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ohemya-Moravyada vaziyet gergin 
lngiliz ve Fransız hükumetleriyle 

ekonomik görüşmeler yapmak üzere 

8. Menemencioğlunun reisliğinde 
bir heyet Londra'ya gidecek 

İngiltere ve Fransa hükümetleriyle bazı iktısadi me
seleleri müzakere etmek üzere Hariciye Vekaleti Umumi 
Katibi büyük elçi Numan Menemencioğlu'nun riyasetinde 
bir heyet pazartesi akşamı Ankara'dan Londra'ya hareket 
edecektir. 

Heyet, Maliye Vekaleti nakit işleri müdürü Celiil ~ai~, 
Ticaret Vekaleti dış ticaret umum müdürü Burhan Zıhnı, 
Merkez Bankası müfettişlerinden Cabir, Hariciye y ekfüe
ti katiplerinden Şadi ve ilhan Saut'tan mürekkeptır.(a.a.) 

--------------------------·----...ıFranaız tayyareleri uçuf halinde 

Sevk ile 
~ 

çalıştığımız 

zaman .. 
Falih Rıfkı ATAY 

S<>n harpler, gerek müdafaa ve 
gerek taarruzda, kanat hakimiyeti· 
nin ehemiyeti ne kadar büyük oldu· 
iunu iabat etmittir. Garp cephesi· 
nin muharipleri ancak istihkamlar 
arkasında ve kanat altında huzur ve 
emniyet bulmaktadırlar. Müttefik
ler zafere ulaşmak için de, bilhas
aa, hava üstünlüğünü elde etmek ve 
iktısadi tazyikı arttırmak imkinla· 
rma bel bağlamıılardır. 

DM: .ıra .. _ ı :irk .. :v: cıl "' : .. 
ratli bir inkiıaf içinde bulunduğu 

haberini almak, bizim gibi, bütün 
\ı'atandaılanmıza müateına bir gö .. 
nül ferahı verecğine fÜphe yoktur. 
Bu inkiıafm aaıl kıymeti de milli ol
masından ileri geliyor: havacılık, 

halka ve gençliğe mal olmuıtur. Bi
ze ıimdiye kadar pilot ve makinist 
yeti~tiren bir takım müesseselerle. 
bugün go;dikli yetiıtinneğe mahsus 
lnönü yuvası ve daha birçok hiz
nıetler, halkın Hava Kurumun
dan esrigemediği maddi yardımlar
la vücut bulmuıtur. lnönü gedikli 
yuvası dört ay süren ilk devrede or
dumuza 100 pilot venniıtir. Yeni 
devrelerde bu adedi iki üç misline 
arttırmak te§ebbüsinde bulunan yu
'Va, bir iki sene içinde hava ordumu-
2un kadro ihtiyacmrn mühim bir 
kısmını temin edecektir. 

Pilot yetiıme devresinin kısalığı 
İtibariyle, beynelmilel hava fede
rasyonunun tesbit etmİ§ olduğu ü
zere, hemen hemen en ileri safta 
bulunuyoruz. Bundan başka tayya -
reciliği mealek edinip de muvaffak 
olanlo.rm yüzde niabeti Türkiye'de 
83,5 u bulmuıtur: bu mikdar da ba· 
>:ı memleketlerde yüzde 11 den baı
lamakta olup yüzde 41 pek iyi 
bir netİ<:e addedilmektedir. 

Garp cephesinde bü)·ük 
bir hava faaliyeti oldu 

Alman tayyareleri 

Fransa'nın cenubundaki şehirlere 
bir çok propaganda risa,eleri attılar 

Garp cephesinde düşürülen bir alman tayyaresi 

Paris, 18 a.a. - Havas ajansı askeri vaziyet hakkında §U tafsi
latı veriyor: 

Dün, hava faaliyeti noktai nazarından, hiç §üphesiz, harbin bi
dayetindenberi garp cephesinde kaydedilen günlerin en faaliyet
lisi olmuştur. 

1 

Fransız, İngiliz ve alman keşif 

L d 'd b ı tayyareleri, çok hareketli bir şekilde on ra a u unan çarpışmışlardır. 

askeri heyetimiz Tayyareler, bütün muharip devlet· 
lerin arazisi üzerinde uzak mesafele-

f • • f t re kadar uçmuşlardır. Fransa'nın be-
şe re ıne zıya e men her tarafında alman tayyareleri 

. . .. .. yüksekten uçuş yapmışlar, diğer bazı 
. L~nd.:~· 18 a.a. - fogılız huk~me · düşman tayyareleri de İngiltere üze

tı dun ogleden sonra turk asken he - inde ezcümle Liverpool mıntaka
yeti reisi ile Bayan Orbay ve di~er :ında' dolaşmışlardır. Diğer taraftan 
h~yet azası şe~efine. Carlt?n. Hotel ~e Fransız ve İngiliz tayyareleri, Alman· 
b~r kabul re~mı tertıp etmıştır. ~aı:ı . ya üzerinde, esaslı keşifler yapmışlar 
cıye nezaretı ve Bayan Butler huku • d Bu uçuşların hiç birisinde bomba 
met ~amı~a misafirleri ~-arş_ılamış.~.ır. k:ı·lanılmamı§tır. Görünüşe ~öre, al-

Davetlıler arasında Tur kıy~ bu • man kumandanlığı, şimdi bütün dik· 
yük elçisi, Lord ve Lady Bırwood, katini fransız askeri tertibatı heyeti 
Lord ve Lady Chatfield hava mare • '. . . . 

İ 'd b k' d . umumıyesının şark cenahına tevcıh et 
şali ronsı e ve ayanı ara, enız ve . b 1 kt d 

"k k mış u unma a ır. hava ordularına mensup yu se zevat 
göze çarpıyordu. (Sonu S inci sayfada) 

Asayişi bozmıya teşebbüs ettikleri • • 
ıçın 

Dokuz (ek kursuna dizild", 
bir takım tevkiller yapddı 

Yüksek mektepler iiç sene İçin kapatıldı 
Prag, 18 a.a. - D. N. B. ajansı bildiriyor: Bir müddettenberi ı 

eski Reisicümhur Bene§ ile münasebette bulunan münevver bir 
çek grupu az çok mühim mukavemet hareketleriyle Bohemya -
Moravya himaye idaresinde asayişi bozmağa tetebbüs etmektedir. 
Bu hareketleri idare edenler bilhassa yüksek çek mekteplerinde 
bulunuyorlar. 

Bu unsurlar 28 teşrinievelde ve 15 te~rinisanide almanlara teca
vüz ettiklerinden yüksek çek mektepleri üç sene müddetle kapa· 
tılmıştır. 9 çek kul"§una dizilmit ve bir takım nümayişçileı de tev
kif olunmuştur. 

Alman makamlarına gizli talimat verildi 
Avusturya h'1dudu, 18 a.a. - "Havas" Bohemya ve Moravya 

protektorasındaki alman makamları gizli talimat almnlardır. Bu 
talimata göre mezkur makamlar Bohemya ile Moravya''nın tama
miyle almanlığa temessül edebilmesi için lazım gelen tedbirleri 
alacaklardır. Alman makaınatı yahudiler aleyhi·ndeki kanunlar -
dan istifade ederek çek firmalarına alman komiserleri ikame et
mektedirler. Skoda ve Sbrojovka gibi büyük silah fabrikalarında 
alman amelesi imkan nisbetinde çek amelesinin yerini almaktadır. , 

rna!lların me:nlekete avdeti üzerine al- • 

Ticaret Vekilimiz B. Nazn 
Topçuoğlu Ecnebi memleketlerde yaşıyan al -[ · 

man unsurları eskiden tamamiyle çek- 1 d 1 1 k 
!erle meskun bulunan mıntakalara yer leştirilmektedir. İşgal ordusu zabitle· ç p aza r a c a n 1 1 
ri ailelerini Almanyadan getirmeğe 

:ı::.:~ı::;:;:t;!;~;;;,u~a~::;,/;·~~~~~ ve ha re ket baş 1 ad 1 
yetındenberı devam etmektedır. Bır-
çok çek mektepleri ordunun binaya 
ihtiyacı olduğu bahanesiyle kapatı1 -
mıştır. Geri kalan mekteplerde alman
ca lisan dersi mecburidir. 

Halkın mukavemeti 

Bununla beraber alman makamları 
dikkate şayan bir mukavemetle kar -
şılaşmaktadırlar. Halk alınanlara kar
şı boykotaj yapmaktadır. Sık sık ani 
tezahürler vuku bulmaktadır. Konu • ı 
lan mcmnuiyete rağmen bir çok çek
ler Münib suykastini takip eden gün-ı 

(Sonu 5 inci sayfada) 

Fransa 

ithal 

kuru sebze 
. . 40 milyon franklık ıçın 

müsaadesi verdi yumurta, keçi derisi 

ve yağlı tohumlar için müracaatlar yapıldı 
Hükümetçe alınan son tedbirler neticesinde, ihraç ma.llarrmt""a 

mevzu tahdidatın büyük mikyasta kaldırılması ile, ihraç madclr
leriimizin geni' bir surette harice satılması imkanlarının elde edil
mesi neticesrnde, iç pazarda canlılık ve hareket başladığı ve fiyat
ların yükselmeğe gittiği bugünlerde, hariç piyasaların mühim 

1 

merkezlerinden de talepler artmıya 

başlamıştır. 

Bu cümleden olarak, Ticaret Ve
kaletine vaki olan son müracaatlar3 
göre, Fransa hükümcti, memleketi -
mizden ıuübayaa edilecek kuru sebze 
!er için (40) milyon franklık ithal 
müsaadesi vermiştir. Bu itibarla, ilı
racat firmalarımızın, alakadar franıız 
ithalat evleriyle derhal temasa geç
meleri lüzumu hakkında Ticaret Ve • 
kaleli tarafından alakadarlara tebli • 
gatta bulunulmuştur. 

Geçen senelerde yapılan bir törenden göriinüf 

Deniz harp okulunda 
163 üncü tesis yıldö nümü 

Gene Fransa tarafından, yumurt.1, 
keçi derisi ve yağlı tohumların toplu 
bir şekilde mübayaası için Ticaret 
Vekaletine müracaatlar yapılmıştır. 
Bu maddeler üzerinde de Fransa'ya 
derhal satış imkanları tahakkuk edece 
ğinden, alakadar ihracatçılarımızın 

ılcilen fransız ithalat evleriyle temasa 
geçmeleri lüzumu Ticaret Vekaletin • 
ce tavsiye olunmuştur. 

DUn Muhafızgücü s:ıhasında yapı • 
lan maçta, DcminıPor GaJatasarayı 
S~O mağJup etmiştir. Resmimiz maç. 
tan bir aru gösteriyor. (Spor .haber
lerimiz ti ıncı aayfadadır.) 

,~~.~~ ~,~ ... ~ö ~.~' e k u ti andı _ _lj 
harp okulunun 163 üncü yıl dönümü 1 · 

bugün Heybeliada'daki Deniz harp 
okulunda büyük merasimle kutlan · 
mıştır. 

Sabahleyin saat sekiz buçukta köp · 
rüde" adalara kalkan vapurla yU.ler
cc eski ve yeni mezun 1-Ieybeliad:ı'ya 

giderek mera~imde hulunm11s1~rdır 

işte bilhassa göğsümüzü kabar
tan ve türk havacılığının istikbali 
hakkında bizi tamamen tatmin e
den cihet, havaCJlık aıkmı tamamlı· 
lrıln bu milli kabiliyet'tir. Beynel
tnilel Havacılık Federasyonu Reisi 
Prena Bibesco demiıti ki: "Havacı· 
Irkta Balkanların en ileri milleti 
&İz&iniz. Zaman kaydını unutarak, 
enternasyonal ölçülerin üstüne çı
lc:arak neticeler almıısınız. Siz, e· 
tnekleme çağında olgunlaımı§sı· 
b.r:r: ! 0 Dünyanın tanınmıt motörsüz 
tayyare rekorcularından Wol Hirth'· 
de !Öyle di)•ordu: "lstanbul'dan An
kara'ya uçarken, lnönü'nde, türk 
tayy..-,eciliğinin çek ciddi bir gay
l'etle ileri g~itürüld.üğü kanaatini el .. 
de ctLim. Pli.nörcülüğün, memleke· 
t~ ıe..;?nç verece!< suretle takdir e
dılmekte olduğunu d:ı Ankara'da 
hiz:r:at gördüm!" Bunlara amerika
~ layyarecilerden M. Ri,ard'ın ıa
,adetini ili.ve edelim: "Ankara'da

ki t yyare motör mektebini ve Eti· 
~e!\ :~ıt'taki modern tayyare il etle· 
t • h 1n 1• angarlarını, tedris kısımları -
nı, <lep~ları p;ezdim. Hiç mübali.ga 
hlrneksizin, Anknra'daki mekteple 
d~va müe~seselerini her bakımdan 

f;~~~i:_'..:_;.__,i::,i....~~c:~~~~i.::ı.,,.;1.;.;:.....l..~:.::.:Z~i! Mektepte merasime s~at 10 bL~~!Jk· 
ı:: · · ta İstiklal marşı ile başlanmış, en es· 

t . .. . . h 1.1 h' 1 . •• d'ğ 1 J ki mezun Bay Hüsnü'nün bir hitabes1l Devlet Hava Yolları daresı, Turkıyenın mu te ı şe ır erı arasmucı; ve ı er 1. • • • 
raftan Türkiye ile yakın yabancı devlet merkezleri arasında yeni hava_ seferleri ih- l dınlcndıkten sonda en genç mezunlar-
cıı-sı için :•t.kikle.: yapmaktadır. Yukarı.da: ,Dnlot Hava Xollvınlll bır ıanazui (Sonu 5 inci savfada) 
.lı'Habcrlenpuz 3 uncü sayfada). '- . 

UtıYanuı en büyük müeaeaeleri ile 
' (Sonu Sinci say.fada) 
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Pazar müsahabeleri 

Sporda yanhş tabirler 
Yıllardan beri kitaplarımızda, 

makalelerimizde, konferanslarımız· 
da bu mevzu etrafında haylı yaz • 
drk, söyledik; buna rağmen cene 
bir çok kimseler beden terbiyesi, o· 
yun, cimnastik, apor, idman keli -
melerini yerinde kullanmıyorlar. 
Hatta gariptir, mekteplerde beden 
terbiyesi öğretmenleri arasında bi· 
le, talimine memur oldukları der • 
sin adını yanlı§ söyliyenler vftr. Da· 
ha geçen gün bir muallim arkadaş 
bana: 

- Bizim idman derslerine ayrı • 
lan zaman çok az! Talebe hiç iıti· 
fade etmiyor! demioti. 

Hail spor mukabilini idman zan· 
neden, cimnastiği sporla karıştıran 
münevverlere hemen her gün tesa
düf ediyoruz. 

Bu tabirleri yerinde kullanml\ • 
maktan ne çıkaı·? demeyiniz. Zarnr 
çıkacaiına inanınız. Bu çocuiu a
çık havada biraz oynatınız, yerine 
bu çocuğa biraz spor yaptırınız! 

demek, tıbkı bu yaYruya biraz he· 
aap öğretiniz yerine, riyaziye meae· 
leleri hallettiriniz 1 demek kaC:ar 
aykırıdır. 

o sebeple spor aleminde kullanı· 
lan bu muhtelif tabirlerin ifade et· 
tikleri manalan ayn ayrı bir kere 
daha izah edelim: 

Beden terbiyesi nedir? 
Ciamen ve fikren en az yorgun· 

luia kartı insana en. çok fayda ve• 
rea ruhi ve mihaniki faaliyetlerin 
hepaine birden beden terbiyesi de· 
nir ki biribirini tamamhyan üç muh· 
telif faaliyetlerden mürekkeptir: 
cimnastik, oyun, aport 

Cimnaatik nedir? 
' Cimnastik vücudumuzdaki maf -

aal Te adale cruplarının vazife ve 
ehemiyetlerine göre tatbiki lazım 
gelen hareketlerin ıeklini Ye mikta· 
rmı tayin eden suni bir va11tadır. 
Cimnaatik dimağın kıırındaki asa· 
hı muharrike merkezlerini terbiye 
eder. 

Oyun nedir? 
Oyun hariçten hiç bir tesire tabi 

olmayarak kendi kendine zuhura 
gelen (instinctif) insiyaki bir ha
rekettir. Zevk ve nete Yeren bir •a· 
gıtadır. 

Spor nedir? 
Spor oyun ve cimnastik aayesin· 

de vücudun iktisap ettiği aıhat, ku· 
vet .e çeYikliti inkitaf ettiren, ira• 
de kudretini azami hadde çıkaran 
bir vasıtadır. Spor bir taraftan her
l.esin fevkinde olmak hırsı ile his· 
ııyata, diğer taraftan bu muvaffa· 
kiyete i.mil olan teknik mesai ile 
akla ve ır.antıka istinat eden bir sa· 
Vaftlı'. 

idman nedir 7 
İdman fransızcada ( entraine

ment) kelimesinin nıukabHidir. Ya· 
ni, fikre veya bedene taalluk eden 
bir iıte devamlı mesai ile elde edi
len melekedir. Uzviyetin gördüiil 
bir itle ülfeti aayeıinde hareketler 
aürat ve kolaylıkla yorulmadan ve· 
ya az yorularak yapılır. 

Şimdi tabirlerini tarif ettiğimiz 
bu muhteli{ beden faaliyetleri ara• 
aında bir mukaye .. yaparsak mahi
yetlerini daha iyi anlamıt oluruz. 
Evela oyunla cimnaıtiği ele alalım: 

Selim Sırrı T arcan 

etmesi zaruri olduğu için cimnaatik
le vücudu terbiye etmeden doğru • 
dan doğruya spor yapmak hem ha· 
talı, hem zararlıdır. 

Sporla idman araaındaki farkı 
Spor ilerlemek, geçmek, muvaf • 

fak olmak arzusundan doğan ıid -
detli bir faaliyettir. Sporun esas ka
rakteri yarıı ve müsabakadır. Spor 
ahlaki, filcri, bedeni vaıııfJarı yük· 
sclterck ins~nı hayat mücaclclcsine 
hazırlar. Spor bir azim ve sebat 
mektebidir. Spor nefse itimat his· 
sini takviye eder. Spor bir disiplin 
mektebidir. 

l~manın fiziyolojik, psikolojik 
ve ıimik olmak üzere üç nevi var
dır. 

Fiziyolojik idmnn asap merkez
lerini, adali kuvetlerle hcmahcnk 
olarak intiznmla işlr.tir. Tedrici ve 
devamlı bir idman uzviyete kt•dret 
ve mukavemet bah~eder. Yalnız 
bünyeyi, ya§ı ve iklimi d~im:ı. dik
kate aiarak idman etmek !azımdır. 

Paiko!ojik idman, tedrki ve de
vamlı bir surette yllpılan idmanlar 
her han"i bir mümarcacyi otomatik 
bir şekle koyar, di:nağ o ek::r.ersizle 
daha az me~gul olur. 1dm:ln e'lna
sında hBvas, irade, dikkat r.ıuha· 
keme daima adale fııaliyctleriyle 
ald.kftdar olur. Hevesin intibahı 

cehdin kolaylıklB tcce!lisir.i lemin 
eder. İradenin kudreti yorgunluğu 
geri atar. Dikkat ve muhakemenin 
idmanlarda tesiri mühimdir. Bun· 
ların terbiyesi süreldi müsabıokalar
da ve mukavemet yarı§larında mu
vaffakiyeti temin eder. 

Şimik idman da çok ehemiyetli
dir. Malumdur ki uzviyet hamızı 
karbon gibi müzadı temsil olan gaz 
haaı)g.tını ııüratle ve mümkün oldu· 
ğu kadar tam bir surette dıfarı atıp 
kana lüzumu olan müvellidilhumu· 
zayı ithal etmezae bir nevi 11tırap 

duyar. Bir uzuv itlerken kanın mü
vellidülhwnuzasının bir kısmını İs· 

tihlak eder, muzadı temsile taalluk 
eden gaz hasılatı sü;atle çoğalır. Bu 
sazların çoğalması uzviyette :r.ehir • 
lenme hadiseaini vukua cetirir. lıte 
kimyevi idman sayesinde vücudda 
binefsihi teııemmüm olmaz. Toksin
ler, yoliyle idman etmeııini bilenler· 
de çok çabuk zail olur ve vücut ted
ricen iktiaap ettiği mukavemet sa • 
yesinde yorgunluktan müteYellit aü
mwna kar§ı bir nevi muafiyet kaza· 
nır. 

Fiziyolojik idmanlar gayet güç • 
lükle elde edilir ve devamlı bir cehd 
sarfedilmezse zail olur. Psikolojik 
idmanlan harici tesirler az çok tadil 
eder. Bilhasaa heyecan veren id
manlar iradenin adeta bir nevi em -
niyet supapı gibidir. Arasıra tekra
n lazmıdır, fazlası taabı mucip o • 
lur. Kimyevi idman, bu da fiziyolo
jik idman gibidir. Hiç arkasını bı
rakmaia gelmez. Uzviyette sem 
mikroplarını biriktirmemek için vü
cudun devamlı ve tedrici ayni za -
manda mutedil bir idmana ihtiyacı 
vardır. 

Bir antrenör idmanm bütün bu İn· 
celiklerine vakıf olma21a yaptrraca· 
ğı idmanlar ıırf adalelerin itleme • 
sinden ibaret katır ki bu gayri ıu\ari 
faaliyetten büyük neticeler elde e· 
dilemez. 

Umumi tabir ile beden terbiyHin· 
den hayırlı neticeler bekliyen, onun 
yardımı ile ııhat, tenaıüp, kuvet, 
mukavemet ve uzun ömür elde et • 
mek iıtiyen ıençler evell her tabiri 
yerinde kullanmalı ve it bölümü 1a• 

ULUS 19 - 11 - 1939 

1 
Günün ·peıinden 

.................................................... 
Bir ölçü 

Türkiye'nin ilk beynelmilel ser
gisi olan kömür ve kömür yakn va· 
aıtalar sergisinde, kara elmasın de· 
ğerini anlatan dövizlerden, birisi do 
fU idi: "Kömür istihlaki, bir mede • 
niyet miyarıdır" 

Ve cümhuriyetin kurulu§undan 
beri Türkiye'de, nüfus ba~ına her 
sene istihlak edilen kömür mikdarı
nın artışını gösteren bir grafik bu 
tc,hisin cüzel bir isbatı halinde ha· 
zırlannu~tı. 

938 senesinin kömür istihlak ra • 
kamları, bize, yeni bir rekor müjde· 
lemcl:tec'ir: eğer 923 teki kömür is
tihlak mikdnrını 100 olarak kabul 
edersek, bu mikdar, on altı sene 
içinde iki buçuk mialine yakın bir 
artışla 230.4 clmu~tur. 

Bu neticeyi, on altı yılC:ır" devam 
eden ıuurhı ve muntazam bir çalış
ma sonunda elde etmiı bulunn1akta
yız. Rejim, daha kurtulut harbini 
tamamlnmıı, 336 senesinde havza 
için ilk kanunu çıkıı.rmııtı: o zama· 
na kadar, bir ııultan fermanı ile bu 
ır.iJli serveti istismar eden yabancı 
sennaye mümeııııilleri1 bütün bu 
mıntakada ya§ıyan türlderi zor!a 
çalı9tınnak hakkını bile tatıyorlar · 
dı. Tabiatın bize verdiği bu emaal
siz sr..rveti, milli menfaat için iılete· 
cek olan yarınki emekler, davayı 
bugüne kadar idare etınit ol~n zih
niyeti hürmetle selamhyaooklar ve 
onu örnek tutacaklardır. 923 te 
597 .499 ton olan ta§ kömür ittihsa • 
latır.~ız bugün 2.GSS.957 tona çıka • 
rak 4.34 mieli bir artıt kaydetmiı· 
tir. Nihayet mahrukat kanununu çı· 
karterak, Türkiye'nin son ağaç ser
vetinin korunması için tedbirler al • 
mak imkanını da, durmadan yükse
len bu rakamlardan almı§ızdır. 

V atandaı emek ve hüriyet hakla
rını kanunla teııbit eden eserlerin 
ilki; milli sermaye ve milli tekni
ğin en verimli ve kuvetli bir eseri; 
ekonomi ve endüstri sahasında ol • 
duğu kadar, milli hayatı yeni ve 
garplı ,artlar içinde tekvin eden bir 
kıymet olarak kömür havzamızda
ki çalııma, halk ve memleket İfleri
mizde örnek tutulacak ölçülerden 
biri olmuıtur. 

Yüzer paralıhlar: ' 

Bit okuyucumuz, birçoklarımızın 
da iıtiri.k edeceğini tahmin ettiii• 
miz mektubunda diyor kir "-Ben, 
Sıhiye Vekaleti civarmda otunırum. 
işim şehirdedir. Günde dört defa e>o 
tobüa seferi yapmıya mecburum. o. 
tobüslerden yüz para derdinden bat
ka bir tikayetim yok. Haklı bir. ted
bir olarak, otobüslerde biletçiler pa· 
ra bozmıya mecbur değillerdir. Fa
kat ınüşterilerinin de cebinde yüz 
para bulundurmaıı kolay deiildir. 
Çünkü, san bronz yüz paralıklar 
kalktıktan ıonra onların yerine ye• 
ni yÜzer paralıklar çıkarılmadı. lki 
1 kurut ve bir 20 pata da istendiii 
kadar bulunamıyor. Halbuki yüz 
para bizim için esaslı bir tediye cÜ· 
züdür. Çocuğun kalemi ve defterin
de bile uaı yüa paradır. Acaba 
Merkez Bankamız, alrıveriıte bu 
kadar çok aranan yüz paralıkları 
piyasaya çıkaramaz mı?' ' 

Temenniyi, allkah makamların 
tetki!dne sunanz. 

KUTAY 

parak ihtiyaca ıöre oyundan, cim. 
naatikten, ıporclan zamanmda iıti • 
f ade etmeıini bilerek idman yapma
lıdır. Akli takdirde çekilen emekler 
ıarf eclilen cehdler boıunadır. 

İzmltle ziraat 
~ahımalar1 

Adliye kadros 
yeni tayin· ve ter er 

tmılt, 18 a.a. - Ziraat veklletln • 
den vilAyetimize gönderilmi' olan ve 
hububat mıntakalarında çalı~tırıl· 

makta olan selcktörlerle son iki ay 
içinde köylünün 733.197 kilo tohum· 
luğu meccanen kalburlanmış ve ilaç· 
lanmıştır. 

Hakimler ve müddeiumumilere ait yeni tayin ve terfi kararnamesinin hi
rinci kısmını dün vermiştik. Zam gören veya nakledilen hakim ve müddei· 
umumilerin listesinin son kısmı aşağıdadır: 

Bundan başka trlyölerle temizle • 
nen 36.26~ kilo tohumluk ta göz ta
şiyle :Jaçlanmıştır. 

Baf rada tütün töreni 
Bafra, 18 a.a. - Bu ıcne mahsulü 

ilk tUtUnUn Kötelik köy .ıUrraların -
dan Aziz Görif'in inhiaar anbarına in
dirmcıi mUnuebetiyle diln burada ti
caret ve unayl odatının tertibi ve hal
kın alAkalı tezahüratı ile bir tören ya
pılmııtır. 

70 lira maaşlı Cebelibereket reisli • 
ğine Burdur müddeiumumisi Ramiz 
Türkay, 

50 liraya çıkarılanlar 1
' 

Menin ıulh hakimliğine Çerkeı ce
za hakimi Celalettin Alparslan, Bur -
dur müddeiumumiliğine Elazık mild -
deiumumi muavini Zeki Dalokay, 
Kırklareli müddei umumiliğine Tra\J. 
zon müddei umumi muavini Mustafa 
Hıza!, Niğde müddei umumiliğine An 
takya ceza hakimi İsmail Zeybckoğlu, 
Urfa ceza hftkimliğine Pasinler hfiki· 
ml Şe(afettln Orhon, Ankara icra 
muavin hakimliğine Ankara nıilddei 
umumi muavini Nevzat Tüzünkan, 

Bafra C. H. P. kaza kongresi 

Kahta müddeiumumi muavinliğine 
Bozdağ sorgu hakimi Abdumıhman 

Utlu, Bergama hakim muavinliğine 
hAkim namzedi Orhan Hamami, Se· 
yitgazi müddeiumumi muavinliğine 

hakim namzedi İbrahim Cermen, Se
ri t mhüddeiumumi muavinliğine ha -
kim namzedi Faik Ozer, Yıldızeli 
müddeiumumi muavinliğine hakim 
ntlmzedi Ali Şarlıoğlu, Çumra müd
deiumumi muavinliğine hakim nam -
zedi Enver Tozcu, Muğla hal:im mu4 

avinliğine hakim namzedi Mustafa 
Karaoğlu, Gaziantep müddeiumumi 
muavinliğine hakim namzedi Lütfi 
Arcan, Mardin Aza muavinliğine hfi· 
kim namzedi Hasan Tarha~. Karacasu 
müddeiumumi muavinliğine hakim 

40 liraya çıkaJ'llanlar namzedi Miiştak Tetizman, Giimüıa-
Çcrkeş ceza hhkimliğine Şirvan cıköy müddeiumumi muavinliğine Si

sulh hakimi Tacettin Akı, Lice hakim irt eski hakim muavini Bahacttin Ak
liğine Kahta müddei umumisi Fuat el, Alaı1Chir milddeiumumi muavinli· 
Kıpçak, İstanbul milddei umumi mu- ğine hukuk mezunu Sadrettin Erten, 
avinliğine İzmir müddei umumi mua - Pınarba~ı müddeiumumi muavinliğine 
vini Cevat, Özpay, Trabzon müddei - hukuk mezunu Yakup Kadri Önder, 
umumi muavinliğine Nev§t:hir müddei Orhaneli müddeiumumt '?uavinll~e 
umumi muavini İsmet Tut:ıy, İzmir hukuk me~unu Muhtar KörUkçfi, B?z
mi.lddeiumuıni muavinliğine hukuk doğan milddeiumumt muavinliğıne 
doktoru Sadık TUze1, ~alıkcııir miid • hukuk mezunu Ahmet Mukbil Yaz
deiuniumi muavinliğine hukuk dokto- man, Görele müddeiumumi muavinli
ru TaHit Miras. ğine hukuk mezunu Abdurrahman 

Bafra, 18 a.a. - CUmhurlyet halk 
partiıi kaza kongreai bugün bBlge 
mUfettiti Ama1ya mebuıu Salim Al -
tıngün'Un igtiriklyle toplantıya baı -
lamıgtır. 

Mersinde halk 

dersanel~ri 
Mersin, 18 a.a. - İkisi erkeklere ve 

ikisi kadınlara mahsus olmak üzere 
dördü mahallelerde ve biri de ceza 
evindeki mahkQmlara mahsu11 olarak 
Halkevi taraflndan beş halk dershane
si açılmış ve muallimleri seçilmiştir. 

Nevyork sergisindeki 

·heyetimiz avdet ediyor 
1939 Nevyork dünya sergisindeki 

pavyonumuzda bulunmak üzere gön
derilen heyetimizin yurdumuza avdet
leri kararlaşmı§tır. Heyetimizin avde
tine mahsus olmak üzere kafi miktar
da döviz Vaşington büyük elçiliğimi
ze gönderilmigtir. 

Uludağa kar yağdı 

30 liraya çıkarılanlar 

Ahlat ıulh hakim muavinliğine Bit
liı hakim rauavini Safi Tulun, Yuıufe
li hakim muavinliğine Şavşat müdde· 
iumwni muavini Müslim Gökgöl, Ka
ğızman hlkim muavinliğine Bitlis sor
gu hakimi LGtfi Önerbaş, Göle sulh 
hakim muavinliğine Ardıhan hakim 
muavini Fazlı Ertc:ikn, Şavşat müd -
deiumumi muavinliğine Şavşat sorgu 
hakimi Salih Aker, Diyarbakır müd -
del umumi muavinliğine Bitlis bakim 
muavini Kadir Tümer, Mardin sorgu 
hakimliğine Elbistan sorgu hakimi 
Nadir Omay, İstanbul mUddei umumi 
muavinliğine Amasya sorgu hakimi 
Şekip Muılu, 

Çartamba müddei umumi muavin • 
lifine Havza h!kim muavini Ekrem 
Atabay, Elbfıtan ıorgu hlkimliğlne 
Mut ıorgu hlkimi Sabri Severcan, İs
tanbul icra mcmurlufuna Akdafma • 
deni eakl h&ldnı mu&vinl Nalm Kiln -

ter, Oltu hakim muavlnliğlne Tortum 
müddeiumumi muavini Selimi Yilkıel, 
Antakya milddeiumumt muavlnllğine 
Çine hlkim muavini Fethi Arıemre, 
Yuıufeli mUddei umumt muavinliği -

Diln ıehrimi,de bava kapalı ve ara- ne Boz8yilk hiklm muavini Reblt Ak
lıklı yafıtlı geçmtıtlr. Rüzılr cenup- tUrk, Mut mUddel umumt muavinli~i
tan aaniyede 9 metre kadar hızla e1 • ne Muıtafa Kemalpap blklm muavi
miıtir. En yUkıek ııcaklık 1.S derece ni Kemalettin Özdemir oflu, Ilgın 
kaydedilmittir. Yurdun biltUn bölge- müddei umumt muavinliğine Çal M • 
terinde hava kapalı ve yağ191ı geç· kim muavini Sabri Tırpan, Malkara 
mi ıtir. milddel umumt muayinlifine Eıkite • 

24 saatlik yağışların metre murab· hlr hA.klm muavini Şemlh Ergün, U -
baına bıraktıkları su mikdarları la • zunköprü müddei umumi muavinliği
tanbulda 20, Tekirdağında 4, Uludağ4 ne Konya h!kim muavini Ferit Eren, 
da 57, Bunada 26, Bilecikte 6, Edre • Pasinler hakim muavinliğine Seydi -
mitte 28, Bodrumda 20, Bergamada şehir hakim muavini Salahattin Ka -
16, Tavasta 14, İzmirde 11, Uşakta 6, zancı, K~:aburun müddeiumumi mua
Manavgatta 88, Zonguldakta 7, diğer vinliğine Mersin Mkim muavini Ah -
yağış g8ren yerlerde 1 ile 3 kilogram met Ürgen, Ke~an müddeiumumi mu
arasındadır. avinliğine Tire hakim muavini Fik -

Dvn gece Uludağa yağan kar top- ret Davas, Çıldır sulh hakim muavin -
rak üzerinde bir aantimetre kalınlık liğine Sürmene hakim muavini Osman 
yapmıştır. Rüzgarlar Trakya, Eğe ve Yazgan. 
Kara;,~niz kıyılarında şimalden, diğer İmroz mlideiumumi muavinliğine İm
bölgelerde umumiyetle cenup iatika - roz sorgu hakimi Mehmet Çomak, 
metinden saniyede en çok 9 metre ka- Tunceli müddeiumumi muavinliğine 
dar hızla esmiştir . Çelmik müddeiumumi muavini Meh-

En yilksek sıcaklıklar Antalya, Is· met Altun, Çapakçur hakim muavin
lahlye ve Urfada 18, Mersinde 20, A - liğine Muş hakim muavini Galip Yü
dana Dl:Sttyal ve lskenderunda 23 de- cel, Dizre sorgu hakimliğine Safram
rece kaydedflmiştir. bolu sorgu bakimi Muammer Bayat, 

GUnsan, Kağızman müddeiumumi mu 
avinliğine hukuk mezunu Sait Bilen, 

25 liraya ,ıkarılanlar 
Zara sorgu hakim vekilliğine Şar

kışla sorgu hakim vekili Rügtü Peker
gin, Sarayköy sorgu hakim vekllliği
ne Posof sorgu hfikim vekili İbrahim 
Yüksel tayin kılınmıştır. 

Yunan hududundaki 
Meriç köprüsü 

İpıala ile Peplos arasında yunan 
hilkUmeti ile hükUmetimiz arasında 
mU§terelten yaptırılmakta olan Meriç 
köpriisU in~aatında bulunmak 11zere 
Trakya Umumi Müfettişliği nafıa 
mUa.şviri B. HUsnU Okatan Yunanis
tana gönderilmi~tir. Köprliniln inşaa
tını tetkik etmek ilzere Nafıa Vekıi· 
Jeti şose ve kBprliler reisliği mlihen· 
dl l rln ».-'r.>k~o '"' :runa.nllKölıv. 

gitmittir. 

iı Bankasmda bir "ölüm halinde 
yardım Birliği,, kurnldu 

Türkiye lş Bankası memur ve müs
tahdemlerine ölüm vukuunda yardım 
etmek üere bir birlik vücudc getiril • 
mittir. Birliğin müessis Azaları İf 
Bankası Umum Müdürü B. Salaha.d· 
din Çam, umum mildUr muavini B. 
Halis Kaynar, umumi katip B. Baki 
Sedes ve hukuk müşavir muavini B. 
CelU Burhandan mürekkeptir. 

Birlik izalarınrn ölümü halinde be· 
yannamelerinde gösterdikleri kimse • 
lere yapılacak yardım mikdarı istiı • 
nasız olarak hiçbir tevkifata tabi ol· 
maksızın 500 liradır. Bu para, öltimo 
ıttıla husulünde derhal tesviye oluna
caktır. 

Birliğin gelirleri, maaşı 150 lira
ya kadar olan memurlardan ayda ke -
silecek 50 şer, maaşı 200 liraya kadar 
olanlardan ayda kesilecek 100 er, ma
aşı 200 liradan yukarı olan memurlar
dan ayda kesilecek 200 zer ve müstah· 
demlerden ayda kesilecek 25 er kuruı 
tan, hakiki ve hükmi şahısların teber· 
rularından ve mevcut paraların ten • 
miyesinden temin olunacaktır • 

Cimnaatik bir mütehaaaıs tarafın
dan tertip edilen akli ve tahlili bir 
faaliyettir. Oyunun iae hiasi ve ter· 
kibt bir mahiyet vardır. Oyunu hia• 
u taalluk ettiii için çocuk sever, cim 
rutik akla taalluk ettiği için idrak 
eder. Oyun, fikri chnnastikten daha 
aa iıletit. Zihnin müdahaleai oyu· 
nun başlangıcındadır, kaidelerini 
belledikten aonra dimağın müdaha· 
lesine çok lüzum yoktur. Cimnutik· 
te iae her hareket için dimalın mu• 
ayyen bir adale kütlesine ayrı, ayrı 
emir etmesi lazımdır. Cimnastik vÜ• 
cudun kusurlarını düze!tir. Bedenin 
t~ıekkül devrinde uzuvlntın tabii 
bir ~cldlde ıe:-pc1İp kuvethmmesini 
ve bir ahenk dahilinde n:;-ıvünc::na 
bulme.tını tQmin cdct. 

ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııırıııııııııırııııı 

Mısır' a gönderilecek 

Nafia heyetimiz 

Adalelerin bir kısmı tevazüni, Lir 
lnsmı kuvvani ıekilde itler'. Oyun 
yalnız ba§ına bu ahengi terniıı~ kafi 
<leğildir. Cünkü hareketlerin hepsi 
kuvvaııitlir. 

Cimnutik d!lha çok layd" oyun 
d •.ha çok H\'k huıule ıetirdiğ: için
dir ki bu iki faaliyet hiribirinin mü· 
temmimldir. 

Cimnaıtilde ıpor araaındaki farkı 
Clmnaıtilin akli, tahlili, tevazil• 

ni ve teıekkilli bir mahiyeti vardır. 
Spor lae o da oyun ıibi fakat daha 
çok ılddetli bir f aallyettir, mahiyeti 
hi11I, kuvvant, terkibidir. Clmnaıtik 
bir prenalp, ıpor tatbikattır. 

Clmnaıtlk bir terbi1e, ıpor bir 
killtilrdUr. 

Tahlilin terkibe, prentlbln tatbl· 
kata, terblJ.tnba kUltClre l .. kaddüm 

istikrar! 
A nlcara liselerinden bı'risinde 

dersi olan bir arkadaşımız, evelki 
gün matbaıya bizi ziyarete geldi ve 
cebinden talebe not defteri ile o 
gün l stanbul'dsn gelmi§ bir gaze
teyi çıkarıp masanın üzerine koy • 
duJctan ıonrı: 

- Bugün çocukları müzakere et
tim, diye söze baıladı. 

- Naııl çaf ı1ıyorlar mı? 
Öjretmen dostumuz sözüne de • 

vam etti: 
- Hayır, maksadım talebenin ça

Jııkan ve yahut tenbel olduğuna 
dair beyanattı bulunmak delildir. 
Bu mUııkerelerdı çocuklırı tıbJI, 
notlar veririz. O notlıt dı fU 11Jt -
dDlDnaı kırı kaplı deftere yııılıt. 
(Defteri ıçtı) bugUnka mDzıktre
lırdı iki çocuk on, a, çocuk dokuz, 
bir çocuk yedi aldı. Şu hılde tım 
numıtı Jcıçtır? On delil mil (Bu 
11/ıt ~nQndılrl fHlttnln Osancli 
11yf ıllnt IÇtl) bit dı fUtıdı mıırJ. 
IJmlıde Jatikrır lıtly_tlJ Jhtlııı mı-

'#AN l~l IL~R 
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kaleıine bakınız: talebeye verilen 
notlarda tam numaranın ondan be!je 
indirildiğinden şikayet ediyor. 

Maarif Yıkillili, bütün karırlı
tını sıcağı :1ıcığına ''tamimler det • 
gisi., ile mekteplere bildirir. Vekil
liğin bir kaç yüz metre yakınında 
bulunan bizlere hınQ:ı bildirilme -
yen, yani verilmemiş olan bu mev • 
hum karat, nasıl oluyor da, lstanbul 
mütefekkirlerini scı bir üsliJ.pla 
tenkit makaleleri yazmıya sürükli
yeblliyor? 

Bu muhterem kalem sahiplerı', 

yarın, rüyada mektep binalarının 
yana yatırılmı~ olduğunu göraeler, 
hemen bunu da tenkid edecek itle· 
ralar mı yazacaklar? 

Şayia ... Doğru. Fıkat §ayialat 
kırıı.sında muharririn ve gazeteci· 
nin de tahkik denilen bir ıli•ı•~i 
bulunmaaıılı mıdır?,, 

Doğru söze ne denebilir? Fal:at 
maarifte istikrar bulunmadığını is
bat etmek için sağlam veya çürük 
her türlü deliJJerden f aydalanmıya 
karar vermi~ bir muharrir için her 
vııilı Ilı kalemı •ırzlmık da, bel· 
ki, bir nevi istikrar ılfmetidir. 

• •• 
Erzurum ıi.menclileri . _. _ ...... ._.. __ ..._ __ 
ve bir hatıra: 

Sayın okurlarımdan D~. C. Alper 
Artvln'den ıu mektubu ıönderl • 
yor : 

"25-10-939 tırlhll Uluı guete • 
ıindı okuduium "Fırıtlı baıb•J•,, 
ıltzndıkJ yuınıı benim bir hıtıra
mz cınlındırdı ,• 

1921 senesiydi. Fırkamız şark 

cephesindeki vazifesini bitirmlı, 

8ırıkımııtıki gırnizoauaa s_elıil , 

mişti. Günün birinde, Erzincan is
tikametine harekete geçmek emri -
ni aldı. Hasankale - Erzurum Üze -
rirulen Erzincana geldi. Orada üç 
gan kadar tevakkuftan sonra An
kara istikametine yürilyO~e geçti. 
O günlerde başlamış olan Sakarya 
muharebesine yetişmek üzere ol • 
dukça uzun yürüyüşler yapıyor, an
cak, askerin tskatını tüketmemek 
bakımından dört beş gUnde bir gUn
JUk molalar veriyordu. Sakaryaya, 
yetişemedik; Yozgata geldiğimiz 

gün Sakarya kazanılmı~tı. Bu zafer 
neıesi içinde Yozgatta da bir gün 
mola verdik. Ve, sonra muntazam 
askeri yürüyüşle Fırka .A.nkaraya 
vırmıı bulundu.,, 
Sarıkamıştan Ankarayı kaç glln

de gittiğimizi takdir buyurursunuz. 
Tım altmış dört gUnde. 

Erzuruma varan ıimendiferi, bu 
bakımdan yapacağımız mukayese 
ile daha canlı olarak kıymetlendi -
ttbiliriz. 

T. t. 

Yurdumuzun su yollarının ıslahı il· 
zerinde tetkiklerde bulunmak üzere 
Nafıa Vekaleti tarafından Mısır'a bir 
heyetin gdııderilmesi kar.ırlaşmıştır. 

Nafia VeJ.aJeti su işleri dairesi reisi 
BB. Salah&t~in Bagc ile mühendis 
Nedim Eufo.ğil'den miirel.l:ep olan he 
yetimiz Mısırda Nil nehri havzası su· 
lama tesis:ıtını gözden geçirecektir. 

Manisa, 18 a.a. - Ma:ıisa şehir i ı-;~ 

nını tetkik etm~k üzere çağrılan şe· 
hir mUtehnssıs1 Egli bur"1''ll gelm"1 
ve çalışmalarına ba.ş1 r.mı~tır. 

Vatand3~h!:ımıza nlır.ar. lar 
Romanya. Bulgaristan ve sair ya • 

hancı memleketlerden hicret ve ilti
ca suretiyle yu:-dumuza gelmiş bulu· 

1 

nan 2819 millettaşımızın va tando.şh -
ğımıza alınması lcra Vekilleri heye· 
tince kabul edilmiştir. 
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f ngiliz • Fransız işbirliği 

1914 harbinde itilaf devletleri
nin en büyük zafı, Almanya ve müt
t~fiklerine kartı mücadeleyi yapan 
~ irmi ka.dıır devlet arasmda ahenk
li bir çalı§ma mevcut olmaması idi. 
bgiltere, Fransa, İtalya, Japonya 
ve itilafa dahil olan ikinci derece· 
deki devletlerden her biri merkezi 
devletlere kartı harp açmı§lardı. 
Bunların birle§tİği nokta bundan 
ibaretti. Bu devletler arasında bun· 
dan öteye hiç bir it birliği yoktu. 
lier birinin erkanıharbiyeai muha
rebeyi kendi bildiği gibi tedvir edi
Yordu ve bilhassa aralarmda iktısa· 
di aahada bir kolaboraaiyon kurula· 
bıamışh. 

Diğer taraftan merkezi devletle
rin gerek aakeri ve gerek ildısadi 
•ahadaki faaliyeti Almanya tara· 
fmdan tanzim edilmi§tİ. itilaf dev· 
letleri gerek aaker, gerek teçhizat 
ve gerek iktısadi kuvet bakımın· 
dan merkezi devletlere kartı faik 
olduktan halde aradaki tesa.nütaÜz· 
Hile yiizünden harp uznyıp gitmek • 
te idi. itilaf devletleri, ancak harbin 
son senesi içindedir ki kumandayı 
tevhit edebildiler. İtalyanların Ka· 
foretto'daki hezimetleri, itilafçılar 
için ciddi bir tehlike meydana ge· 
tirdi. Bu tehlike kartıamda Foı iti· 
li.f kuvetlerinin baJkumandanhğına 
tayin edildi. Ve ondan aonra da as· 
lceri harekat baıka bir cereyan ta· 
kip etmeğe baıladı. Bugün tarihi 
bir hakikat olarak aöylenebilir ki, 
eğer itilaf kuvetlerinin kumandası 
tevhit edilmemit olsaydı, zafer 1918 
senesinde kazanılamazdı. Harp da
ha uzun seneler ıürer, hatta belki 
de almanlar galip gelirlerdi. 

Bugünkü İngiliz ve fransız hükü· 
ınetlerinin, 1914 harbinden aldıkla· 
rı dersten istifade ettikleri anlatıl· 
nıaktadrr. Kaforetto hezimetinden 
aonra kurulan kumanda birnii, bu· 
gün harbin ilk gününden kurulmuı 
bulunuyor. Fakat eğer lngiliz-fran· 
aız it birliti yalnız ukeri sahaya 
nıünhaaır kalsaydı, bugünkü müca• 
delede bu da büyük mana ifade et
mezdi. Çünkü bugünkü harp, bir ik· 
tı&adi mücadele mahiyetini almı§tır. 
Denizlere hakiın olan demokrat 
devletler cepheai, Almanya'ya kartı 
iktıaaden faik iae de iki devlet ara· 
&ında bu aahada bir it birlili mev • 
cut olmaması, lnailtere'yi ve Fran· 
oa.'yı, bu büyÜk kuvet kaynakların
dan layıkiyle istifadeden mahrum 
bırakmakta idi. Pariı'ten gelen ha
berler harbin ikinci ayı içinde bu 
nıahz~run tamamiyle bertaraf edil· 
diğini bildir:mektedi~. P~ris'te ~gi· 
liz ve franaız baıvekıllenyle erkanı· 
harbiyeleri arasında yapılan ebemi: 
yetli bir içtimada iki devletin askerı 
aahada olduğu gibi, iktısadi sahada 
da i~ birliği yapmaları kararlaşmıt
trr. Paris'te netredilen bir tebliğ, bu 
karan "harbin yeni bir merhalesi" 
olarak tavsif ettiği zaman, bu va· 
sıfta hiç bir mübaliıga olmadığına 
inanmak lazımdır. İngiltere ile 
F'ransa ellerindeki bütün stokları 
İngilizlerin tabiri üzere, Pool etmi~
lerdir. Yani bunlan, mÜ§terek mal 
telakki ediyorlar. h birliği burada 
ela kalmıyor: "Her iki memleket 
bundan böyle ithalat progl'amlarını 
rnüıtereken tesbit ecl•cekler ve bu 
Pro&'ramların tatbiki i~in hariçten 
Yapacakları mübayaatta her türlü 
rekabeti bertaraf edeceklerdir." 
"Ham madde ve mamul mevat, ya • 
hut gıda maddeleri yeti~tiren mem· 
leketler bundan böyle her iki mem· 
leket hesabına mübayaa yapacak 
olan bir te§ekkül kar§ıaında bulu· 
llacaklardır.,, 

İngiltere ve Fransa gibi, siyasi 
l'ejim itibariyle demokrat ve ticaret 
rejimi bakımından da liberalliğe 
~vyal olan iki me~leke.~in,_ tica~et 
&lstemlerinde bu §urnullu ınkılabı 
Yapmaları, yalnız bir kumanda tev· 
hidinden daha çok zor olduğu mey· 
dandadır. Bu, her şeyden ziyade 
lrıgiltere'nin ve f'ransa'nın mücade
leyi sonuno. kadnr götiirmek husu· 
•unda!:i kc.lİ azimlerini gösterir. 
I>ernol.;rat devletler, Alınanya'nm 
''•ulh taarruzuna", evelki gün Pa· 
ria'te neıredilcn teblieden daha ve· 
ciz bir cevap \'eremezlerdi. 

A. Ş. ESMER 

J kclcnizd2 f,rtu1a 
İzmir, 18 (Telefo,la) - Akdeniz • 

de hüküm süren şiddetli fırtına dola
Yısiy1e Tırhan vapuru Mersin'de ve 
'F'inike'de kalarak iki gün teehhürle 
limanımıza gelebildi. 

kız liselerinde askerlik dersi 
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Hollanda ve Belçikanın 
• • • • • • 

tamamıyetını temın ıçın 

İspanya ve İtalya Almanya nezdinde 
• 

~iplomalik teıebbüsle mi bulunacak 
Madrid, 18 a.a. - Hollanda ve Belçika'mn tamamiyetinin ida

mesinde alakalarını bildirmek üzere, İspanya ve ltalya'nın birlik
te olarak Almanya nezdinde diplomatik bir te,ebbüste bulundu
ğu hakkında dün Brüksel'de inti,ar eden haber, en iyi menbalar 
tarafından teyit olunmaktadır. Madrid aelahiyettar mahfilleri, bu 
haberi ne teyit ne de tekzip eylemektedir. 

Bir lıpanyol gazetesinin cimlerinde tezayilt müşahede edil -
mütalecuı mekte olduğunu ve bu noktanın al-

,., 'd A B c · man makamatının nazandikkatini cel-m.adrı , 18 a.a. - . . . gazetesı, 
Almanyanın Hollanda ve Belçika ta· betmekte bulunduğunu kaydetmekte-
vassut te~ebbüsilne v~rdiği cevabı dir. 
mevzuubahs ederek diyor ki: Nihayet verilmesi icabeden 

Hollanda ve Belçika sulh teşebbil- noktalar 
süniln akim kalmasında muharipler - Bu gazeteye nazaran şüpheyi icap 
den kimin mesul olduğunu araştır· ettirecek diğer sebepler de mevcuttur. 
mak faydasızdır. Harbin ağustosta ö- Mesel! kereste nakliyatını yapmakta 
nline geçilebilirdi. Ve bundan altı olan bu vapurlardan mühim bir kısmı 
hafta evel de Hitler dünyaya silkQne- vaktiyle ingiliz limanlariyle ticaret 
ti tekrar iade edecek teklifi yaptığı yapmakta iken bugün muvasalat nok· 
zaman da harp bastırılabilirdi. Şimdi taları olarak Birleşik Amerika hükü
ki tavassut daha bidayette akim kal- meti limanlarını göstermektedirler. 
mağa mahkQmdu. Paris ve Londra Halbuki bu gemiler Okyanus denizini 
kendi şartlarını muhafaza ettikleri aşmak için lazım geldiği surette teç-
müddetçe sulh imkansızdır. hiz edilmiş değildirler. Diğer taraftan 

T elnip edilen haber bitaraf memleketlerde beynelmilel ke 
Brüksel, 18 a.a. - Salahiyettar mah reste ticaretiyle uğraşmak üzere bir

filler, kıral Leopold ve kıraliçe Wil- çok teşekküller vücuda getirilmiştir. 
helmine'in, sulh teklifleri ileri sür • Almanya bu hareketlere birkaç hafta 
mek için İskandinavya devletleri re- ses çıkarmış olmamakla beraber bu
islerine işbirliği yapmak teklifinde gün bir nihayet vermek azmindedir. 

Gazete makalesini saklamlya lü
bulunduğu hakkındaki haberleri ya • 
}anlamaktadır. zum görmediği şu tehdit cümlesiyle 

bitirmektedir : 
Belçika kıralı hariciye ve milli "Belçika, Almanya'nın, büyük bir 
müdafaa nazırlarını kabul etti ihtimam ile ingiliz mutalebatına kar· 
Brüksel, 18 a.L - Kırat, hariciye şı Belçika tarzıhareketini yakından 

nazırı Spak ile milli müdafaa nazırı takip ettiğini anlaması icap eder." 
general Deniı'i kabul etmiştir. Sulh te.,ebbiisleri devam edecek 

Sonradan kıral hariciye nazırı Spa· :s 
ak ile müdafaa nazırı Denis'i tekrar Londra. 18 a.a. - Şimal memleket -
kabul etmiştir. }erinin merkezlerinden gelen ve mat-

Oç bozguncu mahkum oldu buat tarafından neşredilen haberlere 
Berlin, 18 a.a. - Brilksel'den alı • göre Kıraliçe Vilhelmine ile Almanya 

nan haberlere göre, askeri mahkeme, sefiri arasında yapılan görügmeden 
dün yeniden üç bozguncuyu dört ıcne sonra Hollanda ile Belçika, İsveç'in, 
hapse mahkum etmiştir. Norveç'in ve Danimarka'nın yardı -

--_. miyl~ ıull'L lehindeki teıebbilalerine 
Harbin yeni safhası devam etmiye karar vermişlerdir. 

Berlin, 18 a.a. - Hamburg~r Frem- Belçika'nın proteıtoru 
denblatt diyor ki: Brüksel, 18 a.a. - Son günlerde, 

Hollanda • Belçika sulh teşebbüsü· muharip devletlere mensup tayyarele· 
nü takibeden pazarlık devresinden rin Belçika üzerinden uçuşlar yap
sonra artık harp münhasıran silahla- malan neticesinde, hükümet, şiddetli 
rın ve zaferin bir netice verebileceği diplomatik protesto teşebbüslerinde 
safhaya girmiştir. Müzakere safhası bulunmu§tur. 
Almanya hesabına kapanmış bulunu- ----
yor. Zira fransız • ingiliz cevaplarının 
ihtiva ettiği hedefler Almanyanın em· 
niyetini, topraklarını ve hukuku hü • 
kümranisini muhildir. Garp devletleri 
alman milletinde hüküm süren fikir -
ler hakkında en garip şeyler düşünü -
yorlar. Aksi takdirde, alman hariciye 
nazırı tarafından Belçika ve Hollanda 
elçilerine verilen sarih cevaptan baş
ka nihai bir alman cevabını bekliyen 
kimselerin İngiltere ve Fransada bu • 
lunabileceği izah olunamaz. 

Almanya'nın fikri nedir? 
Berne, 18 a.a. - Havas bildiriyor: 
Voelkischer Beobashter gazetesi

nin neşrettiği bir makale, Almanyanın 
bitaraflara ve hassaten Belçikaya kar
şı tehdit ve ürkütme mücadelesine ye· 
niden başlamak fikrinde olduğunu 
göstermektedir. 

Londra radyosunda 

Türkçe neşriyat başlıyor 
Londra, 18 a.a. - Royter ajansı bil

diriyor : 
Türkiye Büyük Elçisi Tevfik Rilg

tü Aras, önümüzdeki pazartesi günü, 
British Broadcasting Corparation ta
rafından verilmek üzere, Türkçe 
neşriyatı ihtiva eden yeni programın 
küşadını yapacaktır. İstasyon, halen 
13 ecnebi dil üzerinden neşriyat yap· 
maktadır. 

Önümüzdeki pazartesiden itibaren, 
türkçe program neşriyatı her gün, 
Grenviç saatiyle 10,00 da, kısa dalga 
g. 1. c. 31, 32 metreden ve g. s. p. 19,50 
metreden yapılacaktır. 

Türk -Sovyet 
müzakereleri 
başlıyacak nıı? 

1 nkıtaa sebep olön 
vaziyet değişmiş değil 
Moskova, 8 a.a. - Havas ajansı bil

diriyor: 

Ahvale vakıf mahfiller Sovyetlcr
le türkler arasında mütekabil bir yar
dım anlaşması müzakeratının yakın • 
da tekrar başlıyacağı hakkındaki ha • 
berlc:re fazla ehemiyet atfetmemekte • 
dirlcr. Aynı mahfiller, Moskova ile 
Ankara arasındaki temasların m·ıha • 
faza edildiğini fakat Saraçoğlunun, 
Moskova'da bulunduğu zaman bir uz
laşma yapma~a muvaffak olamad1ğı 
tarihten beri vaziyetin değişmediğini 
söylemektedirler, Türkiye'yi, Büyük 
Britanya ile Fransa'ya karşı mevcut 
teahhütlerine rağmen, Çanakkale bo -
ğazını kapamaktan imtinaa mecbur 
eden ve Sovyet hükümetini, Balkan -
larda vuku bulabilecek bir alman ta • 
arruzuna karşı Türkiye'ye müzaha • 
retten alıkoyan sebepler deği~memiş
tir. Türk mahfilleri, ancak Rusya'nın, 
kendi vaziyetini değiştirebileceğini, 

fakat bunun da Finlandiya mescle~i -
nin hallinden sonra mümkün olacağını 
söylüyorlar. Rusya'nın, Balkan mese -
leleri bahsinde nasıl hareket etmek 
niyetinde olduğunu anlamak ancak o 
zaman kabil olacaktır. 

Yabancı müşahitler, Bulgaristanın 

Rusya'ya, Türkiye aleyhinde bir yar • 
dım vadinde bulunduğuna, yahut Rus
ya'dan böyle bir vait aldığına dair, te
yid edilmeyen haberlere inanmamak • 
tadırlar. Fakat bütün mahfiller sovyet 
- bulgar münasebatının inkişafını dik
katle takip ediyorlar. Bulgaristan'ın 
türk - sovyet müzakerelerinin akim 
kalmasından dolayı müteessif olduğu 
tebarüz ettiriliyor. Türkiyc'nin, al • 
man • sovyet menafii ile İtalyan me -
nafiinin tesadüm ettiği Balkanlarda. 
istikrar amili olan nüfuzunu idameye 
azimli bulunduğu kanaati herkeste 
mevcuttur. 

Kral Faruk Mısır 

parlômentosunu 

bir nutukla açtı 
Kahire, 18 a.a. - Bugün, meclisin 

mutad merasimle açılışında, kıral Fa
ruk, Munr'ın, büyük Britanya'ya, 
mümkün olan bütün yardımı yapaca
ğı hakkında teminat vermiştir. 

Kıral Faruk, nutkunda demiştir ki: 

"- Sulha teşne olan ve sulhun fay
dasına kuvetle inanan Mısır, Büyük 
Britanya ile olan ittifakının, bu sul -
hu bütün şarkta tarsin etmekle kuvet
lendirmiş olacağını müdriktir. Mütte
fikimiz mademki hakkın müdafaası 
için meydana atılmıştır .Mısır, vazife
sini ifa edeceği hususundaki vadin • 
den nükiil edemez. Müttefikimiz biz • 
den mümkün olan her müzahereti gö
recektir. Toprağımızı ve ist" lalimizi 
müdafaa hususundaki azmimiz kati -
dir. Adalet ve hakkın zaferinden zer
re kadar şüphemiz yoktur . ., 

Filhakika, nazi partisinin resmi or
ganı ola:ı bu gazete, evela alman filo
sunun bitaraf gemileri taharri ve on
ları alman limanlarına sevketmesinin 
yegane müsebbibi İngiltere olduğunu 
zikretmekle sözüne başlamakta ve İn
giliz büyük elçisinin ingiliz limanla
rında bitaraf r,emilerin kontrolü hak
kındaki beyanatını tahattur ettirdik· 
ten sonra Almanya hilkümetinin, daha 
harbin bidayetinde bitaraflara yaptı
ğı bir tebligat ile almanyanın, muharip 
devletlerle bitaraflar arasındaki nnk • 
liyatın devamına muvafakat etmek ka
rarında olduğunu ve fakat bu kaideyi 
düşmanların da riayet etmek şartiyle 
muhafazaya devam edebileceğini bil· 
<lirmiş olduğunu vazmaktadır. 

J ........................................................................................................... -._ . . . 

f(ereste nakliyatı ve Almanya 
Voelkischer Beobahter gazetesi, 

İngiltere'nin deniz beynelmilel huku
kuna mulıalif hareket etmekte oldu
ğuna dair eskidenberi Almanya tara· 
fından ileri sürülmekte olan ithamatı 
tekrar mevzuubahsetmekle Almanya
nın yeniden yapması muhtemel olan 
bazı hareketlere birer vesile aramak· 

1 Müttefiklerin Amerika'ya ısmarladıklan tayyareler İ 

Maarif Vekaleti, erkek liselerinde tadır. 
lngilterc ve Fransaya gönderilmek için hazırlanmış 

bombardıman tayyareleri 
Olduğu gibi kız liseleri programları· Filhakika bu gazete, Baltık denizi 
?~ da haftada bir saat askerlik dersi 

1 

sahilindeki bitaraf memleketlerden 
ı~ave etmiştir. Buna göre kız lisele· diğer bitaraf memleketlere gitmekte 
rınde de haftada 29 saat ders okutula· olan kereste nakliyatını mevzuu bahis 
Caktır, l eclerek son z.ımanlarda bu nakli;r.at ha-

Londra, 18 ~ a. - Hava Nezareti "İnglewaod Califomia North American Aviatior. 
Corporatioıı" trÖ6tÜne, 17 milyon dolar kıymetinde 400 talim tayyareıi ısmarla • 
mıştır. 

inrilterenin bu trlSıtc a)'nça ıo'cn ıcne vormiı olduiıı ıiparii de teilim j_F..in 
hazırdır. 

• 

--- - -- .. -
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iSTANBUL Gazele 
TAN 

Mektep kitaplan me•elesi 
M.. Zekeriya Sertel baş makalesin.de. 

ezcümle şöyle diyor: 
"Bir bardak auda koparılan bu fırtına 

tuhafımıza gitti. Sanki bütün mekteb 
kitablan hatasız ve mükemmel imiı de 
bunlardan bir tanCtiindc bir hataya tesa· 
düf edilince garib bir hadise ile karşılaı· 
mış olanların hayret ve teessilrU izhar 
edildi . ., 

Zekeriya Sertel, makalesine devamla 
diyor ki : 
"Çocuklarımızın eline verdiğimiz ki· 

tabların her bakımdan naksansız, temiz 
ve mı.ikemmel olabilmesini temın edebil· 
mek için Maarif V ekiletindc büyük ve gc 
niş bir teşkil5ta ihtiyaç vardır. Adeta 
büyük bir ansiklopedi hazırlar gibi Ma
arif Vekaleti muhtelif mekteb kitabln
rı için en aelahiyetta.r kimselerden mil· 
rekkeb heyetler vücuda getirmelidir. Bu 
heyetler dünya ders kitabları üzerinde 
tetkikler yapmalı, bizim tedriı ihtiy:ıç • 
larımıza uygun fakat en son pcdaı;oji 
ve tedris faydalarına göre yazılmı:ı ki~ 
tablar hazırlamalıdır . ., 

Muallimler arasında bir 
röportaj 

Tan gazetesi büyük harflccle ve ilk 
111.yfasında mektcb muallimleri arasında 
yaptığı bir raportajı neşretmekte ve mek 
teb kitablarının hatalı, bozuk, fena ve 
hele ilkmeÇteb kitablarının ele eJınmıya
cak kadar bı.iyük bir facia olduiunu yaz• 
maktadır. 

Yeni Sabah • 

Türkiye ve Balkanlar 
Hüseyin Cahit Yalçın, bu başlıklı ya:n

sında, bilhassa şöyle diyor : 
"Bi:ı:im ve balkanlıların istedi{:imiz 

şey, yabancı devletlerin balkanlara müda 
halesine katiyen müsaade etmemektlr. 
Yabancı devletler derken bunda mutte -
fiklerimiz ingiliz ve fransı:zlıırla bera· 
her doslanmız İtalyan, alma.n ve ruıları 
da kasdettiğimizi tasrih etmeliyiz. Bina· 
enalcyh Almanya ile Rusya Balkanlara 
yabancı devletlerin müdahalesine mey • 
dan vermemek arzusunda iseler, ve bu 
arzularını kendileri Balkanları karıştır
maktan vazgeçmek surctlle isbat etme
lidirler ... 

Hüseyin Cahit Yalçın manlcsinde de
vamla: 

"Büyük devletler, balkanlara hiç bir 
yabancı devletin müdahale etmemesini 
samimi surette anu ettikleri ~ balkan 
lar rahattır. Balkanlılar kaıdi rahatları 
ve seHimetleri büyük devletlerin ent
rikalarına kapılarını lcapatmak olduğu. 
nu anlanır:ılnrdır." demektedir. 

- ı.ıı. Matbuat servisi -

Cümhuriyel 
Harp ne kadar sürecek? 
Nalına mıhına sutunu muharriri bu bat· 

lık altında yazdığı yazıda, 1939 harbin.in 
eski harblere benzemediğini, şimdillk 
zırh ve betonun topa galebe çaldığını, 
yeni ihtiralar, topu zere ve betona 
hakim kılarsa işin yine defi5c
ceğlni, hava kuvetleri arasında muva -
zene olduğu için iki tarafın da ih
tiyatla hareket ettiğini anlatmakta vo 
bu harbin bilha6sa iktisadi bir harp ol -
dutunu. mücadelen.in bu ccpheGindcki fa. 
aliyetin pek şiddetli ve mühim olduğu
nu izah et~kte, harbin e.'lo3z iıç ıeıne 
süreceğini bunun birinci senesinin İn • 
giltere ve Fransa ve biraz da Almıı.nya 
için hazırlık senesi olac.ağmı, ikinci 
sen.esinin yıpratma harbi senesi, üçüncü 
senesinin ise yıpratm:ı harbinin netice 
vereceği sene olacağını söylemekte ve 
netice olarak ,unıan illve etmektedir: 

"Almanya daha evci biltlin kuvetiylc 
büyük bir taarnııza kalkışırsa harp daha 
çabuk bitebilir. Böyle bi'I" taarnıza 
muvaffak olması ihtimali azdır. 

Bu böyle sürecekse .. 
Peyami Safa, "hadiseler ara&ında .. sn. 

tununda kinsiz bir harbin zaferine i
nanmam, diyor, her geçen ı:un. bu ki
nin at~i üstüne zamanın külünü boşal
tıyor, Eğer bu böyle &üreccksc iki ta
rafda zaferi müdafıında arayorlar, iÖ" • 
lerini ilS.ve etmektedir. 

VAKiT 

Sadabat konferansı 
Kahireden aldtğı ve hususi kaydile 

nC$rettiği bir haberde el mu;:ri gazete • 
sinin yazdığına göre, !rakın Ankarada
ki Sefirinin Bağdada gitmek ü:ı:ere Bey
ruta celdiğjni, oradan İrak'a geçeceği. 
ni sefirin Saadabat paktmı imzalamı§ 
olan devletlerin akdedecekleri konferans 
hazırhklariyle meşgul olmakta bulun • 
duğunu yazmaktadır. 

Türk genci ve cukerlik 
"Göriıp dü~ündükçe" 5Ütu:nu muh:ır

riri Hakkı Süha Gezgin, bedel mesele
al başlıklı yazısmda, "Askerlik yurd de
likanlılannm kutsal borcudur., gövdc
&inde bıı şerefli işi başarakcak kuvet ve 
kabiliyet olamıyanlardan ba5ka herkes 
için vatan farzıdır. Hiç bir sebep, hiç 
bir bahane ve hiç bir mazeret kimşeyi 
bu şerefe kavuşturmaktan alıkoyamaz,. 
dedikten sonra, şahsi bedel ve nakdi be
delin osm.anlı nlt.anau zamanındaki 
maddi voc manevi fcnahklanru anlatıyor 
ve şöyle devam ediyor : 

• 

"Çok şükür şahsi bedel denilen bu u
sul kalktı. Fakat amrlik bir ukubet, 
bir cezamıdır k:i tutan bedeli bir para 
vel'Cıı ondan yakuını ııyınyor. Bence 
askerliği Jiyik olduğu yüksekliğe ita -
vuıturmak için ea}Mi e-ibi nakdi bedelin 
de Jcaldınlması &erektir.., 

Ankara v~ ·ıstanbul ile 

~ ebriz1 Beyrut1 Tiflis 
ve Musul arasında 

Tayyarelerimiz sef~r yapacaklar 
Devlet Hava Yolları Umum Müdürlüğü, önümüzdeki aeneler 

için yeni bir program hazırlamıttır. Bu programa göre memleke
timizle birçok Avnıpa ve §ark memleketleri arasında hava sefer~ 
leri batlıyacaktır. 

Henüz .. tasavvur ~alinde ~lan pro- ı va_ hat~a:ımlzın itlemiye açılmasını te· 
grama gore 1200 kılometrelık Anka- mın ıçın ana meydanları, emniyet 
ra - Tebriz; 750. kilomet~elik Ankara- ı meydanları ve telsiz istasyonları hak· 
Beyrut; 1100 kılometrelık Ankara - kında memleket dahilinde icabeden e· 
Tiflis; 1025 kilometrelik Ankara • ı tüdler yapılmış ve yerleri tcsbit cdil
Musul; 845 kilometrelik Ankara • A- miştir. Halen işlemekte olan hava hat
tine; 641 kilometrelik İstanbul - Ati- larımıza ait ana meydanların asfalt 
na seferleri açılması düşünülen hatlar pistlerinin inşasına devam edilmekte· 
arasında bulunmaktadır. dir.. 

Önümüzdeki sene ayrıca 327 kilo. 
metrelik Ankara • Samsun hava hattı
nın da açılması kararlaşmıştır. 

Ankara • Tebriz hattı, üç durak Ü· 

zerinden geçecektir: 585 kilometrelik 
Ankara - Elazığ; 360 kilometrelik El
azığ; - Van; 255 kilometreli!c Van • 
Tebriz. 

Ankara • Beyrut hattı, 390 kilomet
relik Ankara - Adana ve 360 kilomet
relik Adana - Beyrut kısımları olmak 
üzere iki menzilden müteşekkil ola -
caktlr. 

Ankara - Tiflis hattı, 360 kilomet· 
relik Ankara - Sıvas, 225 kilometrelik 
Sıvas - Erzincan; 155 kilometrelik Er
zincan • Erzurum; 175 kilometrelik 
Erzurum • Kan; 195 kilometrelik 
Kars • Tiflis kısımlarından ibarettir. 

1025 kilometrelik Ankara • Musul 
hattı, 585 kilometrelik Ankara - Ela
zığ; 120 kilometrelik Elazığ • Diyar
bakır; 320 kilometrelik Diyarbakır • 
Musul hatlarından müteşekkildir. 

Ankara - Atina hattı 540 kilometre
lik, Ankara • İzmir; 305 kilometrelik 
İzmir - Atina kısımlarından ve İstan
bul - Atina hattı 336 kilometrelik İs
tanbul - İzmir; 305 kilometrelik İz. 
mir· Atina kısımlarından müteşekkil
olacaktır. 

Açılmaaı kararlı ve mutuavvcr ha-

T ohsil için Avrupoya 

dönecek talebeler 
Maarif Vekaletinden: 

Maarif Vekaleti btidçesinden tahsi-
sat alan talebeden olup kendi arzu ve 

ihtiyarlariyle tahsillerini ikmal et· 

mek üzere Almanya, Fransa, Belçika, 
h:ılya ve İsviçreye avdet edeceklerin 

İstanbul maarif teftiş heyetinde tale
be müfetti~i Nihat Adil Erkman'a 
müracaat ederek gidecekleri memle • 
ketlere seyahat için direktif almaları 
icabetmektcdir. 

İstanbuldan uzak yerlerde bulunan 
!arın da en kısa bir zamanda müraca • 
atta bulunmaları lazımdır. 

ry:-r;.:-:;~·;,~:;:-:~h~~~··ı 

l yavrular ı 

. 
Kendi yavrularımız kadar kim· 1 

sesiz yavruları da kışın soğuk- 1 
i tan, hasta olmaktan kurtarmak 1 

için çocuklarınızın eski elbise, 
ayakkabı, çamaşırlarını Çocuk 
Esirgeme Kurumuna vermenizi 
Kurum aaygı ile diler. ----........ _ ............... -.... .... 
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( HAYAT VE S 1 HAT J Fransız ôyanı Hariciye Sivas - Erzurum istikrazı 
Encümeni reisi 

Filozofların ömrü Türk -Fransız -İngiliz 
Altıncı te ·tibin kayıt 
muamelesi başlıyor Meşhur filozof Bergaon'un bu 

yıl aek&en yatmı bitirmit olduğunu 
• muharebe haberlerini değil • mu
harebe dedikodulannı okumaktan 
vakıt bulup da gazeteler de gönnüt 
olsanız bile, belki taaccüp etmiııi· 
nizdir: Bu zatm adı ve töhreti oka. 
dar zamandanberi kolaklan doldur
muıtur ki onun geçen aaırlardanberi 
Y•famıf bir filozof olduğunu san
mak biç de ayıp sayılamaz ••• 

Büyük üsdat • felaefeainin değil
se de - hala yatamakta olduğunun 
unutulmasına bir az da kendisi se
bep olmuıtu. Haylıca yrllardanberi 
evinden çıkamıyacak kadar hasta 
olduğu gibi, akademi intihapları 
mektupla rey verilemiyecek kadar 
gizli olduAun<fan hayatının eserini 
kendiainin has talebesinden baıkala 
n duyamıyorlardı. Her halde filozo
fun Mben yaıma geldiği haberi her 
Jıı:eai MYİDdirecek bir feydir. 

Filozof Volter, aekaen dört yaıına 
kadar ömrünü kendisini, toptan de
ğil de, her &'ÜJı bir parça öldüren 
hastalıklı haline atfettiğinden, dört 
köıe koltuğu üzerinde o mermer
den meıhur heykeli, bu münasebet
ı;iz muharebe sebebiyle, kum torba
lan araamda aaklanmıı olmasaydı, 
Bergaon'un da uzunca ömrü haata
lığa atfedilip edilemiyeceğini anla
mak Üzere, heykelinin huzuruna gİ· 
derek Volter'in ebedi tebeasümün
den mana çıkarmak istiyenler bulu
nurdu. 

kacı olarak tanıyanlar çok olduğun- h 
dan Bergson'un büyüklükte üçüncü mua edesinin müsbel 
yahudi olduğunu kabnl edenler ek-
seriyeti kazanırlar ... İsrail oğulları-

nın da her yerde uzun ömürle §Öh- netı·celerı·nı· ı·zah etıı· 
ret aldıkları ıüphesizdir. Ancak, hi-
ristiyanlıktan İsrail oğulları dostlu- p · 18 A h · · 
~ d- f"l f arıs, a.a. - yan arıcıye en-
guna onen ı ozo Renan Avrupa ·· · · ı d · 

1 • cumenının top antısın a reıs Beren· 
n~l '!arpA menk' ekdetlerindeki muse- 1 ger, vesikalara istinaden Fransız - 1n-
vı erm ryn ır ·m an olduklarını ı·s· ·1· · ·r k k · · · · • - gı ız ıttı a ının ta vıyeııı üzerıncıe 
pn.t ettı~ten so:ıra, Bergson'un dil is- durduktan sonra, Türkive Büyük Mil 
~nıl 0J~·larından olduğuna ve bun- let Meclisi tarafından ittifakla tasdik 

an o ayı uzunca yaıadığına inn- edilen Türk F t T 
nacakların yalnız museviliği İsrail h d . . d - 'r.aı.sı.z - ngı ız mua
og~ ]u olm ki b" t f f.k. . e esının aha şımdıden yakın şark-

a a ır utan sa ı ırlıler t Ak'd · d d" v • .. b · 1 olabilir... ~ .. enız.- e. ver ıgı mus et netıce e-
rı gostermıştır. 

Onun için Berson'un seksen yatı- Hariciye encümeni reisi, Amerika-
na gelmit olmal!ını hastalısından ve ela ~mbargonun kaldırılmasının mad
musevi olmasından ziyade mesleği di ve manevi tesirlerini izah etmiş 
olan filozofluğa bağlamak doğru o- ve Fransa'nı . İtalya, İspanya ve Ja· 
lur. Zaten uzun ömür mütehassısı . ponya ile olan münasebetlerini anlat
Huflan hekim de fi1ozofluğu insanı mış. Belçika ve Holanda tarafından 
en çok yafatan mesleklerden biri o- yapılan t:ıva sut teklifi ile bu tekli· 
larak göstermiştir. Ouun uzun Öm· fc, lngiltCTe, Fransa ve Almanya ta
re misal olarak gösterciiği misaller rafındttn verilen cevapların sıkı bir 
ve lpokrat'tan sonra en me~huru bi · t::ıhlilini yapmıştır. 
zim Anadollu Apoloniyos filozoftur. Encümen reisi harici fransız niya
Zamanında - lsadan sonra birinci a· setinin azimkar ve ihtiyatlı sevk ve 
1Jrda - yer yüzüne inmiş bir tanrı de- idaresinden dolayı memnuniyetini 
nilecek ~adar büyük şöhret almış o· beyan ederek sözlerini bitirmiştir. 
lan bu fılozof 106 yatına kadar ya-

Kayıt 25 sonteşrinde açılacak ve 
nihayet bulacak 5 ilkkônunda 

Maliye Vekaleti ve Türkiye Cümhuriyet Merkez Bt:ınkanndan: 

28. 5 ve 15. 12. 1934 tarih ve 2463 - 2614 numaralı kanunlar 
mucibince ihracına salahiyet verilen ve geliri tamamen Sıvas -
Erzurum demiryolunun inşasma tahsis olunan yüzde 7 gelirli 
~ıvas - Erzurum i~t~k~az1mm 20 senede itfası meşrut 4,5 milyon 
lırahk altıncı tertıbının Kayıt muamelesi 5. 12. 1939 akşamı ni
hayet bulmak üzere 25. 11. 1939 sabahından itibaren başlıya
caktır. 

1 Tahviller hamiline muharrer olup 

V 
• · 1 beheri 20 ve 500 lira itibari kıymette 

enı Haf av mebusları birlik ve 25 lik olarak iki kupüre ay_ 
J rılmıştır. 

İskenderun, 18 a.a. - Parti müfet
tişi Hasan Reşit Tankut ve yeni se
çilen Hatay mebusları Ankara'ya ha
reket etmişler, istasyonda vali, par
ti ve belediye heyetleri ile halk ta
rafından uğurlanmışlardır. 

,amı~, hem de yatakta değil, o za
manlarda bilinen dünyanm her tara
fını gezerek ömür sürmüştü. Üç İngiliz tayyaresi 

Belçika'da yere indi 

Bu tahviller umumi ve mülhak büt
çelerle idare olunan daire ve müesse
selerce, vilayet hususi idareleri ve 
belediyelerce yapılacak müzayede ve 
münakasa ve mukavelelerde teminat 
olarak ve hazinece satılmış ve satıla
cak olan milli emlak bedellerinin te -
diyesinde haşhaşa kabul olunacakları 
gibi gerek tahvil ve gerek kupon be -
delleri de tahvillerin tamamen itfası
na kadar her türlü vergi ve resimden 
muaf bulunacaklardır. 

Tahvillerin ihraç fiyatı yüzde 95 o
larak tesbit edilmiştir. Yani 20 liralık 
birlik tahvil bedeli 19 ve 500 liralık 
25 lik tahvil bedeli de '4 7 5 liradır. 

Kayıt muamelesi Türkiye Cümhu
riyet Merkez, Türkiye Cümhuriyeti 
Ziraat, Türkiye İş, Emlak ve Eytam, 
Halk, Türk Ticaret, Belediyeler Ban
kalariyle Sümer, Eti banklar tarafın -
dan icra edilmektedir. Diğer bankalar 
vasıtasiyle de bu husus temin olunabi
lir. 

Holanda toprakları üzerinde 
yabancı tayyareler görüldü de 
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PAZAR: 19.11.1939 
12.30 Program ve memleket saat ayarı. 
12.35 Ajans ve meteoroloji habe:lcrı 
12.50 Türk mıiziği: Yeni bcstekl.~lnrı:ı 

müntchap şarkıları. Ankara radyosu 
küme ses ve saz heyeti. İdare eden: 
Mesut Cemil. 

13.30 - 14.30 Müzik (küçük orkestra - şefı 
Necip Aşkın) 
l - Ganı;elbergcr: A:ık çanları. 
2 - Adol! Grunow: Bedin Viyan.:ı 
valsi. 
3 - Becce: Sercnad. 
4 - Fritz Recktenwald: Grinzing'. 
de (potpuri). 
5 - Rachmaninoff: Prelüd. 
6 - Gangelberger: Küçük flüt için 
konser parçasr. 
7 - Sorge Bortkicwicz: Gavot. 
8 - Brahma: Macar dansı, No. 17. 

18.00 Program. 
18.05 Memleket saat ayarı, ajans ve me• 

tcoroloji haberleri. 
18.25 Müzik (rad:ro cu orkeatraaı). 
19.00 Çocuk saati. 
19.30 Türk müziii (fasıl heyeti). 
20.30 Konuşma. 
20.45 Türk müziği Çalanlar: Cevdet Ko

ıan, Reşat Erer, Fahire Fenan, Re
fik Fersan. 
I - Okuyan Semahat Özdenses. 
1 - Udi Fahri - hicaz ~rkı: (Ba
har olsa çemenzar olsa). 
2 - Şevki bey - hicaz earkı: (De
mem cana beni yadet). 
3 - Refik Fenan - hicaz oarkı: 
(Göğsümden kaçıp gitti). 
lI - Okuya.n: N cani Riza Ah11kan. 
1 - Şakir ağa - ferahnak yürük se. 
mai: (Bir dilbere dil düştü ki) , 
2 - Cemil bey • Eviç şarkı: (Bir 
nigihrn kalbimi etti esir). 
3 - Artaki - eviç şarkr: (Aşkınla 
harap olduğumu). 
4 - Halk türküsü: (Bülbül). 
IJI - Okuyan: Melek Tokgöz. 
1 - Reşat Erer: Gösteri. 
2 - Khrm Us - Kürdilihlcazkl!.r 
ıarkı: (Kani değil). 
3 - Artaki - kürdilihicazkar ıa:
kı: (Yetmez mi tükenmez mi). 
4 - Bimen Şen - kürdilihicazkrr 
şarkı: (Gün kavuştu). 

21.30 Müzik (c:azban.d - Pi.). 
ZZ.00 Memleket saat ayarı, ve ajans hJ. 

beri eri. 

Haatalıfm aadece öldürmeye de
ğil, uzunca J"Afamaya da yarayaca
ğına inanamıyanlardan bazıları 
Bergaon'un uzunca ömrünü filozof 
olmazdan Önce muaevi olmasma 
hamledecokleri ve Musadan sonra 
en büyiik yahudi orta çağlardaki 
Mısır filozofu lbni Meymun oldu
ğ~nda herkes müttefiktir. Ondan 
aonra, üçüncü yahudi olarak, Kari 
Marks ile, Bergaon'dan hangisinin 
büyük olduğu hakkında ihtilaf var· 
aa da birincisi ikti .. tçı yahut politi-

Daha sonra gelmiş, geçmİ§ filo
zoflar arasında da ömür sürmüş 0 • 

}anlar haylıca vardır. Mesela Kant 
Litre, İspenç:r... Hem hekim, he~ 
filozof olan lpokrat'ın sözünü hatır
lamak mümkün değildir. O büyük a
dam, aklı başında insanlara ancak 
altmı§ üç yıllık bir ömür yakıthrır ••• 
O yafa kadar iyi işlenınit kafa on
dan aonra da bunamaz. Zaman çok 
değişmi§ bulunuyor. Eskimiş bir ta
rih gibi Ya§aınaktan kendi tarihini 
bafkalarına okutabilmek daha iyi ol· 
aa gerektir. 

G.A. 

Brüksel, 18 a.a. - lki motörlü bir İngiliz avcı tayyaresi fırtına 
dolayısiyle Courtral civarında bir tarlaya inmeğe mecbur olmuf • 
tur. lnit esnasında tayyare hasara uğramıttır. Tayyare müsadere 
ve mürettebatı tevkif edilınittir. 

Sermaye ve tasarruflarını en emin 
ve en çok gelir getiren sahalarda iş -
letmek istiyenlere keyfiyet arz ve bu 
kısa suskripsiyon müddeti zarfında 
bankalara müracaatlarının kendi men
faatleri iktizasından bulunduğu işaret 

22.15 AJans spor servisi. 
ZZ.25 Müzik (cazband - Pl.). 
23.25 - 23.30 Yarınki program, ve kapanr.,. 
DİKKAT: Her gün yalruz krsa dal~ ı 

31,7 m. 9%5 kc/ s postamızla neşredilmeı<· 
te olan yabancı dillerde haberler saatle:i 
&ıPBğrda göıterilmiıtir: 

iki İngiliz tayyaresi Belçikada 

1 
Londra, 18 a.a. - İngiliz hava ku • 

Tayyare kaçakçıhg"" 1 davası vctlerine mensup iki tayyare Belçika 
topraklarına inmiştir. Avam kamarasında 

Öyle zannediliyor ki bir keşif uçu-

Ruhı• Bozcalının muhakemesı· §Undan dönen bu iki tayyare yolunu 
şaşırarak Belçika'ya inmiştir. 

• ı Bir alman tayyaresi Gand civarın -
harp müzakereleri 

temyı~en d •ı • da yüksekten uçmuş fakat Belçika ha-rüye t e 1 ıyor ve müdafaa bataryalarının derhal faali 
yete geçmesi üzerine uzaklaşmıştır. 

Londra, 18 a.a. - Zannolunduğuna 
göre, Parlamentonun yeni içtima dev
resi olan 28 teı;rinisani salı gününden 
itibaren harbin bütün safahatını iha
ta edecek derecede geniş müzakere
ler başlıyacak ve üç gün devam ede
cektir. Diğer taraftan muhalefetin, 
harp gayeleri hakkında hiikümetten 
daha geniş malfimat talebedeceği ve 
bu üç günden birinin bu meseleye tah
sis olunacağı da zannedilmektedir. 

. Türkiye' de mühür ve imza aa.htekarlığı yapmak suretiyle Ame· 
rika'dan İspanya'ya tayyare kaçakçılığı yapan Ekrem Könik'e 
yardım ettiği iddiaıiyle Ankara ağır ceza mahkemesine sevkedil
mit olan Hariciye Vekaleti sabık memurlarından Ruhi Bozcalı -
nın üç aya mahkum olduğunu ve -bu müddeti hapisanede doldur
duğu için tahliye edildiğini evelce haber vermittik. 

Hollanda üzerinde uçan 
tayyareler 

La Haye, 18 a.a. - Burada haber 
verildiğine göre, alman olduklarına 

hükmedilen iki tayyare dün, garptan 
gelerek, Hollanda sahillerinin muhte
lif noktaları üzerinde uçmuşlardır. 
Hollanda tayyareleri ve hava dafi ba
taryası derhal harekete geçmiş ve iki 
tayyare kayıp olmakta gecikmemiştir. 

Temyiz mahkemesi, Ankara ağır 
ceza mahkemesinin bu kararını bazı 
sebepler dermeyaniyle bozmuştu. Ru· 
hi Bozcalı'nın muhakemesi dün saat 
9.30 da Ankara Ağır ceza mahkeme
sinde temyizen rüyet edildi. 

Mahkeme, B. Nebil'in reisliğinde te 
§ekkül etmiş. iddia makamını da An· 
kara müddeiumumi muavinlerinden 
n. Zihni Betli i§gal etmişti. Hariciye 
Vekıiletindeki işinden, vekalet inzibat 
k?misyonu kararile ayrılmış olan Ru· 
hi Bozcalı da mahkemede hazır bulun· 
muyordu. Birkaç ay eve! cereyan e· 
den muhakemede de Ruhiyi müdafaa 
etmiı olan avukat B . Hamit Şevket 
İnce, dünkü celsede de Ruhinin mü
dafaa vekili olarak hazır bulunuyor
du. 

Temyiz mahkemesi, mahkemenin 
kararını şu noktalar üzerinde bozmuş-
tu: 

1 - Ruhi yiiksek mektep mezunu
dur. Yaşı, tahsili ve seviyesi itibariy· 
le yaptığı bir işin nereye varacağını 
fehim ve idrak edebilecek mevkide -
dir. Bu itibarla, vekalete gelmiş olan 
bir telgrafı, deftere bile kaydettirme· 
den alıp Ekrem Könik'e vermesi bu 
işte hüsnüniyetle ve safiyane har'!ket 
e•memiş olduğuna bir karine te1'kil e
der. 

2 - Dosyada müteaddit kereler adı 
geçen avukat Abdullah Necip şahit o
larak dinlenmemiştir. 

Temyizin bu bozma sebeplerine kar
şı Ruhinin müdafaa vekili B. Hamit 
~:vket heniiz müdafaasına geçmeden 
evel, iddia makamı. Ruhinin celsede 
hrzır bulunması icabedcrken gelme 1 
miş olduğunu söylemi~ ve ceza muha· 
kemeleri usulü kanununa göre maz· 
nu"'lun bu davada huzuru icap ettiği· 
ni iddia eylemiştir. 

musarrah bulunduğunu söylemiştir. 
Hakimler heyetinin kısa bir görüş

mesinden sonra reis, ceza muhakeme
leri usulii kanununun 226 ıncı madde
sine göre suçlunun, önceden mahke
meye müracaat etmek suretiyle huzur
dan vareste tutulmayı istiyebileceği
ni söylemiş ve dosyada böyle bir mü
racaat mevcut olmadığını ilave etmiş
tir. Avukat Abdullah Necibin de ha
len berhayat olup olmadığının tahki
ki ve neticeye göre karar verilmesi i
çin duruşmanın 9-12-939 cumartesi 
günü saat 10 a talikine karar veril · 
miştir. 

Bir alman 

balonu ipini 

baraj 

kopardı 
Stokholm, 18 a.a. - Alman hava 

nüd'tfaa baraimı teşkil ed:n b:ılonlar
dan biri ipini kopararak İsveç'in şi
maline doğru gitmiştir. Garip bir ... · 
sadüf eseri olara't balon dört kasaı.>a· 
nın karanlıkta halın.asına sebep olmuş 
tur. Balona takılı bulunan h-ılatlar e -
lektrik direklerine sarılar·· elektrik 
merkezinde ağır hasara seb~,.ı olmuş • 
tur. Balon neticede b. ırmana dü~ -
muştur. 

Belçikanın tavzihi 
Brüksel, 18 a.a. - Belga ajansı bil

diriyor: 
Belçika arazisi üzerinden ecnebi 

tayyarelerinin uçtuğuna dair ecnebi 
memleketlerde ısrarla dolaşan haber -
ler üzerine vaziyetin yeniden tavzihi
ne lüzum görülmüştür. 

Son giinlcr zarfında ecnebi tayya
relerinin Belçika arazisi üzerinden 
sık sık uçtuğu doğrudur. Her defasın
da Belçika hava müafaa bataryaları 
ile avcı tayyareleri ekseriya muvaffa
kiyetli müdahalelerde bulunmuşlar ve 
bir çok tayyareler mania ateşinin ara
sından geçmek veya Belçika hava c1ev
riycleriyle karşılaşmaktansa geri dön
meyi tercih etmişlerdir. Fakat bu u -
çuşların ekseriya kısa olması müdaha· 
le imkıJnını bırakmamaktadır. 

AHikadar mahfillerde tayyarelerin 
bir arazi üzerinden uçmasına cezri su
rette mani olmanın imkansızlığına işa· 
ref .. d:tmektedir. Büyük muharip dev
let!.::r tıile düşmanın memleketin içine 
kadar hava akınları yapmasına mani 
nl:tnıamaktadırlar. Muharip memle • 

ait tayyarelerin ekseri va pek 

Elauğ' da Atatürk günü 
Elazığ, 18 a.a. - Atatürk'ün şehri -

mize gelişlerinin ikinci yıldönümü 

büyük tezahüratla kutlanmış ve Ata
türk anıtına çelenkler konmuştur. Ge
ce de halkevinde yapılan toplantıda 
söz alan hatipler günün hatırasını can 
landırmışlar ve ebedi Şefi taziz eyle -
mişlerdir. 

iımir'den 
. 
lngiltereye 

.. .. 1 1 uzum - mcu sahhyor 
İzmir, 18 a.a. - Gazeteler İngilte

re iaşe nezareti için piyasadan fü:üm 
ve incir mübayaasına başlandığını ha
ber vermektedirler. 

Kuru meyva ihracatçıları birliğine 
dahil bazı firmaların tn~iltere i1e ı;e
niş muamelelere giriştikleri bildirili
yor. 

yüksekten uçtuklarının ve Belçika ha
va müdafaa bataryaları faaliyete geçer 
geçmez kaçtıklarının da hesaba katıl
ması lazımdır. 

Günahkar Kızlar ve Çıkmaz Sokak 
Filmle~ni~ en A N N 1 E D U C A U X 
kudretlı yı.u .• .zı • 

F~a~sanın .e~ V ] C T Q R F R A N C E N 

, 
nm en son ve en 

mühim temsili 
'in en mükemmel ve 

en kuvetli filmi buyuk artıstı 
Avrupa'nm en yükse! ...&. lıarr:.i • 1ENRl BAT AILLE'in şaheseri 

ÇILGIN BAKİRE 
İki kadın tarafından sevilen bir erkek. .. Srv'"nlerin biri 40 lık bir kadın .... Diğeri 17 ya~ında bir bakire ..... 

.ı b;;~ılk _aşk ... Büyük bir dram ... 

Uu fevkalade franslz filmi bugün 
14.30 - 16.30 - 18.30 ve 21 de ULUS SİNEMASINDA 

Ayrıca: Metro Jurnal dünya havad;sleri. .. ve renkli miki 
Numaralı koltuklarınızı evciden tutunuz 

Sabah 10 ve ıi~ ucuz m~tinesinde: ZEYNEBİM .. :--z·EYNEB1M ve RENKLY iırfK'"ı 

olunur. 

Kanada' da 

Müttefikler için 
25.000 tayyareci 

yetiştirilecek 
Ottawa, 18 a.a. - Azami iki haftaya 

kadar, İngiltere, Kanada, Avusturalya 
ve yeni Zelanda arasında, Kanada'da 
bir imparatorluk tayyare kursları mer 
kezi açılması için bir anlaşma yapıla
caktır. Pek yakında bu hususta Lond
ra'da ve Ottawa'da ayni zamanda bir 
beyanname neşrolunacaktır. 

Kanada'da tesis edilecek olan bu 
merkezde müttefik kuvetler için 
bin tayyareci yetişecektir. 

25 

Canadian Press'in bildirdiğine gö • 
re, bu iş için, Amerika birle§ik dev -
Jetlerinden, İngiltere'den ve Kanada
dan altı bin talim tayyaresi satın alı
nacaktır. 

Montreal Star'ın dediğine göre, a
dedi yüzü bulacak olan bu merkezler
de ilk aylar içinde, 10 bin kişi ta -
lim görecektir. Talim görenlerin mik
tarı, zamanla daha ziyade artacaktır. 

Bu merkezlerin ilk seneler için 25 
milyon doları bulacak olan masrafı. 
İngiltere ile dominyonar arasında tak
sim ediecektir. 

'fahudiler şarki 

Polonya arazl&:Ue 

yerleştiriliyor 

Kopenhag, l 8 a.a. - Havas ajansı 
l.ıildiriyor: Yahudilerin, şarki Polon
ya ya doğru kafile halinde nakledil -
dikleri, Politiken gazetesinin Berlin 
muhabiri tarafından bildirilmektedir. 
Lublin dolmuştur. Tayin edilen mın -
takalara. şimdiye kadar 50.000 kişi ka
dar sevkedilmiş olup gelece!{ kafile 
175.000 kişiden müre1<kep olaca1{tır. 

Bunlar, yanlarında 300 marktan fazla 
götürmedikleri için, yaşıma iml~an -
·arından m::ıhrum kimselerdir. 

İzmir'de yağmurlar' 

lranca saat 13.00 ve 18.45 de. 
Arapça ., 13.15 ve 19.45 de. 
Fransrzca 13.45 ve 20.15 d::. 

Birleşik devletle•· 
Çin'deki vaziyeti 

y klar mı? 
Vaşington, 18 a.a. - Amerika mat· 

buatı tarafından neşredilen Japonya 
namına söz söylemiye salahiyettar bir 
zatın Şanghay'daki beyanatından an -
!aşıldığına göre Amerika hükilmeti 
Çin'de tahaddüs eden yeni vaziyeti ta· 
nımak tasavvurundadır. 

Amerika siyasetinin Japonya tara -
fından bu şekilde tefsiri Amerika ha • 
riciye müsteşarı Velles'in gazetecile· 
re yaptığı beyanat ile bir tezad teşkil 
etmektedir. Velles, Tokyoda Amerika 
sdiri Crev tarafından söylenen söz -
!erin Amerika hükümetinin Japonya -
ya gönderdiği üç notanın metnine ay
kırı olmadığını beyan etmiştir. 

Bu notaların metinleri bu şekilde 

bir tefsire imkan bırakmamaktadır. 

Fransız nazırlar 
meclisi topland1. 

Paris, 18 a.a. - Nazırlar meclisi bu 
sabah Elysee'de toplanmıştır. B. Da -
ladier, diplomatik ve askeri vaziyetin 
heyeti umumiyesi üzerinde ve yüksek 
şuranın son celsesi hakkında izahat 
vermiştir. B. Daladier, Fransa ile İn· 
gilterenin gerek askeri gerek iktısadi 
bakımlardan tam bir elbirliği yapmak 
huo:usunda anlaşmış olduklarının b:ı 

celsede tahakkuk ettiğini söylemiştir. 
B. Dalaclif'r, bilhassa iktısadi elbirliği 
bahsinde ingiliz - fransız · anlaşması· 
nı ve ezcümle ecnebi memleketler
den yapılacak müşterek mübayaat hu
susundaki mesut neticelerini tebarüz 
ettirmiştir. 

Maliye nazırı, Londra'ya yaptığı 
son seyahat ve ingiliz maliye nazırı ile 
yaptığı görüşmeler hakkında izahat 
vermiştir. 

T asf iyei düyun komisyonu 
lağvolundu 

Maliye Vekaleti tasfiyeidüyun k?
misyonunu ISğvetmiştir. Bu komisyo
nun işleri btıtıdan böyle bi.it~e ve m:ıli 
kontrol umum müdürlüğiince görii!c
cektir. 

.JllllllllllllllllllllllllllllllllClllllL. - -: Yakın istikbalin bol nüfuslu, ma· : 
mur, mesut ve kuvetli memleketi:: - -- -- BÜYÜK TÜRKİYE ---İzmir, 18 a.a. - Evelki geceden be : 

d devam eden yağmur dün gece ve bu 
.abah şiddetini arttırmıştır. Dün gece 
Foçada Çayhane mahallesind~ bir e· 
ve yıldırım di\şmüş ve kıs:nen du,·a 

--\'azan: ORII ;\N CONft:ER : - -: Bütün Kitapçılarda satılmakta· -
= dır. 4126 = -

Bu iddiaya cevap veren B . Hamit 
Şevket de. temyizen tetkik olunan bu 
d~vada. kanuni mevzuatımızın R uhi 
n:n huzurunu icabettirmediğ;ni mü 
d=-·aa etrnlş. avukat Abdüllah Necibin 
niçin dinlenmemiş olduğu yolundaki 
bozma sebebine karşı da bu zatın öl
mü§ olduğunu ve keY.fiyctin doıY.ada 

,., ____________________________ Tel~fv~; 2193 
l rını r.ıkmı1tır. ·• _a ı 111111111111111111111111111111111111 r 
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Garp cephesinde büyük 
bir hava faaliyeti oldu 
Fransa'nın cenubundaki şehirlere 

bir çok propaganda risaleleri attılar 
(Başı 1 inci sayfada) tekrar fransızlar tarafından bombar -

Keıil uçuılarının yapıldıkları dıman edilmektedir. Düşmanın Pala-
mıntakalar tinat ormanında ve Sarrebruck civa -

Mulhouse'dan Akdenize kadar rındaki hareketleri artmaktadır. Bu -
Fransa'nın bütün şimali şarkisi ve ce- ra~ar.da düşman keşif kolları esir edil
nubu şarkisi üzerinde, alman tayya - mıştır. 
releri, yüksekten uçmuşlardır. Diğer Yukarı Rhin'de düşmanın bazı 
taraftan, merkezi Fransa' da, Garonne 1 noktalarda alman mevzilerine yaklaş
ile Loire üzerinde keza düşman tara- mak hareketleri müşahede edilmekte-
fından uçuşlar ya~ılmıştır. dir. 

Perigueux'de Dordogne'da, hatta Havaların fena olmasına rağmen 
İspanya hududunun pek yakınında Fransa üzerindeki keşif uçuşlarımız 
bulunan Bayonne'da tehlike işaretleri muvaffakiyetle devam etmiştir. 
verllmi§tir. Bu istikamette uçan al_ Diğer taraftan düşman köylerine 
man tayyarelerinin, Belçika üzerin- be ıannameler atılmıştır . 
den geçtikten sonra fransız hududun- Garp cephesini tarassuda memur 
da dolaştıkları, Rhone vadisinden ge- avcı tayyarelerimizle düşman temas 
çenlerin de İsviçre üzerinden uçtukla etmemiştir. 
rı anlaşılıyor. Bu tayyarelerden bir Almanya üz.erinde yapılan 
kısmı, Belçika avcı filoları tarafından keşif uçuşları 
Al.manyaya sürülmüştür. Alınanların, Londra, 18 a .. a. - dava kuvetleri-
beyanname atmaktan maada, büyük nin dün Almanyanın şimali garbisin
mesafclere kadar uçuı yapmalarının, de bir keşif uçuşu yaptıkları ve mil -
genç mürettebatı atıştırmak hususun- him bir deniz· üssünün fotoğrafını 
dald Acil zaruretlerinden ileri geldiği muvaffakiyetle çektikleri hava neza -
anlqılmaktadır. reti tarafından bildirilmektedir. 

Moaelle'den Rhin'e kadar, cephenin Bütün tayyareler sali~en üslerine 
kara kısmında, daha derin bir süku- avdet etmislerdir. 
net hilküm sürmekte devam ediyor. Lanca11hirede tehlike i§areti 

Topçu ateşi, mutattan daha az ol - verildi 
muı1tur. Yalnız keşif kollarının faali- Londra, 18 a.a. - Lancashire'de in-
yeti devam etmektedir. giliz tayyarelerinden başka bir bi -

Alman tayyareleri propaganda 
malzemesi atıyorlar 

Paris, 18 a.a. - Alman tayyareleri 
dün Fransa'nın cenup kısmındaki şe
hirlerin bilhassa Marsilya, Lyon ve 
Nimes şehirlerinin üzerinden uçmuş
lar ve çok miktarda propaganda mal
zemesi atmışlardır. 

Lil'den bildirildiğine göre, bu sabah 
şimal mıntakasında saat onda hava 
tehlikesi işareti verilmiş ve hiç bir 
vaka olmadan saat 11.15 e kadar de -
vam etmiştir. 

F ran•ız •abah tebliği 
Paris, 18 a.a. - 18 teı1rinisani tarih

li sabah tebliği: 
Gece, cephede, iş'ara değer mühim 

hiç bir hareket olmamıştır. Dün, düş
man tayyareleri, fransız arazisinin bir 
kısmı Uzerinde uçuşlar yapmışlardır. 

F rannz akıam tebliği 
Paris, 18 a.a. - 18 teşrinisani tarih

li fransız akşam tebliği: 
Cephenin muhtelif noktalarında 

ke§if kolları ve topçu faaliyeti olmue
tur. 

Al.man re•mi tebliı, 

Berlin, 18 a.a. - Ordu Başkuman -
danhğının tebliği: 

Garpte, keşif kolları ehemiyetsiz 
mevzii faaliyetlerde bulunmuşlardır. 
Üç ingiliz tayyaresinin Wilhelmsha
fen üzerinde yapmak istedikleri taar
ruz, hava defi bataryasının tam zama
nında harekete geçmesi sayesinde a
kim kalmıştır. Bombct atılmamıştır. 

Birkaç tayyare, fransız sahasının he· 
yeti umumiyesi üzerinde bir keşif yap 
mıı1lardır. 

D. N. B. ajanırna göre vaziyet 

Berlin, 18 a.a. - D.N.B. ajansına 

göre askeri vaziyet: 
Moselle ile Rhin arasındaki mınta

kanın heyeti umumiyesinde birkaç 
noktanın top ateşine tutulduğu haber 
verilmektedir. Yukarı Rhin'de, Breis
ach civarında düşmanın birkaç mitral
yöz ateşi müstesna, tam bir sükunet 
hüküm sürmekte idi. Fransız kıtaatı 

toprak işleriyle meşguldürler. Görü -
nü§e göre, düşman, daha derin siper
ler kazmaktadır. Mose11e'in şark sahi
linde, uzun menziJJi bir topçu kuveti 
nıüşahede edilmiştir. Cephe gerisin · 
deki hava istikşaflarında, fransız ve 
İngiliz hatlarının gerisindeki havali· 
ye doğru, çok uzaklara kadar gidil
miştir. 

Alman tayyarelerinin faaliyeti 

çimde bir tayyarenin görülmesi üze
rine bu sabah tehlike işareti veril
miştir· Manchester makamatı hadise 
hakkında malumat vermemişler fakat 
Londra'ya bir rapor göndermişlerdir. 

Hor Belişa ingiliz hatlannı 
teftiş edecek 

Paris, 18 a.a. - İngiltere harbiye 
nazırı B. Hore Belişa, dün akşam 

Fransa'ya gelmiştir. B. Hore Belişa, 
burada bir kaç gün kalacak ve ingiliz 
hatlarını teftiş edecektir. B. Hore Be
lişa pazartesi günü, B. Daladier ve 
general Gamelin ile göri!şmelerde bu
lunacaktır. 

/ngiltere üzerinde uçan 
alman tayyareleri 

Londra, 18 a.a - Saat on bire doğru 
İngiltere hava kuvetleri ihbar vesai • 
tinin bir alman tayyaresi görüldüğü -
nü haber vermiş, sonra da bunun bir 
Heinkel keşif tayyaresi olması muhte 
mel bulunduğunu ilave etmesi üz~ri; 
ne Lancashire cenubunda, Cheshıre -
de' ve Gatls'in şimalinde tehlike işare
ti verildiği, hava nezareti tarafından 
bildirilmektedir. 13 şehirde pasif mü
dafaa servisleri, istenildiği tarzda fa
aliyete geçmişlerdir. 

Saat on ikiye doğru, Fransada Lyon 
mıntakasında tehlike işareti verilmiş
tir. Pasif müdafaa toplaurının gürül
tüsü. ta uzaklardan işitiliyordu. 

Mançester ve Shetland'da 
lngiltere'de, Manchester üzerinde 

de bir düşman tayyaresi gözükmüş ve 
Mersey nehri üzerinde uçmuştur. Pa
sif müdafaa bataryaları, ingiliz tay
yarelerinin alman tayyaresini kova
lamaları esnasında, ateş açmıştır. Düş 
man tayyaresi hiç bir bomba atma
mıştır. Sabahleyin bir alman tayyare
si, Shetland adaları üzerinde, 3.000 
metre yüksekte dolaşmıştı. Toplar 
tayyareye ateş açtılar. Tayyarenin 
pek yakınında müteaddit mermilerin 
patladığı görüldü. Shetland'dan bir 
kilometre mesafeden, mermilerin ale
vi görülüyordu. Fakat o sırada tayya
re gözükmüyordu. Tayyarenin bomba 
attığı söylenmiyorsa da, obüs parça -
lan yağmur gibi yağmıştır. 

Dikili' de evleri 
yıkılanlara para 

yard!mı yapilacak 
İzmir, 18 (Telefonla) - Gece Diki· 

lide üccr saniye süren şiddetli zelze -
leler oJldu. Son zelzeleden zarar gören 
felfıketzedelere yapılacak nihai yar -
dım hakkında talimat geldi. Binaları 

yıkılanlara ve hasar görenlere, ihti -
yaçhırı nisbctinde para dağıtılacaktır. 
Yeni Dikili r hri, jeolojik tetkikler 
neticesinde hazırlanacak plana göre 
"nuhtaç halk?. cl ağıtılacak para ile in -
iia olunacaktır. Volkanik sahada olup 
zelzele dolayısiyle yıkıkn köyler baş
ka yerleı·de tekrar inşa edileeektir. 

B. Eden bugün Fransızca 

bir mesaj ·okuyaca~~ 
Lond ra, 18 a.a. - Röyter ajansı, B 

Bohemya - Moravyada 
vaziyet gergin 

Şevk ile 
çalıştığımız·· 

Bremen vapuru 

Sovyellerc mi 
"(Başı 1. inci sayfada) 

Jer zarfında üç renkli çek rozetini tak 
mışlardır. 

Hücum kıtalarının hususi müfreze
leri bu rozetleri sökmekle meşgul ol
muşlardır. O sırada Pragda altı bin 
kişi tevkif ve hapsedilmiştir. Bunlar
dan altı yüzü temerküz kamplarına 
gönderilmiştir. 

Çekler Münib suykasdinin Ges -
tapo polis teşkilatının eseııi olduğuna 
kanidirler. Bu hususta Pragda binler
ce risale dağıtılmıştır. 

Çemberleyn Daladiye ve Beneş ta
rafından söylenen nutukların metni 
reklam neşriyatında kullanılan isim -

ciddi ihtilaflar mevcut olduğunda! devredilmiı ! şüphe yoktur. Alman harp makinesi - zaman.• 
nin en mümeyyiz sıfatı kuvetli ve ça-
liuk vurmak iken bu sefer Almanya bi (Başı ı. inci sayfada) Londra, 18 a.a . - News Chronlcfo 
lakis Fransanın bütün kuvetlerini se- k s edilebilecek derecede mü- gazetesinin bildi:d~ğine c?re, Alman-
ferber etmesine ve ingiliz kıtaatının kıya 

1 
b 1 ld - .. 1 k ya, Murmansk'a ıltıca etmış olan Bre-

emme umu§ o uguınu soy eme · ğ· · .. ık· ti l 
Fransaya geçerek cephede mevzi al - . • T ·ı·k h d rf men transatlantı ının mu ıye n 15tenm. ayyarecı ı sa asın a sa , • . . 
masına meydan vermiştir. Askert ku - d.l b .. ..k ki . d ı Rusya ya devretmıştır. 
manda heyetiyle nazi şeflerinin müta- ; .. ı ~? , ~yu ~~e e~. saycsın de Gazete, İngiltere'nin doğru çıktı~ 
laaları arasındaki fark askeri faaliyet d ı:r ıye nın pe .

1 
~~~ dır za~a~ a takdirde, bu devir hattı hareketini 

üzerinde bir fren tesiri yapmaktadır. unyk~ .• talyya~ecı ıghınkel kmt um az izah ederken müttefiklerin noktai na-
. . • mev ıını a acagı mu a <a .. ır.,, tmak 1 ·ıt • · Bu fikir ıbtılafları propaganda vası - zarını hatırla ta ve ngı ere nın 

tasiyle durmadan dinlenmeden her ta- Bir fransız tayyareciai dahi, ver- bu gibi devir muamelelerini pek muh· 
rafa yayılan yalancı haberlerde de ken mİ§ olduğu bir raporda, tür:k genç- temel olarak tanımıyacağını bildir· 
dini göstermektedir. liğinin müstesna havacılık kabiliye- mektedir. 

ti üstünde durmaktadır. Ceb kruvazörleri nerede? 
Polonya mac':.ra•ına iyi bir tayyarecinin vasıfları, e- Kopcnhag, 18 a.a. - Deutschland YO 

atılmadan once sasen, her türlü tecrübeden geç.mi, Admiral Scheer isimli alman cep knı· 
\ 

ler taşıyan risaleler şeklinde halka \ \ 
dağıtılmıştır. 

Prag polisinin gizli raporlarına gö 
re geçen eylül ayındanberi Vlatava 
nehrinden hücum müfrezeleri efradı
na ait otuz ceset çıkarılmıştır. 

B. Bitler Polonya sergüzeştine a - olan miJli vaaıflarımızdır. Hava da- vazörlerinin bir alman limanında bu • 
tılmadan eve] erkanı harbiyesine Al- hi, kara ve deniz gibi, en batta cesa- lunduğuna dair dün bitaraf bir milt.,. 
manyanın garp hududunda harba mec- ret ve kahramanlığa istinat eden hit tarafından ileri sürülen iddia hak· 
bur kalmıyacağını ve Fransa ile lngil- bilgi, teknik ve mümaresenin hakim kında Röyter muhabiri diyor ki: 

B · Hol/ d • • terenin daha vaziyet almalarına mey - olabileceği bir erlik meydanıdır. "Bu hikaye yarı yarıya doğru ola • 
ır an a gazete•ının 

dan bile kalmadan her şeyin bitmiş o- Milli müdafaayı süratli ve kafi te - bilir. Admiral Scheer'in, filhakika blr 
verdil?i tafsilat · d b ı D h - lacağını söylemek suretiyle hakikati minat altına almak için bütün gay- alman lımanın a u unması, eutsc • 

Amsterdam 18 a.a. - Havas Ajansı kendilerinden ketmetmiştir. Filhaki - retlerini sarfeden hükümet ve ordu, land'ın da, Atlasta veya başka bir ta· 
bildıriyor : ka müttefikler bu meydan okuma kar- birkaç sene içinde, tür.k kanadının rafta, Scheer'e benzer bir gemi refa .. 

Hollandada çıkan Het Volk gaze - şısında silaha davrandıkları vakit al • kuvetine istinat edebilmek bahti- katinde dolaşması ihtimal dahilinde -
tesi, Prag hadiselerine dair bir ma - man erkanı harbiyesi intizar edilmi • yarlığına kavu,tu: havamızı, tam ve dir. Bu münasebetle, Deutschland'ın, 
kale neşretmclttedir. yen bir vaziyet karşısında kalıvermiş- kati emniyet kaplayıncıya kadar Stonegate ve City of Flint gemilerly~ 

Bu gazete, istiklal bayramı günü tir. Erkanı harbiye nazi askeri için hamlemize devam edelim. le olan maceralarını hatırlatmak gerek 
olan 28 te_Şrinievel tezahıiratından - Majino hattını geçmek gayri kabil ol- Falih Rıfkı AT AY tir. 
beri vaziyeti tetkik etmekte ve de - duğunu ve buna teşebbüs etmekle mü- Kanada'nın aldığı tedbirler 
mekte<lir ki : him miktarda iı\'>an zayiatına taham - Nevyork, 18 a.a. - Nevyork Herald 

"Himmler, himaye hükümeti mer - mül etmek lazım geleceğini bildirmiş- Denı'z Harp okulunda Tribune gazetesi, Kanada millt milda-
kezinde bizzat isbatı vücut ederek, tir. Bunun içindir ki, Şansöliye Hit - faa nazırı Regors ile yaptığı bir mtl • 
Pragda cereyan eden hadiselerden ler hali hazırda bu müğHik vaziyetin Iakatı neşrediyor. B. Rogers, bu mil • 
dolayı, Gestapoyu şiddetle müaheze içinden ne suretle çıkabileceğini ta - (Başı ı inci sayfada) Iakatta Kanada bahriyesinin gemi b· 
etmiş ve bu hadiselerin yabancı mem- yin epememektedir. filelerini himaye etmek üzere denb 
leketlerde yaptığı fena tesiri tebarüz. dan birisi bir nutuk irat etmiş, müte - ve kara tayyarelerini servise çıkardı .. 
ettirmiştir. Ward Price Almanyanın akiben hep birlikte mektep bahçesin- p ını söylemiştir. 

Himmlerin ziyaretinden sonra, Fon vaziyetini anlatıyor deki Atatürk büstüne büyük bir çe- Bir gemi batırıldı 4 kiıi boğuldu 
Neurath, reis Hachayı ziyaret ederek Londra, 18 a.a. _ Daily Mail gaze- Jenk konulmuştur. Oslo, 18 a.a. - Büyük hacimde Ar· 
fena tesiri izale etmek üzere, ezcümle tesinde Ward Price, Almanya'nın Bundan sonra vatan uğrunda ölen nenjoda yük gemisi, Orkney adalan 
;?U nokt,tları, ihtiva eden bir tesviye vaziyeti hakkında yazdığı bir maka- deniz şehitleri için denize bir çelenk civarında batırılmıştır. 40 ki'Şilik mü
tarzı teklifinde bulunmuştur: hudut- 1 . bırakılmış, bu merasimi müteakip da-

1 
rettebattan, 4 kişi boğulmuştur. Bir-ede ezcümle diyor kı: 

!arın, Polonya, Avusturya ve Bav - Hitler, belki de tehlikeli hamlesini vetliler hazırlanan büfede ağırlan- kaç yaralı vardır. Mürettebattan 12 
yera taraflarından, çekleri tatmin e- yapmak cesaretini bulacaktır. Fakat mışlardır. kişi Niek'dc karaya çıkarılmıftır. 
decek şekilde tashihi, himaye idare- bu hamle, muvaffakiyetsizliğe mah- Bunlar, buradan bugün Newcaetle'o 
sinin, Berline bağlı bir cümhuriyet kum bir limitsizlik hareketi olacaktır. gelecektir. 
idaresine kalbi, bu cümhuriyetin Al - Almanya'yı şarkta serbest bırakmak İtalya Ba1kanlara komünizmin Amiral Scheer nerede? 
manyaya sadakat beyan etmesi, Fran- hakkındaki alman planı, Alman _ Rus Londra, 18 a.a. - Afrika Shell gıe • 
sa ve lngiltereye karşı sembolik bir . "'k" sokulm~sına manı' olaca· k misini batıranın, muhakkak surette paktı ıle a ım kalmıştır. Aeab hikaye- _ 
harp ilan edilmesi ve alman ordusu . d . . . Amiral Scheer oldug-u söylenmekte • lerın ekı ısmı geçen ve şişedeki ~ey-
emrine bir çek kıtası verilmesi. " d. R"" t • h b "ld. - · ö tanı serbest bırakıp sonradan şişeye Roma, 18 a.a. - Roma radyosu diln ır. oy ere a er verı ıgıne g re, 

Hacha bu tesviye tarzını reddet - k d 0 l · ••t dd. h ·1 · sokmağa muvaffak o lamı yan balıkçı geceki neşriyatında şöyle demiştir: en ı erıne mu ea ıt arp gemı en • 
miştir. Hacha ile hükümetin yerine, nin fotografları gösterilen ingiliz mil-
h h gibi, Von Riböentrop, nazizme yara-

er alde, Berlinin adamları getiri - İtalya komünizmin Balkanlara so- rettebatı, Africa Shell'i batıran gemi 
1 k ması için Sovyetler Birliğini çağır-
ece tir. Şu hale göre, yeni bir va - kulması hakkındaki her türlü teşeb- resmi olmak üzere cep zırhlısı Amiral 

mı~. fakat halen bunu kontroldan aciz ziyet ihdas edilmfı demektir • ., bilse, lapanya'da yaptığı gibi mukave- Scheer'in resmini göstermi ... lerdir. 
bulunmuıtur. Zira, Ribbentrop, Al- :ır 

Gazete, ba vaziyetin neticeaini tah- mete hazırdır. Eğer böyle bir ihtimal Bir alman vapuru tevkil _Jı"ldı" . . manya'nın şarka doğru genişleyişine t ev 
mın etmenın müşkül olduğunu ilave .f k vücut bulursa, bu, derhal, talya'nın L-0ndra, 18 a.a. _ Gloria isimli al .. 
etmektedı·r,. Rusya'nın pası surette mu avemet 1 h b" d k. k d · kA 

B. Bene,'in bir nutku ~ 

Londra 18 aa. - Eski Çekoslovakya 
cümhurreisi B. Beneş, bugün Londra
da verdiği beyanatta, halen Çekoslo • 
vakya·da cereyan eden tahammülfer -
sa tedhişi mevzuu bahsetmiş ve demiş 
tir ki: 

"- Almanya'nın beynelmilel vazi
yeti gitgide güçleşmekte ve bu sebep
le, bu haptaki mevkii gitgide daha teh 
likeye maruz kalmakta olmasına bi -
naen, Hitler bütün öfkesini Çekoslo
vakyaya yüklemekte ve orada müthiı 
ve amansız bir tedhi~ tatbik etmekte -
dir. Çekoslovak milleti, hiç bir zaman 
hiç bir rejimin tedhişine boyun eğme
miştir, ve şimdi bile eğmiyecektir.,, 

Kur§una dizilen talebeler 

B. Beneı1. dokuz çek talebesinin 
kurşuna dizildiği haberi hakkında da 
şu sözleri söylemiştir: 

"- Bu hadise, son harp esnasında 
Belçika'da cereyan eden hadiseleri 
garip bir şekilde hatırlatan bir cina -
yettir. Bu cinayet, çek efkarı umumi
yesinde Mis Cavell'in katlinin, ingiliz 
efkarı umumiyesi üzerinde bıraktığı 
tesiri yapacaktır. 

B .. B.eneş, sözlerine şöyle nihayet 
vermıştır: 

"- İdam edilen dokuz talebenin 
çekoslovak milleti tarafından intika
mı alınacağı zaman gelecektir. Bu sa
dece zaman meselesidir. Ve az bir za
man meselesidir. Çekoslovakya, siya
si ve milli bakımdan az bir zamanda i
çinde hürriyete kavuşacaktır . ., 

Ç eko•lovak milli komite•i 

Paris, 18 a.a. - Havas bildiriyor: 
Çekoslovak milli komitesi teşekkül 

etmiştir. Bu komiteye Benes, genera1 
İngr, Osusky, Utrata, Ripka, Slavik, 
Schramech ve general Viesst dahildir. 
Fransa hüküqıeti bu komitenin teşek
külünü kabul etmiştir. Komite her 
şeyden evel 2 teşrinievel tarihinde 
Çekoslovak ordusunun yeniden ihya
sı hakkında Fransa ile aktedilmiş o
lan itilafı tatbik edecektir. 

Berlin'de galeyan var 

spanya ar ın e ı a ar azım ar f · ı b b e.ieceğini, hiç bir zaman aklına ge- man vapuru, tay asıy e era er bir is-
mukabelesi ile karıı.ılac::acaktır. ko ı· ··t·• · · ı ·· ·· G ı · tirmemiştir. Diğer taraftan, Türkiye- :ı :ı Ç ımanına go uru muştur. cm nın 

nin müttefiklere müzahereti ve Bal- Almanya ve Balkanlar hamulesi buğdaydır. 
kanlara doğru yayılma karşısında 1- 1 ~-
talya'nın menfi vaziyeti de, alman si- Bertin, 18 a.a. - Yarı resmt Diplo- K o .. ~"ü· K D 1 ş HABERLER 
yaaetinin hesaba katmadığı inki§afla- matiche Korrespondenz gazetesi, Al- __ ,, . 
rı teşkil eylemiştir. manya'nın Balkanlara karşı askeri bir x Bclgrad, _ D.N.B. Agram eokakla • 

taarruzda bulunacağı iddialarını kati- nnda. miıfrit partilere mensup talebe ..-.. 
F CJ§İ•t nümayiıleri yen ret etmektedir. srnda numayişler ve çarpışmalar olmut • 

tur. Polis ve jandarma numayiıçlleri da -
ğrtmak için müdahale eylemiştir. Biır ço'.ı 
tevkifat yapılmıştır. 

Avusturya hududu, 18 a.a. - Al -
manya tarafından Bohemya'da ve Mo
ravyada ihdas edilen faşist grupları, 
çek hükümetinin muhal~feine rağ

men, yeni hükümet lehinde tezahü -
ratta bulunmuşlardır. Filhakika, bun
lar, yeni ve pasif bir mukavemet gös
termekle ittiham etmektedirler. Zabı-
ta, birçok çeklerin de yardımı ile mü
dahalede bulunmuş ve ellerinde üze
rinde gamalı haçlı bayraklar olduğu 
halde, Heil Hitler'in çekçeye tercü -
mesi olan at zije Hitler diye bağıran 
faşistleri dağıtmağa teşebbüs etmiş -
tir. Fakat bu arada alman jandarması 
da müdahale etmiş ve Gestapo şefi 

doktor Mealecker, birçok çek polisini 
tevkif ettirmiştir. 

Üç kiıi daha kurıuna dizildi 
Bern, 18 a.a. - D.N.B. ajansı, bir al

mana, ölümle neticelenen bir tecavüz
de bulunulması üzerine, üç Çekoslo
vakyalının kurşuna dizildiğini, bun -
lardan ikisinin polis memuru olduğu
nu bildiriyor. 

B. Hacha'nın nutku 
Prag, 18 a.a. - D. N. B. ajansı bil

diriyor: 
Devlet reisi B. Hacha, bugün öğle

den sonra radyoda çek milletine hita
ben beyanatta bulunmuştur. B. Hacha, 
son günlerde cereyan eden hadisele
rin, Führer tarafından, geçen 16 mart
ta ilan edilen statükoyu ciddi suret
te ihlal edecek mahiyette olduğunu 
söylemiş ve demiştir ki: 

memiz lazımgelen muhacirlerin tah
rikatına kapılmaktadır. Çek milleti, 
Almanyanın hayati sahasına dahil ol
muştur. Ve bundan neticeler istihsal 
etmelidir. İzahattan varestedir ki, al
man milleti, zafer için zaruri olan 
şartları her türlü vasıta ile yaratacak
tır. Bu hususta elzem olan veeaite ma
liktir. Harp afeti çek milletinin top
raklarını tehdit etmiştir. Eski Avus
turya'daki itiyadın hilafına çek mille
ti şimdi harbin içinde bile değildir. 
İşlerine rahat rahat devam edebili-
yor.,, 

Devlet reisi bundan sonra milleti 
sükun ve asayiş aleyhinde her türlü 
tezahürattan tevakkiye davet etmiş ve 
himaye altındaki memlekette bunun 
hiHifındaki her türlü hareketin, gerek 
bu harekete mücaseret edecek fertler, 
gerek bütün çek milleti hakkında va
him akıbetler tevlit edebileceğini an
latmış "halk, gözlerinin kanıaştırıl -
masına meydan vermemelidir . ., de
miştir. 

Örfi idare! 

X Kaunas - M emeldeki bütün litftll.Yalı 
işçiler 10 gün içinde şehirden uzaklatmı..: 
emrini almışlardır. 

XLondra, - Northcr Horpital LoDdon 
Country Cancil hastanesi baı doktoru 
Bortwick, uyku hastalığı tedavisi için tat
bik edilecek usulü tetkik etmek üz~ ı. 
talya kıralic;;csi tarafırı.d:ın davet edilmit
tir. 

x Madrid, - Yeni bir İspanya - Porte -
kiz ticaret muahedesini müzakere edecek o 
lan Portekiz heyeti, önümüzdeki pazarteai 
günii Madridc gelecektir. 

X Berne, - National Zeitungun yazdıiı· 
na göre cenubi Tiroldan geri alınan al • 
manlar şimali Tirola yerleştirilmektedir, 
Bu hususta tedbirler alınmıljtır. 

X Kaunas, - Litvanyanın muhtelif eya
letlerinde şiddetli bir difteri salgını hü
küm sürmektedir. Bir çok kişiler ölmek • 
tedir. Salgın gıttikçe vahamet kcsbetmek
tcdir. Hükümet bir çok mekteplerin ka • 
patılmasına k:ı ar vermiştir. 

X Otta va, - İtimat edilen bir kaynak • 
tan haber alındığına göre, Kanada Birle
şik Amerikaya 1500 talim tayyaresi için 
ilk bir si pariş vermiştir. 

X Melburn, - Başvekil Manzies, Avus
turalyanın, bu üç ay için, milli müdafaa 
tedbirlerine 6 milyon İngiliz lirası tahsıı 
ettiğini söylemiştir. 

X Lizbon, - Cümhurreisi Salazar, itat. 
yan elçisinin refakatinde, Bruno Musoli
niyi kabul etmiştir. 

X Londra, - Kıral, Malta umuml v·:i 
vekili John Adams Hunterin, İngiliz Hun-

B 18 D N B durasu umumi valiliği.ne tayinini tasvip ct-
ern, a.a. - • • • a-

1 
miştir. 

jansınm Prag'dan bildirdiğine X Londra, - Kanada elçisi B. Crerar, 
göre Bohemya ve Moravya hi· bütün Ka~_daz:ıın, tamamez:ı. J:ı:ı.ir ve muk~d: 

' •• •• • • 1 deratını mudrık olarak, butun kuvetlerını 
maye hukumetı, Prag tehnnde ve ve bütun menabiini hürriyet ve adalet ü -
civarında, Prag köylerinde, Klad- zerinde mücadele açan lngiltercnin üze
no, Berams ve Horohovitıı'de örfi rine t~hsis ettiğini söylemiştir. 
. . • . • . x Rıo de Janeyro, - Zabıta, Hamburg
ıdare ılan etmı,tır. Bu tedbır al- daki bir teşekkülün ajanı olan bir alman 
man tcbaııı hakkında tatbik edil - tebaasının tevkifi netic~ inde Porto Al
miyecektir. 

8. Hacha mevkuf 

gre'de. gizli bir radyo istasyonu keşfet -
miştir. 

x Roma - Kıra!, itimatna~lerini tzk
dim eden yenı Romanya ve Danimarka 
elçilerini kabul etmiştir. 

Belgrat, 18 
bildiriliyor : 

P 'd x Belgrad, - Petrol ve benzin yüklü 
a.a. - rag an iki duba, Almanyaya giderken, dün Tuna-

Fon Neurath'ın talebi üzerine 
Hacha "Lany" de tevkif edilmit
tir. 

nın kayalık civarına çarpmışlardır. '!ak -
riben 100 vagon mayi mahruk nehir sula· 
rına katılıp_ akmııı g;tmiştir_. _____ , 

1465 TELEFON 

Fransa'da Bordeau'ya ve İngiltere
nin şimalinde Shetland adalarına ve 
Orkney'e kadar gidip, fena hava şera

iti içinde iki bin kilometreye kadaı 
uçuşlar yapan ve bu suretle alman tay· 
yarelerinin kudreti ile kendi cesaret -
lerini isbat eden alman keşif pilotları 
nın muvaffakiyeti mütevali hava teh · 
likelerinden dolayı. halkın maneviya 
tını yükseltmek istiyen İngiliz ve fran 
sız propagandası tarafından mütema 
diyen inkar edilmektedir. Wilhelms 
1 afen'e tnarruz emri alan üç İngiliz 
tJyyarcsine karşı ~teş açılmış ve bun· 
hır hiç hir şey yapmadım geri dönmiye 
ınecbur bırakılmıştır. Bu tayyrıreleri 
takibedcn alman avcı tayyareleri, ar · 
&calarından yetişememişlerdir. 

Etlen'in yarınki pazar gün ·ı saat 17 de Londra, 18 a.a. - Havas bildiriyor: 

"- Çek milleti, şimdiye kadar imti
sal nümunesi teşkil edecek bir vaziyet 
muhafaza etmiş ve yaşadığımız gün
lerin, tarihi ehemiyeti haiz hAdiseleri 
içinde vaziyetini müdrik olduğunu is
pat eylemiştir. Maatteessüf, gayrime
aullerden mürekkep küçük zümrelere 
kapılarak son derece müessif hareket
lere sürliklenmi_ştir. 

Sükuna d civet 

Çek mahfillerine gelen malü
mata göre Hacha almanlarla bir -
likte hizmet etmek Üzere bir mil
yon çekin silah altına alınmasına 
dair bir kararname imza etmek 
Üzere Berline davet edilmişti. 

Çocuk Esirgeme Kurumuna 
yapılacak her türlü yardımların 
aldırılması için (1465) e telefon 
edilmesini Kurum saygı ile bildi-

Fransız bott..!ıardımar.ları 
Bir müddettir Weissenburg civarı 

radyoda fransızca bir mesaj okuyaca- Press Association'un askeri muha-
ğını ve bu mesajın bbc fransız radyo birine nazaran Berlinde p.yanı kayıt 
programında uzun dalga 261 metreye l bir galeyan hissedilmektedir. Ve Şan
dahil olacağını haber vermektedir. söliy_c Hitler'le aakert ıefler araaında 

Bu kör unsurlar düşman propagan
dasının nüfuzuna ve çek itlerine yap
tıkları müdahaleleri giddetle izale et-

rir. • 
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DÜNKÜ LİK MAÇINDA 

Demir~por, Galatasaray 
takımını 5-0 mağlup etti 
Zevksiz ve sert bir oyun seyrettik 

ihraç maddelerimiz 

hakkındaki kararname 

gümrüklere bildirildi 
Avrupa'dald harp dolayıalyle hü

kilmetimiz bazı ihraç maUanmızı li
sansa tıtb! tutrnu§ ve bir kıamının da 
ihracını menetmi§ti. Hilklimetimlz 
son vaziyetleri giSz önüne alarak ihra
cı menolunan bazı maddelerin ihracı
nı tamamen serbest bırakmıt ve bir 
kıımını da liaansa tibi tutmuştur. E
vcik! günkü sayımızda neşrettiğimiz 
bu kararname gümrükterimize tel
grafla tebliğ edilmiştir. 

Dün Muhafız Gücü sahasında, az ı ı ı 3 ı rs ı 1 ı g~ 
ltalyan vapurları lzmir'e 

bir •eyirci önünde, lik maçlarına de - K u I u·· P le rı· n 
vaaı edildi. İlk maç saat 13.30 da Har-
biye İdman Yurdu ile Maske spor B. 

1 
İzmir, 18 a.a. - Avrupa harbinin 

muntazam seferler 

takımları arasında yapıldı. Harbiye PUVQ n VQ%İyet eri başlaması üzerine intizamını kaybe-
B. takımı bu oyunu 3 • 2 kazandı. den İtalyan vapur seferlerinin yeni· 

ık . · a D · Galatasa Mac Ge. Be. Ma. At. Ye. Pu. den muntazam bı'r hal alması müna 
ıncı m Ç emır•por • • Genç l erbirli ğ i 5 4 1 O 18 2 14 • 

ray A takımları arasında idi. Hakem Muhafızıücü 5 4 ı o 21 6 14 sebetiyle limanımııda bulunan Egit-
Muzaffer Ertuğ'un idaresinde saat Demirspor 7 3 2 2 18 14 15 to vapurunda bir ziyafet verilmiştir. 

As Fa. Gücü 6 2 2 2 14 16 12 z· f J' 14.45 de başlı yan bu müsabaka ikinci Harbiye 5 3 0 2 18 12 11 ıya ette va ı, belediye reisi, em· 
devrenin yirmi beşinci dakikasında, ll irlikspor 5 2 ı 2 10 ıo ıo niyet ve gümrük müdürleriyle İtalyan 
Demirapor 5 • o galip vaziyette iken 1 GalataS' ra y 6 2 O 4 12 22 10 general konsolosu ve daha bazı zevat 
hakem tarafından tatil edildi. Güneş 5 o o 5 6 24 5 zı u .unmuş ar ır. op antı a ı 

1 

Mas1<espor 6 1 1 4 10 19 9 ha r b J ı d T 1 d 'ki 

Demirıporda Gazi oynamıyordu. NO~ - Cet':'elim i~ ı~ha.daki f i li ncticele- ı me~leketı.n. ticaret I?ünascbetlerinin 

G 1 ta tak d d H•<' F t re gore tanzım edılmııtır. lnkışafı ıçın temennıler i:har olun· 
a a saray ımın a a ,un, t • 2 7 15 .. , 5 9 9 7 p p p 1 

hi, Ekrem oynamıyorlardı. Galataııa • S muştur. 
ray takımı noksan kadrosuna rağmen, 

birinci devreyi Orhan'ın ayağiyle ye
diği tek golle bitirdi. 

İkinci devrede Demlrspor muha -
cimleri Galatasaray kalesini sardılar. 
Lakin bu takımın bugüne kadar gol 
2 ' nakla maruf akıncılarının sanki a
yakları tutulmuştu. Yuvarlak top bir 
türlü iki direk arasından geçmiyordu. 
Hattıl Galatasarayın genç kalecisi ka
leden fırlayıp çıkıyor, ortalarda do • 
taşıyor, bu esnada boş kalan kaleye 
gene topu sokamıyorlardı . Çektikleri 
§ütler de ya direğe yahut kaleciye 
çarpıyor, yerini bulamıyordu. 

Bereket versin hakeme .. Bir karı
§ıklık unaıında Galatasaray aleyhine 
penaltı verdi. Bu karara Galatasaray 
bekleri Ahmet ve Nihat söylendiler. 
O da her ikisini birden dııarı çıkardı . 
Penaltıyı Şevket çekti, ıayı adedi iki
ye çıktı. 

Bunu bir korneri müteakip Arifin 
attığı üçüncü, Salihln yaptığı dör • 
dilncü ve Hakkının ayağiyle olan be
tinci goller takip etti. 

Bu aırada galatasaraylı Nihad sa • 
katlanarak oyunu terketti. Oyunun 
zevksizliğine bir de sertlik i!3ve edil
mişti. Hakem bu şartlar dahilinde o
yuna devamı lüzumsuz bularak maçı 
tatil etti, Seyirciler de epiyce müddet 
kendilerini güldüren böyle güzel ( !) 
bir oyun bir müddet daha seyretmek 
zevkinden mahrum kaldıklarına üzü • 
terek sahadan ayrıldılar. 

Bugünkü maçlar 
Buıün Muhafız Gücü ıahaıında 

sabah aaat 10 dan itibaren B. ve A ta
kımları arasında maçlara devam edile
cektir. Bu maçlara aid program şu -
dur: 

Demlupor • Muhafızgücü B. takım
ları aaat 10 hakem: Şuayıp Kıraç, yan 
hakemleri: Bedi Nazlı, Namık Selkan 
Güneş • Gençlerbirl!ği A takımları 
saat 11,15 hakem: Ömer Üret, yan ha
kemleri: Muzaffer Ertuğ, Kemal Ku
ray. 
Birl!kıpor • Muhafızgücü A takım

ları saat : 13 hakem: Muzaffer Ertuğ 
yan hakemleri: Ömer Üre!, Kemal 

Kuray. 

As. Fa. Gücü • Harp okulu idman 
yurdu A takımları saat 14.45 hakem 
Kemal Kuray, yan hakemleri: Bedi 

Nazlı, Şuayıp Kıraç. 

Bugünkü yarışlar 

Kazanması muhtemel 
olan atlar hangileridir? 
Bugiin sonbahar at yarıılarının sekizincisi şehir İpodromunda 

saat 14,30 da yapılacaktır. Programda iki handikap'ın bulunufu 
clolayısiyle koşuların alaka ile seyredilecek mahiyette olduğunu 
hele bira?: da yağmur yağarsa mühim sürprizlerle kaf!ılaşmanın 
çok mümkün olduğunu dü,ünınekteyi:ı:. 

Birinci ko§U: 

Dört ve daha yukarı yaştaki halis 
kan arap yalnız kısraklara mahsuıtur. 
İkramiyesi 250 lira mesafesi 3000 met· 
redir. Bu koşuya dört kısrak kayde • 
di lmişt i r. 

Sevim 1. (F. Karabay), Uçar (C. Sü
el), Sevim II. (A. Kütükçü), Suna 
(K. Kızıl). 

Bu koıuya kayıtlı kısraklardan yal
nız bir numaralı Sevim ile geçen haf· 
ta ki koşuda ilk koşusunu gördüğümüz 
Sunayı tanıyoruz. lki numaralı Sevim 
in koşusunu gördtik. Mamafih atçılar 
arasında bu koşudaki ıan!lnın fazla
lığı kuvetle söylenmekte olduğundan 
kendisini favori addetmek mecburiye
tindeyiz. Uçar'ın da koşusunu görme
dik. Yalnız eşkll itibariyle güzeldir. 
Bu kotuda ne yapacağı kestirilemez. 

ikinci ko§U: 

Dört ve daha yukarı yattaki halis 
kan ingiliz at ve kııraklara mahıus 

handikaptır. İkramiyesi 350 lira mesa
fesi 2000 metredir. Bu koşuya yedi ha 
!is kan kaydedilmittir. 

Dandy (A. Çırp• ı) 72 kilo 
Tomru ( ,, ,. ) 64 kilo 
Komisarj (B. Işıl) 64 kilo 

Özdemir (A. Atman) 59 kilo 
Ta§pınar (K. Tezer) 55 kilo 
Şıpka (T. Çırpan) 47 kilo 
Parista (S. Hato) 40 kilo. 
Bu koşuyu koşacak atların ekseri

si şimdiye kadar yaptıkları güzel de· 
receler ile nazarı dikkati celbetmiş 

hayvanlardır. Ağır kilo taşımasına 

ra ğmen aşağı yukarı iki yardımcm 
bulunan Dandy rakiplerinin bu kilo 
ile her zaman vurmuştur . Bugün de i
yi vaziyettedir. Yarı§tn en şanslı atı 
budur. 

İkinci derecede tanslı olarak Koml
sarjı görüyoruz. Özdemir ile Taıpına
rın kazanma ihtimali bu iki attan son
radır. Mamafih hava değişerek yağ
mur yağarsa bütün bu ihtimaller der
hal boşa çıkabilir. 

Üçüncü kQfu: 
Üç ve daha yukarı yaşta ve sene 

zarfında koşu kazanmamı, yerli ya
rım kan ingiliz at ve kıuaklara mah
sustur. İkramiyesi 200 lira meıafesi 
1600 metredir. Bu koşuya dört yarım 
kan kaydedilmiştir. 

Bozkurt (M. Atlı) 60 kilo 
Cesur (İ. Başkan) 53 kilo 
Aydar (H. Eray) 51 .5 kilo 
Yüksel (N. Sargın) 51,5. 

si 2200 metredir. Bu koşuya kayıtlı 

on üç atın isimlerini ve taşıyacakları 
kiloları aşağıya yazıyoruz: 

Uçar (H. Atlı) 65 
Gümüş (H. Erman) 64 
Çelenk (F. Simsaroğlu) 62 
Ceylan (R. Balkan) 59 
Mesut (H. Alpaslan) 58 
Karakuş (H. Mutlu) 58 
Ünlü (A. Geliş) 55 
Çetin (H. Antuman) 52 
Burnaz (H. Alpaslan) 50 
Efe II. (H. Dince!) 48 
Yıldız (S. Özkan) 47 
Duman (A. Hayranlı) 47 
Merzuk (A. Seyit) 45 
Günün en karışık ve heyecanlı ko

şusu budur. En baş atların bu koşuda 
muhtelif kilolar taşıması müıterek ha· 
his meraklılarını bir hayli şaşırtacak
tır. Uçar'ın koşturulmıyacağı söylen
mektedir. Bu hafta ilk defa şehrimiz
de koşacak Gümüş ağır kilo taşımak
tadır. Bir şey yapacağını zannetmiyo
ruz. Gene ilk defa kogacak olan Me
sut'un ahır arkadaıı Burnaz hakkın
daki rivayetlere inanmak li.ıımgelirae 
taşıyacağı elli kilo ile şanılı olduiu 
zannındayız. Herhalde yarışın ıonun· 
daki grupun içinde Mesut, Ceylan ve 
Efe'nin bulunacağını tahmin ediyo • 
ruz. 
Beıinci kolu: 

Üç yaşındaki haliı kan arap erkek 
ve dişi taylara mahıuı aatıı koşuıu • 
dur. İkramiyeıi 200 lira mesafesi 1600 
metredir. Bu koıuya bet tay kaydedil 
miştir. • 

Bora (R. Baykal) 60 
Meriç (H. Öncü) 58,5 
örnek (Y. Güçlü) 58,5 
Dinç (M. Dince!) 54 
Önal (M. Batur) 52. 
Bu koşudaki sikletlerin muhtelif 

oluşu tayların satış fiyatlarına naza
ran kilo a!malarındandır. Koşanların 
listesine bakar bakmaz ilk nazarda ör
nek göze çarpmaktadır. Son zaman
larda biraz düzelen Boranın da pl!se 
olmak ihtimali vardır. 

Bu hafta çifte bahis bir tanedir. Ve 
ikinci ile dördüncü koşular arasında· 
dır. İki haftadır yapılmıyan ikili ha· 
his bu hafta bugün vardır ve dördün· 
cü koıudadır. 

Pakhoi limanının ilÖalinden 
sonra Cindeki vaziyet 

Finlandiya lklnd bir 1- ri~nn1!."~~t ı ı ~:e:ıeF:Jk~~r ~::c:;i~ 
mlll"ı mu"dafaa '-------..-: diirlüğü Merkez Satın Alma Kc· 

misyonundan : 

ASKFRI F ABRIKAL.AR 

istikrazı yapacak Mülaahhif nam ve hesabına 
Helainki, 18 a.a. - Yarım milyar 

Finlandiya miltt müdafaa !atikrazı 5 ton kurJun ÜStÖbe<İ Ve 2 ton 
100 milyon frank fazlasiyle kapan -
mış olduğundan hükümetin ikinci bir 
istikraz daha yapmağa karar verdiği 
söyleniyor. 

Tahmin edilen bedeli (3925) li ra ot :- ı 
yukarıda yaz ılı 11 kalem yağ Askeri l'..:.., 
rikalar Umum lı.'l üdü r lüğü Mcr ke:t sı: ı ı 
alma komisyonunca 21 ·11-939 parartr· ı 
günü saa t 14 de paza rlı kl a ih:ile eJiıcı.::;,; • 
tir. Şartname parasız olarak komi:;yonı' ı 
verilir. Taliplerin ınuvakka t te:nin:ı t o'· ı 
(Z94) lira (38) kuruı;; ve 2490 sa}•ıh r: :
maralı kanunun 2 ve 3. m3dcJelr.rit'-; i 
vcsaiklc komisyoncu olm::ı.dtkl::t.rına ve l.ı t 

i ş le a1 5.kadar t üccardan olduk11. -ır.a (!· r 
ticaret odası vesikasiyle mez ü r gı.:n V! 

saatte komisyona mürJ.caat:!~rı . 

Bu hadise Finlandiya'nın iktısadi 
tazyike karşı koymak ve istiklal ve 
bitaraflığını müdafaa için karııtama
ğa mecbur olduğu zaruretlere dayan
mak kabiliyetine bir delil olarak göa· 
terilebilir. 

lsueç ue Finlandiya 
Stokholm, 18 a.a. - Eskilstuna Ku

riren gazetesi yazıyor: "Her ne olursa 
olsun, İsveç Finlandiya ile yanyana 
bulunmalıdır. Finlandiya, sonsuz Sov· 
yet tehditlerine maruz olmakta bera • 
bcr, Finlandiyalılar, Skandinav dev • 
!etlerinden müzaheret görmek şartiy
le, muzaffer olacaklardır.,, 

Parlamento toplantısı 
Helsinki, 18 a.a. - Finlandiya hü -

kümeti, Fin - Sovyet müzakerelerinin 
tamamen inkıtaa uğramadığı kanaa -
tinde olduğundan, bu müzakerelerin 
son safhası, parlamentonun aleni cel
sesinde görüşülmiyecektir. Bu haber, 
Finlandiya mebuslarına hususi suret -
te verilmiştir .. 

Fin siyasi mahfilleri, Sovyet mat -
buatının Finlandiya aleyhinde yapı • 
lan sınır harbındaki protestolarından 

ve mübatağalarından şikayet etmek -
tedirler. Helsinkiden tahliye edilenle
rin çoğu avdet etm ,ıerdir. Ve bükü • 
met merkezinde, hayat tamamen nor -
mal bir cereyan takib etmektedir • 

İsve~ • Alman 
ticari müzakere 

teıebbüsleri 
Stokholm, 18 a.a. - İsveç'in salA· 

1 hiyattar mahfııteri Almanya tarafın. 
dan hveç'le yeniden ticari müzake
relere girişmek için yapılan te~ebbU· 
sat hakkında mal<ımat vermekten ih· 
tiraz etmektedirler. Bu ihtiyatk6r ha
reket yeni mtizakeratı müşkti!ata dü
şürmemek cephesinden tamamiyle mu 
hik olmakla beraber binnetlce Alman
yanın İsveç bitaraflığına muhalif bir 
tarzda müzakereleri intaç etmek ar
zusunda olduğuna dair bir takım ga
yiaların deveranına veaile vermekte
dir. Fakat bu şayiaların mesullyeti 
Atmanya'ya racidir. Filhakika hafta• 
tardanberi İngiltere'ye kar§ı btitün 
Avrupa'yı ve bu arada bitaraf devlet
leri ihtiva edecek muazzam bir ablu
ka planı hakkında resmi alman men
balarından çıkarılan haberler dünya
nın her tarafına yayılmaktadır. Diğer 
taraftan Svenska Tagbladet ve Da
gena Nyheter gibi büyük İsviçre ga
zeteler! Almanya tarafından mayn 
sahalarının 1aveç kara suları hududu
nun beri tarafına kadar tevsi edilece
ğine dair yapılan alman tehdidinin 
yeni batlıyacak müzakerelerin iyi bir 
surette bitmesine müıait bir hava ya
ratmadığını da kaydetmektedirler. 

Norueçle de müzakere yapılıyor 

Oslo, 18 a.a. - Almanya ite Norveç 
araaında iktıaad! münasebetlerin harp 
zamanına uydurulma11nı temin için 
eylGlde müzakereler yapılmııtı. 

Aynı meıele etrafında bir kaç gün 
denberi Oslo'da tekrar müzakereler 
yapılmaktadır. 

Yugoslavya'dan gelecek 

orman mütehassısı 
Ziraat Vekaleti, Ankara Yüksek 

Ziraat enstitüsü orman fakültesi için 
Yugoslavya'dan bir mütehassıs getirt 
miye karar vermiştir. Vekalet bu hu -
susta Belgrad üniversitesi profesör
lerinden B. doktor Cbenchlne ile bir 
anlaşma yapmı§tır. 

İzmirde asfalt yollar 
İzmir, 18 a.~. - Belediye tarafın • 

dan ıehrin yukarı mahallelerinde yap
tırılmakta olan asfalt yollar bitmi§ ol 
duğundan şimdiye kadar bu mahallele 
re yolcu taşımakta olan eski otobüı • 
terin dünden itibaren faaliyetlerine 
nihayet verilmiştir. 

Yemek ve hayvan yem bedelleri 
vergiden muaf 

(inko üstübeci alınacak 

Aakeri Fabrikalar Umwn Mü
dürlüğü Merkez Satın Alına Ko
miayonundan : 

Tahmin edilen bedeli ( ~200) lira olan 
S ton kurıun üstübeci ile 2 ton çinko liı
tübeci müteahhit nam ve he&abına Askeri 
Fabrikalar Umum Müdürlüğü mer-kez ga. 
tm alma komisyonunca 4-12-1939 pazartesi 
&'ünü aaat 1-4 de pazarlıkla ihale edilecek
tir. 

Şartname parasız olarak komisyandan 
verilir. 

Taliplerin muvakkat teminat olan (315) 
lira ve Z490 sayrh kanunun 2 ve 3. mad -
delerindeki vesaikle komisyoncu olmadık
larına ve bu iılcı allkadar tüccardan ol -
duklarına dair ticaret odası vesikasiyle 
mezkQr gün ve saatte komisyona müracaat. 
lan. (5943) 15856 

14 kalem elektrik malzemesi 
alınatak 

Askeri Fabrilr"llar Umum Mü· 
dürlüiü Med<ez Satın Alına Ko
mİAyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (4200) lira olan 14 
kalem elektrik malzemesi Aıkcıri Fabrl • 
ka lar umum müdürlüğü merkez satın al
ma komisyonunca 5·12-1939 sah cilnil saat 
15 de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartna. 
me parası:;ı: olarak komisyondan ve:-i lir. 
Taliplerin muvakkat teminat olan (315) 
lira ve 2490 numaralı kanunun 2 ve 3. 
maddelerindeki vesalkle komiıyoncu ol -
madıklarına ve bu işle ali.kadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret oda~u vesikasiyle 
mezkilr gün ve saatte komiıyona müracaat· 
lan. (5941) 15854 

60 fon döküm koku alına<ak 
Askeri Fabrikalar Umum Mü

dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
60 ton döküm koku Asker! Fabrikalar 
umum müdürlüj'ü merkez satın alına komiı 
yonunca 28-11-939 sah ıünil aaat 1-4 de pa
zarlıkla ihale edilecektir. Şartname para -
sıı olarak komiıyondan verilir. Taliplerin 
muvakkat teminat olan (225) lira ve 2490 
numaralı kan.unun 2 ve 3. maddelerindeki 
vesa.ikle komisyoncu olmadıklarına ve bu 
işle al likadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesikaıiyle mezkOr gün ve 
saatte komisyona milracaatlan. 

(5~42) 15855 

20 kalem resim malıemesi 

alına<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (695) lira olan 20 
kalem resim malzemesi A11keri Fabrika • 
lar Umum Müdilrliliü Merkez ıatın alma 
komisyonunca 29-11-1939 çarşamba günü 
saat 14.30 da puarhkla ihale edilecektir 
Şartname parasız olarak komisyondan vC--: 
r iJir. Taliplerin muvakkat teminat olan 
(52) lira (13) kuruş ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3. maddelerindeki veıaikle ko· 
miıyoncu olmadıklarına ve bu işle alika
dar tüccardan olduklarına dair ticaret oda
sı vesikasiyle mezkUr ilin ve aaatte komiı~ 
yona müracaatlan. ~826) 15773 

500 melre 140 sanlim eninde 
buranda bezi alına<ak 

Askeri Fabrikalar Umum Mü· 
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan ı 

Tahmin edilen bedeli (2000) lira olan 
yukarıda ya~ılı SOO metre buranda bezi 
Askeri Fabrikalar Umum 'tı.füdürli.iğü Mer
kez satın alma komisyonunda 1-12-1939 cu
ma gü.nü s:ıat 14 de pazarlıkla ihale edi .. 
lecektir. Şartname parasız olarak komis -
yondan verilir. Taliplerin muvakkat temi
nat olan (150) lira ve 2490 numaralı ka
nunun 2 ve 3, maddelerindeki vesaikle ko· 
misyoncu olmadıklarına ve bu işle aHlka
dar tüccardan oldukla rına dair ticaret o • 
dası vcıikaslyle mezkOr l(Ün ve saatte ko
misyona milrıcaatları. (5027) 15774 

6 kalem elektrik 

motorü alınacak 

Aakeri Fabrikalar Umum MÜ· 
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
miayoı1undan : 

Tahmin edilen bedeli (5325) lira olan 6 
kalem elektrik motôrü Askert Fabr ikalar 
Umum Müdürlüği.i Merkez satın alma ko
misyonunca 27-11-939 pazartesi gilnü saat 
14.30 da pazarlıkla ihale edilecektir, Şart
name para sız olı rak komisyondan verilir. 
T a lipleri n muvakkat teminat olan (399) 
lira (38) kuru$ ve 24-90 numaralı kanunun 
2 ve 3. maddelerindeki vesaikle komisyon
cu olmadıklarına ve bu itle al i kadar tile -
cardan olduklarına dair ticaret odası ves i· 
kasiyle n\ezkO.r gün ve ıaatte komiıyonı 
müracaatları. 

(5823) 15775 

(5829) 

Müfaahif nam ve hc!ab. r.1 

4 fon klorbzıicm a!ımırn:ı 

Aıkeri Fabrikalar Um um M":· 
dürlüğü Merkez Saim Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (720) lira otan 4 
ton klorbarium müteahhit nam ve hesabı · 
na Askeri Fabrikalar Umum :P.f üdiirlüKi.i 
Merkez sahn alma komisyonunca 1-12-1939 
cuma gilnü saat 14.30 da pazarlıkla ihale 
edilecekt ir. Şartnam e parasız o1aralr. ko
misyondan verilir. T aliplerin muvakkat 
teminat olan (54) lira ve 2490 n.umaralt 
kanunun 2 ve 3. maddelerindeki vesaik le 
komi&yoncu olmadıklarına ve bu iole aıa .. 
kadar tüccardan olduklarma dair ticaret 
odası v~esikasiyle mezkQr gün ve saatte 
ko:!llisyona müracaatları. 

(583Z). • U779 

Mütaahhil nam ve lıesalt111 

B fon Nalriuna bisültit ah111Clk 
Askeri Fabrikalar Um\Dll Mü. 

dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmiıı edilen bedeli (700) lira olen 8 
ton natrium biıülfit müteahhit nam TC he· 
sabına Askeri Fabrikala r Umum Müdürlii 
iü Merkez aatm alına ko misyonunca 5~1 2 -
1939 sah günü saat 14.30 da pazarlıkla i 
hale edilecektir. Şartname parasız olara:~ 
komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat 
teminat olan (52) lira (50) kurut ve Z490 
numaralı kanunun 2 ve 3. maddelerindeki 
vcıaikle komisyoncu olmadıklarını Te bu 
işle alikadar tüccardan olduklarına dair 
ticaret odası vesika.siyle mczlcQ_r &'iin ve 
saatte komisyooo. müracaatları. 

(5833) 15780 

Müfaahhif nam ve hesabına 

38 kalem muhtelif salmastra 

ve saire alınacak 

Aı'keri Fabrikalar Umum Mü. 
dürlüğü Merkez Saim Atma Ko· 
mi yonunda.n ı 

Tabmln edilen bedeli (ZSIO) Ura olan 
38 kalem muhtelif salmastn. Tea&ire mü .. 
teahhlt nam ve beaabma Askeri Fabrllıalar 
Umum Müdürlüğü Merkez aatın alma ko· 
miıyonunca 1-12-1939 cuma pnii eaat 15 
de pa:ıarhkla ihale edilccckttr. Sartnamo 
parasız olarak komisyondan verilir. Talip
lerin muvakkat teminat olan (188) lira 
(25) kuru1 ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 
3. maddelerindeki veaaikle komisyoncu ol
madıklarına ve bu i şle alakadar tüccardan 
olduklarına dair ticaret odası vesikuiyle 
mezkQr itÜn ve saatte komisyona müracaat
ları. ((5834) 15781 

Askeri Fabrikalar Um\Dll Mü
dürlüğü Merkez Satm Alma Ko
misyonundan : 

Küçük Y ozgatta elektrik ve au teal
aatmıt aile ikametine mahsus ev, 
anbar ve bodrumu havi bir ba.lclı:ali· 
ye mağazasiyle bir ekmekçi fırını 
3 ıene müddetle kiraya verilecektir. 

15 lira aylık kira tahmin edilen Ktlçilk 
Yozgatta elektr ik ve su tesi satını, aile i
kametine mahsus ev, anbar ve bodrumu 
havi bir bakkaliye mağazaıiyle bir furunu 
üç ıene müddetle kiraya vcriJmek ü.zera 
açık arttırmaya konuJmuştur. Arttınna, 
Ankarada AıkerJ Fab rikala r Umum Mil ... 
dürlüğil binasında t oplanan satın alma ko .. 
misyonunca 29-11 · 1939 çarşamba günü sa
at 14 de yapılaca ktır. Şartname parasız o .. 
tarak komiıyondan veril ir. Taliplerin mu. 
vakkate teminat olan (4-0) lira (50) ku .. 
ruı ve 2490 numaralı kanunun 2. ve 3, mad
delerindeki vesaikle mezkOr gün ve saatte 
komisyona müracaatla rı. (5835) 15782 

Mülaahhil nam ve hesabına 

6 lon klor kalsyüm alına<ak 

Aıkeri Fabrikalar Umum Mü
dürlüğü Merkez Satın Alma Ko
misyonundan : 

Tahmin edilen bedeli (3000) lira olan 
15 ton klorkalsium rrı üteahhit n :tm ve he . 
sabJna Askeri Fabr!!~ala r Umum Mildür
Jüğü Merkez sattn alma kom;syonunca 
S-12- 1939 sah günü sa<tt 14 de· pazarhk ::ı 
iha le cJi lecekt; r. Şarl1111.mc ı::.:ıra,,;ız ol::ı. -
r<ık komisyon:.a:ı v~rii"r. Ta 1 .p~crin mu -
vakkat temina t oian (225 ) lira ve 2490 r. :.ı 
maralı kanunun 2 ve 3. madJe!erin:leki vc
sai kle komisyoncu o l madıklarına ve bu is 
le a lakadar tüccardan old"J!-;1anna dair •· -
caret odası vesikasiyle ınc7k r c:iln ve r;., . 
atte komiıyona mürarae1.tları. 

(5836 ) 15 .• J 

eo Adet 
60 Adet 
50 Adet 

1 Karat Saplariyle bcrabe r Taş DUzcltme Elması. 
0,8 Karat Saplariyle bcrabc r Taı Düzeltme Elması. 
0,6 Karat Saplariylc beraber Taş Düzeltme Elması. 

Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alm~ Komi. ;•o
nundan : 

Bunlar arasında bu sene koıusunu 
görmediğimiz yalnız Bozkurt vardır. 
Diğerleri arasında birincilik alamama· 
larına rağmen iyi derece yapanlar 
Yüksel ile Cesurdur. Yaşının büyük 
olması dolayısiyie ağır kilo ile koşan 
Bozkurdu bu koşuda Yükıelin geçe
~eğini tahmin ediyoruz. 

Çunking, 18 a.a. - Röyter ajansı 
bildiriyor: Çin cepheıinden gelen ha
berlere göre, cenubi Çin'de Pakhoinln 
f'"rbında Lungmen'e ihraç edilen ja • 
p".Jn kıtaatı gemilerine dönmüşlerdir. 
Maamafih, gene aynı haberlere naza· 
ran, Lugmen limanı ağzında ve Fon • 
şenin cenubunda, aynı cüzütarnlarla 
barba devam edilmektedir. Pakhoi'de 
vaziyet sükuneti muhafaza ediyor. Beş 
japon harp gemisi, son harekatın, ja ... Huıuı! müesscıclerin memur ve Tahmin edilen bedeli (5000) lira olan yukarıda yazth ı 70 :ıd et ta., C"1i l 7el• nı c ı· l -

ması A&keri Fabrikalar Umum Müdürlilğü Merkez satın aln1a komisyonun. a 27-11 9S 'l 
pon kıtaları tarafından Pakhoi mınta- milıtahdemlerine yemek ve hayvan pazartesi &iinil saat ıs de pazarlıkla ihale edilecektir. Şartname parasız o!pra k ko _ 
kasına yapılan ihraç te§ebbüsUne. ge- yem bedeli olarak verdikleri parala -ı miıyondan verilir. Taliplerin muvakkat t.~m.ina.t olan (37.U. lira ve .z.4.90 nu.,mar~h k ı.
ni• mikya!ta hi:- jCJpon h~ret:eti mana- ,rın vergiden muaf tutulması Maliy~ nunun 2 ve 3. maddelerindeki vc::NJ.&ıa komi•Y<»ıcu_olmacıdı;J.arın.!_.ve bu ,,7;:-.---

-

Dördüncü ko§u: 
Dört ve daha yukarı yaştaki halis 

kan arap at ve kısraklara mahsus han
dikaptır. İkramiyesi 300 lira mesafe-

':t ı d.,r tü r.: cardan olduk1arr'1a dair ticaret odası vesıkas ı 1 :e me, :....:ar t; ... 11 ve !'8.atte y_ ... .., is · 
yona müracaatları. (5830) 15777 sı verdirmediğini söylemi§tir. .Vekaletince kararlaştırılmış t ır. 

' 



19 - 11 - 1939 

Satılık : 

Satılık - Kavaklıdere İnm eefaretine 
d .men tahtalı köprü tam karşısında asfalt 
iızerinde 20 cepheli 1040 M. 2 arkası ye3il 
saha AP. elverişli Senayi C. 82 No. 1953 T. 

4263 

SRtılık otomobil - Plymouth marka, 
1937 modeli, 6 silindirli, lüküı karoserli, 
iki kapılı, henüz 2'0.000 km. yapmış, gayet 
iyi kullanılmıştır. Adres: İsveç ıefaretha
nesi, Tel: 6644. 4266 

Satılık - Kooperatif arkası dört yol 
ağzı altında kahve üstünde dörder odalı 
iki daire bulunan iki daireli bina satılıktıf. 
Kapıcıya müracaat. 4273 

Satılık apartman - Bahkpaza.rmda pi • 
yasaya yakm 4 daireli 240 lira iratlı ayrıca 
bir apartmanlık arsalı % de 40 borçlu Tel. 
2406 Bayram C. No: 1 4288 

Satılık apartmanlar - Cebecide munta
ı:am irattan olan 2 , 3, 4, 6, daireli banka
ya borçlu Tel: 2406 Bayram caddeı;i No: 1 

4289 

Küçük ilôn şartlan 
Dört satırlık kilçlllıt lllnlardan ı 
Bir defa içıa 10 Kuruş 
iki defa içın 50 Kuruş 
Üç defa ıçın 70 Kuruş 
Dörr defa ıçfn 80 Kuruş 

Devamlı küçük illnlardan her de
fası için 10 kuru, alınır. Meıell, 
10 defa nesredilecrk bir ilin için 
140 kuruı; alınacaktır. Bir kolay • 
Irk 'olmak üzere her tatır, selime 
aralarındaki boşluklar müstesna, 
30 harf itibar edilmiştir. Bir kil • 
c;lik illin 120 harften ibaret olma • 
lıdır 
Dört satırdan fazla her satır için 
beher seferine ayrıca on kurus a. 
lınır. 
Küçük illnlann 120 harfi ıeçme. 
mesl llzımdır. Bu miktan geçen 
lllnlar ayrıca ııul tarifsine tibl • 
dir. 

·~==========================~ 
Satılık tt'lflcr - Aııkaranm hec tarafında Devren kira/Jk dairtt - Yeniıehir O -

ahtaP beton evler Tel: 24-06 BaYt"am cad- nuvluk sokak No. 8 2 ci kat 5 oda saire. 
desi No: 1 4290 İçindekilere müracaat. 4262 

Satılık arsalar - Yenhıehir, Cebeci, Mal 
tepe, latasyon arakalannda ucuz ve iste· 
nilen ebatta Tel: 2406 Bayram • caddesi 
No: l 4291 

Satilık arsalar - Demirtepede Bakan • 
lıklara çok yalı:m 300 - 400 metre araıın
da yeni parselli çok ucuz Tel: 24-06 Bay -
ram C No: l 4292 

Satılılc motosilciet - Yolculuk dolayı • 
ıiyle iki .zamanlı (Vlkt.orya Hana) motor. 
Bir motosiklet acele satılıktır, Yeniıehir 
Kazım Özalp cad. No: 44 birinci kat. B. 
Avniye müracaat. 4296 

Satılık otomobil - Pontiac marka 935 
modeli, iyi halde, adree Çıkrıkçılar yoku
eu Şen Yurt ap. N . 8 her rUn öğleyo ka • 
dar. 4305 

Devren sııtılık fırın - 3 seııelik kontu
ratlı simit veya kUçülr fırancala yapmıya 
mahsus Müdafaayi Hukuk ca.ddeti No. 71 
deki fırrn satılıktır. Kooperatif yokuşu 
No: 3 Şen yuva kıraathanesi Tez kardeş· 
lere müracaat. 4313 

Sa tılık bakkal dükkfnı - İyi bir mev -
kide işlek bir bakkaliye satılıktır. Postane 
arkası Sanayi cad. Çıngılh mağazasında B. 
lsmail'e milracaat. 4316 

S•tılıl: arıalar - BUyilk Millet Meclisi 
fnıaatı }'llnmda bir panelde iki bina in
ıuı:.na uyeun ucw: fiyat Tel: 2181 Yeni 
sinema berinde. 4322 

Satılık otomobil - 9S8 modeli mUceddet 
Llnkıoln marb )'edek parçalariyle. Yeni 
ıln.-ma iizerlnde Hayri Dilman Tel: 2181 

4323 

Suılı1c dükHnlar - lt Bankası kartı • 
tında iç dükkin ucuz fiyat Tel: 2181 Ye· 
nl aloema üzerinde. N o: 5 4324 

Kiralık : 
,. 

S odalı daire - Birinci b.t. mupmbalı 
bahçe iç.inde. Aylıf.ı 52 lira Y. tehir Kb:. 
Öı:alp caddesi Onuvluk 10kak 8 Behiç 
Tümer. · 4315 

Kiralık od• - Yeniıehir Atatürk Bul· 
Yannd:a aile nezdinde kaloriferli, mobil -
yalı ve tam konforlu iÜZel bir oda kira -
lıktır. Gazetemiı illn memurluğuna müra-
caat edilmesi. 4307 

Kiralık apartman - Geniş 4 oda v.s. 
Sabit 2 gardrop, 1 büfe tam konfor cihaz 
ve tesisatı fevkallde nezarot. İç Bakanlık 
karşısı Kızılırmak sokak 4 Tel : 5046 4086 

Kirılılr. Iconlorlu daireler - Yenişehir
ı!e Yüksel caddesinde Mimar Kemal mek· 
tebi karşısında yeni yapılan apartmanın 
beşt'.r odalı ve her türlü modem konforu 
havi kaloriferli daireleri kiralıktır. Her 
ıı ün saat 10 illi 18. Telefon: 2497 4109 

Kir•lık ucuz dııirtt - Maltepede iki o
da bir hollü kullanı&h bir daire kiralıktır. 
Görmek için Maltepe ıebzeci Rüııtüye fiat 
için telefon 1440. 4176 

P!lralık - Jandarma ve Polis enstitlisil
lle ve DikmO!l asfaltına pek yakın Turağay 
aı<&rt.ınanında kiralık daireler içindekilere 
aaliracaat. 4183 

D•vudilecek Telefon "• ltlralık düklcln 
- Poıtane caddesi No. 43 görmek için ya• 
nındaki saatçiye, görüşmek içiu Telefon: 
3753 418~ 

Kiral'1: tt'lf - Çankaya cadde11inde tem • 
>iz ınalacmcsi karşıımda 29 rıumarah 7 
uda, 2 banyo, ayrıca hizmetçi odaları olan, 
kaloriferi ve garajı bulunan bir ev kira· 
hktır. Nafıa vekliletl ıular idaresinde 
lrlühendlı Bay Remziye müracaat edilme
•L 4207 

Ucuz l:irlılr. daireler - Yeni5ehlr Yük • 
ıel caddcııl yaııında Adakale sokağında 16 
No.da Şefik Bilkur Ap. 3 oda 1 hol ve 
balkonlu yeni daireler 40-55 liraya 4213 

Kiralılr. - J andarma enst itüsü yanında 
•ekliletlere 5 dakika mesafede asfalta ya. 
lcın yeni yapılan Koçak Ap. 5 &er odalı da
ireler 30 - 45 lira içindekilere müracaat, 

4231 

Kirallk 2 .şer odalı 2 daire - Bakan -
lılı:larda Belge sokakta 4 numaralı apart -
llıanda. Çankaya ca.drlesi 35 mt. otobilı 
durağına 2 dakika meı;afee Tel : 6169 4242 

Kiralık daire - 4 oda ayrıca bir hol, 
ve sandık odası, konfor, sıhi, fiyat uy -
cun. Demirtepe köprü ilerisi Ayla sokak. 
Ulaş apartmanı. 4264 

Kiralık dnire - Yeni~ehirde tren köp· 
rüsü yanında Telgaza giderken Almaç a
partınanında üç oda bir hol tam konforlu 
çok ucuza fırsattır. 4265 

Kiralık oda - Yenlşehirde Emciler 
caddesinde 66 numaralı evin ikinci katında 
balkonlu, geni, ve ferah bir oda kiralık • 
tır, möble de verilebilir Telefon 2406 

4268 

Kir•lık güztl odalar - Gliven meydanı
na yakın havadar güzel manzaralı güneıli 
müsait kira ile. Selinik caddesi No: 16 

4274 

Kiralık - Polis enstitüıU ve Maltepe 
arkasına tesadüf eden 1239 ada 2 pr&elde 
üst kat Uç oda kiralıktır. Alt kata müra • 
caat. 4277 

Kiralık oda - Bakanlıklara ve Atatürk 
Bulvanna çok yakın mevkidedir. Malilmat 
için meşrutiyet caddeıi Yenikalık sokak 
9 numaraya müracaat. 4281 

Kirılılc - Bahçeli evlerde altı odalı her 
tllrlü konforu mevcut mllccddet 30 numa
ralı hane kiralıktır. Tel: 1287 ye müra • 
cant. 4293 

Kiralık daire - Yeniııehir Dcmirtepe 
Urunç ıokak No: 1 - 2 apartmanm birinci 
katı. 4 oda, hol, banyo v.s. konfor. Her %&· 
man görUIUr, Telefon: 1348. 4294 

Kiralık -'..... Sıhiye Vek. civan otobüı 
garajı karşısı Cebeci asfaltında yeıil la -
haya karıtı fevkalide manzaralı tam kon· 
forlu yeni yapılan aarı renkte Ap. daire -
!eri. Ankara tnilddeiumumi muavini Ra • 
miz'e veya kaprcıya müracaat. 4295 

Kiralık - Garaj ve imallthane olmıya 
elverişli gcnlı depa. Sanayi caddesi 26 nu· 
meraya müracaat. Tel: 1556 4297 

Kiralılc - Aile ncı:.dinde bir bay veya 
bayan için güzel bir oda kiralıktır. Ban -
yo elektrik soba dahil aylıfı 22 liradır. 
Sıhlye vekaleti karGısı Çagatay sokak 
Yukarnıç Ap. No: 1 4298 

Kiralık - İki oda müstakil konforu ta· 
marn Maltepe İmalltı Harbiye evleri ya
nında Maltepe bakkaliyesi Abdullah Uza· 
la müracaat, 4300 

Kiralık od• - Aile yanında Iıııklar cad· 
desi Güzeller sokak Onuncu yıl apartıma· 
nı ıon kat. 4301 

Kiralık - Müstakil 1 veya 2 oda bayan 
için ltiralrktır. Özen pastanesi aırasında 
No: 60 Duyal mağazasına müracaat. 4303 

Kiralık - 2 oda 1 hol kalorifer ııcak su. 
Tam konfor. Bakanlıklar karşısı Belçika 
ıefareti arka bahçesine bitiıik N o: 46 Ka. 
ranfü sokak Tel: 3592 4304 

Kiralık ev - Bahçeli evler yanında Ab· 
di paşa çiftliğiııde üç oda bir hol altında 
Bekir çavuşa müracaat. 4312 

Aranıyor : 
Depo aranıyor - Atatürk Bulvarı Var· 

dar Ap. civarında veya )'lllı:mmda uka 
yollarda Müracaat Meram meyve evi Ye· 
nişehir Atatürk Bulvarı Vardar Ap. No: 
31-33. 4321 

Aranıyor - Bahçell evlerden D. 4, C. 2, 
D. 2 tip ev alınmak isteniyor. Devretmek 
istiyenlerln Halil Naciye . müracaatları. 
Tel: 1230 4241 

Arnıyor - 2 odalı daire Yenişehir Çan• 
kaya arasında, kalorifer banyo v.s. Müra• 
caat: S. Reyman P. K. 41 4267 

Aranıyor - Yeni,ehir - Çankaya ara • 
sında üç oda, mutfak, banyo eşya ile be • 
raber ayrı bir daire. Telefon: 5095 4311 

Aranıyor - Bir mühendis Yenişehirde 
aile nezdinde kaloriferli mobilyah bir oda 
arıyor, B. G. rumuzu ile Ulus'a yazı ile 
müracaat edilmesi. 4314 

iş verenler : 

Bay ve Bayan t.ezgiht•r . arınıyor -
Müracaat : Meram meyve evı Yeniııehir 
Atatürk Bulvarı Vardar AP. No : 31 - 33. 

4320 

ULUS 

!ş aranıyor - Londra ilnivenıiteainden 
meı:un bir türlı: genci huausi ingili:rce, fran· 
sızca denı verecektir. Yeni Sinema üzerin· 
de Hayri Dilmana müracaat. Tel: 2181 

4249 

!ş arıyor - İngilizce, alma~ bilen 
diplomalı bir alman mürebbiye çocuk ba
kım iıleri arıyor. Yenişehir Atatürk Bul
varı No. 41 Viyana terzihanesine müra -
caat. 4260 

iş arıyor - Uzun ıeneler ı;alııımıe tec· 
rübeli bir makastar iş aramaktadır. Ulua'
ta (Makastar) rumuzuna mektupla mli • 
racaat. 4302 

Bir aşçı iş arıyor - Alaturka allfranga 
yemek pişirmesini bilir bir aşçı hı arıyor. 
Tel: 1787 ye müracaat edilmesi 4317 

iş arıyor - Lise derecesinde tahsili o
lan eski türkçe ve daktilo bilen bir ııehit 
yarbay kızı müessese veya yazıhanderde 
bir ie aramaktadır. Ulua'da (M.A.) rumu
zuna ~ktupla müracaat. 

ZiRAAT VEKALETi 

Pulluk, Diskharo ve Mibzer 

alınacak 

Ziraat Vekaletinden ~ 
Zirai kombinalar ihtiyacı için kapa 

lı zarf uauliyle 30 adet Mib:ıer. 15 a 

Mübayaa edilecek takeometlerin ev· 
safı aşağıdadır: 

1 - Zaviyei ufkiye taksimatı grat 
olacaktır. 

2 - En ufak taksimatı bir santigrat 
olacaktır. 

3 - Dairei ufkiye tabimatı kapalı 
olacaktır. 

4 - Dllrbinin büyültme lruveti en az 
30 defa olacaktır. 

S • Beher takeometre aehbe, kutu, 
dürbin ve teferruatı tam olacaktır. 

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

lerden Sange, Zais, Kem, Vilt, Oto
fönel, Güstavhayde fabrikaları ma
mulatından veya bu ayarda bulunan 
diğer fabrika aletleri de yukanda ya
zılı evsafı haiz olduğu taktirde alı
nacaktır. Bu aletlerin beherinin mu
hammen bedeli 500 liradır. Taliplerin 
muhammen bedeli % 7,5 pey akçele
riyle birlikte eksiltme günü olan 
24 teşrinisani 1939 cuma gUnü saat 
üçte tapu ve kadastro umum mtidtir
lUğU levazım mUdürlUğUnde müte
şekkil satın alma komisyonuna müra 
caatları ( 5800) 15764 

det 5 Diskli, 15 adet 6 Diskli pullukla Ankara Esnaflar Kurumu Ge-
30 adet Diksharo satın alınacaktır. nel Sekreterliğinden: 

1 - Mibzerin beherine 675,5 Disk· Kasaplar cemiyetinin senelik toplantısı 
li pulluğun beherine 600,6 Diskli pul ve idare heyeti seçilmesi 21 teşrinisan! 

1939 sah gilnü saat on dörtte ve bakkal
luğun beherine 750 ve Diksharonun tar cemiyetinin de 23 teşrinisani 1939 per-
beherine de 350 lira kıymet tahmin e· ıembe günil saat on dörtte ve dab:ıkl:ı r 
dilmi~tir. cemiyetinin 24 teşrinisani 1939 cuma günil 

:r saat on dörtte ve lokanta cılar cı:-miyetinin 
2 - İhale 14 birinci kanun per§em 27 teşrinisani 939 pazartesi ı:ünli sııat on 

be günü saat 15 de Ziraat vekaleti bi- b~te Sıımanpaz:ınndıı.kl esn., f cemiyet -
nasında milte"ekkil satın alma komis leri binasında yepılacak:rr. f ~mi r.ec;en 

:r dört cemiyete mensup liyelerın muayven 
yonunda yapılacaktır. olan ıtiln ve saatte cemiyet hınası., r'ıı hu-

3 - 30 adet Mibzeriçin 1519 lira 15 lunmaları \'e reye iştirCk etmeleri n;n 
adet 5 Diksli pulluk için 675,15 adet 0 _ı_u_n_ur_._4_3_08 __________ _ 

6 Diksli pulluk için 844 ve 30 adet 
Diksharo için 788 lira muvakkat temi 
nat verilecektir. 

4 - Bu makinelere ait idart ve fen
ni şartnameler zirat kombinalar mil 
dUrlüğünden parasız olarak verilir. 

5 - İsteklilerin kapalı zarflarını 
14 Brinci kanun perşembe günü saat 
14 de kadar komisyona vermeleri ve 
saat 15 de 2490 sayılı kanunda yazılı 
vesikalarla birlikte komisyonda ha 

Zayi Makbuz - Ankara bel ediyesi
ne ait halde 13 numaralı dükkan için 
depo:ıito akçesi olarak 11-8-939 tari -
hinde 5654 numara ile belediy e vez· 
nesine yatırılan 90 liralık m akbuz za
yi olduğu cihetle yenisi çıkarılaca

ğından eskisinin hükmü yoktur. 4310 

ViLAYETLER 
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5 - Şartnamesi her etin komis,.onda glS-
Yazlık elbise al.nacak rmebilic. 

6 - İstekliler ticar et odasında kayıtlı 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko- olduklarına dair vesika göstermek mec -

buriyetindcdirler. 
misyonundan : 7 - Panrhğa iştirak edecekler 2490 sa

l - Hava eratı için 4000 bkım yazlık yılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve prt
elbi&e pazarlıkla diktlrilecektir. Muham· namede yazılı vesikaları ve teminatı ka
rnen bedeli (4-000) Ura olup k:ati teminatı 1 tiyclc:ır.iyle birli1cte belli gün ve saatte ko-
600 liradır. İhalesi 23-11-939 p.erşembe gü- misyona mürocaatlan. (5938) 15852 
nü sa.at 14 de yapılacaktır. Nümune ve 
şartnamesi her gün nomisyonda görü1'c -
bilir, İateklilerin muayyen cün ve saatte 
M.M.V. utın alma komisyonunda bulun
maları. (5!123) 15850 

Yün ~orap ahncak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
1 - Hava eratı ihtiyacı için 5-000 çift 

yün çorap pazarlıkla &atın alınacaktır 
(1950) lira olup kati teminatı 293 liradır: 
Pazarlığı 22. 11.939 çarşamba günü s.aat 
14 de yapılacaktır. Nümune ve şartnamesi 
komisyonda görülebilir. İsteklilerin mu -
ayyen gün ve saatte M.M.V. satın alma 
komisyonun& bulunmaları. 

(592'0) 15848 

Nöbef(i muıambası ahnacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko. 

misyonundan : 
1 - Hava birliklerinin ihtiyacı için (50) 

adet deri nöbet!; İ muşambası pazarlrkla 
satın alınacaktır. :Muhammen bedeli (1150 
li.ra olup kati tcıpinatı 173 liradır. ) İhale
sı 22-11-939 çarşamba günü saat 11 de ya
pıla caktı r. Nümune ve şartnamesi komis. 
yonda görülebilir. !ııteklilerin muayyen 
gün v e sa:ıtte M.M.V. satın alma komi& -
yonunda buluıunaları. (5921) 15849 

LEVAZIM AM1RL1Ct 

60 ton şeker ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Almn Komisyonundan : 
1 - Kor merkez birlikleri senelik ihti

yacı için 60 ton şekere talip çıkmadığın • 
dan pazarlığa konulmu~tur. 

2 - İhalesi 4.12.g39 pazartesi günü saat 
16 dadır. 

3 - Muvakkat teminatı 1179 liradır. 
t st eklilerin mezkur günde Çorluda kor 
satın alma komisyon una müracaatları. 

(5935) ıs.s51 

Pirinç alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Ordu ihtiyacı için 140000 kilo pi

rinç satın alınacaktır. 

Un ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - Susurluk gami:ronu için 340 ton 

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

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

İstanbul LV. amirlikleri satın alma ko -
misyonlarında ve Bursa tümen satın alma 
komisyonunda her gün parasız görlilebilir. 

4 - İsteklilerin belli saatten bir saat 
eveline kadar kanuni şekilde teklif mek -
tuplannı komisyona vermiş olmaları ıart
tır. (5762) 15714 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın 

Alma Komisyonundan : 
1 - İzmir müstahkem mevki birlikleri 

hayvanatmın 340000 kilo yulaf ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 24 - 2. el teşrin - 939 cuma 
günü saat 15 de İzmir Lv. il.mirliği satm 
alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - Tahmin edilen tutan 18711 lira • 
dır. 

4 - Teminatı mu?akkata akçası 1403 
lira 33 kuru$tur. 

5 - Sartnamesi her gün komi•yonda 
görülebilir. 

6 - İstekliler ticaret odaaında kayıtlı 
olduklarına da.lr vetıika göstermek mec -
buriyetindedirler. 

7 - Eksiltmeye iştirak edecekler 2490 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
şartnamesinde yazrh vesllcaları teminat ve 
teklif mektuplarını ihale ıaatmdan co az 
bir saat evet komisyona vcnn111 bulun -
malan. (5787) 15724 

Yulaf ah nacak 
Ankara Levaznn Amirliği Satm 

Alma Komisyonundan ı 

1 - 1ı:mir milstahkem mevki birlikleri 
hayvanatının 372000 kilo yulaf ihtiyacı ka
palı zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

2 - İhalesi 24 • 2, ci tC1rln - 939 cuma 
gUnü saat 15.30 da kışlada İzmir LV. amir· 
liği satın alma komisyonunda yapılacak. 

3 - Tahmin edilen tutarı 20460 liradır. 
4 - Teminatı muvakkate akçası 1554 il· 

ra 50 kuruştur. 
5 - Şartnamesi her gün komisyonda 

görülebilir. 

zır bulunmaları (4968) 15148 

Muhtelif ecza ahnacak 
2 - İhalesi 20-11-939 pazartesi gunu 

saat 10 da İzmirde kışlada İzmi r L V. iH ü küme t konağı inşaatı mirliği satın aıma komisyonunda yapıta _ 
1 caktır. 

Mardin Vilayeti Nuseybin Ka- 3 - Tahmin edilen tutan 34790 lira • 

6 - İstekliler ticaret odasıoda kayıtlı 
olduklarına dair vesika göstermek mec • 
buriyetir .di rler. 

7 - E .siltmeye İştirak edecekler 2493 
sayılı kanunun 2 ve 3. maddelerinde ve 
şartnamesinde yazılı vcsilı:alariyle teminat 
ve teklif me1ctuplarrnı ihale uatmdan anaıs 
bir saat evci komisyona vermiıı buluna -
caklardır. (5788) 15725 

Ziraat Vekaleti Satın Alma Ko
misyonundan : 

(50 ton araenikiyetii aut, 50 ton şu
vayn ftirt yeşili (Uranya), 20 ton ar

senikiyeti rassas, 100 ton karboline

um ve 7 50 adet adi ıırt pülverizatörü 
satın alınacaktır.) 

1 • -50 ton aneniJdyetil •ut, 50 ton 
ıuvayn fürt yeıili (Uranya), 20 ton 
arsenikiyeti raasaa, 100 ton karboline
um ve 750 adet adt sırt pülverizatörü 

kapalı zarf usuliyle satın alınacaktır. 
2 - Arsenikiyeti sudun beher tonu

nun muhammen bedeli 350 lira, şu

vayn fürt ye§ili (Uran ya) )nın 550 li
ra, arıenikiyeti rasaaaın 350 lira, kar
bolineum 200 lira ve pülverizatörlerin 
beher adedinin 16 liradır. 

3 - Arsenikiyetii sudun muvakkat 
teminatı (1312,5), şuvayn filrt yeşili
nin (2062,5), arsenikiyeti rassasın 
(525), karbolineumun (1500) ve pill
verizatısrlerin (900) liradır. 

4 - Münakasa milddeti 23.10.1939 
dan itibaren (45) gündür. Arseniki· 
yetii sut, şuvayn fürt ye§ili ve arseni
kiyeti rassasın münakasası 7.12.1939 
tarihine müaadif perşembe günü ve 
karbolineumla adi sırt pülverizatörle· 
rinin mlinakasası 8.12.1939 tarihine 
milsadif cuma günü saat 15 te Ziraat 
Vekaleti binasında satın alma komis· 
yonunda yapılacaktır. 

5 - Şartnameler Ankarada Ziraat 
Vek!leti ıatın alma komisyonunda İs· 
tanbul ve İzmirde .ziraat müdürlükle· 
rinde parasız olarak verilir. 

6 - Bu mevat ve malzeme ayrı ayrı 
veya toptan bir talip uhdesine ihale 
edilebilir. 

7- Bu i~e taliplerin muvakkat te
minat mektupları veya makbuzları ve 
2490 sayılı kanunun 2 ve 3 ilncü mad· 
delerinde yazılı vesikaları ve teklif 
mektuplarını havi kapalı zarfları mü
nakasası saatinden bir saat önceye ka· 
dar komisyona vermeleri ve saat on 
beJte komisyonda hazır bulunmaları 

(5388) 15402 

TAPU VE KADASTRO 

1 O Adet f akeomefre ah nacak 

zuı Malmüdürlüğünden : dı~. - T~minatı katiye akçası 5218 lira 
Eksiltmeye konan iş: 50 kuru$tur. 

1 - Mardin vilayeti Nusaybin ka-

zası hükümet konağı inaşatı olup mu

hammen ketif bedeli (63843) lira (87) 
kuruıtur. 

2 - (10000) lirası bu ıene blitçeain

den verilecek mabadi 940 bütçesinden 

tediye edilecektir. 

3 - Eksiltme 27.11.939 atrihine tnü
sadif pazartesi günü saat 15 te Nuaay· 
bin kazası malmüdürlüğünde yapıla • 

caktır. 

4 - İsteklilerin bu işe ait evrak ve 
şartnameyi Nusaybin malmüdilrlU -
ğünden ve Mardin nafıa müdlirlüğün
de görebilirler. 

5 - Eksiltmeye girebilmek ıçın 

(4788) lira( 29) kuruşluk teminat ver
mesi ve eksiltme yapılacağı günden 
en az 8 gün evel ellerinde bulunan ve
sikalarla birlikte Mardin vilayetine 
müracaat ederek bu işe mahsus olmak 
vesika almaları ve bu vesikayı ibraz 
etmeleri şarttır. 

6 - İsteklilerin teklif mektuplan 3 
üncü maddede yazılı müddetten bir 
saat evetine kadar malmildUrlUğüne 

makbuz mukabilinde vermeleri Hlzım· 
dır. Postada olan gecikmeler kabul e-
dilmez. 15823 

MiLLi MÜDAFAA 

400 etüv alınacak 
M. M. Vekaleti Satm Alma Ko· 

misyonundan : 
Behcrine tahmin edilen fiyatı (230) Ji. 

ra olan 400 adet ufak tip etüv kapalı n.rf· 
la satın alınacaktır. Eksiltmesi: 5.12.939 
talı günü saat 11 dedir. İlk teminatı: 6900 
lira olup sartnamcsi 460 kuruşa komisyon
dan alınır. Taliplerin ihale aaatın.dan be
hemehal bir saat evetine kadar zarflarını 
M. M. V. Sa. Al. Ko na vermeleri. 

(5882) . 15S4S 

Çadırlık bez alınacak 
M. M . Vekaleti Satm Alma Ko

misyont1ndan : 

Muhtelif yiyecek ve yakacak alınacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

1 - Tümen birliklerinin aeneJik ihtiyacı olan erzak, yem ve mahrukatlar eksiltme. 
ye konmuştur, 

~ - Cinsi. miktarı, M. teminatı, ihale ta rihl, lhale saatı ve ihale ıekli aşatıda ya • 
.zılıdır. Eksiltmesi vizede tümen satın alma komisyonunda yapılacaktır. 

3 - E vsaf ve şartnameleri komisyonda dır. Mesai gün ve saat larmda gö rülebilir. 
4 - Kapalı zarga alınacak kalemlere ıttirak etmek istiyenlerin bildirilen i\ın ve 

saatten biı saat ~l teklif mektuplarını komlıyona vermeleri. (5760) 15713 

Cinsi 

Sadeyağ 
Sabun 
Pirinç 
S. eti 
Gazyağı 
Makama 
Nohut 
Bulgur 
K. et 
Odun 
Yulaf 
Fasulye 

Miktarı 
Ton 

22 
18 
44 
60 
20 
28 
38 

100 
44 

830 
88 
54 

Tutarı 
Lr. Kr, 

21120 
5940 

13200 
16200 

3600 
ssso 
4560 

14000 
1760 
7470 
4840 
8100 

M. Tem. 
Lr. Kr. 
1SS4 00 

445 50 
990 00 

1215 00 
285 00 
441 00 
342 00 

1050 00 
• 132 00 

560 25 
363 00 
607 50 

İhale 
tarihi 
s-ı2.3g 

,. " .. 
., .. o 

" ., .. 
24-11-39 
27-11-39 
28-11-39 
29-11-39 

4-12-39 
5-12-39 
6-12-39 
7-12-39 

İhale 
Saati 

14 
15 
16 
17 
16.30 
16.30 
16.30 
16.30 
15.30 
10.30 
16,30 
16.30 

İhale 
$ekli 

Kapalı zarf 
• 
• 
" Ac;ık eksiltme 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 

Kapalı zarf 
Açık eksiltme 
Kapalı sar{ 

Açık ekılltme 
Kapalı zarf 

Muhtelif yiycek ve yakacak ahnacak 
Ankara Levazım Amirliği Satın Alma Komisyonundan : 

Cinsi Kilo Muh. bedel İlk Te. Gün Saat Şekli 
Lira Kr. Lira Kr. 

Odun 600000 7500 00 562 50 %7-11-939 11 Kapalı r:arf 
Un 540000 70200 00 4760 00 27-11-939 15 Kapalı zarf 
K. Fasulye 48QOO 5520 00 414 00 27-11-939 16 Kapalı zarf 

1 - Menin garnizonundaki kıtaatın ihtiyacı olan yukarıda cins ve miktarı mu • 
hammen bedel ve ilk teminatlariyle ek;ilt me gün vo •aatları yazıll ~deler kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konuldu. 

2 - Eksiltme Mersin A. şube binasında üst katmda As. mahfelde As. Sa. Al. Ko. 
tarafmdan yapılacaktır. . 

3 - Zarflar aynı günde ac;ıhş saatından bir saat cvc\ine kadar kabul edilir. 
4 - Fazla bilgi edinmek istiyen istekli ter Mersin Sa. Alma Komisyonunda mn-

cut ııartnameleri her zaman ıörebilirler. (5839) • 15786 

Müteahhit aranıyor 
Türkiye Demir ve telik Fabrikaları ınüessesesi 

müdürlüğünden: 
Müessesemiz fabrikalan istihsalatından lstanbul'a yapılacali 

bilumum sevkiyat ile müessesemiz için lstnnhul'dan mübayaa edi
lecek maddelerin nakliyesi işi bir müteahhide verilecektir. 

Şartnameler Karabük'te müessese Müdürlüğünden, Ankara

da Sümer Bank Umumi Müdürlüğü·nden, İstanbul' da Sümer Bank 

lıtanbul Şubeıinden ücretsiz olarak alınabilir. 
Tekliflerin doğrudan doğruya Müessese Müdürlüğüne bildiril

mesi ilan olunur. { 4271) 
Kiralık daireler - Maltepe Üstün so • 

lcakta 3 oda bir holden ibaret fevkalade 
ınıınzarah ve konforlu 3 daire alt kattaki· 
lere müracaat. 4244 Aranıyor - Ehliyetli ev kadını ve ahçı Tapu ve Kadastro 

aranıyor, 1stekliyer Yugoslavya sefaret - dürlüğünden : 
Umum Mü· 

1 - 15175 metre Portatif çadırlık bez 
pazarlıkla satın alınacaktır. Muhammen 
bedeli 14416 lira 25 kuruştur. Kati temi -
natı (2163) liradır. İhalesi 21.11.939 salı 
g~nü saat 11 dedir. Nümune ve şartname
sı komisyonda görülebilir. Taliplerin mu
ayyen gün ve saatte M.J.'ıi.V. satın alma 

Satrltk an kaz 
Kirallk daireler - Uç oda bir hol ban

Yo mutfak müsait fiyatlarla kiralıktır. Meş 
rutiyet caddesi üzerinde Özenli sokak 11 
No. Apart. 4246 

Kiralılc - Yenişehir Kutlu arkası, Al -
Pay Türk sokak No. 12. Kömürllik mutfak 
banyo ve holi havi 3 odalı daire ki ralık • 
tır. Telefon : 2234 ve 3982 4251 

Kıralılı daue - Ulus meydanında Ko • 
f~k hanında ı cı katta büro için bir daire 
c ı ralıktır. Kaloriferi asansörıi var. Kapı . 

Ctya müracaat. 4258 

J!.~iralık daıre - Yenişehir Demirtepe 
f ono.mi sok. No : 21 de 3 oda banyo mut
l~k saıre. ve balkon, Milracat D.D yolları 
.. a&aza ıefi Tel: 1797 • 4259 

hanesine müracaatları. 4272 

Kağıt vttrici ılınacaitrr - Çankaya mat-
baası direktörlüğüne müracaat. 4325 

iş arayanlar : 
lş ırıyor - Muhasebe; muzuf ve 

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

iş arıyor - Türkçe, almanca ve fran • 
sızca bilen yazıhane ve saire işlere tec -
riibeli referans verebilen bir genç iı arı· 
yor. Müracaat Uluıı (B) rumuzuna mek -
tupla. ~43 

On adet takeometre alınacaktır. 
komisyonunda bulunmaları. 

(5917) 15847 

~··••ııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııa... 

--------
125 gramhk fırancala fiyatı 

Belediye Reisliğinden: 

----
------ -

- Şehrimizde çıkarılmakta olan ekstra francalalık undan : 

· § mamul küçük francalalann {125) gramlık beherine {2) : 
- kurut fiyat konulduğu ıaym halka ilan olunur. (5939) 15853 : 
'11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111ıi=' 

Ankara Belediyesi imar Müdürlüğünden : 
Muhammen bedel 

Mevkii Cinsi Ada Parsel Lira K. 

Duatepe Ma. 4 ev 5 dükkAn ahşap 288 l ve 4 665 

" 
1 ahşap ev 286 35 150 

.. " 
285 7 10 

Yukarda ada ve parselleri yazılı g a y rimenkullerin hed im ve t eııviyei tu

rabiyesi alacak şahsa ait o lmak ü zere enkazı hizalarında gösterilen muham 

men bedelleriyle il~n trihinden itibaren on beş gün müddetle açık arttırma

ya konulmuştur. İhalesi 25-11 -939 tarihine müsadif perşembe gUnü saat 11 

de İmar Müdürlilğilnde yapılacatından taliplerin % 7,5 teminatlariylt mü-
racaatları ilan oh.~nur • . (5820) '5756 
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VAKiT, NAKİTTİR ... 
5 porsiyonluk bir komprime ile (ıu ve ateşten gayri ha. 

riçten hiçbir madde ilıive etmeyi dütünmeksizin) 15 kurut 
mukabilrnde 15 dakika gibi kısa bir zamanda zengin ve itti· 
halı bir sofra hazırlıyabilirsiniz. 

Maruf ve meşhur lokantalarımızda dahi bu derece nefis 
bir çorbayı her zaman bulamazsınız. 

Büyük yardım ve faydaaı aşikıir olan çorbalık sebze kom· 
primelerimizin senelerce nefaset ve tazeliğini muhafaza 
ettiğine tahid olacaksınız. 

ÇAPA MARKA 
Mercimek, bezelye, nohud ve sair hububat sebze ve çor

balık komprimelerini kilerinizde bulundurmayı ihmal et· 
meyiniz. 

Yedek erzak: tasarruf edilmit servet gibidir. Bilhassa dar 
ve sıkışık bir zamanda kıymeti daha çok takdir edilir. 

Aileler için olduğu kadar yolcular ve sporcular için de 
her zaman ve her yerde sıcak bir yemek temini kabildir. 
Bakl.<allarınızdan 50 gramlrk bir komprime 9, 100 gramlrk 
bir komprimeyi 15 kuru~tan alabilirsiniz. 

Be;iktaş: ÇAPA MARKA Tarihi tesisi 1915 7291 ./ 

..ııııııı ıııııııııı ıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı!:. - -= -
TURAN LOKANTASI~ -----

- = - Osman Sencer = = Pek yakında açılıyor : 
: Ma~rif Vekaleti bahçesi karıısında yeni CİHAN PALAS oteli 
= altında. 4318 

':iııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııi=' 

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

ETİ BANKTAN 
Maden mühendisi, kimyager ve 

ustabaşı aranıyor 
1 - Evelce madenlerde çalıtmıt bir maden mühendisi-

ne, . . 
2 - izabe asistanı yetitmek üzere bır kımyagere, 
3 - izabe ustabatısı yetitmek üzere ve evelce dört bet 

sene kadar pratik görmüt iki dökümcüye ihtiyaç vardır. 
Taliplerin Eti Bank umum müdürlüğüne müracaatları. 

(5854) 15817 

P. T. VE T. MODORLOCO 

Çinko alınacak 

P. T. T. Levazım Müdürlüğün· 
den : 

l - Talibi çıkmayan 20 ton amel· 
~ama çinko pazarlık! · alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (10.000) mu· 
vakkat teminat (750) lira olup pazar
lık 24 ikinci teşrin 939 cuma günü sa· 
at (16) da Ankara'da P. T. T. umum 
müdür!ük binasındaki satın alma ko
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartları öğrenmek 

üzere her gün ve pazarlığa iştirak et· 

mek için mczkUr gün ve saatte o ko

misy.ma müracaatları. (5583) 15557 

70 adet bisiklet alınacak 
P. T. T. Levazım Müdürlüğün

den: 

ı - Talibi çıkmıyan 70 adet bisik

let pazarlıkla alınacaktır. 

2 - Muhammen bedel (4620) mu· 
vakkat teminat (346,5) lira olup pa
zarlık 28 İkinciteşrin 939 aalı günü sa· 
at (16) da Ankarada P. T. T. Umum 
Müdürlük binasındaki satınalrna ko • 
misyonunda yapılacaktır. 

3 - Taliplerin şartları öğrenmek 

üzere her gün Ankarada P.T.T. leva· 

zım, İstanbul'da P.T.T. Ayniyat şube 
Mildürlüklerine ve pazarlığa iştirak 

etmek için de 28 İkinciteşrin 939 tari· 
hinde mezkOr gün ve saatte o komis-
yona müracaatları. (5628) 15619 

Sıhhat Vekaletinin resmt ruhsatını haiz 
KAŞE 

Baş, DIŞ, ağrılarını, ROMATiZMA sancılarını, SINIR rahatsızlıklarını 

DERHAL geçirir. GRİP, NEZLE ve SOGUK ALGINLI(HNA karşı mii· 
eaair llSçtır. İcabında günde 1 • 3 kaşe alınır. Her eczanede bulunur. 3880 

• 
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Kaplanlı suyu 
Kaplanlı suyunun Ankarada yega· 

ne satış yeri •Hal civarı yeni hamam 
karşısında 3 No. lu depodur. Sayın 
müşterilerimizin bu adrese veya 2249 
telofona müracaat etmeleri rica olu .. 
nur. (5912) 15844 

,_. Bir öğretmen ~ 
İl~ ve orta okul talebelerine 

ehven şeraitle dersler veriyor. 
Talebe aynı zamanda sistemli ça
lışmayı öğrenir. Ti. 2783 

A. Demir. 4319 , ______ ,., 
OKULLAR 

Matra alınacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
l - Harp okulund3.n subay çıkacak o • 

kurlar için 771 tane matra açık eksilt .. 
meye konınuştur. Eksiltme 28 • 2. teş. • 
939 sah güniı saat 15 de Ankarada harp 
okulu b i na sında müteşekkil komisyonda 
yarı l acaktır. 

2 - Muhammen bedeli 1542 lira ve ilk 
teminatı 116 liradır. Şartnamesi her gün 
Ankar~cia mezkilr komisyondan ve İstan· 
bulda İstan-bul levazım imirliği satın al
ma kosnisyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname
sinde yazıh vesaik ve ilk teminat mek • 
tup veya makbuzları belli gün ve saatte 
~omisyond:ı bulundurmaları. 

(5816) 15796 

M~ncvra sar.dığı alınacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o

kurlar için 771 adet manevra Si\ndığı ka -
pah zarfla eksiltmeye konmuştur. 

Eksiltme 28 • 2. te1. - 939 sah günü sa
at 11 de Ankarada harp oku1u binasında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5782 lira 50 ku
ruştur. İlk teminatı 434 liradır. 
Şartnamesı her gün Ankarada mczkQr 

komisy :"'lnda ve lstanbulda İstanbul le -
vazı"' ·ınirliği satın alma komisyonunda 
görülebil ir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname -
sinde yazılı vesaik ve ilk teminat mek .. 
tup veya makbuzlarını havi teklif mek -
tuplarını belli gün ve saatten bir saat e -
veline kadar komisyonda bulundurmaları. 

(5817) 15797 

Çizme alınacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. Al. 

Komisyonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o· 

kurlar için (771) çift rugan çizme pazar
lıkla satın alınacaktır, 

Pazarlığı 20. ikinci teşrin 1939 pazar
tesi günü aaat 14 te Ankarada harp oku
lu binasında müte1ekkil komisyonda ya
pılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (on bin yedi yüz 
doksan dört) liradır. İlk teminatı (sekiz 
yüz dokuz) lira (elli beş kuruştur) Şartna
mesi her gün Ankarada mezkOr komisyon
da ve lstanbulda İstanbul levazım amirliği 
satın alma komisyonunda, Eski!5ehirde, Es 
kişehirde levzım imirliği satın alma ko
misyonunda görülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin şartname
sinde yazıtı vesaik ve ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle belli gün ve saate ko
misyonda bulunmaları. (5861) 15820 

Kaput alınacak 
Harp Okulu Komutanlığı Sa. AI. 

Komiayonundan : 
1 - Harp okulundan subay çıkacak o

kurlar için (771)adet kaput pazarlıkla ıa
tın alınacaktır. 

Pazarlığı 21 ikinci t~rin 1939 aah günU 
saat 14 te Ankarada harp okulu binasında 
müteşekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli (23.130) yirmi üç 
bin yüz otuz liradır. İlk teminatı 1.734 li
ra 75 kuruştur. Şartnamesi her fün Anka
rada mezkUr komisyonda ve stanbulda 
levazım amirliği satın alma komisyonun
da &örülebilir. 

3 - Eksiltmeye gireceklerin '3-rtname
sinde yazıh vesaik ve ilk teminat mektup 
veya makbuzlariyle belli gün ve saatte ko-
misyonda bulunmaları. (5862) 15821 

Konferans verilecek 
Ankaar Merkez Hıfzıssıhha Di· 

rektörlüğünden : 
İkinci teşrin 20 inci pazartesi gü· 

nü Merkez Hıfzıssıhha Mücsscsesin· 
de saat 17,30 da Prof.Dr. Server Ka · 
mil Tokgöz tarafından Richettsialar 
ve Richettsioselar üzerine konferans 
verilecektir. Meslektaşların teşrifi ri-
ca olunur. (5897) 15839 

ULUS - 20. inci yıl. - No: 6571 

İmtiyaz Sahibi 
lskender Artun 

Umum! Neşriyatı İdare Eden 
Yazı İşleri Müdürü 

Mümtaz Faik FENiK 

Müessese Müdürü: Naşit ULUÔ 
ULUS Basrmevi ANKARA 
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----------- B.ileti atınız! ------- Bu -----
bilet sizin bir kaç senede elde edemiyeceğiniz 

ayın 11 inde ve bir sanıye içinde 

parayı 
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GÜMRÜK VE iNHiSARLAR V. 

in~aat ilavesi yaptırılacak 
inhisarlar Umum Müdürlüğün

den: 

1 - Şartname, pliin ve keşifnamesi 
mucibince Ankara bira fabrikasında 

ilaveten yaptırılacak inşaat işi kapalı 
zarf usuliyle eksiltmeye konmuştur. 

II - Keşif bedeli "144.078,89" mu
vakkat teminatı "8489,04" liradır . 

III - Eksiltme 1-12-1939 cuma gü· 
nü saat 16 da Kabataşta Levazım ve 
mübayaat şubesindeki alım komisyo
nunda yapılacaktır. 

lV - Keşif ve şartnameler her gün 
"720" kuruş mukabilinde sözü geçen 
şubeden alınabilir. 

V - Isteklilerin yüksek mühendis 
veya mimar olmaları, olmadıkları tak
dirde aynı evsafı haiz bir mütehassısı 
inşaatın sonuna kadar iş başında bu · 
lunduracaklarını noterlikten musad
dak bir teahhlit kağıdı ile temin etme-

1 

!eri ve "75.000' liralık bu gibi inşaatı 
muvaffakiyetle yapmış olduklarına 

ait vesika vermeleri lazımdır. Müna

kasaya iştirak edecekler yukarda yazı. 

lı vesikayı. eksiltme gününden "3" giin 
evveline kadar İnhisarlar umum mü
dürlüğü inşaat ıubcsine ibraz etmc}e .. 
ri 13.zımdır. 

VI - Mühürlü teklif mektubunun 
5 inci maddede yazılı kanuni vesaik 
ve teminat parası makbuzu veya ban
ka teminat mektubunu ihtiva edecek 
olan kapalı zarflar eksiltme günü iha· 
le saatinden bir saat evveline kadar 
yukarda adı geçen komisyon başkan
lığına makbuz mukabilinde vermele-
ri lazımdır. (9441-5870) 15827 

Kıdem tablosu bastırılacak 
Gümrük ve inhisarlar V ekale

tinden : 

Nümunesi Vekalet levazım mü
dürlüğünde bulunan repertuvarlı kı
dem tablosundan 250 adet pazarlıkla 
bastırılacaktır. 

Bunun tahmin edilen bedeli 300 li
ra olup teminatı 22 lira 50 kuruttur. 
Pazarlık 22. 11. 939 çargamba günü 
saat 15 te yapılacaktır. 

İsteklilerin bu saate kadar temi
natlarını vekalet veznesine yatırarak 
komisyona müracaatları. (5915) 

15846 

Ankara 3 üncü icra Memurlu· 
ğundan : 

Sarraf Avniye 327 lira 65 kuruş borçlu 
ve İsmet Pa,a mahallesi Yalçın sokak 1 
No. da oturmakta iken tanzim edilen icra 
emrine karşı mübaşir tarafından verilen 
meşruhatte ikametgahının meçhul oldutu 
anlaşılan İsmil Somtaşa: Aleyhinizdeki 
ilama müstenit takiple istenilen yukarıda 
yazılı 327 lira 65 kuru1 için tarihi illndan 
itibaren 10 gün zarfında tetkik merciin -
den, temyiz, veya iade mahkeme yolu jle 
ait olduğu mahkemeden icranın tehir ine 
ait bir karar eetirilmedikçc cebri icraya 
devam edileceği ve bu müddet içinde mal 
beyanında bulunmanız llzım geldiği be ... 
yanda bulunmadığınız takdirde hapis ile 
tazyik edileceiiniz ve hakikate muhalif 
beyanda bulunursanız hapis ile cezalandı
rılacağınız teblii' makamına kaim olmak 
üzere ilin olunur. 4309 

• 

T. IS BANKASI 
1940 Küçük cari hesaplar 
~ 

İKRAMİYE PLANI 
Keıideler: 1 Şubat, 1 Mayıs, 1 Ağustos, 1 lkmciteırin 

tarihlerinde yapılacaktır. 
Kumbaralı ve kumbarasız hesaplarında en az elli lirası bulunanlar 

kuraya dahil edileceklerdir. 

ı--1940 İKRAMİYELERi 
1 Adet 2000 Liralık= 2000. Lira 
3 1000 - 3000. ,, ,, - ,, 
6 500 - 3000. ,, -il il 

12 il 250 il = 3000. il 

40 100 - 4000. il il - il 

75 il 50 il = 3750. il 

210 il 25 il - 5250. il 

Türkiye lı Bankasına para yatırmakla yalnız para birik. 
tirmiı olmaz, aynı zamanda taliini:z:i de denemi§ olursunuz:. 

«===========================================================~ 

YENİ SİNEMA 
BU GÜN BU GECE 
H•zin bir aile faciası 

Çıkmaz sokak 
( Fransızca swzlü ) 

Baş Rollerdt: 

Corinne Luchaire - Annle Ducaux 
tıaveten 

EBED! ŞEF ATATÜRK'iin 
ölümiinün birinci yıldönümü ihtilaline 

ait Ankara ve lstanbul intibaları. 
Seanslar 

14.45 - 16.45 - 18.45 - Gece : 21 de 
10 ve 12 de ucuz halk matineleri 

HALK SiNEMASI 
BU GECE 21 de 
llt.i film birden 

1 - Mr. Motonun Son Kozu 
Baı Rolde: PETERE LOORE 
2- Son Savaş 

GÜNDÜZ Matinelerinde 
LOREL - HARDİ Harbe Gidiyor 

Türkçe Sözlü 
ilaveten 

EBED! ŞEF A TATÜRK'ün 
J. inci yıldönümü nıüna."iebetiyle 

Ankara ve lstanbulda yapılan ihtifal 
Seanslar 

14.30 • 16.30 • 18.30 • Gece: 21 de 
10.JO - 12.30 da u.cuz halk matineleri 

SUS SİNEMASI 
BU GÜN BU GECE 

LOREL-HARDİ 
HARBE GİDİYOR 

Türkçe Sözlü 
Gününü tam bir zevk. ne:;'e ve k:thkıhı 
içinde geçirmek istıyenlere buluıınıaz 

bir fusat 

/J~ve~e~ 
EN YE/il DÜNYA HAVADiSLERi 

Sea.n1 1ar 
14 • 16 • ıs - Gece : 20.30 da 

10 ve 12 de ucuz halk matine.'t!rİ 
Telefon: J589 


