin 
etiği gelir geçen yıl 132.000 lira ol - refahına yaroım olmak üzere harbiye ncza
ınu~tur. Bu yıl 160.000 lira getirece - retine elli bin ingiliz lirası teberrü etmiıı-

:s ' tir. 

23:2s -23.30 Yarınki program ve kapanı:ı. 

P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
Adet Tartı Siası SARK 

J 

ıs 20 Kiloluk 

Tahtakale Caddesi No. 12 • lOO 10 ,, 
Mağazamızın yeni çeşitlerini arzeyler 15 5 ,, 

Saygı değer Müşterilerinin 20 5 ,, 
Bayramını kutlar. 1 - idare ihtiyacı için Yukarda miktarlariyle tartı sialan yazılı 

--------------- ·- Cem.an 150 adet terazi açık eıluilbnoye çıkarılm.19tır.~~~----

, 
Kundura mağazası 

ği tahmin edilmektedir. 
Alyonkarahisar Maden suyu: Mem 

lekette bir çok sıhi içme suları oldu
ğu halde Afyonkarahisar Maden su -
yunun her yerde tanınmakta ve aran
makta olması ancak Kızılayın him -

X Roma - 35 bin tonluk yeni İmpero ,
zırhlısı bu sabah denize indirilmiıtir. 

2 - Muhammen bedeli (137,5) muvakkat teminat (103,32) Ji. 
ra olup eksiltmesi 23 ikinci teşrin 1939 pertembe günü saat 11 de 
Ankarada P. T. T. umum müdürlük binasındaki satın alma komis
yonunda yapılacaktır. 

x Londra - Şimdiki parlamento içti
ma devresinin 23 teşriniaanide nihayet bu
lacağı bildirilmektedir. Yeni içtima dev
resi te:ırinisanlnin 28 inci aah günil açıla
caktır. 

metiyle milmkiln olmuştur. Cemiyet x Pariı - Nazırlar meclisi cuma aa. 
bir yandan memlekette en güzel sof - bahı toplanacaktır. 

ra suyu temin ve bir yandan da ken - X Madrid - Dahili harp esnasında muh-
d . "h 1 d"l · k b" ka telif İspanyol limanlarında batmlmıs iken 
ıne ı ma e ı mıyece ır r ayırd- son zamanlarda yüzdürülen ticaret gemi-

bilmiştir. Suyun her yerde ucuz sa- )erinin adedi şimdiye kadar altmış ikiyi 
tıldığını düşünerek Kızılayın bu işi bulduğu söylenmektedir. 
&ıhi bir hizmet telakki ettiğini de gö
rürüz. 

Oyun kağıtları inhisarı: Memle -
kete getirilmesi ve satılması Devlet 
inhisarında bulunan oyun kağıtları da 
bir çok zarif şekilleriyle Kızılay tara
fından &atılmaktadır. 

Devlete ait kısım ayrıldıktan sonra 
cemiyete kalan gelir yılda 125.000 li
ra kadardır. 

Kızılay cemiyetinin kültiir sahasın
da yaptığı bir çok değerli hizmetler 
de vardır. 

X Nevyork - Geçen hafta Nevyork'a 
27 milyon 057,711 altın dolar gelmiştir. iBu 
miktar geçen hafta gelen miktardan yedi 
milyon fazladır. 

x Londra - B. Chamberlain'in sıhatl 
düzelmektedir. 

Başvekil, kabine içtimauıa tekrar riyaset 
etmi!itir. 

x Londra - Londra otomobil ve oto
büs ameleleri, kari'.alıkta iıı gördüklerin
den. bu yuzdcn büyük müşkülata maruz 
kaldıkların.dan dolayı ücretlerinini arttırıl
masını istemişlerdir. 

X Madrid - Terbiye nezareti, senede 
yüz talebenin tahsili için tahsisat koymuş
tur. Bu tahsisatın ismi "Zafer tahsisatı" 
olup cenubi Amerika ve Filipin üniversi
teleri talebelerine verilecektir. 

X Belgrad - "Havas" Yakında Bel
grad'da Almanya ile Yugoslavya arasında 
mali müznkerelere başlanacaktır. Söylen-

M. Nedim . 
lrengün 

Matbaa kağıtları kırtasiye, 
mukavva ve ambalaj kağıt
ları deposu. 

Mağazamızda bilumum çe -
şitlerimiz toptan ve pera
kende satılır. 

Yeni Hal No. 1-59, Tel: 2246 

AKMAN 
Pasta Salonu 

Utku sokak No. 9. Tel: 1118 
Mallarının temizliği, nefaseti ve 
müşterilerini memnun etmekle . 
şöhret kazanmıştır. Bozalarımız 

bilhassa enfestir. 

Hastabakıcı hemşire yetiştiren mü
essese, yalnız harp halinde değil, 

sulhta da memlekete faydalı olacak 
unsurları yetiştirmektedir. Bazı ka
dınlan eski elişleri üzerinde çalıştır
makla Türk harsına yaptığı hizmet de 
azımsanamaz. Kızılay gençlik teşkila
tının hususi bir terbiye müessesesi ol
duğunu kabul edebiliriz. 

diğine göre Almanya, yugoslav devletinin ,.--------------...., 
tevarüs ettiği Bosna Herseğe harpten e
vet A !manya tarafından yapılan ihracat 
meselesini ortaya atmağa çalışacaktır. 

Garpte Kızılsalip denince herkes, 

Nazan dikkate 
Ucuz E!ekf rik malzemesi 
almak isteyenlere müjde 

Niyazi Kınmman 

te M. Nedim İ rengün 
HIRDAVAT TECiM EVl 

Anafartalar caddesi 93 
Ankara - Telefon: 1973 

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

ocakları, berber levazımı. 

3 - İstekliler muvakkat teminat makbuz veya teminat mektu
biy le kaınuni vesikalarını hamilen mezkur gün ve saatte komisyo
na müracaat edeceklerdir. 

4 - Şartnameler, Ankara P. T. T. levazım latanbulda P. T. T. 
ayniyat ~ubesi müdürlüklerinde bedelsiz olarak verilecektir. 

(5711) 15675 

2 No. lı fincan alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğünden: 
1 - Müteahhit nam ve hesabına eksiltmeye konup talibi çıkmı

yan 78.000 adet 2 No. lu fincan pazarlıkla alınacaktır. 
2 - Muhammen bedel (19500) muvakkat teminat (1462,5) li

ra olup pazarlık 5 birincikamrn 939 salı günü saat 16 da Ankara. 
da P.T.T. umum müdürlük binasındaki satın alma komisyonunda 
yapılacaldır. 

3 - Taliplerin şartluı öğrenmek üzere her gün Ankara'da P. 
T. T. levazım İ!tanbul'da P. T. T. levazım ayniyat şube müdürlük
lerine ve pazarlığa iştirak için de mezkur gün ve saatte o komisyo-
na müracaatları. (5783) 15736 

Şifahi tefrik imtihanı yapılacak 
D. D. Y. Umum Müdürlüğünden: 
16. 10. 939 Tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmirde yapıkm ;mti

hanlar neticesinde tam numaranın 213 nisbetinde not alanların 
isimleri yukarda yazılı yerlerde istasyon ilan mahallerine asıl
mı~hr. 

Bunlar arasından mü·nhal nisbetinde ikinci bir şif ahi tefrik imti
hanı yapılmak ü:ı;ere 20-11-939 tarihinde saat 10 d3 Ankarada Zat 
İşleri Müdürlüğüne, !zmir ve lstanbı•l'da İzmir ve Sirkeci işletme 
müdür!üklerine müracaat etmeleri ilan olunur. (5818) 

ııııııııııııııııııcııııııııııııııııııııııı 
Kayıp çocuk aranıror = · = 

LİBRERİ HAŞET 
Haşet Kitapevi 

ANKARA ŞUBESi 

21, BANKALAR CADDESi 

Yazı Çoğ:ıltma Makineleri. 

Her lisandan kitaplar 
Dünyanın bertarafında neşredilen 

gazeteler ve mecmualar için 
abone kaydolunur. 

.Cırtaaiye ve mektep levazımı 
Remington yazı makineleri 

Geatetner 

Yazı Çoğaltma Makineleri 

Milner 
elik para kasaları 

Remington . 
Madas 

Triumphator 
~ Heaap makineleri 

Eventharp .., 
_, Yazı masa kalemler{ 

Şevket Bakkaliyesi 
Yeni Halde 

Sayın Müıterilerlnin Bayramıma 

kutlar. \ 

Halit Galip 
Çıngılh oğulları 
Demir ve biltlmum inpat 

malzcmeai. 

Sanayi caddeai 40. Tel. 3870 

Yıldırım Bakkaliyesi 
İsmail Ertan 

Yeni Hal No: 63 

Muhterem MOıterilerdn:fn Bayramına 
tebrik eder. 

lsmail ERTAN 
Bakkaliye ticarethanesi 

Yeni Hal No: 63 ' 
Sa~n müaterilerin1n ba~ 

wtlar 

Tuhafiye mağazası 

Çocuk Sarayı No. 2 

Kışlık çeşitlerinin geldiğini 
arzeder. Saygı değer müşte

rilerin bayramım kutlar ..................... 
Eski emektarmız 

"Şapkacı Selim $enocak,, 
Çocuk Sarayı caddesi No: 72 

Asker, subay ve okul fapka evi 
sayın mütterilerine bayramım 
kutlar. 

1 FohriTc~~rkon . • 
! . . 
i 
! 
: 

Çocuk Sarayı No. 35 

Saygı değer milşte!"ilerinin 
bayramım candan kutlar ........................................................ 

Elmadağ Gazozu · 
Halkımızın daima tercih ettiği 

latif, güzel ve sıhhi bir gazozdur. 
Merkezi: Anafartalar Ucanlar 

so!cak Ateş hanı altında 

Şubeleri: 
Polatlı Hükümet caddesi 
İzmir Yemiş çarşısı No: 47 

ve bizde de Kızılay denince bir çok -
larımız bu hayır müessesesini harpte 
orduya ve sulhta da afetlere, felaket
lere yardım eden bir müessese olarak 
tanır. Yukarıda yaptığımız hülasa 
gösterir ki bizde Kızılay gaprteki mü· 
masilinden başka olarak bir çok ikti
sadi ve kültürel işler dahi baş:ırmak

tadır. Bunların kendisine verilmiş ol
ması, müessesenin uyandırdığı iti -
matla inh olunabilir. Her biri tek ba
§ına mü:'lim bir iş sayılan bu iktisadi 
ve kültürel hizmetlerin Kızılay tara 
fından e nelerden beri muvaffakiyet
le yüriit•ılmesi isabet eder ki müesse· 
se her ıevi faalıycti başarabilecek 

kuvctte çalış1•an, dürüst, bi rrili el!er 
dedir. Bununla hepimiz iftihar ede • 
biliriz. ancak bu iftiharın bize tevdi 
ettiği bir de vazife vardır: Cemi yeti r 
daima ilgili ve ona faydalı olmalıyız. 

Sene sonu münasebetiyle 
elektrik i~ini bırakmak iste
diğimden fiyatlarımızı indir 
dik. Malzemeye ihtiyacı o
lanların mağazamızdan fiyat 
almaları menfaatleri iktiza
sındandır. 

Şehzadebaıı Şekercisi 

Osman Nuri 

Bayramın birinci günü saat 13 de § Fethi Akyiğit ~ 
Altındağ mahallesinde 7 yaşında kara 1 § Kırtasiye ve Cilt Evi ~ ~-------------~.., 
gözlü, esmer renkli, sağ kolu sakat : İkinci Anafartalar No. 5 : 

Kemal ONAL 

ŞÜKP.Ü ATILGAN 

Elektrik Mağazası 

Anafartalar caddesi No: 29 
Tel: 2328 · ı 

Bankalar caddesi. Ti: 327', 

Nefasetiyle maruf her nevi 
şeker ve şekerlemelerini 
muhterem müşterilerine arz. 
eeder ve bayramlarını kutlar 

olan ve hafif aksayan Seyvas adlı oğ· 1 § : 
lumu kaybettim. Güren ve tanıy2nla- : Kırtasiye ve mel-;tep ki· § 
rın insaniyet nıım:na olsun aşağıdaki : tapkrınızı ucuzca temin e- : 

: debilirsiniz. Cilthanemiz bol : adrese veya polise malumat vennele· -
: desenli bez ve maroken cilt- : 
: teri büyük bir nefasetle ya- § 

Altındağ mahallesi 1028 numaralı : par. : -evde haymanalı Osman Battaloğlu lııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

rini rica ederim. 

Güneş mağazası 

Çocuk Sa.rayı Caddesi 

Yeni çeşitlerinin geldiğini 

arzeyler, saygı değer müşte· 

rilerinin bayramını kutlar. 

ızı ayı unutma, a ı günler e sana yardımcı odur 

1 



1 

ı 

18. ıt - 1939 KIZilAY 

... 

680A 680A 

-5-

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

Ketideler: 1 Şubat, 1 Mayıı, 1 Ağustoı, 1 lkinciteırin 
tarihlerinde yapılacaktır. 

Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 
kuraya dahil edileceklerdir . 

.... 111111111111 1940 i KRAMİYELERi 
1 Adet 2000 Lirahk == 2000. - Lira 

3 il 1000 il = 3000. - ,, 
6 il 500 ,, = 3000. - ,, 

~ l , • • • ' • .. .. ~.. ) 12 il 250 il = 3000. - il . - 40 100 = 4000. -

PHILIPS 
il il il 

75 il 50 il = 3750. - il 

210 ,, 25 ,, = 5250. - il 

111 •• '. 1 ... 111111111 ......................... 11 .... it 11111 ..... 11111111111111111 

1940 Radyolaiı her se-ne olduğu gibi 
bu sene gene birinciliği kazandı 

Türkiye lı Bankasına para yatırmakla yalnız para birilı
tirmiı olmaz, ayı.ı zamanda taliinizi de denemif olur.unuz. 

~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

§ EMLAK VE EYTAM BANKASI i - -

.:!JlllllllllllllllllllllllllllllllllllllJlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllL!:. - -

~ MERKEZİ : ANKARA § - -- -§ ŞUBELERi - IST ANBUL, IZMIR ' § 
:: AJANLARI: BURSA- IZMlT-ADANA- 5 
- ESKİŞEHiR - ZONGULDAK 5 - Şekerci Ali Uzun KURU KAHVECİ --5 Türkiye Cümhuriyeti -- - Her çe!it şeker ve şekerlemeci İbrahim Melek § Yapılacak ve yapısına b~lanmıt meıkenler için vatan· § := datlara mümkün olan kolaylıkla yardım eder 5 

§ lİRAAT BANKASI ---------------------

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

_,.. Kuruluş tarihi: 1888 
Sermayesi: 100.000.000 Türk lirası 

Şube ve ajana adedi: 265 • 
Zirai ve ticari her nevi banka muamelelerı 

----------------= -------

---------------
------ -- -- -- -- -- -- -- -= Ziraat Bankasında Kumbaralı ve ihbarsız Tasarruf hesaplarında =: = en az 50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur'a ile aşağı- =: 

§ daki plana göre ikramiye dağıtılacaktır: =: := 4 Adet 1.000 Liralık 4.000 Lira =: = 4 .. 500 .. 2.000 .. = - -= 4 .. 250 .. 1.000 .. = 
§ 40 .. 100 .. 4.000 .. § -= 100 " 50 .. 5.000 = - -= 120 .. • 40 .. 4.800 .. -- -= 160 .. 20 .. 3.200 = =: Kur'alar senede 4 defa, 1 Eylül, l Birincikıinun, 1 Man. .<: =: 
:= 1 Haziran tarihlerinde çekilecektir . . 

§ DlKKA T: Hesaplarmdftki paralar b\r se~e icinde 50 li- =: 
:= radan aşağı diişmiyenlere ikramiye çıktığı takdirde % 20 =: 
:= fazlaaiyle verilecektir. =: 
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Ankara kuyumcusu 
M. Zakir EKNİ 

Halil Mormana 
Cam, ayna ve korniş 

ticarethanesi 
Anafartalar caddesi No: 117 

Sayın mii§terileri·nin bayramları· 

Anafartalar caddesi No. 86 

Tel: 3620 

ANKARA 
Sayın Mii11terilerine Saygılarını 

ıunar. 

ALTIN ÇİZME 
Sabık Harp Akademisi 

Usta oaşısı İLYAS 
Atatürk bulvan 

Eskinazi 
Yeni şapka modellerinin 

geldiğini arzeder, saygı de-. 
ğer müşterilerinin bayramı

m kutlar 

Hilôl ba kka 1 iyesi 
ATATÜRK BULVARI 

Müşterilerinin bayramını kutlar 

Köseleci Abdülkadir Ağdukcan 
Tahtakale caddesi No: 50 

Müşterilerinin bayramım kutlar 

Adnan Taylan 
Yeni Türk Hırdavat 

Mağazası 

Anafartalar caddesi (Karaoğlan) 

No: 71 Ankara - Telefon: 1966 

f Muhterem müşterilerinin bayra
f mını kutlar ve saygılarını sunar ................................................ 

--= Mevcut gayri menkuller karşıhğında § ----- -- -:= ikrazat yapar 5 

'Ai~~~""M~k~~l i ~~:.c-:~::i~o!'~ı!:' · ı ı I" = E.kıpertiz ücreti (1.000) liraya kadar = 
Kanaat Elbise Mağazası E istekler için 1, fazlaaı için 2 liradır. \ ,,, 5 

Belediye karşısında No: 2-3 - = § Gayrimenkul ipoteği ve eıham ve tahvilat rehni kartılıfm- 5 
Ali Halim Doyran =: da Banka muameleleri yapar. ., 5 

Her nevi hazır ve ısmarlama - -:= Vadeli ve vadesiz mevduat alır. 5 
e~::?'m':~~~~:igt~t!~~'.- l ~ l 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 lİF ........................................................ 

ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııoııııııııııııııoı , ••••••••••••••••••••••••••••• 

? ç E ~ 1 ! S U İ Ş Tica retevi ! 
Manıfatura magazası; • Bilumum Elektrik, Sıhhi teıiaat ve banyo malzemelerini ~ 

Sa d - .. t 'l · · bay 1 •• bilhassa (1500) ıaat dayanan LEUC1 ampullerini ; 
ygı eger muş en erının • · ' b·1· · · 

ramlarını sıhat ve saadet içinde e .yal~ız Suı~ le bula ı ırsınız. J 
i?'eçirmelerini diler e Y enııehır Emcıler cad. No. 23, Tel 365~ · 

Anafartalar Hanef apartman. • ••••••••••••• • • ••••••• • •••• -
Tel: 3503 ........................................................ 

Gönül - Güzel 
İzmir raklları 

Bayramınızı kutlar sevgi ve 

aaygılarmı aunar 

Fuat Arı 
Dayıbey fabrikaaı aahibi 

RİZA GÖZLÜKÇÜ 
BANKALAR CADDESi: Telefon 3025 

ANKARA 

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

• REVUE SAATLERiNiN YEGANE SATIŞ YERi 
t HER MARKA SAATLER SAT/LiR ve TAMiR OLUNUR , ............................ , 

::::::::=:::=:::=:::::::::::::::=:::::::::::: .:;!11111111111111111111111111111111111111~ : Çiçek ve Nebatat : - -- -
~ BAŞAR ~ 

Atatürk bulvarı No :2 - -- -Mü~terilerinin bayramını kutlar ~ Elbise D~posu ~ 

Kanaat bakkaliyesi - Muharrem : : 
Selvi E Sayın müşterilerinin bay- : 

Atatürk bulvarı No: 11 E ramlannı kutlar ve en yeni : 
Müşterilerinin bayramını kutlar : çeşitlerini sunar. § 

Hamdi· ALMAÇ • • 
: MÜESSESESİ : • • ! SABUNCAKİS ! 
• Tarihi tesisi: 1874 e 

Saygı değer müşterilerinin 
bayrnmlarını kutlar m kutlar jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ..,11111111111111111111111111111111111111~ 

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

: Merkezi: lıtanbul • Beyoğlu İstiklal Caddesi No: 30 : 
e Şubesi: Ankara Bankalar Caddesi No. 17 
e Park, bahçe planları tanzim ve tarh itleri deruhte olu- : 
e nur. Her cins ağaç, ağaçcık, ve her türlü Çam ve kış nebat. e 
e ları ve en taze çim ve çiçek tohumları bulunur ve ıiparitler e EGEBİRLİGİ 

TİCARET EVl 
Mvhterem vatandaşların 

bayramını kutlar 

Co;-lu Pazarı 
-> 

Rahmi Bahar 
Çocuk Sarayı caddesı 

Müşterilerinin bayramını candan 
kutlar 

lbrahim ERLER 
TUHAFİYE MAÖAZASI 

Sayın müıterilerinin bayramını 
kutlar 

Yusuf Öz öz 
TUHAFiYE MACAZASI 

Çocuk Sarayı caddesi 
Müşterilerinin bayramını kutlar 

e kabul edilir. e 
• Her cins Felemenk çiçek ıoğ&'nları e 
1 •••••••••••••••••••••••••••• 1 

Kızıl aya üye. olmak yurdumuz için borçtur 



_,_ .......... 

Sermayesi 300.000 T L 

lir k6Jenize beş, on para aiark:en birde bir Sark Merkez 

MİLLi PİYANGO 
Ecza depasu 

TUrk Anonim Şirketi 
11 .. alı Horuanciyan Han· 

Sirkeci. Tel. lat. 12 Telll'af 
am..ıı ı.t. Droseri lahelerı 

Bileti atınız ! 
Ankara, Galata, 1197oila, 

Kadıköy. 

Tam çqlt, mükemmel amba· 
laj, nakliyatta ıUrat. 

Bu bilet sizin 6ir ilaç seneCte elde eClemTyece§iniz parayı 

ayın 11 inde ve bir saniye içinde 

P'lyatlanmıs rekabet kabul et· 
mu derecede ehven olup mua
melltta intizam. dddiyet ve te
dlyatta s81terdlilmlz uaml ı.. 
billtı muhterem mealektaflanmı· 
nn bir defa müracaat ederek an
Junalan menfaatleri tktlmıdır. 

.KAZAN Dl RABİ LI R 
En meıhur f abrikalann her 

çqit tıbbi ve kimyevi mevaddı, 

llltı lıpenciyariye. kauçuk mal
zemeıi, yerli ve Avrupa milatah· 
aratı, ıtriyat. bilumum tuvalet 

11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ --- thhatmm, 8mrllnlzUn munlufuna, ne.-mt temin için 5 
E Matl .. a ilmia " taltiatm söeterdiii ,ollardaa iatifacle ederek 5 ----------Meram meyve evinin ---------Bol seçme ve her yerden ucuz -----Kuru ve yq meyvalamu ------TAZE MEYVE SULARINI ---
1 

Sufle " IDeJ" esmeleriııl. dondurmalı meyvalannı, betan• E 
pkerlerinl, meyn puta. tart ve tarteletlerjnl, a -

~ ... ttm tatblarmı ..... u-. Mire~ ~yum .... içinis E 
Ancati 1"I Mntl• mldenlıl atar buam yüklerinden. bulaklannın 5i -bareketsbllkten. ricudunusu vitaminıizlikten ve keselerinizi tim 5 

diye kadar bir yıkım ola meyva ma.rafıadan koruyabilirıiniz. 5 
llapnlanma ziyaret ediniı. malları &örUnUs, hükmi\ 5 

kendiniz 'erlnlı = -EYier• liparfı kabul oJ~nur ve derhal sCSnderilir. = 
\IBRAll llBYV• &vt Atatlrk bahan 11111 Y..ni-ı.ı. -

'1'1.n• -ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

FLORYA SPOR 
Her cina Spor eıyaaı, Tuha
fiye, huır ve ıamarlama 
Kundura, Bavul, Çanta, Por
tatif karyola, ppka Ye aire 

Kilo ile açık kolonyalar 
~ ... ıvtatar cadde1i No. 28 

Telefon: 3072 

ANKARA 

malzemesi 

1 pekiş, YOniı 
Sayın miifterilerinin 
bayramım kutlar 

ÜLKÜ GiyimeYi 
Bahaettin Erea 

' ikinci Anafartalar Hınıf 
Apartmmu altında 

Sayın Bayan miiıterilerinin 
ba)'l'UDl1ll kutlar, bu müna
aeebetle mevıimin en yeni ve 

.aı1111111111111111111111111111111111111"" epis inailis mup.mbalannı, 
- - manto, rop Te Bayan f&pka-
5 Cilde berraklık, taravet, tuellk 5 lannı en ucuz fiyatla satmak-
: veren : • • ta olduğunu ıaygılariyle arz-

~ BELLIS ~~eyi-er. __ __.,. - -----------
Bütiin yenilikleri 

= = ,,,..----------------...... : Kremleri kadın ,U.elJilfnln : 
i bUttln iaranna tatır. 5 

u ............ Jeri= = ORTAÇ 
: GENÇ TORK _..._,..~ ~ 
- -- -~ ..................................... _______ ....., ___________________ ~ ..................................... , .. ,. Giyim EYinde 

~1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

- O MANLI BANKASI i ---
SERMA YESI : § --10.000.000 lngiliz Lirası § -= Tirldye'ala hqbca tehirlerinde bUman = 
iUBELERINDEN batka 55 -E PARIS-MARSlLYA-NIS-LONDRA §5 

5 MANÇESTER'de•e 5 - -5 MISIR - KIBRIS - IRAK - FiLiSTiN 5 
5 YUNANlSTAN'da ŞUBELERi ile 5 - -- -5E :YUGOSLAVYA, ROMANYA, SURiYE 5 = •• YUNANlSTAN'da = - -= -= Miieuiai lauhmclatu Bankalar ftl'dır. 5 - -
iii111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ - -- -- -5 Komple bir Kereste i = = Fabrikası Makina ve takımlara satıhktar 1 -= iE 
. 

GO lık bir katarak 35 beysir kuntlnde bir motor 

. E 
Yuvarlak, Tran.m.yon vesaire..~ 1 

MUracaat Telefon : 1130 ALI KARDAŞLARii --11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

Otomobil sahiplerine müjde 
Her ani otomohil parçalan •• yay çelikleri fiatlarmda 

..... mUdarcla ....Ult ~. 
SaJJD miifterilerimizin iatifadeleri için bir defa diikiıu

ulramalan kilidir. 
Solukkuyu Fabrika So. Ho: 23 

BuJpryalı Abmet Volkan Ankara 

Foto Suat 
Sayp deler mtifterilerimin 

KadıkByUııdeld atelyemls Yenltehlr 
Orduevi karıııı No: t n 

nakledilmlttir. 

l1tanbul Kuyumcuıu 

MAHMUT SOR 
, Ebper • Kuyumcu 

' Bayp deler llilfteri ve 
dostlanıwa 

Baynmlarım kutlar, yeni ve 
...... ptitleri plcliibai 

mlljdeler 

Menekşe 
Maaif atwa llaiuuı 

MaiaH•nm:r•ft•-sin 
cetltlerini an.et• " iN ...Ue 

il• .. ,.. llllttml..W. 
baJl'Ulllll katlar. 

YENİPAZAR 
Baklmliı'e •• Mltldrat 

SUkrU Toprak ve 

Bulabilirsiniz 

VEHBi ALJIAÇ 

BOyük Türk Pazar1 
Tlllaflye lllli•ZISI 

Anafartalar caddesi Ho. 118 
Dalma memnun ettllf mllfterllerlnln 

bayramlarını tebrik eder 

ilkbahar 
Manifatura Maiuau 

SaJJD mütterilerinin baJ· 
ramlanm kutlar 

Sabahat Putahaneai 

Tahir ve Cemal 
Atili C..Sdeıi No: 97 

SaJJD mlfterileriniıa ba,ramını 
kutlar. 

Rıza Sevinç 
Billuriye Maiazuı 

ATATURK BULVARI 

Muhterem MUıterllerinln Bayramına 
kutlar. 

Mehmet Ali 

ERKUT 
ıeriki • Yenihal .wı!;.~ ~! 21 

Sa111 deler mltterilerinin bay-s.,.. milflerll..inin baJnm. ramlamu katlar 
lanm tehrik eder. 

Bomnarıe 
Anafartalar No. 37 
llulaw.m ...-n.w. ... ,.. 
......... lınatlar .. menimin -

"8İ :rflalwlala plclilial .......... 
11111111111111111111111111 il llH 

Çadırcılar BonmalJesi 
Hıfzı Çadm:ıoilv 
Atatilrk Buı.an 

Sayın IHtterllerlnin Jlayrlmlmnı 
kutlar • 

Oska ma§azası 
ATATURX BULVARI 

Squı lllfttrllerlnln BaJraaum 
inatlar. 

ıa.ıı.1931 

............................. 
Eısiz ve Fantazi kumaılarile ra§bet kazana._ 

İpekiş Yüniş 
' ma§azalar1nın yeni de§işik desenlerine 
\ 

mutlaka görünüz. 
Bankalar caddesi .............................. 

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

ye garantili makinalardır 
• 

Adliye Sarayı ka111sı 

•••••••••••••••••••••••••••••• 
1 Balkan Bakkaliyesi 1 • • • 1 Hikmet Balkaneı 1 
: Merkeziı Zafer Cadcleoi No. l/Z 'il.. lllO 1 
e Şubesi : Yeniıehir Emciler caddesi No: 18 • 20 Tel: ~29. • • • : Sayın müıterilerinin Bayramını kutlar. ! 
•••••••••••••••••••••••••••••• 
~··••ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııttıııııııııııııııııa. 

- = 1 SAKARYA ECZAHANESi ı= 
- Ankara'nın en büyük Eczahanesidir. 
§ ilaçlarınızı ve bu senenin Balık yaöıni Ec· 1 ! z:ahanemiz:den taz:e alarak bulabilininiz. i 
'=iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi' 

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

"Bu lalm altıa.c1a Anbn'da 1ılaarlf Veklletl -.....sa ,...W.. lata ec1a.a 
otel Aft'Upa memleJretJedııde bUe tmllllM u Hladflf edilir bir .-ıw. ... 
dem teslat ve tefkll&tı ihtiva etmektedir. 

ClHAN PALAS OTELi: Odaların eberill buıyolu ft bu,oJlır IOD .. 

tem hava mllbeddile tertibatına ve kalorifer, 10fuk ft mcü 111, tlldaa pbl 
pyet ıGzel modern teaiatı havidir. 
P'evblldı itina ile her tilrlil konforu blU ola her odlnm ..wı,..ı ta. 

mamen ve yeni listem olarak dekoru dlrk WJll ne&e ......,. .. proh • 
18rlerlnden Dekoruyon tmnaıı Oypr ta'afmdan ,.,almattır. 
Servlll ecnebi bir kaç lisana qlna penonellerle otelclllkt. bqnelmllel bir 
f6hreti haiz olan eski Ankara Palu teırifat mildilrll Bay Hayri Berker ta-
rafından ldarı edilmektedir. ' 
CİHAN PALAS pzinÔ ve lobntuı: Oufnonun mutfak lntannda llllıld

neletmit bir vaziyette ve aon derece modern tellaat ve tetkil&tı ihtiva et • 
mekte olup idaresi Tilrklyemizde lobatacılıktald ehliyet ve töhretiy'9 te
mayüz etmiı olan maruf Turancı Bay OIDWI Sencer'e verilmiıtir. Sorvlate
kl intizam ve nezafet epizdir. 

CiHAN PALAS çamqırhanell: Aınmızın en ileri çwpr nwWm el• 
bulariyle mücehhez olup ton derece teınlı ve 11hl pldlde çanwpr yıkan • 
maktadır. 

Bu tesisat Ankaramızın gilzide halkının hizmetine lmlM1e olup her ma 
çamaımnı ayrı, temiz, emniyetli ve ucuz olarak yıkamayı temin edecek • 
blliyettedir. 

CiHAN PALAS perUklr salonu: Tanınmıı befberlerimbden Hakla Oeal 
uıtanın idareaindedir. En milfkillpeMnt mllfterilerinl memnun edebilec.k 
vasiyette ve Ankaranın en temlı perilk.lr salonudur. 

Otel, pzlno, ve lokanta. çamqırbane ve perilktr lalonlan için CUlaa 
Palu santralı 3430, ~31, 3432 numacalara telefon edilmelidir. 

••••••••••••••••••••••••••••• 
DemirvetahtafabrikalarıT.A.Ş. Ti. 

Şirketimis lııilh•Ma ZiraatLnlr•u Ye Etibaak'la Tirlr 
Ticaret S.nlr•amm ittiraldJ'le lmnalmattar· 

ADAPAZARl'ndüi F ABRIKAMIZı Döldimlıı-. ..., .... 
pahane, demirhane ve atel,.eclen miirekkep oldut-a ıön l.a
:rik Ye küçük MİtÜD clemir Ye tahta fll.-ini tam hir mUY4'ffaJd
,..tJe hqanr. Kereatelmrutma huauamacla müteh .... br. Bu 
mevaular iiaerincleld h• türli ihtiyaçlarmıs içinı D g T A ı 
DEMiR VE TAHTA F ABRIK.ALAJU T. A. Ş. Adapaaar y_.. 
kal ANKARA Yenitehir ARDA Apartmam 3. Noı la hinde 
aclreaiDe mlracaat eclebilininls. Memnun kalacaluma ... 

BU MiLLİ MÜESSESE 
Kö,.li i9in ideal •aufla, h• türlü ARABA ,... YEDEK Alt

SAMI, 1-oYRA, ETOV, KAZMA, KOREK, Ye Çetitli ZiRAAT 
ALETLERi ile kola,. yanar, ucu as ..... allı mitmaeni boylar
da SOBAiar imai etmek~ 



16 - 11 - 1939 
KIZILAY ' .._,~ 

:!JI 11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111.!:. - -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --= Türkiyemizin medarı iftiharı olan muazzam Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarının istiliıal E - -S: ettiği dayanıklı = 
== = == = == = == = 
~ Kok Kömürleri ~ 
== = == = == = == = == = § ,. Ankara, •• bütün Anadolu tehirlerine 8f'vkivat yapılmak Üzere muhterem müıterilerimizin § 
== emirlerıneı amadedir. = 
== -== = == = - = == -== = § Sorgulara süratle cevap verilir.. E 
- = - -- -- -- -- -- -- -- -S: Sahil •ehirJ ... ,.1mize denizden ıevkiyat yapmak için ZONGULDAK, KiLiMLi, ve FiL - S 
- ":t -- -S: YOSTA ıtoK.&cu·ımı:.ı. vardır. Fiat Karabükte vagonda teslim tonu 18.50 liradır. S - -- -~ ~ 
== = 1 VEHBİ KOÇ TİCARET EVİ i 
== = - -- -- -- -- -- -- -== = § Ulus Meydanı, Ankara, Telgraf adresi: KOÇ, ANKARA. 7elefon: Ankara 3450 E - -- -- -- -- -=: ~c:c:::cc:::::ccccc::: c ::::c:::cc : : ece: =~ = - -- -- -- -- -§ K A R A B O K K O K U N U en iyi yakan Zümrezade Fabrikasının Halk ve Zonguldak E 
§ tipi her boy S O B A 'ları ile Belçikanın Kon tinantal marka her renkte S O B A'lan her § 
- = = zaman müıterilerimizin emirleri·ne amadedir. = - -- -- -- -- -- = § Koç Ticaret T. A. Ş. Mağazaları, ULUS meydanı Ankara § 
§ = = = - -- -= = - -~ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııır;: 

1111111111111111111111111111111111111111•1 - ----- --• 

AZ PA~A iLE 
iYi GiYiNMEK 
i5TERSENiZ 
~~Rt;k:~ 
KU~ASLAQiNI 

= ---------------

TÜRK ! lYERLiMALLAR PAZARLARIHD»IAUNI~ ETi 
Güven Tuhafiye Merkezi - ANKARA 

Sermayesi 20.000.000 Türk Lirası 
--mağazarı 

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

ve aabt iıleriyle iıtigal eder. 

.:!111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

!Hususi çay ve kahve şekeri~ - -
~ürkiye ıeker faoriko:Jri Anonim ~irkeli~ 
E Çay ve kahve için : 
~ 2,5 kiloluk kapalı paketler içinde § 
~ Kore şekerler çıkarmıştır ~ .... -- -§Fabrika e! değm:?den, otomatik makinalarla~ 
..... -~ paketlenen bu şekerlerde temizliğin bütün ~ 
~ = 
5§ ş~aiti toplanmış bulunuyor = 
~ = 5: Halkımıza hizmet emeliyle hareket eden Türkiye Şeker E: 
~ Fabrikaları ambalaj masraflarından da mühim feda·kirlık E: 
~ yapmak su;etiyle mutat fiyatlara kiloda ancak iki kurut § 
S: zammetmiıtir. = 
~ -
~ Ankara'da Ul"'••mi Deposu = Memurlar 
~ -~ Hooperatif Şirketi ve $0be~eridir. § 
~ = ~ Heer bakkaldan bu ıekerleri isterseniz hem temizliğine E: 
5: hem tartısına emin olarak tedarik edebilirsiniz. E: 
~ -
~11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111~ 

TİCARET EVİ M. BİLMAN 
Bilumum elektrik, radyo, telefon, avize, bisiklet, motosiklet ve 

malzemelerini en ucuı fiyatlarla tedarik edebilirsiniz. Telf: 1847 

- --
§ Koyunpazarı No. 55 §. ----------· 

= ~~--~~~~~~~~~~------------------~--
: Çile yün, lacivert ve diğer renk - : 
: lerini tamamladığını arzeder, : 
: Saygı değer Müşterilerinin : 
: bayramını kutlar. E 

ZAMAN 
Manifatura mağazası : Adliye 

karşısı Tel : 3016 iiııııııııııııııııııııııııııııııııııııııii 
Sayın mütterilerinin bay · 

..1ı11111111111111111111111111111111111tıL ramlarmı kutlar, yeni ve - -: : mevsimlik kumaılarını tak-

~ Çiçek Şapka solonu ~ ._d.im-ed·e·r·------

- ------------~Sabahat ve Ojeni~ .. - ................................................ ~ 
E Çocuk Sarayı Caddesi No. 31 § 1 Halı meraklılarına 1 
E Yeni modellerinin geldiğini : Me,hur Eg""ı"n Kemalı"ye i : müjdeler ve saygı değer müt- : t ! 
E terilerinin bayramını kutlar. E lı 

~I ıııııııı 1111111111111111111 ııııııııııF Adliye ~~!~~!~!ç Ağa 
Apartmanı No: 6 ve 7 de i 

AYTAÇ 
Tuhafiye Mağazası 

Yenişehir Atatürk Bulvarı 
Karadeniz Apartmanı altında 

Sayın Müşterilerinin Bayramını 
kutlar, Mevsimlik zengin çorap 
çeşitlerinin gelmiş olduğunu 

arzeyler. 

TİRYAKİ! .. 
EHLi KEYFi KiM TAZE· 

LER? ..• 
TiRYAKiNiN TAZE EL

DEN TAZE PiŞMiŞ, TAZE 
KAHVESi TAZELER. 
YENiŞEHiR ÇIFnlK 
MACAZASI KARŞISI 

TERZi 

Mithat Gürsay 
Daima Uıtün elbise yapar. 

M.T,A, ;&na.U.tütii ıal!uıda N9; ~ 

KAZIM R0ŞT0'de """ lı 
bulacaksınız. 

Telefon: 2208 ........................................................ 

UGRAK 
Tuhafiye mağazası 
Anafartalar cadde9İ No. 95 

Saygı değer Müşterilerinin 

Bayramlarını kutlar. 

Uğrak Bakkaliyesi 
Necati Bey Caddesi No. 62 

Ankara - Tel: 3939 

Rqit TAMER 
Her nevi aliturka ve alafranga 

meze ve içkiler. 

Saygı değer müıterilerinin 
bayramlarını kutlar 

Gündoğdu 
Bakkaliye Ticarethanesi 

I>ilanen Caddesinde 
Sayuı MUıterilerinin Bar.ramını 

· .kutlar. 

Ressam aranıyor 
Maden tetkik ve arama Enstitüsü Genel Di

rektörlüğünden : 

Enstitümüzün Resimhane Atölyesinde çalııtırılmak üzere imtİ· 
hanla reıaam alınacaktır. isteklilerin bütün veaaikiyle Enstitü Ge
nel D.ir.ektörlüiün~ müracptlan ilin olun\lr. 

. 



•• 

GUVEN 
Türk Anonim 

Sig_orta s~syetesi 
Sümer Bank, Emlôk ve Eytam 

Bankaları Kurumu 
Yangın, Hayat, N,kJ,Pıat v•.her türlü kaza sigortaları 

Merkezi: lstanbul Galata~ ıner Bank binasında Telefon: 
44969. Ankara Mümessilli1; . . Kazım Rüıtü. 

Adliye sarayı caddesi Gençağa apartmanı No. 6 ve 7 

Telef on . 2208 

~'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''l!:. - -- -
~ANKARA PALAS~ -~ Say... değer müıterilerinin 

-i L ......... ~~'.~~.'.~~ .. ~-uı __ ıa __ r_-" 
-

İmren lokantası 
..... _._.. .......... _ ... _ .. ,_ .. _"··------~ 

-----...,. --- PAY İYON 

-- Cümartesi 18.11.1939 Akşamı 
- --------- Fevkalade yeni program 

=.-............... ... --- Sevim mağaz~sı 

Her Pazar 
Şapka - Tuhafiye 

----------
- L Ü K S ------ Yenişehir: Atatürk bulvarı No: 15 

~TH E DANSANT~r---·, - -- --
::;:jııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı~ 
•••••~~•••••••••••••••s••••eo8 • • • Sayın mÜJterilerimizin bayramlarını kutlarız 8 
e • 
: Ankara Elektrik Türk Anonim Şirketi : 

COŞKUN 
Manifatura Maf azası 

Adliye karşısı No: 38 

Sayın müşterilerinin hayra-· 
mını kutlar, bu münasebetle 

• • -------_.....:....-----------------·-- • Ankara Havagazı Türk Anonim Şirketi • -.................... . . yeni vezengin mevsimlik çe
şitlerinin gelmiş olduğunu 

arzeyler. 

Bir buçuk dereceli Eskişehir kap!an 'ı suyunun A,kara'da satışı 
münhasıran Ankara'da Tahtakale Çelik el sokak No: (3) de ve 
telefon numarası (2249) Hasan Kuşçu uhdesine ihale edilmiştir. 

Bu bayiden başka hiç kimse Ankara' da bu auiu satamryacak· 
br. Keyfiyet sayın ankaralıların bilgisine arz olunur. (5853) 

DEVLE Z~ AAT İ LET ~ELERI KURUMU 

Çiftliklerinin nefis ve temiz süt, yağ 

ve peynirlerini mağazalanmızdan arayınız. 

ı· ~ • 
1 Ankara pai•d Scilonı a.a•••••••••••••••••a•••••••••• 

Tüze caddesi 
Saygı değer mütterilerinin 

bayramlarını kutlar 

YOMOTOV 
Uğurluoğlu 

Anafartalar Cad. No: 91 
lnıaat malzemesine müteal

lik doğrama, kapı ve pencere 
kollan ve ispanyullann envaı 
çetidi ve yağlı boyalar. Ucuz fi. 
yatla tedarik edebilirsiniz. r ................ i .. ü"TZ ............. , 

.................................. , ............... ...... 

YENİ SİNEMA 
BU GECE 21 de 

Bu senenin en güzel eserlerinden 

Çıkmaz sokak 
Fransızca sözlü 
Baş Rollerde 

Corinnc Luchaire - Annic Ducaux 

Gündüz matinelerde 

CASUS AYCISI 
Baş Rollerde 

J ean Murat - Mireille Baline 
Seanslar: 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece 21: de 

HALK SiNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

LOREL - HARDI 
HARBE GİDİYOR 

Türkçe Sözlü 

Gününü zevk neş'e ve kahkaha için· 
de geçirmek istiyenlcre bulunmaz 

fırsat 

Seanslar: 
14.30 - 16.30 - 18.30 - Gece: 21 de 

Ucuz Halk matinesi 12.15 de 

HARP DÖNÜŞÜ 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

TÜRKÇE SÖZLÜ KOPYESI 

Halkın gösterdiği rağbet üzerine 
bir müddet temuit edilmiştir. 

Gömiyenlere son bir fır:;at 

Seanslar : 

12 - 14.30 - 17 • Gece: 20.30 da 

DİKKAT: 12 matinesi tenzil5tlıdır 

940 MODEL BLAUPUNKT RADYOLARI GELDİ 
Kôzım Rü~tü Adliye caddesi 

Gençağa Ap. No. 6 Tele fon : 2208 


